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Az utóbbi időben három neves műtörténész, Hans Jantzen, Hans

Sedlmayer és az amerikai Otto Simson foglalkozott a gotíka lényegének
meghatározásával, Paul Frankl a princetoni egyetem professzora, a közép
kori építészet 'egyik legkiválóbb szakértője pedig 1960-ban megjelent The
Gotic című nagy művében azokat a véleményeket és értékeléseket kiséri
végig, melyekkel ez a művészet nyolc századon át találkozott. Egy rövid
tanulmány keretében nem lehet célunk, hogy a különböző vélemények
halmazából kirostáljuk, ami nem helytálló és összeállítsuk, ami mara
dandó; sem az, hogy az eddig felmerült feltevések és elméletek számát
egy újabbal, lehetőleg meglepően eredetivel gyarapítsuk, hanem csak az,
hogy megismerjük a gotika nyelvét, megtanuljuk olvasni kifejező for
máit és ezen keresztül megértsük művészi mondanivalóját.

Célunk elérése érdekében nem elégedhetünk meg a francia katedrá
lisok vizsgálatával, mint az oly sokszor történik, hanem figyelembe kell
vennünk ennek a stílusnak alakulását a különböző országokban és a vál
tozásokat, melyeken idők folyamán átment. hogy gazdagságában meglás
suk a sokféleséget átható és éltető egységet. Amikor több vélemény ha
dakozik egymással, mint esetünkben is, tanácsos az alapokra visszamenni
.s először azokat tisztázni, hogy legyen mire építeni.

Az építésznek a művészi alakításhoz látszólag kevés eszköz áll ren
delkezésre, de ez a szegényesnek látszó készlet annyi variációra ad lehe
tőséget, hogy azt évezredek találékonysága sem tudta kimeríteni. A temp
lom esetében az építésznek a közös istentisztelet, esetleg ezzel kapcsolat
ban még a magánájtatosság céljára is megfelelő teret és keretet kell meg
határoznia. E külvilágtól elkülönített tér három kiterjedésének mérete
zése, arányuk megállapítása, valamint e tér megvilágításának megoldása
lesz elsőrendű feladata. A teret viszont a vele együttélő épülettest hatá
rozza meg. A tér és világításának alakítása, az épülettest belső és külső

kiképzése, az építőanyag természetének figyelembevételével az a néhány
elem, amiből az építészet hatása összeáll és meghatározza annak a világ
nak jelleget, melyet az ember formál magának. Ezért adja ez elemek vizs
gálata az egyetlen megbízható kulcsot valamely építészeti stílus megér
téséhez. Különösen érvényes ez a gotikára, melyben az alkotó lelkesült
sége és a képzelet merészsége az anyag fölött diadalmaskodó mesterség
beli tudásnak gyakran oly remekléseiben ölt testet, melyeken csak isko
lázott szem igazodik el.

A teher feloldása

A vertikalizmus, vagyis a magasság hangsúlyozása volt a középkori
templomépítészet téralakításának vezérmotívuma. Ez a magasságnak fel
fokozását jelentette a szélességnél nagyobb méretűre, illetőleg a széles
ség többszörösére. A magas főhajó lefödése boltozattal a teher és a tartó
elemek kapcsolatának tísztázását tette szükségesé. Ennek a feladatnak
újszerű megoldása az az alap, melyre a gotika épül. A megoldáshoz se
gített az arab építészet példája. Az arabok voltak abban az időben a ha
ladás megcsodált képviselői. Tőlük vette át a nyugati építészet a csúcs
ivet, a boltozat bordás szerkezetét, a mérmű néven ismert kőrácsot, a
l ózsaablaikot és a kőkeretbe foglalt színes üveget, melynek művészetét az
ólomkeret alkalmazásával fejlesztette tökéletessé.
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E kölcsönvett elemek közül a csúcsívnek jutott a legfontosabb szerep
a gotíkus templomépítészet kialakításában. A csúcsív önmagában még
nem gótikus, csak a nyugati szellemiség tette azzá, melynek kifejezésére
kiválóan alkalmasnak bizonyult.A román félJkörív, bármily magasra emel
jük, betetőzés, de ugyanakkor lezárás is, és így a kiegyensúlyozott nyu
galom és harmónia benyomását kelti. A csúcsív ezzel szemben csupa dina
mika és kifejezése nagyon változatos tud lenni. Ha a szöge nagy, tehát
nyílása széles és hozzá még a földszintről indul, szigorúan lezárja a teret
s hatása nyomasztó. Ám ha keskeny nyílás felett emelkedik magasba, ha
tása felemelő. Csúcsa túlmutat önmagán és az imára összetett kéz áhita
tának kifejezése tud lenni. Szerkezetí előnye pedig a félkörívvel szemben
egyszerre világos lesz, ha meggondoljuk, hogy míg azonos magasság mel
lett a félkörív átmérője, tehát a félkörívvel összekötött két pont távol
sága mindig egyező, addig a csúcsív összeköthet oly pontokat is, melyek
nek távolsága egymástól eltérő, mert nyílása azonos magasság mellett
különböző lehet.

A csúcsiv szerkezeti alkalmazását előkészítette a román építészet bir
kózása a magasba emelt boltozattal. A fal, amely az ókeresztény baziliká
ban síma felületű volt mozaik vagy festett dísszel, most csupa erő és szi
gorú formába tömörített faltömeg. Erőt kifejező formák - szerepüknek
megfelelően tagolt pillérek, féloszlopok, párkányok - fogják kemény rend
be az épülettest tartóelemeit. Ezekhez kötik faragott kőből rakott heve
derek a boltozatot, melynek súlyos tömege biztonságosan nyugszik az erős

falakon. A boltozat oldalnyomását segítik felfogni a mellékhajók feletti
emporiumok és a tetózetük alatt rejtőző negyedkörív támaszok. Azt a fal
sávot, melyet kívül a tetőzet takar, a templom belsejében triforium - rel1
desen - hármas osztású ánkádos keskeny folyósó - tagolja.

A fejlődésnek ezen a fokán hajtja végre a gotika nagy újítását: az
épülettestet a szerkezeti vázba tömöríti, amit a csúcsív és a bordás bol
tozat segítségével valósít meg. A boltozat hordozói a csúcsívben találkozó
bordák: a bordák közeit falazták ki oly módszerrel, melynek kielégitő re~

konstruálásat eddig nem sikerült megoldani. A csúcsives borda mere
dekebb a félkörívesnél és a már egyébként is Ikönnyebbé vált boltozatnak
úgy függőleges, mint oldalnyomását a pillérekre váltja át. A csökkentett
oldalnyomás azonban még mindig van annyira erős, hogy fölfogására a
pilléreket kivülről megtámasztó dúcokat, úgynevezett támasztóíveket al
kalmaznak, melyek az oldalnyomást a mellékhajók felett átvezetik az erős

támasztó pillérekre. A mellékhajó fölött vonuló ernporium így felesle
gessé vált, szerepét átvették a támasztó ívek és pillérek, - a csúcsív mel
lett második fontos szerkezeti elemei a gotikának. A boltozatot tartó pil
lérek túlméretezésére sincs szükség, bár a karcsúnak látszó oszlopköte
gek egyáltalában nem gyengék. Megszűnik a köztük lévő fal boltozatot
alátámasztó szerepe is, úgyhogy helyét elfoglalhatja és térelhatárolásra
csökkent feladatát nyugodtan átveheti a csúcsíves kőkeretekkel mezőkre

osztott és kőráesban tetőző színes ablak.

Uvegfalak

A nagy katedrálisok művészetébenezeknek a hatalmas színes ablakok
nak ugyanolyan fontos szerepük van, mint annak a nagy technikai tudás
sal felépített szerkezeti megoldásnak, mely alkalmazásukat lehetővé teszi.
Tulajdonképpen nem is ablakok, nem falnyílások, hanem színes üvegfa
lak, amint azt legfeltűnőbben a párisi Sainte Chapelle példája mutatja.
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Az anyagában festett üveg ragyogó színekre bontja a napfényt, és egy
földöntúli titkokban gazdag valóság igézetével telíti a templomnak külső

világtól elválasztott, belső terét. Ebben a színekkel telített félhomály
ban él igazán a katedrális. Hogy ez a megállapítás mennyire fedi a való
ságot, szinte kézzelfoghatóan igazolja az a meglepetés, amit akkor érez az
Ember, amikor olyan gotikus templomot látogat meg, amelyben, mint
pl. a haarlemi Sz. Bavo templomban a hatalmas színes ablakokat közön
séges átlátszó üvegezéssel cserélték fel a reformáció idején. A faragott
kövekből'emelt épület élettelen csontváznak hat, a túlvilágított belső tér
hangulata pedig semmit sem különbözik a profán külső világtól.

Visszatérve az épülettesthez, ismét a románnal való összehasonlítás
világítja meg legegyszerübben a gótika természetét. A román építészetben
is megfigyelhetjük a formák differenciálódását. Ez a gazdagodás a rész
letekben nem bontotta meg viszont az épülettest tömegének tömbszerű

hatását. csak díszítette azt, a terhet tartó elemek erejét pedig kiemelte,
finomabbá, de egyben keményebbé és acélosabbá tette. A gotika szel
lemének teljes érvényesülése ezzel szemben a tömeg súlyát az erő játé
kává oldotta fel, a teherhordó erő kifejezését magasba törő lendületté ala
kította át. Az épület szerkezeti elemeit is a szépség és finomság hordo
zóivá tette. A román építészet az épülettest tömbjellegát és erejét megszó
laltató plasztikus, domború formákat alkotott. A gotika viszont szinte
megelevenítette ezt a testet, finomra faragott, lehetőleg hornyolt és éles
ékeket adó formáival, valamint a mozgást kifejező vonalak játékával. A
román dómok örökkévalóságot hordozó szilárdsága és imádásra késztető

méltósága a gotikában helyet ad a magasba vágyó bensőséges áhitatnak.
Tévedés volt azt hinni, hogy ez a lendület ,a vázszerkezet alkalma

zásával már adva van. A senlisi katedralis például előbb alkalmazta a
vázszerkezetet, de művészi lehetőségét nem használta ki, és ezért joggal
nem ettől, csak St. Denis szentélyétől számítják a teljes értékű gotika meg
születését. Nemcsak a technikai remeklés miatt, hanem ama többlet miatt
IS, ahogyan a vallásos ihlettség a művészi formán keresztül szól hozzánk.
Ahogyan a szentélyzáró árkádok és színes ablakok koszorúja körülveszi,
körülragyogja az oltárt, és a boltozat föléje hajol, abban oly áhitat van,
hogy az csak a legszentebb titok jelenlétének hitével érthető. Korunk
vázépítészetével kapcsolatban hasonló a helyzet: a tudományos számítá
son alapuló vasbelon technikához még a zseniális Nervihez hasonló mű

vészek meglátására van szükség, hogy létrejöhessen az anyag törvényei
vel összhangot tartó művészi forma.

A tapasztalat művészete

A gotikus kor építésze nem elméleti számítások alapján, hanem
hosszú gyakorlatban kiművelt műhelytechnikávalépített. A kifejező for
mákat vésővel faragta ki a kőből, úgyhogy a gótikus építészetet nyugod
tan nevezhetnénk a kőfaragás művészetének is. A fejlődés irányát meg
határozó elv természetesen a magasba törő lendület kifejezésének minél
teljesebb és tisztább érvényesülése volt. A pillérek tagozása egyre gazda
gabb. A rajtuk felfutó fél és háromnegyed oszlopok egyre nyúlánkabbak.
Mögöttük szinte eltűnik a pillér magja. Az oszlopfő csak emléke elődjé

nek. A fejlődés végső fokán teljesen eltűnik, hogya szem fennakadás nél
kül követhesse a pillér magasbatörő vonalatt s élvezhesse, mint ágazik az
szét acélos rugalmasságú bordakba D. boltozat felfogására. Az így szinte
életrekeltett kő természetesen nem elégedett meg az elvont geometriai for-

265



mákkal, hanem szobrokban és diszítményekben magára öltötte a szerves
élet formáinak szépségét is. Az a példátlan gazdagságú szobrászati dísz te
hát, amely a katedrálist, főleg a főhornlokzatot ékesíti, logikus folyomá
nya és betetőzése az építészeti formák alakításában érvényesülő művészí

tendenciának.
A lelket felemelő áhitat tökéletes kifejezésének, melyről fentebb szól

tunk, a templom külsején is megfelel az a magasba törekvés, amelynek
minden nehézség felett diadalmaskodó győzelmét messze fbidre látszóan
hirdeti a katedrális. Ennek a nehéz feladatnak a megoldásában nem ki
sebb remeklest kell látnunk, mint a belső kimunkálásában. Arról a fel
adatról van szó, hogy az önmagában egyáltalán nem rokonszenves tá
masztórendszert a művészi kifejezés eszközévé kell emelni, az épülettest
hatalmas tömegének nyomasztó súlyát a magasbatörő lendülettel feled
tetni, a kőből la virágbabomló élet gazdag szépségét elővarázsolni. Ha a
katedrálisok támasztórendszerét szemléljük, szinte nehéz arra gondol
nunk, hogy a támasztó ívek és pillérek segítségére szüksége van a felma
gasodó templomnak, mert az az érzésünk, hogy az széles alapról elindulva
és valami belső erőtől hajtva lépcsőzetesen emelkedik egyre magasabbra,
végül a főhajó tetőzetében tör az ég felé. (Az épülettest tagozatlan, bás
tyaerejű lábazatból elinduló s lépcsőzetesen felfelé törő ritmusát élvez
hetjük a győri székesegyház déli oldalához épített Héderváry kápolna kül
sején, az építészeti forma gotikus alakításának e remekén.) A támasztó
pillérek, mint testőrök állják körül a kiemelkedő főhajót és a mallékhajó
kat áthidalva támasztóíveikkel csatlakoznak felemelkedéséhez. Feladatu
kat ünnepélyesen végzik. Tetejükre szilárdságukat felfokozó nehezékül
kapják a fiaiénak nevezett kis tornyokat, vagy baldachinokat. De oly
könnyed kiképzésben, mintha csak azért volnának, hogy csúcsaikkal a ma
gasságot keressék, illetőleg szentek szobráit emeljék magasra. A támasztó
ívek is sokszor úgy töltik be segítő szerepüket, mintha részt kérnének a
magasbaemelkedés ünnepéből, azért testük széphajlatú ívre épül és áttöri
dísz teszi könnyebbé.

A támasztó pillér be tudja tölteni szerepét akkor is, ha tömege fölfelé
haladva lépcsőzetesen csökken. Támasztó ív nélkül közvetlen falerősíté

sül alkalmazva felső végével a fal felületébe olvad. A jó építész ebbe a
lépcsőzetes csökkenésbe is ritmust tud vinni és a magasba vivő lendület
kifejezőjévé tudja azt avatni. Könnyen megfigyelhető ez a katolikusnak
épült, de azután hamarosan a reformátusok birtokába átment nyírbátori
Báthori templomon. A másik - minorita - templom tervezőjének kezé
ben ugyanezen elemek a fal szilárdságának eszközei ugyan, de művészi

szempontból semmitmondóak.
Hasonló megfigyelés vezet bennünket annak megállapítására, mily

egyszerű eszközökkel érik el a gotikus építészet mesterei csodálatos gaz
dagságú főhomlokzataiklenyűgöző hatását.

Messzelátszó büszke tornyaik kiképzésében nagy szerepet játszanak
a támasztópíllérek, akár az egyenletesen felemelkedő típust nézzük, mely
nek egyik leghíresebb képviselője a mechelni székesegyház tornya, akár
a toronysisakban végződő merész építészeti megoldásokat. Kiválónál ki
válóbb képviselői közül elég legyen megemlíteni a freiburgi székesegy
ház klasszikus világossággal megformált tornyát, az antwerpeni székes
egyház tornyának befejező részében a merészen gazdag tagoltságot, végül
a bécsi Sz. István dóm tornyán azt a páratlan leleményt, mellyel az épí
tész a hatalmas alapból induló torony tömbjét folyamatosan átvezeti a
könnyedén magasba szökkenő csúcsba. A kiképzés alapja a támasztópil-
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lérek alkalmazása. A négyzetes alapon emelkedő oldalfalakat a sarkokon
tamasztópillérek fogják közre és kísérik fölfelé lépcsőzetesen fogyatkozva
egészen a harangházíg, amely már nyolcszögletes. A négyzetes és nyolc
szögletes toronyrész közt az átmenetet úgy teszik zökkenőmentessé,hogy
a négyzet sarkaira fiálét állítanak. A harangházat azután betetőzi a to
i onysisak, melynek éleiri a kúszó levelek lüktető mozgása keresi a csú
csot, ahol a keresztrózsában nyugszik el. A vaskos támasztópillérek fe
lületét vakárkádok díszítik, esetleg baldachinos fülkéket is képeznek ki
bennük szobrok befogadására.

A díszítés gazdagsága

A támasztópillérek szerepének megvilágítása a tornyok felépítésé
ben elokészítőül szolgálhat arra, hogy anagy katedrálisok hatalmas két
tornyú homlokzatának gazdag kiképzésében is eligazodjunk. Itt is szere
pelnek a támasztópillérek, ami első pillanatra szembetűnő pl. a párisi
Notre Dame homlokzatán, de ott vannak szinte elvarázsolt formában a
reimsi katedrális csodálatos homlokzatán is. Ez cseppet sem meglepő, hisz'
a falat erősítő támasztópillér szerepének megfelelően szinte felkínálko
zik a vertikálizmus, a magasbatörést kifejező formák kiképzésére és hor
dozására. S a kéttornyú homlokzat rendeltetése sem más, mint a hatal
mas épülettest magasbatörő lendületének összefoglalása. Szinte azt lehet
ne rnondani, hogy a homlokzat a templom arca, melyről lelke a világba
ragyog.

Ez a lendület talán a reimsi székesegyház homlokzatán találta meg
leghatásosabb ünnepi kifejezését. A homlokzat függőleges tagozásában ítt
i~ a támasztópilléreken van a hangsúly. Ezek fogják közre a földszinten
a hármas főbejáratot, melynek ötlépcsős bélléte a tömör sarkokkal együtt
minden súlyt elbíró alapjául szolgál a homlokzat hatalmas telületű törne
genek. Ez már lényegesen könnyebb és nyúlánkabb az alapnál, közepét
il. nagy rózsaablak tölti ki. Erre következik a pártaként ható nyúlánk bal
dachinsor királyszobraival. Ez az egész homlokzatori megszakítás nélkül
áthaladó galéria zártságával a szem számára elegendő alapul szolgál a
két oldalt magasba szökő harangháznak, melyen már az ide felemelkedő

1árnasztópillérek teste is teljesen áttört művű.
A szerkezeti vázba sűrített finom faragású építészeti motívumok dí

szevel eltakart épülettest a gotika jellemzője. Az ily katedrálisok világá
tól különül el látszólag Albi katedrálisa, amely bástyaezerűen kemény fa
laival inkább erőd, mint templom benyomását kelti. De tulajdonképpen
itt is a gotikus építészet szelleme érvényesül. Tagozatlan síkban magasra
törő falainak lendületét nem akasztja meg horizontális elem - tetőpár

kánya is újkeletű - tornya pedig fellegvárként szédítő magasból figyeli
a messze tájat. Az épület tömbszerű egységének megbontását úgy kerüli
el az építész, hogy mellékhajók helyett azonos magasságú kápolnák ko
szorúja fogja közre 'a főhajót. A kápolnákat választó, a főhajó tengelyérv
haránt álló falak fogják fel támasztóívek helyett a főhajó boltozatának
oldalnyomását (ugyanezt a megoldást alkalmazza később a barokk) s ad
ják át a félhenger alakúra kiképzett, vékony toronyként ható támasztó
pilléreknek. melyek sűrű állásukkal egyrészt felfokozzák a fal erejét, más
részt a felfelé törekvés energiájával telítik. A szigorú, zárt egységbe for
mált falban valóságos szenzációként hatnak a karcsú ablakok Iilizrán
kőkereteikkeJ.A kívül csupa erő épület belsejében a Jegkönnyeddebb gaz
dag dekorációt őrzi. Szentélyf'alának díszét akár arab művész tervezhette
volna, áttört művű árkádjainak. valamint a szentély és hajó közé emelt
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{carzat faragványainak gazdagságát leírni egyszerűen lehetetlen. Mindez
már az arab művészet közelségére vall, akárcsak a portugáliai Batalha
kolostorának végletekig fokozott gazdagságú kőcsipkéi.

Angol és német gotíka

A dekoratív elemek kiemelésével kapcsolatban szólhatunk az angol
gctikáról. Az angolok nem veték át teljesen a francia gotika támasztó
íveknek és pilléreknek szerepén alapuló szerkesztésmódját, bár támasztó
fvekkel és pillérekkel náluk is találkozunk. Mintha idegen lett volna tő

lük a magasság szertelen ostromlása, azért még az oly magas belső tér
ben is, mint Ely katedrálisáé, az előkelően ünnepi nyugalom uralkodik,
ami talán annak köszönhető, hogya mennyezet egyszerűen lefödi a teret
és egyáltalában nem akarja a magasbatörés illúzióját kelteni. Van ugyan

. néhány példa arra is, hogy az építtető király kívánságára francia mintát
vettek irányadóul, mint a Westminster apátsági templomban, de általá
ban kitartottak a hagyományok mellett. A biztonság értékesebb szeműk-,

ben, mint a merészség; a nyugalom, mint a lendület. Ezért a felfelé rmr
tató elemek vertbkálisát mindig kiegyensúlyozzák a horizontálissal, ami
annyira megy, hogy a boltozat tetején középütt végighaladó vízszintes bor
dával zárják le a boltozatbordák felfelé ívelését. A horízontalizrnus nem
csak a hosszan elnyúló épülettest benyomásában uralkodik - Winchester
katedrálisa 165 méter hosszú, s ez a hagyomány még az új Westminster
katedrálisban is érvényesül - hanem a főhomlokzaton is szinte túlzott
hangsúlyt kap, mintha csak tudatosan különülne el a magasba lendüló
francia homlokzatoktól. (Lincoln, Wells, Exeter).

Amennyire határozottan ellene rnondanak minden merész szertelen
ségnek, annyira értékelik az építészeti elemeknek azt a finomságát, me
Iyet a franciák a magasbatörő lendület érdekében munkáltak ki. Az ered
meny természetesen egészen más lett, amit legtisztábban talán Exeter Ko<

tedrálisában figyelhetünk meg. Az oszlopkötegekből álló gazdag tagozású
pillérek semmi kétséget nem hagynak afelől, hogy szigorúan megmarad
nak tartó szerepükben s azon túlmenően nem törekednek a magasba.
Szerény oszlopfővel határolják el magukat az összekötő gazdag és fínom
profilozású árkádoktól. Oly súrűen borítják a vékony bordák, hogy ke
res-: kell köztük a boltozatot, amit tartanak. A benyomás Ielülmúlha
tat'>n nyugalom és ünnepélyesség,

A karcsú oszlopelemek halmozása is a finomságért van, nem szerke
zetí. követelmény. Szinte nem tudnak betelni a boltozatbordák játékával,
melynek természetesen nem sok a szerkezeti jelentősége, annál nagyobb
diszítő szerepe. Az egy oszlopról tölcsér alakban a boltozaton szétáradó
finom hajlatú bordák, a háló, csillag, Jegyező s végül alácsüngő boltozat
borda díszek - sokszor fából faragva - a domborművekkel ékes zárókö
vek, oa színes ablakok kőrácsfoglalatai, nemcsak az angol faragomesterek
határtalan találékonyságát és bravúros technikai tudását mutatják, ha
nem az építészeti motívumokkal játszó, faragott dísznek azt a elbur
jánzását is, amely "flamboyant" (lángoló) néven a kontinensen is elter
jedt és jellegzetes vonása lett a gotika végső stádiumának.

Az angolok is nagyra értékelték és szépségükért bőven alkalmazták a
színes ablakokat. A yorki katedralis színes ablakainak felülete kb. 2000
négyzetméter, ugyanakkora, mint a monreali katedrális mozaikjaié, Nagj
szerep jut a színes ablaknak az angol gotika fejlődésének betetőzésében,

a perpendicular (függőleges) stílusban, amely a glouchesteri katedralis
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szentélyének újjáépítésében jeleník meg 1340 körül, úgyszólván egyik
napról a másikra. A csúcsív jelentősége lecsökken, csak a merőleges ér
vényesül. A templom belseje tágas teremmé alakul, amely fölé legyező

bordázattal díszített boltozat borul. Ennek a boltozatnak keresztmetszete
egészen tompaszögű csúcsív - a windsori Sz. György kápolnában majdnem
kosárív - az egyes zárófal merőleges és vízszintes vonalakból alkotott
kőrácsba foglalt színes ablak, melynek hatalmas felűletén éppenhogycsak
mutatkozik a csúcsív emléke. Az üveg már nem tűzes, mély színekkel kelt
misztikus hatást, hanem szelíd ezüstös fényt áraszt. A boltozat enyhe
hajlatának megfelelően a magas és meredek nyeregtető ís a síkból alig
kiemelkedő tetőnek ad helyet. Az épűlettest formaelemeíben elfínomodva
tovább él még a gótika, a gazdag díszű mennyezet és a stallumokat el
borító faragványok tovább viszik a műhelyhagyományokat. de a téral
kotás már egészen más, egységesebb és áttekínthetőbb, mínt a bazilika
hagyományain építő megelőző századokban.

Hasonló eredményre jutott a német gotíka ís. Kerek száz évvel St.
Denis után kezdték építeni a kölni dómot 1232-ben szentelték fel szenté
lyét - amíkor már Amíenst vehették mintának. De a vele majdnem egy
ídőben (1235-től 1283.) épült s legelőbb befejezett nagy német gótikus
templom, a Sz. Erzsébet tiszteletére épült marburgi dóm már csarnok
templom, melynek mellékhajói magasságban a főhajóval egyenlők, s így
a főhajó boltozatának oldal-nyomását ellensúlyozzák. Támasztóívekre te
hát níncs szükség, a támasztópillérek szerepe a külső falak megerősítésére

szorítkozik. E támpilléreknek lépcsőzetes kiképzésével nagyszerű hatást
tudnak elérní a templom külsejének alakításában, főleg a német gótika
külön büszkeségének, az ún. Baokstein-gotikának téglával dolgozó épí
tészei.

Ennél sokkal fontosabb a belső tér átalakulása, amit a csarnoktemp
lom hozott magával, és ennek kihatása a templomfalak belső alakítására is.
A magasság továbbra ís fontos tényező a térhatásban. de új ként jelent
kezik mellette a tágasság. A tágas térben a tartópillérek rnöst már nem
csak a boltozatot támasztják alá, soraikkal nemcsak egy írányt hangsú
lyoznak, hanem a minden irányban kiterjedő térbe visznek ritmust, éle
tet. Ez pedig nemcsak az oly kimagasló mesterművekben érvényesül,
mint a scest-i Szűz Mária-templom, vagy a nürnbergi Sz. Lőrinc és Sz.
Sebaldus templomok szentélycsarnoka, hanem a brassói fekete templom
szentélyének is ez adja meg varázsát. Hogy pedíg az építészek mennyire
tudatában voltak az ilyen hatásoknak, arra nagyszerű példa a salzburgí
Ferences templom szentélycsarnokában a templom belsejének főtenge

lyében az oltár elé állított oszlop. A fő- és mellékhajók magasságkülönb
ségének megszüntével elesnek a felépítményben a különböző magasság
szintek, a teret bezáró fal egyenletesen emelkedík fel. Benne az ablakok,
melyeknek magassága szédítő méretű tud lenní - az aachení székesegy
ház szentélyablakaí 27 m magasak - a lábazattól a boltozatíg nyúlhat
nak fel. Ez teszi az ilyen típusú szentélyek hatását meghatóan imádsá
gossá és ünnepélyessé, különösen ha az ablakok eredetí állapotban ma
radtak fenn, mínt az erfurtí dóm szentélyében.

Világosodó ablakok

Egyébként a színes ablakok a fejlődés során veszítenek mély tónu
sukból, megvilágosodnak. ami a belső tér tágasságának érvényesülésé
hez szükséges ís. A misztíkus homály varázsát felváltja a fény misztí-
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kája. Gyönyörű példáját látjuk ennek a nyírbátori Báthori templomban.
Ennek az építészeti gyöngynek mestere a legegyszerűbb eszközökkel, csu
pán a kristálytiszta arányokkal alakítja ki úgy a templom külsejének mint
belsejének lelket felemelő kifejezését. Megvilágítást csak a déli fal szen
tély felé eső részén ad, remek kőrácsos keskeny ablakokon át. A szentély
fala zárt, úgyhogy fényforrás nem tűnik szemünkbe, csak azt érezzük,
hogy a lecsökkent napfény a fehér falakról visszaverődve át- és átjárja
a templom belsejét és ebben a szelíd fényben a tér lelke él.

Előfordul még a magasságnak oly öncélú túlhajtása, mint a landshuti
Sz. Márton templom merészen karcsú pilléreivel, de az irányzat inkább a
magasság némi csökkentése a szélességhez viszonyítva, hogya boltozat
bordák játéka is fokozotrabban érvényesülhessen az építészeti hatásban.
Ezek a boltozatot játékos kombinációk hálózatával elborító bordák szer
kezeti elemekből díszítő formákká finomod tak s faloszlopokról, a falból
vagy a pillérek oldallapjaiból kiálló konzolokról szaladnak fel és ágaz
nak szét díszíteni a boltozatot. Remeknél remekebb példáit találjuk e
szellemesen szerkesztett bordázatdísznek az osztrák gotikában, s előkelő

finomságával nem marad el mögöttük az ismételten említett nyírbátori
templom sem.

A német gotikárrak jellemzője az elmondottakon kívül a tartózkodás
a szertelenségtől, a szigorú fegyelmezettség és rendszeresség, azonkívül a
szabatos megmunkálás, ami különösen bámulatbaejtőpl. a téglából rakott
pillérek éleinek finom kimunkálásában. A megmunkálásnak ez a sajátos
sága, pontossága és finomsága különösen érvényesül a cisztercita ternplo
rnokon, Szt. Bernát, a rend alapítója, a minden korban megtalálható és
az egyház művészetére is kiható szigorú aszketikus irányzatnak volt kép
viselője. Rendjét szígorúan kötelezte az építkezésben a szerényebb rnére
tezésre és a pompát kerülő egyszerűségre. A rend templomai ennek meg
felelően kiválnak mértéktartó jó ízlésükkel és a megmunkálás tökéletes
ségével. Nem meglepő tehát, hogy egyszerűséget, és kiváló technikai tu
dást nagyra értékelő korunk szemében az altenbergi templom a gotika
gyöngyének számít, a doberani kolostor temploma pedig ,a téglaépítészet
remeke.

A gotika jellemzésében az építészet formai hatástényezőinek ismerte
tésére szorítkoztunk és nem vettük figyelembe sem azt a szimbólikát,
amely ez építészetben szerepel, sem azt az ikonologiai gazdagságot, amely
lyel a gótikus templom szobrászati és építészeti díszében találkozunk. Az
elsőt azért nem, mert a szirnbólika olyan gondolati elem, melynek az épí
tészeti forma művészi kimunkálásában, főként pedig esztétikai hatásában
alig van szerepe. A másikat pedig egyrészt azért nem, mert a katedralis
festészeti és különösen szobrászatí dísze a középkor egész vílágképét, val
lási és profán elemeivel együtt felöleli és azért tematikajánál fogva 
mint Emile Male klasszikus muckáí mutatják - a középkor megismeré
sének kincsesbányája ugyan, de gazdagsága míatt még vázlatos ismerte
tése sem illeszthető bele egy tanulmány keretébe; másvészt arra kíván
tunk elsősorban rámutatni, mennyíre tudatosan kezelték a középkor mes
terei a művészí hatás forrnai elemeit.

A "gotikus gondolat"

Ez a megállapításunk szembehelyezkedik azzal az általánosan vallott
felfogással, mintha a középkor embere és művésze - akárcsak a barlang
lakók festője - egyedül a mű vallási vonatkozását, illetőleg jelentését látta



volna, de a mi esztétikai értékelésünk idegen lett volna számára. Téves
voltának megvilágítására hadd álljon itt egy középkori és egy mai meg
nyilatkozás, melyeknek illetékességéhez kétség nem fér. Az egyik Suger
től, St. Denis apátjától származik, aki a színes ablakokkal kapcsolatban
Ielkesedve ír a szentélyt körülvevő kápolnakoszorúról, melynek megsza
kittatlan során keresztül "a szentély megtelik az igen szent ablakok cso
dálatos fényével." Mint a léleknek az isteni kegyelem fényében, ezerinte
úgy kell a templom belsejének is megdicsőülnie a színes ablakok ragyogá
sától, Muvészi élményét pedig így írja le: "Ha Isten házában a sokszínű

til ágakő szépsége által keltett öröm feled teti velem a külső világ gond
jait .. , úgy tűnik nekem, rnintha a világmindenség oly táján volnék, ami
lyen sem a sáros földön, sem a tisztasagos mennyben nem található" Kö
zépkori nyelven tehát ugyanazt a művészi élményt írja le, amiről Fe
renczy Béni mai nyelven így számol be Chartres-al kapcsolatban: "Mikor
az ember bent állt a szédítően magas templomhajóban és a színes üvegab
lakokon szűrődő, túlvilági fény a sötétséget olyan színekbe mártja, ahol
El türkiz, a sötétkék zafir, a rubin, az arany, a gyémánt sötéten sziporkázó
kékesfehérje váltakoznak, minden élni látszik, megelevenedik, megtelik
egy magasabbrendű élettel. A béke, a nyugalom világa ez."

Hasonlóan ellenmondás és gondolkodás nélkül elfogadott vélemény,
hogy a középkori ember számára csak a túlvilágnak van értéke, s azért
művészetében a földi dolgok csak mint az égíek jelképei szerepelhetnek,
ezért művészete is elvont, a természet megfigyelése hiányzik belőle. Ez a
téves felfogás tulajdonképpen egy másik tévedésben gyökerezik, abban,
hogy a müvészet természetutánzás. Fölösleges azt is bizonyítani, hogy a
természet másolásától elvonatkozott, ún. stilizált művészet mesterei kitűnő
és mélyebbrelátó megfigyelőivoltak a természetnek, mínt a felszínen fenn
akadó naturalisták. A gotikával kapcsolatban a valóság az, hogy művészet

a nagy művészeti hagyományok ápolása mellett a körülöttük zajló életet
és természeti világot figyelték meg s azt vitték be a templomba is. A ka
tedrális magában hordja korának világképét. Hogy ez tematikában meny
nyire megy, arra csak egy példát említek: Exeter katedrálisában a bol
tozat egyik zárókövének faragott dísze a malacait szoptató kocát ábrázolja,
olyan megfigyelésen alapuló hitelességgel, hogy abban a sertéstenyésztő

szakember is kedvét lelhetné. Aki pedig megfigyeli milyen találékonyság
gal merítik a gotika művészei motívumaikat a természetből, az oszlopfők,

konzolok és zárókövek díszítéséhez és általában az ornamentikához, annak
nem kell külon bizonyítani, hogy a természet szépségeit állítólag felfe
dező reneszánsz, amit oly forradalmi újdonságként szokás ünnepelni Assisi
szentjének gyönyörű Naphimnuszában. a francia gotikából indult el hó
dító útjára az európai művészetben.

Az egyház művészetében ez az áramlat természetesen valami újat je
lentett: a vallásos lelkület jellegének eltolódását a világ emberfölötti Urát
imádó hódolatról az Isten utáni vágyódásra, az emberközeleéget valósító
és köztünk élő megtestesült Isten, az istenember Krisztus kultuszára, an
nak minden örömet adó édes érzelmére és áhitatára.

A gotikus téralkotás végső stádiumában oly egységes tér felé töreke
dett, melyben ,a magasság és tágasság közt a feszültség csökkent, a ma
gasság hangsúlyozása mérséklődött,Ez a tendencia érvényesül az olasz go
tikában is, melyről pár szóban szintén meg kell emlékeznünk. Az ered
mény itt is a bazilikális térszerkesztés kötöttségének fellazulása volt. Az
olasz építészet hagyományai sokkal erősebbek voltak, hogysem egy ide
gen eredetű építészet meghonosodhatott volna náluk, de ennek ellenére
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a kor törekvései lényegükben ott is érvényesültek. És pedig nem a rnilánói
székesegyházban, amely minden nagyszerűségeellenére eltévedt idegen eb
ben a világban, hanem a firenzei dómban és a bolognai S. Petronióban,
hogy csak a legnagyobbszabású építészeti elgondolásokat említsük. Külö
nösen a S. Petronió egyike azon kevés olasz templomoknak, ahol a magas
batörő lendület oly fölényes erővel érvényesül, hogy e tekintetben méltóan
sorakozik nyugati társaihoz. Kár, hogy ez a grandiózus terv csak részben
készülhetett el. Méltóan csatlakozik e két hatalmas alkotás mellé harma
diknak a ferencesek firenzei Santa Croce temploma, melynek hatalmas
tere nemes egyszerűséggel és harmóniával van egységbe foglalva, s ahol
a csúcsívnek csak a szentély ablakaiban van díszitő szerepe, az építészeti
hatásban már a vízszintes elem az uralkodó.

A nagy nyugati katedrálisok gazdag főhomlokzatkiképzésénekmegfe
lelője Itáliában e homlokzat csipkeszerűen fínom márványburkolata, ahol
teljesen el is készült, mint a firenzei Santa Maria del Fioren, továbbá a
sienai és orivietói székesegyházon. Az utóbbi nyilvánvalóan a párisi Notre
Dame homlokzatát veszi mintául és így tanulságosan mutatja, milyen a
francia gotika építészeti nyelve olaszra fordítva. Különben a nyugati go
tika díszítő elemeinek finom részletekbe menő gazdagságára gondolva, elég
csak Andrea Orcogna Orsanmichele-beli tabernákulumára utalni, hogy vi
lágosan álljon előttünk, mennyire párhuzamosan halad az olasz művészet

a nyugatival az érzelmekkel telített vallásosság kifejezésében. Gotikus a
szépségnek az az áhitata is, mely a trencento művészetét a zsendülő ta
vaszéhoz hasonló varázzsal tölti el.

A sötétnek mondott középkor művészete így tükrözi a hit fényében
látott élet és világ szépségét. Számunkra nem csekély biztatást jelent,
hogy korunk nemcsak a régihez méltó új formában tudta feltámasztani a
coventry-i katedrálist, hanem - ami sokkal több - a mai világ egyik
legnagyobb építésze, Pier Nervi az ausztráliai New Norciában olyan temp
lomot épített, mely a gotikus katedrálisok magasbavágyó lendületét és áhi
tatát a legmodernebb építészeti technikábóllevezetett formákkal fejezi ki.-
TAVASZI-HíVOGATÚ

Sorakozz fürgén kedves kankalm
Falunk szelíd hajlatú dombjain!

Már emberekkel telik a határ.
Mind csak a te into zászlódra vár,

Hogya derült dűlőkőn szerteszét
Főldbe eressze a pihent ekét.

Tc reményt ragyogsz amnyló virág,
Hogy folyvást szebb lesz ez az új 1,ilág.

Kivált, ha ember is segít neki
Régi búját, baját felejteni.

S azon fárad minden kemény tenyér,
Hogy áldást hozzon a dúsabb kenyér.

Osz Iván
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