
TEMPLOM ÉS ÉPÍTÉSZET

Jelen szarnunk tematikus anyagát a modern templomépitészet és műemlékvéde

lem kérdéseinek szenteljiik.. Az elmúlt évtizedekben számos ellentétes vagy ellen
tétesnek látszó irányzat spektruma rajzolódott ki előttünk, s ezek vitái, nemegy
szer ütközései közt formálódott, fejlődött modern építészetünk. Az irányzatok, 'vé
lemények küzdelmeiben is természetszerűleg kifejeződött a régi és az új szemlélet
harca, a megváltozott világ megváltozott esztétikai igénye. Ez a megváltozott világ
a humánus emberi környezet megteremtésének feladatát, a természet, a táj és az
épület harmóniájának megvalósítását tűzte ki célul a térformálás korszerü kom
pozicios elveinek alapján. Olyan emberi kornvezet kialakítására törekszik - ut
cáinkon, lakáházainkban. templomainkban, munkahelyűnkon stb. -, amely em
beri mivoltunk kiteljesedését, szellemünk és lelkünk [eljrissulését, életünk bizton
ságát és nyugalmát szolgálhatja, ahol tehát igazi otthonra találhatunk.

Számunkban nem térhetünk ki e sokrétü és gondolatgazdag téma minden rész
letére. Csak egy-egy sajátos, számunkra különösen fontos kérdést pendítettünk
meg. főként az épületek. rendeltetésére, a belső tartalom elsődlegességére vonat
kozólag, a dolgok lényegi igazságának formát szülo erejét vizsgálva. Rév Ilona és
Horler Miklós tanulmányaiban a II. vatikáni zsinat szellemében fogant liturgikus
környezetünk építészetének és térkialakitásának esztétikai követelményét fogal
mazza meg. Marosi Ernő a "Magyar templomok müvészete" cimü konvv - szerzője

Levárdy Ferenc - kapcsán értékitéletünk hiányosságaira figyelmeztet s a valóság
és a legújabb tudománvos eredménvele ismeretét kéri számon Farkas Attila a va
tikáni Magna Domina Hungarorum 'kápolnát mutat]a be művesrettorténeti-esrtétikai
szempontbol. Lapunk hagyományos dialógus-állásfoglalásának jegyében közöljük
Tordai Zádor .Templom és srertartás" cimú írását, eg}' nagyobb lélegzetű tanul
mánv részletét. amely marxista oldalról elemzi a templomépítészet és térarchitek
túra historiai szerepét. Néhány megállapítását fölöttébb vitathatónak tartjuk,
cikke értekéhez és tanulságaihoz azonban nem fér kétség, Érdekes társadalomtör
téneti és esztétikai adalékul szolgál majd egy megírandó új magyaregyháztörté
net és egyhárrnüvésret-torténet számára. Paolo Santarcangeli torinói professzor
essréie a torolly-építményt mint szimbolumot tárgyalja - központi tengely, ame/y
egyesíti a Földet az Éggel- a világító toronytól a templomtoronyig.

Koús Judit a nizzai Chugall-rnúreumba (Musée du Méssage Biblique Marc
Chagall) kalauzol bennünket, Székely Mária konstruktiviste keresztútja újabb kí
sérlet a Via Crucis rnegjelenijésenek modern történetében, Zolnay László a nem
rég elhunyt, Prokopp Gyulától, a kiváló müvelodéstörtenésnol, az esztergomi
Prímási Levéltár volt vezetőjétőlhúcsúzik.

Minden kedves szerzonk kiizrenuikiidését ezúton is köszöni a
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