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Újhullám. Megújuló liturgikus terek
és a II. Vatikáni Zsinat szelleme*

Közel ötven évvel a II.  Vatikáni Zsinat bezárását követően fölöslegesnek
tűnhet a liturgikus reformnak az építészeti terekre gyakorolt hatásáról be-
szélni. A történeti épületek – műemlékek – kisebb vagy nagyobb mértékben
átrendezett szentélyei vizuálisan megszokottá váltak, a változásokat tudomá-
sul vettük. Éppúgy, mint a 20. század második felében épült templomok szá-
mos és változatos építészeti javaslatát egy újonnan elgondolt egyházkép ki-
fejezésére. A liturgikus reform teológiai hátterét és eredményét – lelkiségi és
egyházművészeti szempontból egyaránt – hatalmas irodalom tárgyalja, a zsi-
natnak a templomok kialakítására gyakorolt  hatásáról  új megállapításokat
tenni nemigen lehet. Hogy mégis szükségét látom annak, hogy a II. Vatiká-
num liturgikus terekre gyakorolt hatását szóba hozzam, annak két oka van.
Az egyik az a felújítási hullám, amely századunk első évtizedétől kezdve
egyre  növekvő  mértékben  tapasztalható,  és  számos  védett  műemléket  is
érint. Egyáltalán nem mondható tehát, hogy a liturgikus tereket érintő re-
formfolyamatok – mint gondolnánk – az 1970-es, 1980-as években lecseng-
tek volna. A másik ok szorosan összefügg ezzel. Az a tapasztalat, hogy a li-
turgikus terekkel foglalkozó írások gondolatmenetükben – teljesen érthető
módon és helyesen – a zsinati dokumentumokból indulnak ki, ám figyelmen
kívül hagyják azt a körülményt, hogy az eltelt fél század a zsinati intenciók
megvalósulásának kritikáját is kiérlelte. Így aztán kötelező érvényű előírás-

* Köszönetemet kell kifejeznem a Magyar Sion szerkesztőbizottságának, amiért helyet adott ennek
az írásnak, amely eredetileg előadás formájában műemlékvédelmi szakközönség előtt hangzott el
a Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete „Átalakulások. A liturgikus terek és a műemléki érték” c.
konferenciáján (FUGA Budapesti Építészeti Központ, 2019. január 25.). Meggyőződésem azon-
ban, hogy műemlék templomaink és liturgikus tereink méltó megőrzésére a műemlékvédelem el-
szigetelten nem fog megoldást találni. Ezért örülök a lehetőségnek, hogy felvetéseimet ebben a
körben is közreadhatom, remélve, hogy írásom hozzájárul egy jóindulatú szakmai párbeszéd ki-
alakulásához. Az előadás jelen verziótól eltérő szövege megjelent: A II. Vatikáni Zsinat hatása a
liturgikus terekre, in Átalakulások. A liturgikus terek és a műemléki érték (Budapest, Régi Épüle-
tek Kutatóinak Egyesülete, 2019) 21–42
https://drive.google.com/file/d/1ssuLNFlJMN8nHqllTCWEVWJp4DSFg8iz/view (2020.03.03.).
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ként kezelnek bizonyos, a liturgikus reformmal kapcsolatos fogalmakat, hol-
ott azt látjuk, hogy mind a liturgikus reform szándékát, mind a bevezetés
módját érintően az elmúlt két évtizedben élénk és gyümölcsöző gondolkodás
folyt. Jóllehet a művészettörténész szakmájától ez távol esik, mégis érdeklő-
déssel fordul e folyamatok felé, hiszen azt látjuk, hogy korábban megfelleb-
bezhetetlennek tételezett szempontok vitathatók, mi több ténylegesen vita-
tottak  is,  és  felvethető  a  kérdés,  hogy  a  nyugati  kereszténység1 régi
liturgikus tereit átformáló és átértelmező beavatkozások indokoltak voltak-e.
Mindennek természetesen nem a megtörtént, hanem az elkövetkezendő vo-
natkozásában van jelentősége.

Úgy gondolom tehát, megérett az idő arra, hogy áttekintsük azt a folya-
matot, amelyet a Sacrosanctum Concilium2 1963. december 4-i aláírása elin-
dított, és ennek fényében újragondoljuk templomaink belső átalakításának
elveit.  A  figyelem fókuszában  nyilvánvalón  a  védett  műemlékek  állnak,
amikor ugyanis a műemléki értékek védelmét olyan helyzetben kell érvé-
nyesíteni,  amelyben a  műemléki  érdek teológiai  alapú kötelező előírások
megszegése nélkül nem érvényesíthető, akkor a mozgástér igen szűkös. Az
azonban, hogy a zsinat liturgikus reformjának következményeiről lehetséges
polémiát folytatni, új perspektívát nyit, módot ad arra, hogy mintegy újra-
nyissuk a liturgikus terek műemlékvédelmének dossziéját. Érdemes azonban
szem előtt tartani, hogy múltbeli  értékeinknek csak igen kicsiny része áll
műemléki védelem alatt, ezért az, hogy hogyan viszonyulunk régi, már álló
templomainkhoz, a ránk hagyományozotthoz egyáltalán nem csak műemlék-
védelmi kérdés, hanem az egyházat, mint  tulajdonost is – akinek e javak
gondos őrzésére számos vatikáni dokumentum felhívja a figyelmét – igen
széles körben érinti. 

A következőkben először a liturgikus terek megújítása mellett felhozott
leggyakoribb érveket veszem számba. Ezt követően a liturgikus reform be-
vezetésének  története  mentén  ezeknek  az  érveknek  a  megalapozottságát
vizsgálom, illetve megszilárdulásuk okaira keresek magyarázatot. Végül a
levont következtetések tükrében teszek néhány észrevételt a mai hazai folya-
matokkal  kapcsolatban,  felvetve  a  szakrális  emlékek  ügyében  újranyitott
párbeszéd lehetőségét.

1 Bár a II. Vatikáni Zsinat bizonyos mértékű hatást a nem katolikus templomokra is gyakorolt, az
elkövetkezők csak a katolikus templomokra vonatkoznak. 

2 II. VATIKÁNI ZSINAT, Sacrosanctum Concilium konstitúció (1963. dec. 4.), in A II. Vatikáni Zsi-
nat dokumentumai (Budapest, Szent István Társulat, 2000) 45–88.
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A LEGGYAKRABBAN HANGOZTATOTT ÉRVEK

Az építészettörténeti  szakirodalomban,  illetve  a  II.  Vatikánum előtt  épült
templomok felújítása, a liturgikus terek megújítása kapcsán két olyan érvvel
találkozunk, amely megfellebbezhetetlenként jelenik meg, és ezáltal olyan
keretek közé tereli a műemlékvédelmet, amelyek között annak elvei nem ér-
vényesíthetők. Az egyik a pap versus populum pozíciója, amelyből szükség-
szerűen következő kívánalom az oltárok nép felé fordítása. A másik sokat
hangoztatott szempont az a szemléletváltás, amelyet a hívők istentiszteletbe
történő bevonása, „tevékeny részvétele” fejez ki. Ezt a partitipatio actuosát
az építészeti szakirodalom általában különösebb megfontolás nélkül úgy ér-
telmezi, mint olyan teológiai alapú hangsúlyváltást, amely a zsinat által defi-
niált új egyházkép kifejeződése a liturgiában. Ennek az új egyházképnek a
közvetítését a templomok tradicionális térstruktúrája és liturgikus elrendezé-
se – így szól az érvelés – akadályozza. Amiből nyilvánvalóan következik,
hogy az új egyházkép kifejezésére új építészeti formákat kell létrehozni. Ez
a gondolatmenet a liturgikus konstitúcióból kiindulva és arra hivatkozva té-
telez egy teológiai értelmezést, amire ki is dolgoz egy építészeti választ.

A Sacrosanctum Concilium

A megalapozott  építészeti-műemlékvédelmi  érvelés  számára  az  okozza  a
legnagyobb nehézséget, hogy a zsinat nem ad automatikusan alkalmazható
szabálygyűjteményt e tekintetben. Tizenhat dokumentumának kisebb része
kötelező érvényű teológiai tanítás, nagyobb része aktuális kérdések tárgyá-
ban megfogalmazott határozat vagy nyilatkozat. Valamennyi összefügg egy-
mással, és együttesen bontják ki a zsinat célkitűzését: azt a gazdag tartalmat,
amely a belső megújulásra, az egyházi intézményrendszer átalakítására és a
keresztény egység előmozdítására irányult (SC 1). 

A dokumentumok önmagukban olvasva egyoldalú, vagy éppen ellentétes
következtetésekre is vezethetnek.3 Ez a helyzet a liturgikus konstitúcióval is,
amelyből például – a közvélekedés dacára – nem vezethető le sem az oltárok
kötelező nép felé fordítása, sem a latin nyelv kiiktatása. Épp az a két változ-
tatás nem, amely Joseph Ratzingert  idézve a „rendszeres templomba járó

3 A zsinattal kapcsolatos irodalomból kiviláglik az álláspontok sokfélesége és ellentmondó volta.
A zsinatot követő 25 év Walter Kasper bíboros 1994-es értékelése szerint „meglehetősen zavaros
volt, szemben álló nézetek ugyanarra a zsinatra hivatkoztak”:  KASPER, Walter,  Egyház, merre
tartasz? A II. Vatikáni Zsinat maradandó jelentősége, in  A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai
negyven év távlatából 1962–2002. A zsinati dokumentumok áttekintése és megvalósulása (szerk.
Kránitz Mihály; Budapest, Szent István Társulat, 2002) 19.
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számára […] a zsinat két legszembetűnőbb hatása”. Ám – mint folytatja –
„akik elolvassák az ide vonatkozó szövegeket, megdöbbenve láthatják, hogy
valójában egyikről sincs szó a zsinati dokumentumokban”.4

Az egyes dokumentumokat tehát a zsinat általános célkitűzéseinek szem
előtt tartásával és a későbbi reflexiókra figyelve kell olvasni. Eközben azon-
ban egy sor olyan témába ütközünk, amely érinti ugyan az építészeti térala-
kítást,  de állásfoglaláshoz már a teológus szakértelme szükséges. Vajon a
megváltozott imairány nyomán átrendezett liturgikus terek, különösképpen
az ideális középpontba helyezett oltár és a köréje mint középpont köré ren-
deződő istentiszteleti forma hatásaként valóban bezáródik-e a keresztény kö-
zösség, és elvész-e, vagy sem az eszkatologikus dimenzió? A régi terekben
elhelyezett új oltárok formájának meghatározásakor mi a döntő megközelí-
tés: a katolikus istentisztelet hangsúlya a keresztáldozaton vagy a húsvéti la-
komán van-e? A leegyszerűsített liturgikus öltözeteknek és új liturgikus te-
reknek van-e számottevő szerepe – például Németországban – a katolikus–
protestáns párbeszédre?5 A nem teológus szakember ezekhez a felvetésekhez
hozzászólni  nem tud, azt  azonban érzékeli,  hogy a néha kifejezetten éles
hangú véleménynyilvánítás éppen akörül forog, ami viszont a műemlékvé-
delmet már közvetlenül érinti, minthogy a teológiai elképzelések fizikai le-
képezése a liturgikus tér, amely műemlékek esetében műemlékvédelmi ér-
dekszféra  is.  Azt  pedig  kifejezetten  hasznos  látnia,  hogy  sem  a  zsinati
dokumentumok, sem az azok nyomán keletkezett különféle hivatalos meg-
nyilvánulások nem nyújtanak gyakorlatban alkalmazható szabályrendszert,
és nem vezethető le belőlük olyan iránymutatás, amely érintetlen maradhat-
na az élő teológiai gondolkodás nyomán árnyalódó álláspontok fényében.

Visszatérve a Sacrosanctum Conciliumra mint az első számú hivatkozási
forrásra, ha konkrétan alkalmazható irányelveket keresnénk, akkor az utolsó,
hetedik fejezetre volnánk utalva, amelyet a szent művészeteknek szenteltek.
De a 122-től 130-ig terjedő bekezdések is elveket rögzítenek, és a régi épü-
letekre, azaz a műemlékekre, egyáltalán nem térnek ki, hanem általában a
szent művészetek szerepéről szólnak. Két olyan pont van, amelyet a liturgi-
kus térelrendezésre lehet vonatkoztatni. Az egyik a liturgikus rendelkezések
és könyvek felülvizsgálatáról szóló 128. bekezdés. Itt az áll, hogy különösen
azokra a helyekre kell figyelemmel lenni, amelyek a „templomok méltó és
célszerű szerkezetét, az oltárok formáját és építését, a szentségház méltósá-
gát, elhelyezését és biztonságát, a keresztelőkút alkalmasságát és méltó he-

4 RATZINGER, Joseph, Előszó, in LANG, Uwe Michael, Az Úr felé fordulva. A liturgikus ima-irány
(Budapest, Ecclesia, 2006) 7.

5 RICHTER, Klemens, Orte zum Handeln. Forderungen eines neuen Liturgieverständnisses an den
katholischen  Gottesdienstraum,  in  Kunst  und  Kirche (1994)  4‒8;  az  imairányra  különösen:
LANG. 
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lyét” szabályozzák. „Mindazt, ami kevésbé felel meg a megújított liturgiá-
nak, meg kell változtatni vagy meg kell szüntetni, ami pedig előmozdítja, azt
meg kell tartani, vagy be kell vezetni.” A másik hely a 124. pont, amely sze-
rint „a templomok építésénél ügyelni kell arra, hogy alkalmasak legyenek a
liturgikus cselekményekre, s tegyék lehetővé a hívek tevékeny részvételét”.
A fejezet nem tesz különbséget újonnan épülő templom és már álló épület
között, tehát egyáltalán nem rendelkezik a műemlékekről, de bármit meg-
szüntetni, vagy megtartani nyilván csak már létező esetében lehet. Az egy-
házművészettel foglalkozó fejezetről ezért azt állapíthatjuk meg, hogy álta-
lános elveket fogalmaz meg az egyházi művészettel kapcsolatban, illetve a
meglévő  liturgikus  térszerkezetnek,  berendezésnek  és  felszerelésnek  a
„megújított liturgia” szempontjainak megfelelő felülvizsgálatáról rendelke-
zik.

A másik művészettel kapcsolatos fejezet (a hatodik) témája a musica sac-
ra. A zene liturgikus szerepének fontosságát jelzi, hogy ennek önálló fejeze-
tet szenteltek. Bár itt semmi olyat nem találunk, ami a liturgikus téralakítás
szempontjából érdeklődésünket fölkeltené, a fejezetet átolvasva mondhatni
valamennyi bekezdésből kiviláglik a tradíció fenntartásának igénye. Hang-
súlyozza a liturgikus latin nyelv megőrzését és ismeretét a laikus hívek köré-
ben is (SC 113), a gregoriánnak mint az egyház zenei nyelvének prioritását
más zenei műfajokkal szemben (SC 116), az orgona kiemelkedő és változat-
lanul megőrzendő szerepét (SC 120), ami mellett más hangszer csak külön
engedéllyel  kaphat  helyet  a liturgiában,  sőt  a  vallásos népénekek gondos
ápolását is (SC 118). Általánosságban pedig – hasonlóan a szent művésze-
tekről szóló fejezethez – megkívánja az egyház évszázadokon át felhalmo-
zott zenei kincsének gondos megőrzését és továbbadását a liturgikus képzés-
sel összekötött zenei nevelés révén (SC 114–115). A konstitúciónak ebből a
fejezetéből egészen nyilvánvaló az a műemlékvédelem szempontjából na-
gyon is fontos szempont, hogy a folytonosság, a tradíció töretlen továbbadá-
sa szándéka volt a zsinatnak – hacsak nem feltételezzük, hogy ez a szándék
kizárólag a zenei hagyomány fönntartására irányult. 

A megelőző fejezetek a liturgikus reform teológiai megokolását szolgál-
ják. Ezekben a hívek tevékeny részvétele, a szentmise áldozati, illetve lako-
ma jellege, a hierarchia és a közösség viszonya, valamint a rítus megújítása
azok a témák, amelyek a liturgikus terek újrarendezése kapcsán fel szoktak
merülni.6

A „tevékeny részvétel” – mint föntebb már említettük – az egyik legnép-
szerűbb gondolat az új típusú liturgikus terek melletti érvelésben. A kifeje-
6 Jó áttekintéssel: LANTOS Edit, Három-négy egyszerű pasztellszín: a II. Vatikáni Zsinat rendelke-

zéseinek hatása a templomokra és a templomba járókra, in  Utóirat. Post Scriptum. A Régi-új
Magyar Építőművészet melléklete az előfizetők számára (2008) 6/42‒46.
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zés sokszor feltűnik a dokumentumban, joggal tekinthető a reform központi
gondolatának, ám kifejezetten lelki attitűdként jelenik meg: a liturgia haté-
konysága csak úgy valósulhat meg, ha „a hívek jól fölkészült lélekkel vesz-
nek részt a liturgiában […] és együttműködnek a mennyei kegyelemmel”
(SC 11). Az aktív részvételt érintő utalások az istentisztelet során adandó vá-
laszokra, a nép részéről mondott imákra, énekekre vonatkoznak.7

Az új liturgikus terek kialakításakor az oltár centrális pozíciója melletti
egyik érv az, hogy a reform a szentmise áldozati jellegével szemben az „eu-
charisztikus lakoma” aspektust helyezte előtérbe. Ez nyilvánvalóan utólagos
értelmezés, hiszen a Liturgia és az egyház fejezetben az „Eucharisztia isteni
áldozatáról”  esik szó (SC 2);  a miséről  szóló részben azt  olvassuk,  hogy
„megalapította testének és vérének eucharisztikus áldozatát […] az irgalom
szentségét, az egység jelét, melyet mint húsvéti lakomát veszünk magunk-
hoz” (SC 47). A szentmise hatékonysága érdekében meghozott intézkedések
kapcsán pedig úgy fogalmaz a dokumentum,  hogy „a  szentmise  áldozata
külső szertartásait” is meg kell újítani. Ezek között a „külsőségek” között
azonban a liturgikus tér átrendezésére egyáltalán nem utal,  hanem csak a
szertartások egyszerűsítéséről és az anyanyelv használatáról szól, utóbbiról
azzal a megszorítással, hogy az állandó részek népre tartozó szövegeit a hí-
veknek tudniuk kell latinul is imádkozni, ami ismét a tradíció fenntartásának
igényét jelzi (SC 50, 54).

A hierarchia és a közösség viszonyával kapcsolatban sem találunk semmi
olyat, ami a liturgikus terek átrendezésének szükségességére utalna. Az álta-
lános elvek között azt olvassuk, hogy „a fő [Krisztus] és a tagok együtt teljes
értékű nyilvános istentiszteletet  mutatnak be” (SC 7),  ami amellett,  hogy
egyértelművé teszi a liturgia istentiszteleti jellegét (a közösség euchariszti-
kus lakomájával szemben), valóban kifejezi, hogy a papság és a laikus hívők
együtt alkotják Isten népét. A dokumentum ugyanakkor fenntartja és ki is
emeli a pap és a laikus közötti különbséget, amikor megosztott feladatokról
beszél: az egyes szereplők „csak azt tegyék, ami a dolgok természete és a li-
turgikus szabályok szerint rájuk tartozik” (SC 28). A laikus hívők feladatait
ugyanakkor meg kell jeleníteni a rubrikákban (SC 31), ami jelzi, hogy a zsi-
nat a tevékeny részvételnek milyen értelemben tulajdonított jelentőséget. 

Végül a rítus megújításával kapcsolatban a liturgikus szövegek megtisztí-
tásáról és bizonyos, a történelem során elsikkadt elemek visszaemeléséről
esik szó, amit azonban úgy kell végrehajtani, hogy „az egészséges hagyo-
mány sértetlen maradjon és lehetőség nyíljon a törvényes fejlődés számára”.
Mindenképpen „ügyelni kell arra, hogy az új formák a már meglévő formák-

7 „Gondot kell fordítani a nép aklamációira, feleleteire, zsoltározásra, antifónáira, énekeire, cselek-
ményeire, mozdulataira és testtartására”: SC 30.
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ból szervesen nőjenek ki” (SC 23) ‒ írja a dokumentum, hitet téve az organi-
kus fejlődés fontossága és elsőbbsége mellett.

A szent liturgiáról szóló konstitúció volt az első elfogadott dokumentuma
a zsinatnak, amely XXIII. János pápa szándéka szerint ezzel a tárggyal fog-
lalkozott először. Az időbeli elsőség következtében itt elővételezve jelennek
meg olyan fogalmak, amelyeket csak később, más dokumentumok fejtenek
ki bővebben. A liturgikus téralakítás szempontjából például különösen fon-
tos, hogy milyen egyházképet lehet kiolvasni a liturgikus konstitúcióból, hi-
szen az egyházról később külön dogmatikus konstitúció született, de csak
egy évvel a Sacrosanctum Concilium elfogadását követően.8 Ott külön feje-
zet szól az Isten népéről, az egyházi hierarchiáról és a világi hívők szerepé-
ről, és részletesen kifejtésre kerül a világi hívek és a hierarchia viszonya, va-
lamint  az  általános  papság  kérdése.  Valamennyi  olyan  téma,  amely  a
liturgikus reformgondolat középpontjában áll, és a liturgikus terek korábbi
elrendezésének megváltoztatásához később érvként szolgált. 

A II. Vatikánum teológiájában azonban kitüntetett helye van a liturgiá-
nak, mindenekelőtt az eucharisztia liturgiájának, hiszen az a keresztény élet
– és minden megújulás – legfőbb kegyelmi forrása, az egyház életének pedig
csúcspontja (SC 10). Ha a zsinati teológia előtérbe helyezi a liturgiát, akkor
a liturgikus reform is kiemelt helyet foglal el abban a zsinati célkitűzésben,
amelyet úgy is nevezhetünk, hogy „megújult látomás az egyházról”.9 Nem
véletlen tehát, hogy a téma elsőbbséget élvezett a zsinat munkájában. A li-
turgikus reform igénye azonban ekkor már komoly előtörténetre tekinthetett
vissza.

A liturgikus élet minősége 1962-ben, a zsinati munka megkezdésekor már
jó negyven éve élénk diskurzus tárgya volt az egyházban, ami minden bi-
zonnyal hozzájárult ahhoz, hogy a zsinat jól előkészített szöveggel kezdhette
meg munkáját.10 Az a szemlélet, amely az egyház megújulásának origóját
már korábban is a liturgikus megújulásban látta a liturgikus mozgalomhoz
kötődik, amelynek a mi szempontunkból azért van különleges jelentősége,
mert a liturgikus mozgalom szellemisége építészeti kifejezést is nyert, min-
denekelőtt  Rudolf  Schwarz  ikonikus  rothenfelsi  lovagtermében.11 A  tér
8 II. VATIKÁNI ZSINAT, Lumen Gentium konstitúció (1964. nov. 21.), in A II. Vatikáni Zsinat doku-

mentumai 141–207.
9 KASPER 23.
10 SZAKOS Gyula – VÁRNAGY Antal, Bevezetés, in A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai 26‒27.
11 Rothenfels  vára  a  katolikus  ifjúsági  mozgalmak  Quickborn  egyesületének  tulajdonában volt.

Az egyesület 1913-ban alakult azzal a vággyal, hogy elősegítse az „igazi ifjúsági szellem és ifjú-
sági élet” kibontakozását és terjesztését. 1919-ben Mainz közelében megvásárolták a rothenfelsi
várat,  ahol  közösségi  központot,  országos  találkozóhelyet  kívántak  kialakítani,  https://www.-
burg-rothenfels.de/auf-der-burg/geschichte (2019. 01. 21.).  Az építészeti feladatokra 1924-ben
„Burgbaumeister”  minőségben  Rudolf  Schwarzot  kérték  fel,  http://www.architekten-
lexikon.at/de/1401.htm (2019. 01. 21.). Rudolf Schwarz építészetéről: VÁMOS Dominika, Katoli-
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Schwarz és a 20. század egyik meghatározó teológus egyénisége, Romano
Guardini12 közös gondolkodásának eredménye. Guardini-féle leírását sokat
idézik, a szöveg jelentősége miatt azonban most sem mellőzhetjük: 

A terem bútorzata kizárólag a több száz festett, kocka alakú kis zsámoly-
ból állt. Ez volt minden. Az építészeti keret egységesen fehérre meszelve
megőrizte tiszta befogadó állapotát. Minden egyebet, az élő teret, maga
a közösség alakítja majd, olyan formát adva neki, amilyet akar. Így nyi-
tottuk meg ténylegesen annak lehetőségét, hogy a közösség maga alkos-
son térformákat.13

A „közösség által alakított” multifunkcionális teret az építész így magyaráz-
ta: 

Ez a tér volt a »kerete« mindannak, amit a közösség az ünnep terén igé-
nyel: beszédeknek, előadásoknak, plenáris üléseknek, közös éneklések-
nek, színdaraboknak és táncbemutatóknak; végül pedig a legnagyobb li-
turgikus eseményeknek.14

Liturgia alkalmával mozgatható oltárt vittek a terembe és többféle elrende-
zéssel is próbálkoztak, amelyek közül a legjobbnak az bizonyult, amelyben
az oltárt az egyik hosszanti fal előtt helyezték el, szembefordítva a három
tömbben elrendezett székekkel. Az elrendezés ismerős a zsinat utáni szem-
nek. Olyannyira, hogy nem is csodálkozhatunk Rudolf Schwarz meglepett
örömén, amellyel 1963-ban a zsinatnak a liturgikus élettel kapcsolatos taní-
tására reagál, mondván: „mindennek igen nagy részét mi már kigondoltuk,
kipróbáltuk, sőt alkalmaztuk is Rothenfelsben”.15

A  lovagteremnek  a  szakrális  építészetre  gyakorolt  hatása  nem kérdés.
Schwarz kijelentése azonban azt sugallja, mintha a zsinat a liturgikus élet
megújításának ügyét hozzárendelné a liturgikus tér kialakításának kérdésé-
hez. Ilyen szándék azonban a zsinat dokumentumai alapján nem igazolható.
Mégis, a rothenfelsi lovagterem vizuális hatása és a helyhez kötődő együtt-
létek spirituális kisugárzása olyan erős volt, s a kettő olyan intenzitással kap-
csolódott  össze, hogy 1963-ban a liturgikus reformmozgalom lelkes hívei
számára hihetőnek tűnt, hogy a liturgikus konstitúció ugyanazt mondja, mint
ami az 1930-as években Rothenfels várában a lelkekben megszületett. 

kus modern: Rudolf Schwarz (1897‒1961) építészeti szemléletéről, in Melléklet. Régi-új magyar
építőművészet. Utóirat-Post Scriptum (2008) 30‒36.

12 Romano Guardini (1885‒1968) 1920-ban, az egyesület második éves találkozója alkalmából járt
először Rothenfelsen, de hamarosan annak egyik meghatározó alakja, 1927-től vezetője lett. Ak-
tív szerepet játszott a rothenfelsi várnak az egyesület céljaihoz igazodó átalakításában. MAGYAR
István Lénárd, Guardini, Romano, http://lexikon.katolikus.hu/G/Guardini.html (2019. 01. 21.).

13 Az idézet és a terem használatára vonatkozó további információk:  DEBUYST, Frédéric,  A hely
szelleme a keresztény építészetben (Pannonhalma, Bencés, 2005) 71‒73 nyomán.

14 Uo. 71.
15 Rudolf Schwarz kiadatlan levelét idézi: uo. 76.
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Meglehet azonban,  hogy Schwarz nem is annyira Rothenfels építészeti
eredményeire gondolt, mint arra a közösségképre, amelyet Frédéric Debuyst
A hely szelleme a keresztény építészetben című könyvében Romano Guardi-
ni és Rudolf Schwarz közös eszményeként ír le, s ami majd – szerinte –
„közvetlenül  elvezet  bennünket  a  közösség  elsőbbségéhez  a  liturgiában,
amely a zsinaton akkora jelentőséghez jut majd”.16 Ebben a nem kevéssé
merész értelmezésben az a feltételezés rejlik, hogy a liturgikus konstitúció-
val a zsinat a liturgikus mozgalom egyes tapasztalatait hagyta jóvá, ez eset-
ben egy nagyhatású teológus és egy építész kísérletekkel alátámasztott egyé-
ni  meglátását.  Úgy  tűnik,  Debuyst  is,  miként  Schwarz  1963-ban,  olyan
személyes spirituális tapasztalat birtokában értelmezi a liturgikus konstitúció
szövegét, amelyben a fizikai helyszín, a „hely szelleme” jelentős szerephez
jut. Olvasatukban a konstitúció szövege, amely ténylegesen a liturgia erejé-
ből származó belső megújulás feltételeit taglalja, implicite utal a megújulás
– személyes tapasztalatuk tanúsága szerint – szükséges külső körülményeire
is. Ebben az értelmezésben a fizikai környezet, a liturgikus tér a sikeres li-
turgikus reform feltételévé válik. 

A „rothenfelsi tapasztalat” fenti értelmezése ma is él a szakrális építészet-
tel foglalkozó szakirodalomban, és hat a liturgikus terek (újak és régiek) ala-
kítására, azt is mondhatjuk, hogy az építészetelméleti kánon része lett. Ro-
mano Guardini és Rudolf Schwarz együttműködése kétségkívül kiváltságos
pillanat volt mind a liturgikus mozgalom, mind pedig a szakrális építészet
történetében, és hosszú távon meghatározta a liturgikus terekről alkotott épí-
tészeti elképzeléseket. Ebben feltehetőleg szerepe volt annak is, hogy a zsi-
nat idején a liturgikus mozgalom és annak a zsinat liturgikus teológiájára
gyakorolt hatása a köztudatban erősen összefonódott Romano Guardini sze-
mélyével. 1965-ben például Karl Rahner is úgy nyilatkozott, hogy „közis-
mert tény, a II. Vatikánum liturgikus reformjának közvetlen előzménye a ro-
thenfelsi tapasztalat volt”.17

A Guardini‒Schwartz „kísérlet” azonban csak az egyik közvetlen előz-
ménynek tekinthető.18 A liturgikus mozgalom eredeti célja ugyanis az volt,
hogy a hívőknek a liturgiában való tudatos részvételét elősegítsék, és ezáltal
a hitéletet felvirágoztassák. A szándékot eredendően Szent X. Piusz pápa fo-
galmazta meg az egyházi zenéről szóló levelében: 

16 Uo. 72.
17 A kijelentést TUZIK, Robert L., How Firm a Foundation: Leaders of the Liturgic Movement (Chi-

cago, Liturgy Training Publications, 1990) 47‒48 nyomán idézi: REID, Alcuin OSB, The Orga-
nic Development of the Liturgy (Farnborough, St. Michaels’ Abbey Press, 2004) 84, 81. jegyz.

18 REID, The Organic Development…  63–133. A könyv második fejezete részletesen tárgyalja a
mozgalom képviselőit 1909-től a Mediator Dei kiadásáig.
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Minthogy  a  mi  legforróbb óhajunk,  hogy  az  igaz  keresztény  szellem
mindenképpen fölvirágoztassék, s minden hívőben megőriztessék […],
hogy ezt a szellemet a legelső és elkerülhetetlenül szükséges forrásból
merítsék, amely nem más, mint a szent titokban s az egyház nyilvános és
ünnepélyes imáiban való tényleges részvétel.19

Az „aktív részvétel” fontossága itt jelenik meg először,20 majd kulcsszerepet
kap a liturgikus mozgalomban, a kifejezés sokszor előfordul a zsinat liturgi-
kus dokumentumában, és folyamatosan hivatkozási alap a szakrális építésze-
ti irodalomban. A fogalom jelentése a pápai dokumentum alapján egyértel-
mű. A liturgikus mozgalom, amelynek kezdete Lambert  Beauduin bencés
szerzeteshez és az 1909-es évhez köthető, a liturgikus megújulás Szent X.
Piusz által megfogalmazott alapelvét az egyház egész életére alkalmazta.21

Célja a liturgikus lelkiség előtérbe helyezése volt, törekvéseit figyelemmel
kísérte a Szentszék,  és 1947-ben ezek elismerését  is jelentette XII.  Piusz
Mediator Dei kezdetű enciklikája. Eszközeiket tekintve a liturgikus mozga-
lomban elkötelezett lelkipásztorok kísérleteztek azt keresve, hogyan volna
lehetséges a 20. századi ember liturgia iránti érzékenységét újraéleszteni, de
javaslataik mindig a törvényes kánoni keretek között maradtak, a változtatá-
si szándék pedig legfeljebb a liturgia restaurálására, nem pedig reformjára
vonatkozott.22 A megjelölt ideális cél – a liturgikus lelkülettel átitatott hét-
köznapok – azonban egy olyan keresztény társadalmat feltételeztek, amely
már  nem létezett.  A  liturgikus  mozgalomnak  azzal  kellett  szembesülnie,
hogy vagy a világot változtatja meg, vagy a liturgiát. A vélemények e tekin-
tetben megoszlottak. Egyesek megítélése szerint „Guardini azon az úton in-
dult el, amely – a liturgikus szövegek integritásának megőrzése mellett – a
liturgiát  akarta  úgy  megváltoztatni,  hogy  az  megfeleljen  a  modern

19 PIO X, Motu proprio  Tra le sollecitudini (1903. nov. 22.), in  Acta Sanctae Sedis  vol. XXXVI
(1903‒1904)  329‒331.  Magyarul:  https://egyhazzene.hu/wp-content/uploads/2018/12/motupro-
prio.pdf (2020.03.05.).

20 „Essendo infatti Nostro vivissimo desiderio che il vero spirito cristiano rifiorisca per ogni modo
e si mantenga nei fedeli tutti, è necessario provvedere prima di ogni altra cosa alla santità e dig-
nità del tempio, dove appunto i fedeli si radunano per attingere tale spirito dalla sua prima ed in-
dispensabile fonte, che è la partecipazione attiva ai sacrosanti misteri e alla preghiera pubblica e
solenne della Chiesa”: uo. A magyar szövegben használt „tényleges részvétel” kifejezés jobban
visszaadja a lényeget, mint a más fordításokban általánosan elterjedt „aktív részvétel.”

21 REID, The Organic Development… 68-tól.
22 A szent misztériumokba történő értő és gyümölcsöző bekapcsolódás érdekében fontosnak tartot-

ták a liturgia magyarázatát, a szentmise szövegeinek laikusok számára készült kétnyelvű kiadását
és azt, hogy a liturgia szabályai szerint a hívekre tartozó szövegrészeket ők ténylegesen imád-
kozzák is. Egyesek úgy látták, hogy a jobb érthetőség érdekében hasznos, ha a pap a néppel
szembefordulva misézik,  s mivel  ezt az 1570-es Szent V. Piusz féle misekönyv megengedte,
több lelkipásztor élt is ezzel a lehetőséggel. A liturgikus mozgalom magyarországi megnyilvánu-
lása volt a Szunyogh Xavér Ferenc OSB által szerkesztett Magyar‒latin misszále az év minden
napjára a római misekönyv szerint (Budapest, Szent István Társulat, 1933).
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világnak”.23 A liturgikus  mozgalom tehát  a  vallási  élet  liturgia  központú
megújításának sürgetése és ennek teológiai megalapozása tekintetében való-
ban előkészítette a II. Vatikánumot, és hatott a liturgikus konstitúció szöve-
gére is. A mozgalmat azonban nem lehet annak egyik, Romano Guardini ál-
tal képviselt irányával azonosítani. 

A LITURGIKUS MOZGALOM ÉS A SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZET

A szakrális építészet tekintetében a fenti különbségtételnek van jelentősége.
Úgy tűnik ugyanis, hogy a Guardini–Schwarz együttműködés kivételes mo-
mentuma egyúttal a szakrális építészet új önálló útjának kezdetét is jelenti.
Az út  elején  kialakult  egy karizmatikus  teológus tekintélyével  hitelesített
„jelrendszer”, amelyet aztán építészetileg tovább lehetett gondolni, mintegy
teológiai felhatalmazás birtokában tovább lehetett építeni. 

A Guardini–Schwarz-féle téreszmény ma is hatásos. Ennek egyik oka az
lehet, hogy Romano Guardini érzékeny az esztétikumra, tisztában van az ér-
zéki megtapasztalás hatásával, és épít is rá. 

A padokat négyzet alakba rendeztük, és középen a bejárattól kicsit balra
meggyújtottunk egy gyertyát. Kint csillagok ragyogtak a völgy felett, a
teremre lassan az éjszaka sötétje borult, bármilyen sokan voltunk is, egy-
ként voltunk jelen. A gyertya meleg fénye őrizte szorosan egybegyűlt
körünket.24

Ugyanezt  az  érzékenységet  tapasztaljuk  írásaiban  is,  például  a  liturgikus
szimbólumok magyarázatakor. A gyertyáról így ír: 

Tetején lobog a láng, és ebből alakítja át a gyertya a maga tiszta testét
meleg, sugárzó fénnyé. […] Ne fuss el hivatásod elől. Légy állhatatos.
Ne kutass mindig a miért, a minek után. Az élet legmélyebb értelme az,
hogy az ember feleméssze magát igazságban és szeretetben Istenért, mi-
ként a gyertya is fénybe és hőbe alakul át.25

A „tündérmesék éneklő hegyén” – ahogyan Guardini Rothnfelsre visszaem-
lékezett26 ‒ a romantikus környezet, a letisztult belső terek, mindenekelőtt
azonban a karizmatikus lelkipásztor személyisége együttesen hozta létre azt
a varázslatot, amelyet Frédéric Debuyst évtizedek múltán is vágyakozón és
hatásosan ír le a keresztény hely szelleméről szóló idézett könyvében.

23 REID, The Organic Development… 84.
24 DEBUYST 68.
25 GUARDINI, Romano, Az egyház szent jelei:örökmécs (Budapest, Szociális Missziótársulat, 1938). 
26 DEBUYST 69.
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A Rothenfelsen megfogalmazott új építészeti formanyelv hamarosan to-
vábbi impulzusokkal gazdagodott. Az 1940-es években meginduló történeti
forráskutatások és régészeti feltárások nyomán megszaporodott a keresztény
ókorra vonatkozó ismeretanyag. Bár az adatok töredékesek voltak, és szá-
mos kutatás kezdeti stádiumban járt, megszülettek az első, jórészt hipotézi-
sekre épülő építészeti következtetések.27 A 20. század közepének ikonikus
templomai28 nyomában a század második felében kiérlelt  új  templomesz-
mény  erőteljes  formákkal  hirdet  egy  egyházképet,  amelynek  hivatkozási
pontja ma is a „II. Vatikáni Zsinat szelleme”. Ez az új szakrális építészeti
nyelv azonban a „zsinat szellemével” foglalkozó teológiai gondolkodástól
úgy tűnik – s szempontunkból most ez lényeges – tökéletesen érintetlen ma-
radt. Mintha az építészet írná a teológiát. 

A LITURGIKUS REFORM BEVEZETÉSE. EUFÓRIA ÉS AGGODALOM

A zsinat szándéka, illetve az intézkedések életbeléptetése közötti ellentmon-
dás és számos visszásság ténye az utóbbi évek irodalmának köszönhetően
ma már nem újdonság. A folyamatot most csak a liturgikus terek átalakításá-
ra vonatkozóan szeretnénk emlékezetbe idézni.29

A II. Vatikáni Zsinaton a liturgikus reform elvi irányát meghatározó szö-
veget óriási szavazattöbbség támogatta, ami „bátorító jele volt annak, hogy a
megújulási mozgalom erősebb, mint  azt”30 a reform hívei remélni  merték
volna. Egy évvel a zsinat lezárása után azonban ugyanaz a Joseph Ratzinger,
aki a liturgikus mozgalom hívének vallotta magát, és a zsinati reformteoló-
gusok közé számított,  a  meginduló  folyamatok láttán  már  aggodalmának
adott hangot.31

A reform helyes megvalósítása érdekében a Szentszék öt instrukciót bo-
csájtott ki, amelyek közül az első 1964 szeptemberében, kevesebb, mint egy
évvel a liturgikus konstitúció elfogadása után kelt, az utolsó azonban csak
2001-ben.32 Abban az 1965. januári levélben, amellyel részlegesen hatályba

27 LANG 81-től. 
28 Például még a zsinat előtt felszentelt müncheni Sankt Laurentius (Emil Steffan, 1955) vagy köz-

vetlenül a zsinat után kialakított melki konviktusi kápolna (Ottokar Uhl, 1966).
29 Mivel szándékom szerint azokra az aspektusokra szeretném ráirányítani a figyelmet, amelyek a

kurrens építészeti és műemlékvédelmi szakirodalomban nem vagy csak elvétve kapnak hangot,
tárgyalásom egyoldalúnak, netán részrehajlónak tűnhet; itt kérem az olvasó megértését.

30 Ratzingert idézi: REID, The Organic Development… 16. 
31 Uo. 15. 
32 SACRA CONGREGATIO RITUUM, Instr.  Inter  oecumenici (1964. szept.  26.),  in  Acta Apostolicae

Sedis [a továbbiakban: AAS] (1964) 877–900; UA., Instr.  Tres abhinc annos (1967. máj. 4.), in
AAS (1967) 442‒448; SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Instr. Liturgicae instaurationes
(1970.  szept.  5.),  in  AAS  (1970)  692–704;  CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA
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helyezte a Sacrosanctum Conciliumot, VI. Pál pápa felhívja a figyelmet arra,
hogy a reform keresztülvitele időt és türelmet igényel.33 Annál meglepőbb,
hogy a részleges bevezetésre szinte azonnal sor került, amit aztán az egyes
püspöki karok kérésére folyamatosan újabb és újabb intézkedések követtek.
Ez nem kevés zavarral és tanácstalansággal járt, amit legjobban abból a kér-
déstömegből lehet érzékelni, amely a világ minden részéről áramlott ahhoz a
különbizottsághoz, amelyet a pápa az irányelvek kidolgozására és az új litur-
gikus könyvek elkészítésére állított föl.34 A kérdések is, a válaszok is megje-
lentek a liturgikus bizottság által indított havi folyóiratban, a  Notitiae-ben,
amely így kiváló forrása a részletkérdésekre vonatkozó hivatalos álláspont
alakulásának. A reformintézkedések szinte sietség látszatát keltő gyors be-
vezetése hátterében minden bizonnyal az a felgyülemlett és lelkes várakozás
állhatott, ami nyomásként nehezedett a Szentszékre. Hogy milyen nagy volt
ez a várakozás, arra jó példa, hogy az életbe léptető határozat tartalma példá-
ul bizonyos körökben kifejezett csalódást keltett. „Nem, valóban nem sok,
amit  ez  a  motu  proprio  mindenkinek,  de  elsősorban  a  türelmetleneknek
nyújt. Azonban mégis annak a jele, hogy a zsinat munkája, ha lassan is, és
bizonytalan lépésekkel, de még mindig mozgásban van” ‒ idézi a L’Osser-
vatore Romano egyik monogrammal megjelent írását az ugyancsak csalódott
Radó Polikárp.35

Visszatekintve azonban látható, hogy a rendezett és hatékony bevezetés
két legfontosabb intézkedése valójában már ekkor megtörtént. VI. Pál  Sac-
ram Liturgiam kezdetű motu propriója első helyen a szeminaristák liturgikus
képzését rendeli el, hiszen, mint a konstitúció 14. bekezdése írja, a hívek
„teljes és tevékeny részvételére […] semmi remény sincs addig, amíg elő-
ször magukat a lelkipásztorokat teljesen át nem hatja a liturgia szelleme és
ereje, és benne tanítómesterekké nem lesznek”. A második pont pedig az or-
szágos liturgikus tanácsok felállításáról intézkedik (lehetőleg külön zenei és
egyházművészeti  albizottsággal),  amelyeknek feladata  lesz,  hogy a  római
nemzetközi testülettel együttműködve elősegítsék a reformot. A rövid doku-

SACRAMENTORUM, Instr.  Varietates legitimae  (1994. jan. 25.), in  Notitiae (1994) 80–115;  UA.,
Instr. Liturgiam authenticam (2001. márc. 20.), in Notitiae (2001) 120–174. 

33 PAULUS VI, Motu proprio Sacram Liturgiam (1964. jan. 25.), https://w2.vatican.va/content/paul-
vi/la/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19640125_sacram-liturgiam.html
(2020.03.05.);  angolul:  https://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/motu_proprio/documents/hf_
p-vi_motu-proprio_19640125_sacram-liturgiam.html (2020.03.05.).

34 Consilium ad exsequendem constitutionem de sacra liturgia (A liturgikus konstitúció végrehajtá-
sának tanácsa, a továbbiakban: Liturgikus Tanács) 1964. január 25. és 1969. május 8. között mű-
ködött önállóan, ekkor egyesítették az újonnan létrehozott Istentiszteleti Kongregációval, a mai
Istentiszteleti  és  Szentségi  Kongregáció  elődjével.  Magyar  résztvevője  volt  Kovács  Sándor
szombathelyi püspök.

35 A liturgia megújításának elrendeléséről, előzményeiről és recepciójáról: RADÓ Polikárp, A litur-
gia megújításának elrendelése a zsinaton, in Vigilia (1964) 267‒279. 
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mentum többi pontja olyan rendelkezéseket tartalmaz,  amelyeket az adott
kánoni keretek között probléma nélkül be lehetett vezetni. A megújulás le-
hetőségétől fűtött tenni akarás azonban ezt kevésnek ítélte, a reform látható
jeleit kívánta. A lelkipásztori érvekkel szorgalmazott népnyelvi liturgia és a
liturgikus mozgalomból kinövő új templomépítészeti  nyelv ennek a célnak
tökéletesen megfelelt. A lelki megújulás zsinati célkitűzése – a külső szem-
lélő számára biztosan – a szakrális terek reformjába fordult. 

A Liturgikus Tanács munkájának első eredménye az  Inter Oecumenici
instrukció volt, amelynek ötödik fejezete foglalkozik a szakrális terekkel. Ez
a liturgikus konstitúció mellett a második olyan dokumentum, amely a szak-
rális építészettel és liturgikus terekkel foglalkozó irodalom rendszeres hivat-
kozási alapja. Az irat sok újat azonban nem mond. A templomokkal kapcso-
latban a konstitúció 124. bekezdését ismétli  meg. Az oltárra vonatkozóan
kijelenti, hogy „lehetőség szerint álljon szabadon, hogy körül lehessen járni,
és azon a nép felé fordulva lehessen celebrálni”. Rendelkezik a papi székről,
a mellékoltárokról és a tabernákulumról (ami akkor is állhat az oltáron, ha a
nép felé fordulva celebrálnak). Külön kitér arra, hogy a keresztelőkápolna
kialakítása fejezze ki a keresztség szentségének méltóságát.36

Az instrukció azonban, úgy látszik, egyrészt nem volt elég egyértelmű –
erre utalnak a Liturgikus Tanácshoz intézett kérdések –, másrészt túl tág te-
ret engedett az egyéni kezdeményezéseknek. A Liturgikus Tanács elnöke,
Giacomo Lercaro bíboros ezért több levélben is megkereste a püspöki karok
elnökeit, és ezekben hangot adott az újítások mértéke miatti aggodalmának.
A versus populum celebrálásra több ízben is kitér. 1965-ben megállapítja,
hogy „a nép nyelvén végzett liturgia lelkipásztori szempontból mindenkép-
pen előnyös. Ez az önmagában helyes törekvés azonban esetenként ízléste-
len, ostoba és erőszakos megoldásokhoz vezetett.” Közli, hogy a Liturgikus
Tanács már élt néhány nem hivatalos javaslattal, a hivatalos állásfoglalásig
azonban „hangsúlyozni kívánja, hogy a gyümölcsöző lelkipásztori tevékeny-
ségnek nem elengedhetetlen feltétele az, hogy az egész misét a nép irányá-
ban celebrálják. A teljes Igeliturgiát, amelyben a dialógusok és énekek révén
tágabb értelemben megvalósul a tevékeny részvétel, a nép felé fordulva vég-
zik.” Ezért, mint írja, nem szabad elhamarkodott és átgondolatlan átalakítá-
sokba  fogni  „megtartandó  értékekben  jóvátehetetlen  károkat  okozva”,  és
hangsúlyozza,  hogy  „az  átalakításokat  mindennemű  értékre  figyelemmel
kell elvégezni”.37

36 Hivatalos  magyar  fordítás  számomra  nem volt  elérhető,  ezért  az angol  fordítást  használtam:
https://adoremus.org/1964/09/26/inter-oecumenici/ (2020. 03. 05.).

37 Giacomo Lercaro a püspöki konferenciák elnökeihez, 1965. jún. 30., hivatalos francia szövege:
Notitiae (1965) 257‒267. Itt a német verziót használtam: „Es steht tatsächlich fest, dass diese Art
der Feier vom pastoralen Standpunkt her die vorteilhafteste ist. Dieses an sich gute Verlangen
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Lercaro fél évvel később38 ismét kitér a celebrálás irányára. Most az aktív
részvétel szempontjából fejti ki, hogy „az oltárok nép felé fordítása nem fel-
tétlenül szükséges a liturgiában való élő részvételhez. A teljes Igeliturgiát a
papi széktől vagy az ambótól, azaz a nép felé fordulva végzik. Ami pedig az
eucharisztikus részt illeti, az általánossá vált erősítő berendezések kellő mér-
tékben segítik a részvételt.” A megjegyzésből egyértelmű, hogy a versus po-
pulum pozíció melletti fő érv az érthetőség volt. Azonban Lercaro bíboros
szavait „kevéssé hallották meg a zsinat utáni eufóriában”,39 és 1967-ben már
azt írja a püspöki karoknak, hogy két év alatt a helyzet oly mértékben rom-
lott, hogy az a Szentatyát „keserűséggel és aggodalommal tölti el”.40 A Li-
turgikus Tanács elnökének ismételten kifejtett véleménye ismeretében nem
lehet állítani, hogy az Inter Oecumenici előírta vagy sugallta volna az oltá-
rok kötelező nép felé fordítását.41

A bizonytalanságot e kérdésben a Római misekönyv VI. Pál által megújí-
tott kiadása sem oszlatja el. Az általános rendelkezésekben – ami a konstitú-
ció és az instrukció mellett a harmadik hivatkozási pillére a szakrális építé-
szettel  foglalkozó irodalomnak – az oltárról  szóló rész  szinte  szó szerint
ismétli az instrukció előírását. A rubrikák azonban, amint arra Michael Uwe
Lang felhívja a figyelmet, azt feltételezik, hogy a szentmise áldozati részé-
ben a pap nem a néppel szemben áll, hanem mindannyian azonos irányba, az
oltár felé néznek, különben például az „imádkozzatok testvéreim” felszólí-

hat jedoch bisweilen zu geschmacklosen, unvernünftigen und gewaltsamen Lösungen geführt.
[…] Wir möchten jedenfalls betonen, dass es nicht unbedingt notwendig ist für eine fruchtbare
pastorale Tätigkeit, die ganze Messe versus populum zu feiern. Der ganze Wortgottesdienst, in
dem sich in breiterer Form die aktive Teilnahme des Volkes mittels des Dialoges und des Gesan-
ges verwirklicht, wird bereits zur Gemeinde hin gefeiert […] Es ist bestimmt wünschenswert,
dass auch die eigentliche Eucharistiefeier versus populum gefeiert werde, auf dass die Gläubigen
unmittelbarer dem ganzen Ritus folgen und darum bewusster an ihm teilnehmen können. Aber
deshalb darf man noch nicht auf eine überstürzte, ja bisweilen unüberlegte Umgestaltung der
bestehenden Gotteshäuser und Altäre hinarbeiten zum unersetzlichen Schaden von anderen zu
erhaltenden Werten. […] In bereits bestehenden Kirchen kann man das Ziel schrittweise durch
günstige, wohl überlegte Anpassungen erreichen, wobei stets alle Werte berücksichtigt werden
müssen.”:  http://www.kathpedia.com/index.php?title=Brief_vom_30._Juni_1965&action=edit
(2020.02.20.). Idézi:  JOHNSTON,  William H.,  Care for the Church and its Liturgy. A Study of
Summorum Pontificum and the Extraordinary Form of the Roman Rite (Collegeville MN, Litur-
gical Press, 2013) 153.

38 Giacomo Lercaro a püspöki konferenciák elnökeihez, 1966. jan. 25., franciául:  Notitiae (1966)
157–161. Idézet a német kiadás alapján: Dokumente zur Erneuerung der Liturgie. 1. Dokumente
des Apostolischen Stuhls 1963‒1973  (Heinrich Renning ‒ Martin Klöckener;  Freiburg, Butzon
und Becker, 20022) 311, 578. pont. Idézi: LANG 19.

39 Notitiae (1993) 245‒249. Idézi: LANG 21.
40 Giacomo Lercaro a püspöki konferenciák elnökeihez, 1967. jún. 21. Franciául:  Notitiae (1967)

289‒296. Német fordítás: http://www.kathpedia.com/index.php?title=Brief_vom_21._Juni_1967
(2020.02.20.). Idézi: JOHNSTON 153.

41 LANG 19. 
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tásnál vagy a béke átadásakor nem írnák, hogy a „pap a nép felé fordulva
így szól” vagy „mondja”.42

Hamarosan  megszületettek  a  műemlékvédelmi  reflexiók  is,  amelyek  a
történeti  terek  vonatkozásában  ugyanarról  a  kísérletezésről  tanúskodnak,
mint amelyekről a Liturgikus Bizottság elnöke is beszámolt. 

Sok hiba van az új oltárok arányaiban. Láttunk már 3 méternél szélesebb
oltárt is, amelyek nyilván a barokk kolostori és némely neogót oltár ha-
tására születtek. Az eredmény az, hogy „üzleti” vagy „bárpultok” benyo-
mását keltik. Ezzel szemben úgy látszik, egyre inkább érvényesül az a
követelmény, hogy az oltár ne legyen hosszú, ugyanakkor azonban le-
gyen széles. 

Így ír Franz Dambeck, a bajor műemléki hivatal főkonzervátora 1966-ban.43

A szentszéki dokumentumokkal ellentétben ő kifejezetten a régi templomok-
ban kialakítandó új liturgikus berendezéssel foglalkozik. Az instrukcióra hi-
vatkozva („megfeleljen a zsinat liturgikus törekvéseinek”) kötelezőnek te-
kinti  a  liturgikus  terek  átalakítását,  és  ezzel  kapcsolatban  már  1966-ban
tapasztalatokat  összegez.  A  középkori  templomok  téralkotásának  jobban
megfelel a zsinati ajánlás – írja –, berendezésük 19. századi, nyugodtan eltá-
volítható. A barokk templomok már problémát okoznak, mert ezek gazdag
berendezése összességében nyer értelmet, egyetlen elemük sem távolítható
el az eredeti koncepció sérelme nélkül. A barokk oltárokat ezért megtartha-
tónak ítéli, de úgy gondolja, hogy amennyiben szükséges, díszítésük eltávo-
lításával kell  hatásukat tompítani. A barokk tabernákulum megszüntetését
ugyanakkor elképzelhetetlennek tartja, mivel az az egész tér központja. „Ha
eltávolítanak egy ilyen tabernákulumot, olyan a templom, mintha megvakult
volna. [...] A kísérletek bizonysága szerint a barokk templomokban nem le-
het modern tabernákulumot felállítani.”44 A történeti berendezésekkel kap-
csolatos véleménye az, hogy megtartásuk mellett is „alkalmassá lehet tenni”
a templomokat az „új liturgiára”. Egyébként meglehetősen nagy teret szentel
az új liturgikus felszerelések kérdésének, hangsúlyozva az egyszerűséget, az
oltárkereszt és az oltárgyertyák kis méretét. Kiemeli az oltár központi szere-
pét, amellyel kapcsolatban a korai keresztény gyakorlatra hivatkozik.

42 LANG 19–20 és 20. jegyz. az 1970-es Missale Romanum valamennyi vonatkozó pontjának meg-
jelölésével. 

43 Franz Dambeck (1903–1974) 1946-tól  Landeskonservator,  1955-től Hauptkonservator a bajor
műemlékvédelmi  hivatalban.  A  Christliche  Kunstblätter (1966)  3.  számában  közölt  cikkét  a
Mérleg  hozta azzal a szerkesztőségi megjegyzéssel,  hogy álláspontja „több mindenben eltér a
Notitiae (Cittá  del Vaticano) 1966/21. számában megfogalmazottaktól”.  A folyóirat  tartalom-
jegyzéke alapján nem azonosítható pontosan, hogy a szerkesztőség melyik közleményre gondolt.
DAMBECK, Franz, Új liturgia – Régi templomok, in Mérleg (1966) 267‒272.

44 DAMBECK 272.
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Dambeck cikke jól példázza, hogy a liturgikus téralkotás alapelvei már az
első években rögzültek, mégpedig a konstitúció egy olyan vélelmezett értel-
mezése mentén, amelyet a szentszéki intézmények nem tettek kötelezővé. A
Bajor Műemlékvédelmi Hivatal hozzáállása is jelzi, mennyire erős lehetett
az a benyomás, hogy a bekövetkezett paradigmatikus fordulatot csak elfo-
gadni lehet, megkérdőjelezni nem. A nagy múltú és hatalmas barokk emlék-
anyag fölött őrködő hivatal ugyanis tulajdonképpen a reform élére állt, azt
keresve, hogyan harmonizálja az új liturgikus téreszményt a gondjaira bí-
zott, de meghaladottnak kikiáltott régivel. Dambeck cikke azért is érdekes
számunkra, mert ajánlásait szinte szó szerint átvette a magyar műemlékvé-
delem,45 és ezt a szemléletet népszerűsítette a katolikus sajtó is.46

A liturgikus  reform magyarországi  bevezetésének sajátos körülményeit
nagyban meghatározta az adott politikai környezet. A politikai elzártság még
inkább megnehezítette a hozzáférést az információkhoz, ami csak növelte az
általános tanácstalanságot. A Vigilia 1966. szeptemberi cikke, amely olvasói
kérdésekre reflektálva összefoglalja a zsinati  rendelkezések bevezetésével
kapcsolatos  tudnivalókat,  késedelmes  válaszát  azzal  magyarázza,  hogy  a
„külföldi katolikus sajtó első híradásai […] annyira zavarosak és részben el-
lentmondóak voltak, hogy a pontos helyzetkép kialakításához meg kellett
várnunk a már hitelesnek látszó tüzetesebb értesüléseket”.47 A politika pedig
általában tanácstalan volt az egész zsinattal kapcsolatban, nem tudván eldön-
teni, hogy „előnyös-e, ha a [magyar teológia fejlődése] a nemzetközi római
katolikus irányzatok közül a legmodernebb irányzatot követi? Kívánunk-e
pezsgő katolikus szellemi életet?”48 Végül úgy döntöttek, hogy a Párt a szél-
sőségektől mentes, középutas teológiai irányt támogatja. Jó néven vették, ha
nem éppen elvárták, hogy az egyházak dolgozzák ki az állam és egyház kö-
zötti együttműködés teológiai alapjait.49

Meglehet, ez a klíma is közrejátszott abban, hogy a magyar műemlékvé-
delem és az egyház között ‒ az Országos Egyházművészeti és Műemléki Ta-
nács  (OEMT)50 közbeiktatásával  ‒  igen  hamar  rendszeres  együttműködés
alakult ki. A reform műemlékvédelmi szempontjait Dümmerling Ödön dol-
gozta ki a hivatalos dokumentumok alapján. Figyelemre méltó módon vilá-

45 DÜMMERLING Ödön, A katolikus egyház liturgikus reformjának műszaki vonatkozású problémái
(Budapest, Hittudományi Akadémia, 1972) különösen: 16, 20, 32.

46 LŐRINCZ Imre, A megújuló liturgia temploma, in Vigilia (1964) 81‒88.
47 MIHELICS Vid, A zsinati határozatok végrehajtása, in Vigilia (1966) 622.
48 Hozza: LÉNÁRD Ödön et al.,  Utak és útvesztők (Budapest, Kairosz, 2006) 273. Idézi: GÁRDONYI

Máté,  Magyar  teológusok útkeresése  a  szocializmus évtizedeiben,  in  Vigilia (2007)  754,  23.
jegyz.

49 GÁRDONYI 750.
50 A tanácsot – összhangban a liturgikus konstitúció világi szakértők bevonását támogató rendelke-

zéseivel – a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1967. márc. 17-i rendelkezésével hozta létre.
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gosan különbséget tett a kötelező rendelkezések és az ajánlások között. Fel-
hívja a figyelmet arra, hogy a népnyelven történő celebrálás nem kívánja
meg a szembenéző oltárt.  Hangsúlyozza,  hogy a versus populum pozíció
nem kötelező, ám a váci püspök azt mégis ajánlja; idézi a püspökkari körle-
vélből, hogy „a régi templomok főoltárait, melyeknek történelmi, művészi
értéke van, ne bontsák szét”. Hivatkozik az esztergomi érsekség levelére,
miszerint „a magyar múlt iránt tartozunk annyi megbecsüléssel, hogy azokat
a művészi értékeket, amelyek elődeink hitét és áhítatát tükrözik, s amelyeket
a történelem viszontagságai megkíméltek, sértetlenül megőrizzük”.51 A re-
form bevezetésének idején, 1965 körül tehát mérsékelt szemlélet volt érzé-
kelhető, legalábbis ami a műemlékekkel való bánásmódot illeti. 

Nem  sokkal  később  azonban  az  ICOMOS  (International  Council  on
Monuments  and  Sites)  harmadik,  Budapesten  megrendezett  közgyűlésén
Cserháti József pécsi püspök, az OEMT elnöke sokkal radikálisabban nyilat-
kozott.52 Előadásában a Sacram Liturgiam motu proprióra utalva azt mondta,
hogy 1964. január 25-től múlt és jelen konfrontálásáról kell beszélni. A li-
turgikus reform lényegét úgy magyarázta, hogy míg korábban a jelenlét volt
fontos, amelyben „kétségkívül szerepelt […] az imádás, az áhítat és az el-
mélkedő elmélyedés”, ennek helyét most a cselekvő részvétel vette át. Az új
szemléletnek megfelelően „a templom elsődlegesen nem szakrális tér”, ha-
nem „az Isten szavának meghallgatására és az áldozat bemutatására szolgáló
gyülekezeti,  találkozási  hely”.  Műemlékvédelmi  szempontból  a  liturgikus
reform végrehajtásának nehézségei között első helyen említi a nép felé for-
dított  új  oltár  felállítását,  amivel  együtt  jár  a  régi  oltár  eltávolítása  vagy
használaton kívül helyezése.

Nehéz elképzelni, hogy Cserháti püspök, amikor előadását megtartotta, ne
tudott volna az épp csak egy évvel korábban közzétett Opera artis körlevél-
ről.53 Ezt a szinte soha nem idézett dokumentumot 1971-ben adta ki a Klérus
Kongregáció, amely ekkor már szükségesnek tartotta felhívni a papság fi-
gyelmét arra,  hogy a szent művészet  emlékei joggal tekinthetők az egész
emberiség örökségének. Az egyház mindig feladatának tekintette művészeti
emlékeinek megőrzését, ezért a püspököknek, bármily elfoglaltak legyenek
is, erre most is különös gondot kell fordítaniuk. A levél ötödik bekezdése
pedig kifejezetten azokat a változtatásokat nehezményezi, amelyek az érvé-
nyes  rendelkezések  figyelmen  kívül  hagyásával  és  a  liturgikus  reformra

51 DÜMMERLING 2.
52 CSERHÁTI József, Múlt és jelen az egyházi épületekben, in Az ICOMOS 3. közgyűlése és kollokvi-

uma 1972. június 26‒30. (Az ICOMOS magyar tagozatának kiadványai 2) (Budapest, k.n., 1974)
160‒167.

53 CONGREGATION FOR THE CLERGY,  Circular  letter  Opera  artis (1971.  ápr.  11.),  https://ado-
remus.org/2007/12/31/Opera-Artis/ (2020.03.06.)
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hivatkozva felbecsülhetetlen értékű műalkotások eltorzításához vagy elvesz-
téséhez vezettek.54 Úgy tűnik, a régi templomok megfontolás nélküli átalakí-
tása 1970 körül már ijesztő méreteket öltött, ami a liturgikus reform körüli
lelkesedés légkörében akár érthető is. Ami igazán elgondolkodtató, az az,
hogy negyven év tapasztalattal gazdagabban a Klérus Kongregáció 1971-es
határozott fellépését akár a 2010-es évek hazai gyakorlata is kiválthatta vol-
na. 

Mindenesetre Cserháti püspök erre az iratra joggal hivatkozhatott volna
az ICOMOS konferenciáján. Felszólalása ezzel szemben a tradíció, az örö-
költ értékek megőrzésének fontossága és integrálhatósága helyett a régi és
az új éles elválasztását hangsúlyozta. Pontosan ez az a momentum – organi-
kus fejlődés versus purista rekonstrukció –, amely a liturgikus reform körüli
teológiai viták középpontjában áll, és ami közvetlenül érinti a műemlékvé-
delmet is.

AZ EGYENSÚLY KERESÉSE

A liturgikus reform bevezetése két pólus között zajlott. Az egyik az örökölt
tradícióra épített, restaurálni kívánta a torzulásoktól megtisztított ősi liturgi-
át. A másik az új tudományos eredmények fényében az eredetet kutatta, és
a „tiszta eredetit” szerette volna életre kelteni. A 19. századi purista műem-
lék-helyreállításokhoz  hasonló  módon  akart  valami  újat  alkotni.  Mindkét
megközelítés megjelenik már a liturgikus mozgalom idején, és jelen van a
zsinaton is. A zsinati határozatok szövegéből azonban nem olvasható ki a
purista szándék, annál több szöveghely utal a tradíció fenntartásának igényé-
re. A végrehajtás során ellenben már nagyobb teret kapott az alkotó szellem,
aminek  egyik  nagyon  is  kézenfekvő  lehetséges  okát  fogalmazta  meg  az
Istentiszteleti Kongregáció hivatalos lapja: „Az oltár irányának megváltoz-
tatása  és  az  anyanyelv  használata  olyan  könnyen  bevezethető  intézkedés
volt, mely pótolta a liturgia teológiai és spirituális dimenziójába való behato-
lást.”55

Ennek a gyakorlatnak a kritikája kezdetektől jelen volt, de csak akkor ka-
pott  nagyobb figyelmet,  amikor a hatvanas évek optimista hangulata már
alábbhagyott, és a hitélet reformoktól remélt fellendülése helyett inkább a
hanyatlás jelei  mutatkoztak,  amiért  egyre többen és egyre hangosabban a
zsinatot okolták. Ezekben a turbulens évtizedekben Joseph Ratzinger kon-

54 „Disregarding the warnings and legislation of the Holy See, many people have made unwarran-
ted changes in places of worship under the pretext of carrying out the reform of the liturgy and
have thus caused the disfigurement or loss of priceless works of art”: uo.

55 Pregare „ad orientem versus”, in Notitiae (1993) 245–249, itt: 247. Idézi: LANG 21.
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zekvensen kiállt a zsinat mellett, hangsúlyozva, hogy valójában „még nem is
kezdődött el annak hiteles formában való befogadása. Dokumentumait azon-
nal eltemették a felületes vagy egyszerűen pontatlan publikációk halmai.56

Nézete szerint a liturgia az a terület, ahol kiáltó ellentét mutatkozik a II. Va-
tikáni Zsinat hiteles szövege és azon mód között, ahogyan azt befogadták és
alkalmazták.57 A félreértések komolyabb korrekcióját jelentette 2004-ben a
Redemtionis Sacramentum megjelenése.58 A liturgikus terek tekintetében kü-
lönös jelentősége van a 38. bekezdésnek, amely azt hangsúlyozza, hogy az
„Eucharisztiának nem csupán lakoma, hanem mindenekelőtt áldozat termé-
szete is van”, és helytelen ha „megfosztván áldozati jellegétől a misztériu-
mot, úgy tekintik, mintha nem volna egyéb, mint egy testvéri összejövetel,
étkezéssel”.  Tágabb  értelemben pedig  a  laikus  hívők  részvételét  tárgyaló
fejezet összességében módosítja a zsinat után e téren általánossá vált hang-
súlyeltolódásokat. Három évvel később XVI. Benedek pápa – nagy vissz-
hangot kiváltó intézkedéssel – a római rítus rendkívüli formájaként, „tiszte-
letreméltó és régi használata következtében” újra bevezette a Szent V. Piusz
pápa által közzétett és Szent XXIII. János által újra kiadott Római miseköny-
vet.59 Az  indoklásból  kitűnik  a  ragaszkodás  a  nagyra  értékelt  (szent)
hagyományhoz és a szándék, hogy a zsinat utáni zaklatott évek múltán az
egyházat újra az organikus fejlődés évezredes útjára vezesse. Azt gondolhat-
nánk, hogy a pápai tekintéllyel megerősített új irány hatással volt legalább a
régi templomok liturgikus térrendezésére, ám a gyakorlat ezt itthon nem iga-
zolta.

FELÚJÍTÁSI ÚJHULLÁM

Az utóbbi időben – lényegében a pannonhalmi apátsági templom 2003 óta
tervezett és 2012-re elkészült restaurálását követően ‒ több jelentős temp-
lom felújítására  került  sor.  Ezek előkészítése  során  az  volt  a  tapasztalat,
hogy a műemlékvédelmi megközelítés, azaz a történeti értékek megőrzésé-
nek számos, a fentiekben ismertetett egyházi dokumentumban is lefektetett
követelménye más szempontok mögé sorolódott. Köztük kitüntetett helyet

56 RATZINGER, Joseph, Beszélgetések a hitről Vittorio Messorival (Budapest, Vigilia, 1990) 18.
57 Uo. 53. 
58 CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr.  Redemtionis Sacramen-

tum (2004. márc. 25.), in AAS (2004) 549–601. Magyarul:  AZ ISTENTISZTELET ÉS A SZENTSÉGI
FEGYELEM KONGREGÁCIÓJA, Redemtionis Sacramentum instrukció (2004. márc. 25.), https://regi.-
katolikus.hu/konyvtar.php?h=242 (2019.01.17.).

59 XVI.  BENEDEK,  Summorum Pontificum motu proprio (2007. júl. 7.), https://w2.vatican.va/cont-
ent/benedict-xvi/hu/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070707_summorum-
pontificum.html (2019.01.21.).
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kapott és kap ma is „a II. Vatikáni Zsinat utáni liturgiareform szellemének”
való megfelelés. 

A pannonhalmi bazilika felújításának gondolati hátterét ismertető írásban
olvassuk, hogy a „belső felújítása, illetve a II. Vatikáni Zsinat utáni liturgia-
reform szellemének megfelelő tér kialakításának vágya évtizedek óta” élt a
templomot használó bencés közösségben.60 A bazilika felújított  belső tere
szép, erőteljes, otthon érezzük magunkat benne, megfelel 21. századi miszti-
kus képzeteinknek. A vágytól a megvalósulásig vezető út gazdag szempont-
rendszerét is megismerhetjük első kézből, a szerzetesi közösség interpretáci-
ójában. Egyetlen tényező nem szerepel ezek között: a műemlékvédelmi. Az
a kérdés fel sem merül, vajon hogyan lehetne megőrizni a különböző korok-
ból fennmaradt, egymásra rétegződött értékeket úgy, hogy a téralakítás a ré-
gi-új szerzetesi használatnak is megfeleljen. A felújítás vezérlő elve a saját
vízió volt, a védőpajzs (most is) a II. Vatikáni Zsinat. Ihlető forrása Frédéric
Debuyst A hely szelleme a keresztény építészetben című munkája.61 S való-
ban, a megvalósult műben megtalálható a közösség által alakított tér eszmé-
nye éppúgy, mint a nemes anyagok és fények összjátékára építő misztikum.
A pannonhalmi példa azt is megmutatja azonban, hogy bármi történjék is a
teológiai reflexió síkján, a szakrális-liturgikus építészet irányát ez egyelőre
nem nagyon befolyásolja. Olyannyira megerősödött azon az úton, amelyen a
múlt század harmincas éveiben elindult, hogy ma már retrospektív módon a
műemlékek liturgikus téralakítását is uralni gondolja időközben felépített el-
méleti rendszerével. Az értékvédelemnek azonban egészen más, de éppoly –
s mint láttuk az egyházi dokumentumok által többszörösen megerősített – le-
gitim szempontjai vannak, amelyeknek újra érvényt kell szerezni a történeti
kontinuitás iránt érzéketlen, értéket egyedül az új alkotásban látó közgondol-
kodással szemben. Némileg meglepő, hogy ez a hullám éppen akkor borítot-
ta el egyházi műemlékeinket, amikor a liturgikus teológiában a tradíció és az
organikus fejlődés ideája – pápai tekintélyt is maga mögött tudva – megerő-
södött. Sokszor úgy tűnik, mintha a szakrális építészet független, párhuza-
mos utakon járna, öncélú esztétikai rendszerben mozogna, ami kellemetlenül
idegen megnyilvánulásokat eredményez. Kényelmetlenül materialista csen-
gése van például annak a jó szándékú, elismerésnek szánt kritikának, amely
azért helyesli a győri székesegyház áldoztatókorlátjának eltávolítását, mert
ezzel a hívő közelebb kerül az Úrhoz.62 Az építészeti szerkezet átláthatóbb

60 FEHÉRVÁRY Jákó, A pannonhalmi bazilika belső felújítása, átalakítása a bencés közösség szem-
szögéből, in  Utóirat. Post Scriptum.  A Régi-új Magyar Építőművészet melléklete az előfizetők
számára (2008) 41.

61 Uo. Debuyst könyvét alapműként említi.
62 Közelebb Istenhez ‒ megújult  a győri  bazilika,  https://szemlelek.net/2017/12/02/gyor_bazilika

(2020.02.20.).
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lett, és impozánsan érvényesül, de vajon a műemlékvédelmi értékek veszte-
sége árán létrehozott térélmény valóban elősegíti a „tevékeny részvételt”? A
történeti berendezésétől megfosztott kórusban az oltár közvetlen közeléből
induló széksorok színházi hatást keltenek, a résztvevők közelről „nézhetik”
az eseményt. A dokumentumok ismeretében azonban kérdés, hogy ez felté-
tele-e  a  „tevékeny részvételnek”.  A térdelés lehetőségét  az  új  elrendezés
mindenesetre nem támogatja, ami emlékezetünkbe idéz egy újabb Ratzin-
ger-megjegyzést:  „Lehetséges,  hogy a  modern  kultúra  számára  a  térdelés
idegennek tűnik – amennyiben ugyanis egy olyan kultúráról van szó, amely
a hittől eltávolodott és nem ismeri többé azt, Aki előtt térdepelni helyes és
belülről szükségesnek érzett mozdulat.”63 Ennek fényében ismét felvetődik a
kérdés: az építészet szolgálja, vagy alakítja-e a liturgiát?

ÖSSZEGZÉS

Az elmondottakat összefoglalva azt mondhatjuk, hogy amikor a II. Vatikáni
Zsinat dokumentumaiban és az azokat értelmező hivatalos megnyilatkozá-
sokban liturgikus terekről vagy művészetről van szó, akkor ezeken jellemző-
en  új  alkotásokat  kell  érteni.  Műemlékekről  szinte  nem történik  említés
egyrészt azért, mert az egyház meglévő értékeinek védelméről e dokumentu-
mok  általános  érvénnyel  nyilatkoznak,  másrészt  azért,  mert  feltételezik  a
világi törvényeket, amelyek gondoskodnak e javak szakszerű védelméről.64

A régi liturgikus terek megújítása során azonban az elterjedt gyakorlat nem
a megőrzés volt, hanem ilyenkor is az új építésű templomokra vonatkozó
irányelvek építészeti továbbgondolása során kiérlelt esztétikai elvek alkal-
mazása honosodott meg. A liturgikus terekkel kapcsolatos elvek és gyakor-
latok komolyabb, az újabb teológiai reflexiókra reagáló felülvizsgálata eddig
még nem indult meg, bár vannak ilyen kezdeményezések. A gyakorlatban
ez azzal a következménnyel jár, hogy a lelkipásztor vagy a hívő közösség
irányultságát  tükröző új  templomok  vagy megújított  liturgikus terek igen
széles stílusbeli skálán mozognak. Vannak arra utaló jelek, hogy az új építé-
sű  templomok  esetében  is  megnövekedett  a  tradicionális  stílusok  iránti
igény,  ami  azonban  az  építészeti  minőség  tekintetében  kockázatos  irány.
A  liturgikus  terek  újraértelmezése  (korrekciója)  során  előfordul,  hogy
a szembenéző oltárt egyszerűen félretolják és ismét a főoltáron celebrálnak,

63 REID, Alcuin, XVI. Benedek pápa liturgikus reformja, in XVI. Benedek és a szent liturgia (szerk.
Földváry Miklós István – Talmácsi József; Budapest, Szent István Társulat, 2011) 17. 

64 „Zweitens ist auf die Architektur und künstlerische Ausstattung zu achten, die in vielen Ländern
auch  von  strengen  bürgerlichen  Gesetzen  geschützt  werden”:  Giacomo  Lercaro  a  püspöki
konferenciák elnökeinek, 1966. jan. 25. (lásd: 38. jegyz.). 
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ami nyilván nem tekinthető koherens liturgikus téralkotásnak. Az 1970-es,
1980-as években – az akkori egyházi ajánlásnak megfelelően – sokszor csak
ideiglenesen felállított oltárok és ambók cseréjére mostanában kezd pénze és
akarata lenni a közösségeknek. Ezt a folyamatot azonban nem szerencsés
erősíteni vagy támogatni anélkül, hogy ismét elővennénk a liturgikus reform
bevezetésének idején készült irányelveket, és átgondolnánk azok tartalmát.
Csak egy példát említve: ott, ahol a régi (megtartandó) főoltár és a nép felé
fordított oltár között nincs legalább hét méter távolság, nem javasolják új
oltár felállítását. A liturgikus terek kérdését nem lehet csak építészeti kér-
désként kezelni, és nem lehet elszigetelni az egyházban jelen lévő folyama-
toktól,  bármit  gondoljunk  is  azokról.  A liturgikus  egyensúly  megtalálása
legalább  annyira  időigényes  folyamat,  mint  a  reform  bevezetése  volt.
Az épületeket érintően a sietséget – tanulva a korábbi negatív tapasztalatok-
ból – ezúttal el kellene kerülni. Ugyancsak nem szerencsés a lelkipásztoro-
kat és a közösségeket magukra hagyni abban az igyekezetben, hogy méltó
környezetet  teremtsenek  a  szent  liturgia  számára.  Láthatóan  szükség  van
arra, hogy a liturgikus terek kérdésével átfogóan és közösen foglalkozzanak
az érintettek.

A magyarországi helyzetre vonatkozóan külön meg kell fontolni, hogy a
szakrális műemlékek védelmének sem múltbeli, sem jelenlegi helyzetét nem
lehet  kizárólag  a  liturgikus  konstitúcióhoz  kapcsolódó  összefüggésekben
nézni. Közvetlenül a zsinat utáni időkben éppúgy, mint ma befolyással volt
a fejleményekre az egyházak általános helyzete és viszonyuk az államhata-
lomhoz. Ennek a bonyolult viszonyrendszernek feltárása és reflexiója most
folyik. Könnyen lehet, hogy annak a nagy fokú bizalmatlanságnak az oka,
amely  ma a műemlékvédelem irányában az egyház felől  megmutatkozik,
részben ezen a vonalon keresendő. Tisztázása talán segíthetne abban, hogy
mindkét fél meglássa a közös alapelveket: az egészséges hagyomány mind-
két oldalon elutasítja az archeologizáló és hipotetikus purizmust, értékeli és
őrzi a tradíciót, de nem utasítja el a fejlődést, ha az törés nélkül épül a felis-
mert értékekre. Új kihívásokra is fel kell készülni, hiszen a közösség nélkül
maradó egyházi tulajdonú épületek és templomok új funkcióba helyezése,
elidegenítése Magyarországon is nagyon hamar mindennapos igény lehet.
Ez éppúgy nem lehet csak az egyház terhe és ügye, mint ahogyan kizárólag
örökségvédelmi  kérdés  sem.  Úgy vélem,  a  jó  (vagy  a  legkevésbé  rossz)
megoldás megtalálására nagyobb az esély,  ha együtt  gondolkodnak azok,
akik ezt az örökséget sajátjukként becsülik, még ha prioritásaik és céljaik el-
térőek is.
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„VÁNDORLÁSUNK TÁRSA LETT”
Az 1938. évi Eucharisztikus Világkongresszus Budapesten

A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a 20. századi magyar 
katolicizmus egyik legnagyobb szabású rendezvénye volt, amely nemcsak 

a jelenlévőkre tett mély hatást, hanem 
több mint nyolcvan év távolából is elis-
merésre készteti az utókort.
   Jelen kötet ezért arra vállalkozik, 
hogy a történettudomány, a művé-
szet- és építészettörténet eszközeivel 
részletesen bemutassa a kongresszus 
rendezvényeit, annak előkészítő és 
szervező munkálatait, valamint utóha-
tását. Mindezt eddig soha nem látott 
szélességű forrásbázisra alapozva teszi, 
hiszen a tanulmányok tizenöt hazai és 
külföldi közgyűjtemény anyagából me-
rítettek. A gazdagon illusztrált könyv 

számos eddig kiadatlan vagy kevéssé ismert, színes és fekete-fehér képet 
ad közre, ezzel is segítve az események felidézését.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyháztörténeti Bizottságának
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