
szereti a földet és szeretne abból megélni. Azóta fél 
napokat vár, hogy jö jjön  az öreg traktor, pénzért 
fölszántsák neki a bérelt földjét. Ez az alaphelyzete az 
egykori magyar parasztságnak; alkalmazotti réteggé vált, 
proletárrá, amelyikben még mindig él a természetes 
vonzalom a kultúra iránt. Tudniillik a krumpli, a búza, a 
masánszki alma, a csörgős renét, a szőlő, a kajszibarack 
az nemcsak étel, hanem kultúra is. Mert az magától nin
csen. Titokzatos kultúra. Nekünk emellé a titokzatos kul
túra mellé kell tudnunk odaállni! Hogyan? Újra meg kell 
tanítani az embereket arra, hogy az árok azért van a ház 
előtt, hogy a vizet elvigye, tehát nem azért, hogy ott a 
pangó víz megálljon, mert a békabrekegés hozzátartozik 
a falusi romantikához. A gyümölcsfák a ház előtt nem 
azért vannak, mert széplelkű a paraszt, hanem mert elviszi 
a vizet a házról. És egyben gyümölcsöt is hoz. A szenny
vizet el kell tudni vinni a házak mellől, meg kell találni 
azokat a területeket, ahová a szennyvízbefogadót elhe
lyezhetjük. Igen ám, de mi a helyzet? A téeszek és az állami 
gazdaságok lenyelték a tartalékterületeket, a közlegelőket 
és a falvak külterületeit. TIa tehát valaki egy szennyvízve
zetéket ki akar vinni a falu határán kívülre, akkor felmen
tést kell kérnie a mezőgazdasági művelés alól, ami hossza
dalmas eljárás. A rendezetlen privatizációs folyamatok kö
vetkeztében például Nádasdladányban a polgármester, 
hogy a befogadót elhelyezhesse, a milánói tulajdonostól 
kell, hogy szolgalmi jogot szerezzen. Ez Magyarország 
helyzete, ami a vidéket illeti, az iparról most ne is beszél
jünk. Ha tehát mi elmegyünk főépítésznek valahová, 
akkor olyan stratégiai, településfejlesztési koncepciót kell 
kidolgozni, ami világossá teszi az emberek számára, ami 
egyébként nem világos. Az elektromos hálózatot azért 
kell átdolgozni, mert az még mindig a kommunista ideoló
giát tükrözi és nem az elektromosságot. Földkábeleket 
kell fektetni, nem pedig büszkének lenni arra, hogy leg
alább három- vagy négyféle különböző oszlopon men
nek a vezetékek keresztül-kasul a faluban. Az elvtársak 
nagyon büszkék voltak rá, hogy Kossuth Lajos feje fölé 
helyezték el az oszloptrafót. Az áramszolgáltató nem is 
értette, hogy miért mondjuk, hogy vigye a francba onnan 
a trafót, mert az a szikrázó, zúgó szakramentum nem oda 
való. Aztán, ha lassan megnyertük őket, akkor valamit 
lelkileg és szellemileg megértettek és kicsit odébbvitték.

Revitalizáción tehát tulajdonképpen a belső lelki
szellemi megújulást is értjük a településstruktúra általános 
megújulásán túl. Hogyan lehetséges ez? Milyen gondola
tok alapján? Milyen szemlélettel menjen oda egy fiatal épí
tész? Hogyan tudja megkülönböztetni a jót a rossztól? Mi
től látja meg azt, hogy az elektromos vezeték a tetőtartó
kon megy át az utca felett és az emberek folyton ilyen 
szárítókötelek alatt közlekednek? Hogy vegye ezt észre, 
ha ezt szokta meg? Önvédelemből kiiktatódnak ezek a 
képek, nem azt nézzük, amit kellene. Nem látjuk meg, 
nem tudjuk, hogy a nyárfasorok pont ötven évesek. Mi 
történt ötven évvel ezelőtt? Akkor vágták ki a diófákat, a 
nemes gyümölcsfákat és ültettek romlékony, haszontalan 
fákat a helyükre. Nem látjuk, hogy a romlékony nyárfák 
az utak mentén a szocializmus eredményei. Amiket rész
ben meg kell védeni, részben el kell kezdeni kicserélni.

Mitől vegye ezt észre egy fiatalember? Mit kell életre kel
tenie magában ahhoz, hogy a körülötte lévő környezetet 
képes legyen életre kelteni? A halottak kell föl ébresztenie. 
Az eleit kell fölébresztenie. Tudnia kell, hogy az elei nem 
voltak alábbvalók senkinél Tudnia kell, hogy az a világ, 
amelyet 45 év szisztemetikus munkával tönkretett, az az 
övé, és érdemes a nagy-apját és a dédapját fölébresztenie, 
hogy meghallja tőlük, hogy szól egy dal. Tessék meghall
gatni, hogy énekel egy Öreg paraszt valahol a Felvidéken, 
Bartóknak egy viaszhengerén! Ezeket a hangsúlyokat föl 
kell éleszteni! Miért? Hogy annyival előbbre tudjunk 
menni, amennyivel hátrább mentünk ehhez az értékhez 
képest. Mi ez, ha nem megidézése egy furcsa perspektívá
nak, egy különös tükörvilágnak, amely mögött a semmire 
van ítélve az, aki nem tud befelé nézni ebben a hazában?

Pap Gábor, művészettörténész 
A BÖLCSESSÉG HÁZAT ÉPÍT 

MAGÁNAK

A címbeli mondatot Salamon királynak tulajdonítják Sze
retnék bemutatni egy olyan példát, olyan mágikus eszköz
tárat, amellyel a mi korunkban is létrehozhat egy házat a 
bölcsesség. Az épület, amelyet be fogok mutatni a határ
szélen van, eredetileg persze nem volt határszélen. A Mű
vészet 1978. júniusi számában publikáltam annak a 
vizsgálatnak az eredményét, amelyről most itt beszámo
lok. Ez a templom, a veleméri, közvetlenül a szlovén hatá
ron fekszik, abban az időben nagyon szigorúan őrzött 
terület volt, az ember könnyen áttévedhetett azon a 
vonalon, ahol már lőttek rá. Ezek a határok úgy lettek 
kijelölve, hogy fizikailag nem védhetők, szellemileg kell 
hát védeni őket.

A tempóm a gótikába átfejíő román építészet terméke, 
tehát egy átmeneti korból való, a gótikus elemek már
Leni: a veleméri templom dél felől; szemben: a keleti szentélyablakon át 
belépő fénysugár útja a hajó nyugati oldalán reggel 4,40 és 5.40 között.
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megjelennek rajta. Arról nevezetes, hogy a benne látható 
freskó viszonylagos épségben átvészelte a pusztító évszá
zadokat, így meg lehet vizsgálni a templomban, hogy a 
természetes fényjárás milyen kapcsolatban van a belül 
megjelenített képi világgal. Egyáltalán van-e közvetlen 
kapcsolata és ez az idő két körében, az egynapos egysé
gen belül és az egyéves egységen belül konkrétan hogyan 
mutatkozik meg.

(Öt éven át ezen az egyetemen tanultam művészettör
ténetet, akkor még csak itt volt erre mód, de ilyesmiről, 
hogy a természetes fényjárásnak kapcsolata lehet, sőt, 
meghatározó kapcsolata a belsőépítészeti, azon belül is 
a festészeti díszítéssel, nemhogy egyetlen hang sem hang
zott el, mert sokmindenröl nem esett szó, de az ötlet maga. 
ha egyáltalán fölmerül, már kizárásra alkalmas ok lett vol
na, A délibábos, romantikus, dilettáns képzelgés olyan 
fokának fogták volna fel, ami lehetetlenné tette volna a 
továbbtanulást. Azért vetettem ezt közbe, hogy nehogy 
azt higyjük. hogy itt nem működött jól a kultúra, már ami 
a kiszűrést illeti. Riasztóan jól működött, az én esetem 
valami egészen kivételes eset, hogy valami mimikri folytán 
öt évet ki tudtam bírni anélkül, hogy a szűrőn fennakad
tam volna.)

A megértés egyik legfőbb akadálya, hogy egy közép
kori templom vizsgálatánál nem a mi konkrét adottsága
inkból indulunk ki. A gótika esetében például a párizsi 
Notre Dame-ot vesszük először szemügyre és onnan indu
lunk visszafelé. Kivonjuk belőle a francia eleganciát, a 
nyugat-európai tudást, mindent, ami magasrendű és jónak 
minősíthető és amikor elérkezünk a bun kó  fokozathoz, 
akkor azt mondjuk, jó, ezt magyar mester is tervezhette.

Ezt hallva, most mindenki szörnyűlködik, de én öt éven 
át az egyetemen mást sem hallottam. Aki ezt nem élte át, 
el sem tudja képzelni. Nemzedékeken át saját magunk 
ellen neveltek bennünket. Ez a szellem a legjobb tudomá
som szerint ma sem távozott az egyetemről. Ezt el kellett 
mondanom, hogy érzékeljük, hogy senkinek soha eszébe 
sem jutott, hogy a veleméri templomot ebből a szempont
ból megvizsgálja. Pedig ha meg akarom érteni, akkor észre 
kell vennem, hogy itt csak léptékbeli különbség van egy 
szabadtéri tűzhely és egy templom között. Nem pedig 
lényegbeli. Rendkívül fontos dologról van itt szó, aki nem 
tud megépíteni egy tűzhelyet, az nem tudja a templomot 
sem. Attól még kiváló kőműves válhat belőle, mondjuk a 
Notre Dame építésén. De itt a lényegi azonosságról van 
szó.

Elhangzott korábban, hogy a gabonára a magyar 
nyelv az élet szót használja, de nem csak a gabonára, arra 
is, ami lesz belőle, a kenyérre. Tehát nagyon lényeges, 
hogy az előbb említett tűzszentélyben élet született, az 
életnek az egyik változatából az életnek egy másik 
változata -  egy strukturáltabb változata. Egy régi alföldi 
parasztház konyhájában álló szabadtűzhely és egy 
templomi oltár között semmilyen lényegbeli különbség 
nincs. A tűzhely-oltár naponta működött a család számára, 
a templomi hetente egyszer a nyilvánosság számára, de 
m űködhetett akár naponta is. A kü lönbség csak 
léptékbeli. A család összegyűlik a tűz körül, és ha ez egy 
működőképes család, akkor nem akármikor verődik 
össze, hanem amikor delet harangoznak. Amikor az 
egynapos ritmusban a fényben leggazdagabb pillanathoz 
érkeztünk. Akkor jön el az étel- és italáldozat ideje. Nem
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zabálás, nem piálás, hanem étel- és italáldozat. Pontosan 
ugyanaz, ami az őskor késői szakasza óta minden 
áldozattípusnak a leglényege, a középponti mozzanat, 
előtte imádkoznak, utána imádkoznak, azaz kiemelik a 
hétköznapi időből. Nem ülhet bárki akárhová, hanem 
csak oda, ahová a család hierarchiájában megjelenő világ
hierarchia kijelöli a helyét. Ezek az étkezések nem magán
ügyek, hanem a mindenség újrarendeződésére kijelölt al
kalmak napról napra. Amíg így élünk. A tűzhely nem attól 
lesz oltár, hogy fölszenteli a pap, hanem attól, hogy úgy 
élünk körülötte. A konyha egész elrendezése is igazolja, 
hogy csak léptékbeli különbségről van szó. Minden lénye
ges mozzanat együtt van, az oltárépítmény és a pitvar és 
konyha együttese egy hagyományos magyar háztípusban 
tökéletesen megfelel a templomhajó és a szentély együtte
sének. Nyilvánvaló, hogy az egy családra méretezett pitvar 
méretben kisebb, mint a templomhajó, amelyben minimá
lisan egy faluközösségnyi embernek kell helyet biztosí
tani.

Térjünk vissza a veleméri templomhoz. A szentély egy 
szűk tér, egy kis közösség számára biztosítja a szakralitás 
leglényegesebb mozzanatait. A szertartásnak csak egyet
len elemét fogjuk most vizsgálni, annak a fénylénynek 
az útját követjük, aki bejön az ablakon a templomba. A 
gótikáról tanulva ezt sem említette senki, hogy a mérmű 
egy ember alakját idézi elénk, pedig szemmel látható, 
hogy amikor a fény az ablakon át rávetül a falra, egy 
fénylény jött be a templomba.A középkori gondolkodás 
számára pedig nem kétséges, hogy ki ez a fénylény. Ha
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Kovács József rajza a veleméri Szentháromság templom falképeinek 
témájáról (Művészet, 1977/3)

feltűnik a Nap, akár külső térben, akár belsőben, azonnal 
megjelenik a mélyebb tartalma is, solus institiae, az igazság 
napja, és abban a p il-lanatban tudom, hogy amit 
megvilágít a falon, azt maga az igazság napja világítja meg. 
Tovább is mehetek a Napon túli minőséghez, akkor a világ 
v ilágosságán ak  fogom nevezni, a lényeges az, hogy ő 
olvassa le nekem, hogy egy adott pillanatban mi a 
számomra legfontosabb. Ha pedig erre nem figyelek oda, 
akkor nyilván nem ő  veszít vele, hanem én.

Nézzük meg, hogy honnan jön a fény, mi veszi körül 
az ablakot. Előszöris azt kell tudni, hogy ez egy keletek 
ablak Ez megint érdekes dolog, azt, hogy keletek ablak, 
azzal szoktuk elintézni, hogy keletre néz, és ha nem, ak
kor nyilván elszámolták magukat. Itt arról van szó, hogy 
a szentély annak a napnak a keletje felé van tájolva, ame
lyik a templom védszentjének a napja, Guzsik Tamás, aki 
itt tanít, ebben az épületben, özönével tárta fel az erre 
vonatkozó pontos adatokat, fél életét erre áldozta. Az te
hát egyáltalán nem mindegy, hogy a keleti szentélyabla
kon a fény mikor jön be, napkeltekor, délben, vagy naple
mentekor. Mert ezeknek egészen más a tartalma, ezt az 
összehasonlító mitológiából is pontosan tudjuk, hogy éle
tet a kelő nap hoz a földre, tehát ha azt akarom, hogy a 
világ világossága életadó minőségként jelenjen meg, 
akkor kelet felől engedem be, és ezt a hatását magyarázom 
a képekkel, amiket ő világít meg, hogy felfedje az élet 
rejtett értelmére vonatkozó tudásanyagot. Tehát döntő 
kérdés, hogy mire vetül a kelő nap fénye, mert az élet 
szempontjából legfontosabb kérdésre ez a fény ad választ. 
Ha tehát megnézzük, hogy mi veszi körül az ablakot, amin 
át bejön a fény, akkor megtudjuk, hogy mivel azonosíthat
juk. Ezt a képek eléggé szájbarágósán elmondják: Szűz 
Mária és Gábriel arkangyal nyilvánvalóan az annunciáció 
jelenetében, ami a krisztológiában a fogantatást jelenti. 
Március 21-e Gábriel arkangyal ünnepe, március 25-e Gyü
mölcshozó Boldogasszony, ha a fogantatás ünnepétől 
leszámolom a kilenc hónapot éppen december 24-25-höz 
jutok, megszületik az itt fogant gyermek. Ez eszmei fogan
tatás, magának az Atyaistennek a származéka szellemileg. 
Tehát a fény, mint Jézus, képileg egyértelműen definiálva 
van, a továbbiakban ennek a minőségnek a működését 
követjük.

Hogy hogyan felel meg a szertartás menetének a ké
pek sorozata az egynapos cikluson belül, azt Kovács Jó 
zsef plébános, kiváló képzettségű egyháztörténész írta 
le, meg is jelent a Művészet 1977 márciusi számában. Mon
danom sem kell, hogy ez ugyanúgy nem épült be az egy
házi köztudatba, mint a művészettörténeti köztudatba az, 
amiről itt beszélek. Az ő kutatásai alapján a képek elárulják 
a templom felszentelésének pontos dátumát (1378 június 
13- a templom címének ünnepe -  Szentháromság vasár
nap), mert abban az évben esett a pünkösd június 6-ára, 
márpedig a szentély déli oldalán lévő Szent Apollónia 
(napja február 9.) és Szent Mihály (napja szeptember 29) 
ábrázolás között középen (június 6.) helyezkedik el a 
Szentlélek-jelkép, a Szentlélek ünnepét, Pünkösdöt is 
jelölő kerek ablak. A szentély és a hajó további ábrázolásai 
Kovács Jó zse f kimutatásában pontosan m egfelelnek 
ezeknek az összefüggéseknek. Az időbeli szimmetria
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A szentély éh a hajó közötti Fal a diadalívvel; fent: az ítélő Krisztus ábrázo
lása, hátul a szentélyben a kelelre néző szentélyablak; felette a  Veronika - 
kendő ábrázolása (A képek a Művészet 1977/3 és 1978/6 számából valók.)

ennek megfelelően egy térbeli szimmetriának felel meg. 
A templom működése tehát nem az időben és nem a 
térben, hanem az egységes tér-időben zajlik.

Nézzük most már részletesebben a fény útját. A vizs
gálat ideje az a nap, amelyen a legnagyobb a fény, akkor 
érdemes a fényre épített liturgiát megvizsgálni, a nyári 
napforduló. A fény, ha az igazság napja, a világ világos
sága, akkor nem mint természettudományos jelenség van 
jelen, hanem erkölcsileg minősített mivoltában. Ez azt je 
lenti, hogy nem hozzárendelődik a jóság, hanem vele 
együtt nyilatkozik meg. Ugyanígy jön vele együtt a szere
tet. A jóságot növényi szinten érzékeli már a természet. 
Ha több van a fényből, bontakozik a növényvilág, ha fogy 
a fény, összehúzódik. A szeretetet már állati létünk érzéke
li, de a harmadik fogalom, ami a fényhez kapcsolódik, 
csak emberi szinten érzékelhető. Ez az ingyen kegyelem. 
Ha mind a három együttműködik, akkor a napforduló 
hajnalán a fény által megvilágított első kép a jóságnak, a 
szeretetnek és  az ingyen  kegyelemnek a maximumát kell 
hogy megjelenítse. Ha nem így van, akkor valamit elhi
báztunk. (Most, reggel még a direkt fényeket kell figyelni, 
a nap haladtával azonban közvetlen napsugár nem jut be 
a belsőbe, akkor reflektált fényekkel kell számolni.)

A hajnali napfény az úgy nevezett Köpenyes Madon
nára, ismertebb nevén M aterM isericordíae-re, a könyörü- 
letesség anyjára, bűnösök menedékére vetül. Ez a kép a 
kolduló rendek térítő és leikigondozó tevékenységének 
eszköztárába tartozik. Ha az ítélet pártatlanul működik 
is, a kárhizatra váró lelkeknek van még egy utolsó remé
nye, a Boldogasszonynak ez az alakváltozata. Nem a gyer
meket tartja a kezében, hanem a köpenyét tárja szét, ami
lyen szélesre tudja é.s befogadja a hozzá folyamodókat. 
Akit befogad, az minden vesztes helyzet ellenére még 
megmenekülhet. Ez a mi korunk sajátossága, egy sajátos 
kozmikus helyzet, nem volt mindig így és nem is lesz 
mindig így. A fény a képnek arra a részére esik, ahol a

legnagyobb szükség van rá, ahol az elítélt lelkek várakoz
nak. Ez az ingyen kegyelem legmagasabb szintű műkö
dése. Akik itt várnak, azok ugyanis az isteni minőség ellen 
vétkeztek. A kárhozatot sem osztogatják könnyen. Nyilván 
súlyos vétkekkel terhellek. De még számukra is van, 
éppen korunk sajátosságából fakadóan, ingyen kegyelem.

A fény útjának követésekor számításba kell venni, 
hogy padok régen nem voltak a templomban, a pad refor
máció korabeli újítás. Azelőtt a kolduló rendek bevezették 
a maratoni istentiszteleteket, amiket nem lehetett ép térd
del és derékkal elviselni, kénytelenek voltak ülő alkalma
tosságról gondoskodni. A padok nélkül a kőpadló tükrö
ző felület, ami a magsról jövő fényt a falakra vetíti. A pad
lón a követ a műemlékvédelem téglával pótolta, a műem
lékvédelem címén mindent elrontanak, amit lehet. Fel
tételezem, hogy jó szándékból. Mindenesetre, ha ez volna 
az egyetlen eset nagyobb meggyőződéssel mondanám 
ezt. Pedig pontosan tudjuk, milyen volt az eredeti kőpad
ló. Ezért délután csak gyűrt alufóliával tükrözve követhet
tük tovább a féy útját

A templom hosszát a tengelyben érkező fény jelöli 
ki, akkor, amikor a fényből a legtöbb van. Az időbeli maxi
mum jelöli ki a térbeli maximumot. Az év többi napján a 
fény kiszalad a templomból, most a küszöb vonalán áll. 
Tehát a templomot nem alulról építették, hanem fölülről, 
és a fény építi, (Minden más mérete vonatkozásában is.) 
Innen kezdve a padlón megy tovább a fény és kijelöli a 
szentély és a hajó közötti diadalív sarkát.

A téli napforduló is egyfajta maximum Aminek a nyári 
napforduló a küszöbvonalát felöli ki. annak a magaspont- 
ját jelöli ki a téli. Nagyon pontosan meghatározzák a temp
lom térbeli összetevőit. A legmagasabb fényfolt felett az 
északi falon már csak az apostolok sora helyezkedik el.

Nézzük egy példát arra is, mit világít meg a nyugatról 
jövő fény napéjegyenlőség idején. Alkonyaikor a diadalív 
bal oldalán lévő keresztet emeli ki a fény, a Teremtővel 
való kibékítés eszközét. Ez az egyeztetésnek, a bűnök 
feloldásának a képe. A kibékülés a Teremtő é.s teremtmé
nye között, tipikusa a napéjegyenlőség helyzetére a mér
leg pozíciójára utal. A természetben egyensúly jön létre a 
fény és árnyék között.

Ahogy megy tovább lefelé a nap, úgy készül fölfelé a 
fény. A direkt megvilágítás veszi át újra a szerepet a tükrö
zött fénytől. Az utolsó sugár az ítélő Krisztus képére vetül 
a diadalív tetején. A bejárat úgy van kialakítva, hogy több 
fény már nem jön be s csak ekkor kap fényt a keleti szen
télyablak feletti Veronika-kendő, A lenyomatszerűen 
jelenlévő Krisztus-arc. Ez egyébként mindig sötétben van. 
mert itt jön be a fény, csak a lemenő nap világítja nieg. 
Amikor a nap elbúcsúzik a földi élettől, akkor itthagyja a 
lenyomatát, a Veronika-kendőt a keresztútról. És az utolsó 
kép az ítélet. Balra az ítéletre várók, rajtuk még átsuhan a 
fény, jobbra a kárhozatra ítéltek, aki erre az oldalra kerül, 
az semmi módon nem részesül a fényben. így értelmezi a 
fény a teljes képciklust, annak minden mozzanatában, 
ennek csak egyes elemeit mutattam be. A fény építette 
fel a templomot a térben é.s közvetíti a világmindenséget 
élményszerűen az időben.
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