labirintus tehát nem akármi! Aki felkészületlenül csörtet
a labirintus közepére, az saját maga éretlen szörnyeteg
változatával találkozik, akinek láttán szörnyethalhat. Aki
viszont felkészülve éri el saját életének célját, értelmét, azt
a pontot, ahova a saját személyes útja vezet, az önmagává
válhat. Ez a megvilágosodás metaforája, amit minden
vallás másként nevez.
Hogy folytatódik az ABC? Mi a következő betűje?
A következő szimbolikus betű természetesen a függőleges
tengely, ami értelemszerűen jelöli azt a lehetőséget, hogy
az ember a különböző létrétegek között közlekedni tud.
Ilyen Jákob létrája is, ami az emberi élet értelmét, a fölfelé haladást jelképezi. A létrán persze lefelé is lehet haladni,
mert a függőleges tengely kétirányú. Szemben a vízszintes
tengellyel, amelynek van egy kiindulópontja, és az ember
vagy a végére ér, vagy nem ér a végére, a függőleges tengely
nél mindig jelen van annak az esélye, hogy esetleg visszafelé haladok. A legszomorúbb, hogy ezt néha nem is veszem észre. Azt hiszem Platon óta ezt hívják elidegenedésnek, amikor az ember baromi jól érzi magát, és közben
nem veszi észre, hogy süllyed.
Hogy ennek a szimbolikája milyen gazdag, azt ebben
a körben nem kell különösebben igazolni. Különösen
építészeti szempontból, ahol a torony az egyik legfontosabb szimbólum. Ezután jön az ABC-ben a következő
közismert képlet, a tengelykereszt, amikor a két vízszintes
tengely egymást keresztezi. Ez nem egyszerűen az utak
megkettőződése; ez minőségileg teljesen más. Valójában
a centrumnak, a pontnak egy magasabb szintű reinkarnációjáról van szó. Gondoljunk arra, hogy a hossz- és kereszt
házas templomban, ahol megvalósul a két tengely áthatása, megjelenik a négyezet. A négyezet fölé szerkesztett fél
gömbkupola nem más, mint egy térbeli mandala. Mindannyian tudjuk, hogy ha egy kultúra a kör négyszögesítésére vállalkozik, vagyis ahelyett, hogy az ellentétek egyik
felét kiirtaná, megpróbálja megoldani az ellentétek egységét,
az a kultúra nincs elveszve. Ott a törekvések egészségesek,
ott az emberek valószínűleg a függőleges tengelyen fölfelé
próbálnak haladni. A tengelykereszt és az utak metszete
szintén ősi szimbólum, amelyet már jól ismerünk a rómaiaknál is. De számtalan változata található a későbbi korok
városépítésében és építészetében is.
Ilyen szakrális szimbólum a kör is?
Abban is jelen van a teljesség képzete, a tökéletesség.
Pascal szerint az Isten olyan végtelen sugarú gömb, amelynek mindenütt van középpontja. Tehát valami ilyesmit

jelent a kör, aminek építészetileg szintén számtalan változata van. Aztán mehetnénk tovább a négyzettel és más
testekkel, mint a kocka, a gúla, a hasáb, stb. Ezzel csak arra
szeretnék utalni, hogy van egy ilyen ősi jelrendszerünk,
ami közös. Függetlenül attól, hogy egy 6000 éves, isten
háta mögötti kultúra, vagy napjaink szimbóluma. Ez az
emberiség ősnyelve. Ezen keresztül próbálja megközelíteni azt a bizonyos „önmagát”, amire példákat mondtunk.
Ezekből áll tehát a szakrális tér? Ezeket a geometrikus
elemeket használjuk fel, amikor templomot,
szakrális teret építünk?
Nézzük meg, hogy miből áll a szakrális tér a valóságban.
Kunszt György (A szakrális építészet hermeneutikájáról – az
akadémiai székfoglaló összefoglaló ismertetése megjelent
a MÉ 2008/2. sz Utóiratában) egy ide vágó jeles amerikai
kutatás alapján azt mondja, hogy három rétege van minden szakrális térnek, függetlenül attól, hogy milyen szerepet tölt be egy adott világlátásban vagy vallásban. Az első
az architektúra, mint orientáció. Ez azt mondja, hogy a
szakrális tér egyik nélkülözhetetlen szerepe, hogy orientál.
Mit ért ezen? Azt, hogy a szakrális építészet mindig az uni
verzum kicsinyített mása akar lenni. Tehát kicsiben megismétli azt, amit nagyban tapasztal. A szakrális építészet
mindig az univerzum felépítését ismétli meg. Az orientáció másik funkciója a konvenció, ami annyit jelent, hogy
a szakrális építészet többnyire hagyományos előírásokat
követ. Mitikus-historikus előképeket próbál megvalósítani. És végül az orientáció harmadik szerepe az asztronómiai funkció, tehát az épületnek a szó szűkebb értelmében
vett tájoltsága. Ez az egyik rétege a szakrális építészetnek.
A másik rétegét ez az amerikai könyv úgy nevezi, hogy
az architektúra, mint kommemoráció, ami a rituális események tartalmára vonatkozik. Tehát mindenekelőtt az, hogy
a szakrális építészet emlékeztetni szeretne valamire. Az
isteni jelenlétre, a végső valóság felfogásának időszerűségére stb. Ugyanakkor legtöbbször megjelenik valamiféle
szakrális történet is. A keresztény misében, rítusokban Jézus
szenvedéstörténete jelenik meg. Tehát itt egy egyszer meg
esett történés állandó megismétlése jelenti ezt a bizonyos
kommemorációt. Felidézi emlékezetünkben a szent történetet, amelyik ennek a szent helynek a lehetőségét meg
teremtette. Ide sorolja a szerző a halottakra történő megemlékezést is – tudjuk, hogy nagyon sok templom egyide
jűleg temető is, sőt legtöbb templom valamelyik szentnek
a földi maradványaira épült rá, Buddhától kezdve a katolikus kolostorikig – és ennél fogva valamilyen misztikus
közösség jelenvalóságára szeretne emlékeztetni.
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Végül a harmadik réteg, ami a szakrális építészet feladata, a rituális kontextusnak a megteremtése. Ne felejtsük
el, hogy alapvetően minden rítus a színházból fejlődött
vagy fordítva, a rítusból fejlődött ki a színház. Tehát a lényeg, hogy valamit meg kell jeleníteni. A rituális események megjelenítése a liturgia. A liturgia csodálatos dolog!
Akinek volt már szerencséje részt venni egy kopt misén
Kairóban, az átélhette, hogy mit jelenthet az, amikor a
misét táncolják! Nem egyszerűen csak deklarálják, hanem
mindenki részt vesz benne.
Némileg emlékeztet a harlemi négerek vallásos
összejövetelére, amiről tudjuk, hogy hátborzongató tud
lenni, amikor transzba esnek és énekelnek és táncolnak.
Sőt, ebbe a pozícióba, tehát a rituális kontextusba tartozik
a kontempláció, az elmélkedés, a meditáció is. Mert az
ember nem csak azért megy egy szakrális helyre, hogy ott
részt vegyen a rítusban, hanem sokszor azért is betér ilyen
helyre, hogy elmélkedjen. Sose felejtem el életem egyik
legnagyobb élményét, amikor Taizében töltöttem egy he
tet. Taizét talán ismerik, egy ökomenikus közösség Francia

országban, amelyet a második világháború végén alapított
egy evangélikus lelkész, Roger Schütz azzal a szándékkal,
hogy a különböző felekezetek hagyják kint a vitáikat, és
próbáljanak együtt imádkozni. A falu közepén van egy
icipici, de igazi románkori templom, inkább kápolna. Gyö
nyörű volt minden, tökéletes csend. Bementem a templomba, nem volt bent senki, vagy legalábbis azt hittem.
Mert az oltár előtt ott feküdt Roger Schütz egyedül, hófehér ruhában, hason fekve, kiterjesztett kézzel. Számomra a csend azóta is összekapcsolódik ezzel az emlékkel. A
szakrális tér kommunikál valamit, amit csak csendben
lehet figyelni. Ezért mondják sokan joggal, hogy a mai
ember ebben az őrült rohanásban úgy fél a csendtől, mint
egy szörnytől. Pedig valószínűleg a csenddel való megbarátkozás jelenthetné az egyik utat kifelé a káoszból, ami
talán az istenek gyengesége miatt ismét kezd úrrá lenni a
világon. Ebben a csendben az ember találkozhat önmagával. Persze találkozhat önmaga szörnyeteg változatával is,
rosszabb esetben a labirintus közepén, de akkor más későn.
Aki nem meri felvállalni az utat, az ne is reménykedjen
benne, hogy egyszer majd megérkezik.

reischl gábor
Makovecz Imre megemlékezése
Reischl Gáborról,
a MÉSz volt elnökéről
Gábor az apja mentalitását folytatta, aki nagyon nehéz
időben volt a Műegyetemen a Lakóépülettervezési
Tanszék vezetője. Képes volt rá, hogy olyan embereket
gyűjtsön maga mellé egy erre teljesen alkalmatlan
légkörben, akikkel minőségi oktatást lehetett megvalósítani. Rajta kívül csak Weichinger tudott ilyen
tanszéket létrehozni. Gábor otthon nyilván magába
szívta ezt a fajta gondolkodást és viselkedést, ráadásul
ő melegebb, közvetlenebb és barátságosabb változata
volt az apjának. Olyan ember, aki nemre, fajra és minden egyébre való tekintet nélkül tudott jó és eredményes kapcsolatokat kialakítani.
A képességeit és a lehetőségeit mindig morálisan
tiszta és szellemileg érett dolgokra fordította. Mikor
tapasztalta, hogy a Szövetség milyen és hogy működik
és hogy az Építészkamara milyen lett, akkor belement
a legnehezebben kezelhető világba, és vállalta, hogy a
saját erkölcsi értékei szerint javítson a helyzeten.
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Olyan szervező tevékenységet tudott folytatni, ami
mindannyiunk számára fontos volt, akik épeszű, egész
séges közegben akarunk dolgozni és élni. Gábor nél
külözhetetlen figurája volt a szakmai közéletnek, képes
volt eleven, nyitott kommunikációra, és ezáltal képes
volt egy újra működő Szövetséget maga körül megteremteni.
Gödöllői tevékenységét közelebbről nem ismerem,
de tudom, hogy ott is olyan légkört tudott teremteni,
amire szükség van az oktatásban. A mai világban, amely
rendkívül intelligens és felkészült módszerekkel a népszellemek és az azokhoz kapcsolódó individualitások
felszámolására törekszik, ilyen emberekre van a legnagyobb szükség, mint amilyen Gábor volt. Rettenetes
veszteség, hogy nem folytatja a munkáját, a szerénysége miatt valószínűleg sokan nem tudják felmérni ennek
a súlyát, pedig ez nem csak a szakmánkat, hanem az
egész normális emberi közéletet érinti. Nagyon nehéz
őt elveszíteni, vajon lesz-e, aki az ő hálátlan szerepét
magára tudja vállalni?
Isten áldja és segítse jó szél fölfelé hullásában.
Budapest, 2008. július 29.
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