jelenségeket is produkál. Ha valaki a
keleti gyújtópont közelében (az oltár
mögött) helyezkedik el a tengelyben
vagy annak közelében, és egy másik
személy a jelenlegi hajó tengelyében
közeledik a szentély középpontja felé,
akkor az előbbi egyre tisztábban fogja
hallani az utóbbi hangját, viszont, ha
behunyja a szemét, teljesen elveszti
azt a képességét, hogy meg tudja
mondani, milyen irányból érkezik a
hang: mintha fejhallgató lenne a fején.
A tapasztalás akkor válik a legintenzívebbé, amikor a hangot adó a nyugati fókuszhoz ér, ha viszont továbbhalad
a középpont felé, akkor néhány deciméter megtétele után megszűnik az
effektus. A keleti fókuszban álló személy behunyt szemmel megfelelően
ráhangoló – például gregorián vagy
hasonló – éneket hallgatva, látása és
hallásbeli irányérzékelése „béklyóitól”
megszabadulva gyorsan más tudatállapotba, révületbe juthat. Amíg állt az
eredeti kerektemplom, a nyugati gyúj
tópont is értelemszerűen hasonló tulajdonságokkal rendelkezett: a hangkibocsátónak a keleti fókuszban vagy
attól keletebbre kellett elhelyezkednie.
Ha mindkét gyújtópontban állt valaki,
és a középpont felé fordulva énekelt,
akkor kölcsönösen segíthették egymást nem hétköznapi tudatállapot
elérésében. (Számos alternatív gyógyító szívesen alkalmaz különféle hangterápiákat, hogy pácienseiket, kimozdítva őket megszokott tudatállapotukból, könnyebben szabadítsák meg
káros tudati beidegződéseiktől.)
Az épület átalakításával és bővítésével a szentély középpontja is kiemelt
fontosságú hellyé vált hangtani szempontból. Ha ott állva valaki a keleti
ablak felé fordulva beszél, akkor annak
szavát a hajóban helyet foglalók sokkal
jobban hallják, mintha közvetlenül
feléjük fordulna. A jelenséget a templomot használó evangélikus gyülekezet is észrevette. Az oltárt a középpont
és a keleti fókusz közé helyezték, így a
fölé hajló, a Bibliából felolvasó lelkész
szavait tisztán értik a hajóban lévők,
akkor is, ha halkan beszél.
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A góborfalvi rotunda ékes bizonysága annak, hogy kora középkori templomaink működésében kiemelt szerepet játszott a fény és a hang. Tájolásuk
gondosan megtervezett volt, ügyelve
arra, hogy a Nap éves járásának kiemelt időpontjait, illetve fontos ünnepek dátumát jelezni tudja a fény. Néhány templom esetében alternatív
kutatók már megtették az első lépéseket a fényjárás tisztázása érdekében (pl.
Pap 12-14. o., Vécsey 66-67. o., Németh
2010b, 214-225. o.), azonban a tájolások
és a földi mágneses tér esetleges kapcsolata is alapos vizsgálatokat érdemel
ne. Eredeti állapotukban lévő templomok – közülük is főleg a kerekek – sora
mutat különleges hangjelenségeket,
melyek kutatása szintén még várat
magára. Hangokkal gyógyítani lehet
– ha tibeti hangtálak esetében ez elfogadott, akkor Kárpát-medencei szakrá
lis épületek esetében is azzá kell válnia.
Művészettörténészeink és műem
lékvédelmiseink a fényjárás és a han
gok szerepének mellőzésével hamis

képet festenek maguk és a közvélemény számára kora középkori templo
maink valódi szerepéről és működéséről. Szimptomatikus, hogy az egyházak
papjait-lelkészeit sok helyen – felekezettől függetlenül – zavarja a szentélyekbe sütő napfény, ami ellen temp
lomaik köré magasra növő fák ültetésével, színes üvegablakokkal vagy ha
talmas, a keleti ablakot teljesen elfedő
oltárépítménnyel védekeznek (utóbbiakkal már az ellenreformáció kora
óta), holott eleik a tervezés és az építés
során hatalmas szellemi és fizikai erőfe
szítéseket tettek annak érdekében,
hogy a Nap sugarai megfelelő időpontokban célzottan bejussanak a szent
térbe. E cikksorozat, és benne jelen írás
a különösen izgalmas góborfalvi ro
tundáról a szerző reményei szerint
hozzájárul ahhoz, hogy a kora középkori szakrális épületeinkről alkotott
egyoldalú felfogás mielőbb és gyökeresen megváltozzon, és árnyaltabb
kép alakuljon ki működésükről.

Kálmán István 75 éves
Bár nem tudtam, mi vár rám 22 évvel ezelőtt, amikor jelentkeztem a vándoriskolába, de egy dolgot már biztosan tudtam: nagyon érdekelt, vajon mi rejlik az Építészetben. Hol van az a keskeny sáv, az az örök forrás, ahol a forma, a szabadság, az élet és a tiszta szellem eggyéválik? Nagyon keveset tudok magáról. Tapasztalatom azt mutatja, hogy sose válaszolt feltett kérdéseimre, hanem inkább új kérdéseket tett fel nekem. Mindig súlyos és aktuális témákat adott elő, ahol
egy gondolatmeneten haladva végig kitartott a legnagyobb belső fegyelemmel egy elkötelezett szellemiség mellett.
Így lassan bevezette az embert egy másik világba: a szellemi világ felé. Sokszor elakadtam, igazán ritkán azonnal megértettem, néha csak egy vékony sejtés villant bennem ezeken az előadásokon. De előadásról előadásra, észrevétlenül
megteremtette az alapfeltételeket egy új gondolkodás megszületéséhez. Erre szolgáltak az összejövetelek Gálosfán,
Lajosmizsén, a Szabad Oktatási Fórumon, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem továbbképzésén, később a
Szabad Gondolatok Házában és sok más helyen. Hogyan és miből lettem én, hogyan képes az én a szellemben megszületni, majd megnövekedni, később meghalni, és feltámadni az örök jelenlétben? Egyáltalán lehetséges ez? Innen nézve
lehetetlen, mint akkor lehetetlen volt itt maradnom Magyarországon, de a szellemi világból nézve, ezekkel a magától
kapott támaszpontokkal viszont most azt gondolom, hogy ez volt az egyetlen lehetséges út. Mindezért hálás vagyok
magának, és mindkét útitársának, akik végigkísérték utamat.
Isten éltesse sokáig!

Grekofski Nathalie

•
Köszönetemet fejezem ki Gondos Béla
kutatónak, hogy felhívta a figyelmemet a góborfalvi templomra, Simon
Attila fotográfusnak a kerektemplom
alaprajzának rekonstrukciójában nyújtott számítógépes segítségéért, és feleségemnek, Ibolyának a helyszínen
végzett mérésekben való közreműködéséért.

1. ábra • A góborfalvi templom alaprajza
(Dehio, 108. o. nyomán), a szerző módosításai
val és az eredeti rotunda rekonstrukciójával.
Az ellipszis fókuszai a nagytengely és az
északkeleti, illetve a déli résablakon belépni
képes fény határhelyzeteinek irányára illesztett egyenesek metszéspontjaival azonosak.
A középkori falakat vörös, az új- és legújabb
kori változtatásokat sárga szín jelzi. A nyíl a
földrajzi észak irányát mutatja.
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