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A MEGÚJULÓ LITURGIA TEMPLOMA
l

Hazánkban a történet alakulása úgy hozta, hogy a katolikus temp
lomok többsége barokk vagy barokkos jellegű. így érthető, hogy papsá
gunk és híveivk zöme alig tudja másmilyennek elképzelni a templomot,
mint ahogyan a barokk vallásos szellem kialakította: a templom Isten
háza, a kor eredeti fölfogása szerint Isten kihallgatási terme, ahol az oltár
trónusán a szentségi színek alatt hívei hódolatát és imádását fogadja a
mindenség Ura.

Ez azonban csak egyik szemlélete a templomnak, mégpedig nem is
sajátosan keresztény szemlélete. Az a gondolat, hogy a templom Isten
háza, lakóhelye, a pogány és az ószövetségi gondolatvilágba illik bele.
A pogány templomok elsődlegeserr az istenszobrok befogadására, mintegy
az istennek lakóhelyéül szolgáltak. A nép be sem léphetett oda, hanem
csak a szelgálatot végző papság. Az ószövetségben pedig a szentsátor,
majd a jeruzsálemi templom az a hely volt, ahol a vallásos meggyőződés

szerint az úr, a szövetség Istene népe között lakott. Az ószövetségi Szerit
írás számtalan helyen nevezi az úr házának, Isten házának a tempjornot.
És ennek a templomnak a szívébe, a szentélybe és a szentek szeritjébe is
csak a papok mehettek be, a hívő nép nem.

A kereszténység csak jó ezer év után kanyarodott vissza ehhez a
szemlelethez. Az első keresztény évezred szemében a templom nem "do
mus Dei" - az Isten háza, hanem "domus Ecclesiae" - a gyülekezet, a
hívő közösség háza. A közösség itt ősibb, mint a templomépítés. Az első

keresztények a zsidó és pogány tengerben nemcsak kicsiny számuk és
nemcsak az üldözések miatt nem építettek templomokat, hanem azért
sem, mert Szent Pál nyomán meggyőződésük volt, hogy ők maguk teszik
Isten házát és templomát. "Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok?"
-- hangoztatja ismételten az apostol a korintusi hívek előtt, Timóteusnak
pedig meghagyja: "Mindezt azért írom neked ..., hogy tudd, hogyan kell
viselkedned az Isten házában, amely az élő Isten egyháza." (Az eredeti
szóval: gyülekezete.)

Ez nem Szent Pálnak új és merész teologizálása, hanem csak az úr
Jézus szavának következetes végiggondolása. Szent János evangéliumá
ban ugyanis azt olvassuk, hogy Krisztus kijelenti a tőle jelet kívánóknak :
"Bontsátok le ezt a templomot és én harmadnapra fölépítem." S az evan
gélista megjegyzi, hogy "saját testének templomára gondolt". Tehát az a
Krisztus, aki a maga működéséről azt állítja, hogy "a templomnál nagyobb
van itt", magára alkalmazza az ószövetségi istenháza nevét. Congar sza
vaival szólva "Jézus a maga személyére vitte át a templomnak azt a régi
kiváltságát, hogy az a hely legyen, ahol megtalálható Isten jelenléte és
üdve, a kiindulópont, ahonnan minden szentség ered." Innen már csak
egy lépést kell tovább tenni; az egyház a földön továbbélő Krisztus, tehát
joggal igényli magának Krisztus egyéb tulajdonságaival együtt azt is, hogy
Isten temploma, Isten háza legyen. (A Szent Péter bazilikában 1966. május
4-én mondott beszédében VI. Pál pápa is kitért erre a gondolatra.)

Mindebből az következik, hogy az emberi kézzel épített templom első

sorban azért Isten háza, mert hajlékot nyújt Isten élő házának, az egyház
nak. Mégpedig egész konkréten a helyi, egyedi egyháznak, a teológiai
értelemben vett egyházközségnek, az egyház közvetlen megjelenítőjének.



Hiszen a Liturgikus Konstitució szerint a plébániai egyházközségek "kép
viselik bizonyos módon az egész földkerekségen a látható egyházat" (42.
.art.). Pontosan meghatározva "az egyház akkor lesz a legkiválóbb módon
látható, amikor Isten egész népe teljesen és tevékenyen részt vesz ugyan
azokon a liturgikus ünnepléseken, mindenekelőtt pedig az Eucharisztia
rnegünneplésében" (41. art.).

Az első keresztény századokban annyira elevenen élt ez a meggyőző

dés, hogy alkalmi istentiszteleti helyekül megelégedtek magánházakkal.
Amikor pedig templomokat kezdtek építeni, sokáig nem tartották szük
ségesnek azt, hogy külön szertartással fölszenteljék az épületet, hiszen
megazentelte a közösség jelenléte és liturgikus szent cselekménye.

Ma ez a szemlélet új életre kelt és a templomépítési elmélet és gya
korlat legjobb szakemberei vallják a magukénak.* Egyhangú véleményük
szerínt a temlomépítés elsődleges föladata az, hogy olyan teret alkosson,
amelyben a helyi közösség a lehető legnagyobb egységben, mindenki te
vékeny bekapcsolódásával végezheti a liturgikus cselekményeket, első

sorban a szentmíse áldozatot. Minden egyéb cél és elgondolás másodlagos,
bár nem elhanyagolható.

Hozzá kell tehát szoknunk ahhoz a gondolathoz, hogy az ősire vissza
nyúló új szemleletben nem azért istenháza a templom, mert ott őrizzük

az Etfcharisztiát, tehát az épület kialakításában sem az őrzés gondolatáé
lesz a döntő szó.

Az épület

A templomnak ez a szemlélete nem néhány nyughatatlan teológusnak
-és építésznek a sajátja, hanem magáévá tette a II. vatikáni zsinat is. A Li
turgikus Konstitució ugyanis ezt mondja: "A templomok építésénél nagy
gonddal kell ügyelni rá; hogy azok alkalmasak legyenek mind cl liturgia
cselekményeinek méltó végzésére, mind pedig a hívők tevékeny részvé
telének megvalósítására" (124. art.).

A Ritusok Kongregációja 1964. szeptember 24-én végrehajtási uta
sítást (Instructio - a továbbiakban ezen a néven idézve) adott ki a Litur
gikus Konstitució néhány pontjához. Ez a templomépületre vonatkozóan
szinte szószerint megismétli a 124. cikkely idézett részletét. Nagyon szűk

szavu eligazítást nyújt tehát, s így tág teret enged a szakemberek kisér
Ietezéseínek. Nem kiván semmiéle alaprajzi vagy stílusbeli megkötést
adni. Stílus dolgában már a Liturgikus Konstitució 123. cikkelye teljesen
szabad kezet biztosított.

A templom tervezőjének tehát arra kell ügyelnie, hogy kellő teret
hozzon létre minden liturgikus cselekmény és rninden magánájtatosság
számára, de közben fejezze ki azoknak rangsorát. Természetesen a rang
.sorban az eucharisztiás áldozat az első. Külön föladatot jelent az, hogy
az új misében külsőleg is ki kell tűnnie az Ige és az Eucharisztia litur
giája közötti különbségnek, bár a kettő elválaszthatatlan egység. Ennek
megfelelően helyük sem eshet egybe, bár egy és ugyanaz a tér zárja ma
gába. Más szóval olyannak kell a templom terének lennie, hogy a hívő

• Igy Godfrey Diekmann collegevítleí egyetemi tanár, a zsinat-utáni liturgikus bizottság
'1!Bnácsadója; Theodor Filthaut münsteri és Ferdinand Klostermann bécsi egyetemi taná
rok; Herbert Muck, a bécsi képzőművészeti akadémián az egyházi építészeti intézet
vezetője; Rudolf Schwarz osztrák építészprofesszor, a modern templomépítés egyik szel
lemi vezére, stb. Az ő gondolataikból bőven merltettünk.
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'közösség előbb jól és összeszedetten hallgathassa benne Isten Igéjét, együtt
.imádkozhasson papjával, majd utána körülvehesse az Úr oltárát, az Eucha
.risztia asztalát. Ezért új templomok építésekor a régi hosszanti formák
kal szemben előnyben részesítik il széles, a négyzetet megközelítő szabá
lyos négyszög, fekvő téglalap, illetve a kör és félkör, vagy akár ellipszis
alakú alaprajzokat, a padokat pedig szívesen helyezik el az oltártér három

· oldalán.

Az oltár

Az oltárra vonatkozóan az Instructio 91. pontja ezt mondja: "Előnyös

az, ha a főoltárt a faltól elválasztva építik, hogy könnyen körül lehessen
járni és a néppel szemben történő misézés lehetséges legyen nála. A szent
épületben olyan helyet foglaljon el, hogy valóban középpont legyen,
amelyre önkéntelenül is odairányul az egész hívő közösség figyelme. - Az
oltár építéséhez és díszítéséhez az anyag kiválasztásában a jog előírásai

hoz kell igazodni. - Ezen felül a presbitérium olyan tágas legyen az oltár
körül, hogy a szent szertartásokat kényelmesen lehessen végezni."

A zsinat óta az új templomok ennek a kívánalomnak megfelelően

a hívekkel szembenéző oltárral épülnek, mégpedig egyetlen oltárral a
templom főterében. Ha mellékoltárra szükség van, azt úgy helyezik el,
hogy ne zavarja a közösség egységét és az egyetlen oltár Krisztus-szim
holikáját.

Az áldozat oltára egyben a hívő gyülekezet eucharisztiás lakomájának
az asztala, ezért a hívek közelében kell lennie. Az új fölfogás nem ismeri
a szentély mélyébe rejtett oltárt, sőt egyáltalán a szentélyt sem. Az oltár
a közösségé, tehát a közösség terébe kell beilleszkednie. Viszont hier
archikus rendbe tartozó papság végzi nála a szent szolgálatot, ezért ezt
a rendet is érzékeltetnie kell. Ehhez elegendő, hogyha alapjának szintjét
kissé megemeljük, mégpedig az egész presbitériumot (a papság mozgására
szánt teret) egy lépcsőfoknyira, rajta az oltárt még két, legföljebb három
további fokkal. Az elmúlt századig úgysem volt szokásos - még a leg
nagyobb méretű templomokban sem - a szentélynek és az oltárnak sok
lépcsős megemelése. Mai liturgíkus fölfogásunk idegenkedik attól, hogy
az oltár szinte a hívek feje fölött, mint valami színpadon lebegjen, és ezzel
túlságosan kiváljék a közösségből.

Az eucharisztiás áldozat lakoma-jellege folytán újabban kedvelik az
·asztalszerű oltárformát. Vigyázni kell azonban, nehogy a közönséges szo
bai vagy íróasztira emlékeztessen. Liturgikus célokra olyanokat sohasem
használtak. A lábak megfelelő rnéretezésével és számuk megválasztásával
mindenesetre el lehet kerülni ezt a veszélyt. Még jobban elkerüljük, ha
a menzát nem lábakra, hanem tömbszerűen kiképzett alapzatra helyez

.zük. Ez a megoldás építészileg is mutatós tömeget ad és ezért alkalmasabb
Krisztus szimbolizálására, mint a jelentéktelenebb tömegű asztalforma.
Anyagául szolgálhat fa, terméskő vagy műkő egyaránt. A kő mindenesetre
változatosabb alakítási lehetőséget nyújt, mint a fa.

Ami a méretet illeti, a szembenmisézés nem kíván széles menzát.
A gyakorlat azt mutatja, hogy elegendő a 160 cm szélesség. Ezen már
elférnek a szükséges szerek, és mellette jól megfér az asszisztencia is. In
kább a mélységet növelík mintegy 130-150 cm-re, mikor is fölülnézete
megközelíti a négyzetet. így a gyertyatartókon kívül helyet talál a fekte-

· tett kánontábla is. Megjegyezzük azonban, hogy az Instructio 94. pontja
·szerint "a keresztet és a gyertyatartókat, amelyek az egyes líturgikus
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cselekményekhez az oltáron szükségesek, a helyi ordinárius engedélyével
az oltár mellett is el lehet helyezni". A Liturgikus Konstitució végrehaj
tására felügyelő Tanács hivatalos lapja, a Notitiae, 1966. szeptember-októ
beri száma egy kérdésre válaszolva azt tanácsolja, hogyaszembenoltárra
ne tegyenek kisméretű feszületet sem, mert az is zavarja a látást. Inkább
függesszenek egy nagy feszületet az oltár fölé vagy az apszisz falára.

Az oltár magasságául 92-95 cm látszik megfelelőnek. Az ennél ma
gasabb nagyon takarja a misézőt és éppen nem fölemelő látvány az, ha
egy alacsony celebráns térdhajtáskor eltűnik a hivek szeme elől. Gyakor
lati érdekből arra kell még ügyelni, hogy vagy a menza lapja álljon ki
egyarasznyira a talapzathoz képest, vagy a lábazat ugorjon be alul
ugyanennyire, mert különben a miséző cipőjének orra mindig bele fog
ütődni.

A tabernákulum

A szembenoltárral* szorosan összefügg az Eucharisztia őrzésének kér
dése. Erre vonatkozólag az Instructio 95. pontja ezt kívánja: "A legméltó
ságosabb Oltáriszentséget a főoltár vagy egy előtérben lévő mellékoltár
közepére épített szilárd és sérthetetlen tabernákulumban kell őrizni, vagy
a törvényes szokásnak megfelelően és a helyi ordináriustól jóváhagyott
egyes esetekben a templomnak valamely más, méltó és kellően díszített
helyén. - Szabad a hívekkel szemben misézni akkor is, ha az oltáron
kicsiny, de alkalmas tabernákulum van." A gyakorlat az oltárra állított
tabernákulumot gyorsan elhagyta. Nem igen állítanak ma szembenoltárt
ráépített tabernákulumrnal, hanem más megoldásokat keresnek.

Az egyházi építészet német szakemberei a fuldai püspöki konferencia
rendezésében értekezletet tartottak Münchenben 1966. _áprilisában. Ezen
Emil Lengeling münsteri egyetemi tanár három oldalról is megvilágította
a kérdést. Teológiailag megállapította, hogy "a Szentség őrzésének első

és eredeti célja az Útravalóval való ellátás biztosítása. Mellékcélja az ál
dozásnak a misén kívül történő kiszolgáltatása és az Úr Jézus imádása".
Történetileg bizonyos, hogy "a történelem folyamán renddkívül változa
tos volt a szentségőrzés helye és formája. Mindig az őrzés előtérben álló
céljával állott összefüggésben." Jogilag pedig tény, hogy "a római tör
vényhozás a 16. századtól kezdve írta elő az oltárral szilárdan egybeépített
szentségházat, általánossá pedig csak 1917, vagyis az egyházi törvény
könyv (Codex Iuris Canonici) óta lett".

De hát mi nehézséget jelent az, hogyaszentségház továbbra is a
miséző oltáron maradjon?

A legkézenfekvőbb nehézség egészen egyszerű és közvetlen. Hiába
misézik a pap a hívekkel szemközt, ha a tabernákulum eltakarja mozdu
latait. A vitatható teológiai nehézségek mellőzésével csak arra utalok még,
hogy az Ur Jézus szándéka szerint az áldozati cselekmény, a "sacramen
tum transiens" előbbre való, mint az őrzött Szentségnek, a "sacramentum
perrnanensnek" az imádása. Hiszen az alapításkor azt mondotta: "Ezt
cselekedjétek az én emlékezetemre." És ennek az emlékező cselekedetnek,
az eucharisztiás áldozatnak más a jellege, mint az áldozatból megmaradó
Eucharisztia őrzésének. A templom építésében és fölszerelésében megnyi
latkozó liturgikus és művészi igazság megköveteli, hogy ezt a különbséget

• A "szembenmiséző oltár" kifejezés helyett, amelyet e tanulmány szerzője is használ,
mí helyesebbnek tartjuk a Radó Polikárp által ajánlott "szembenoltár" kifejezést, s örül-
nénk, ha ez találna általános elfogadásra. (A Szerk.)
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'és rangsorolást az oltár és a tabernákulum elhelyezése és kiképzése is
érzékeltesse.

A probléma megoldását az nehezíti, hogy hívő népünk évszázadok
óta megszokta, hogy templomaink középpontjában, a trónus sá kiképzett
főoltáron keresse és imádja a köztünk lakót. Es ez az egyéni és közösségi
szentségtísztelet olyan vallásos érték, amelyet nem lehet tisztán a magán
ájtatosságok közé sorolni és félretolni, hanem amelyet féltékenyen őriz

nünk kell. A két látszólag ütköző érdek olyan összehangolást kíván, hogy
egyik se szenvedjen csorbát. (Vö. XII. Pius: "Mediator Dei", 125-132.).

Az oltár és a tabernákulum különbségének képét sokan a fej és a szív
különbségében látják. A templom főhelye szerintük az áldozati oltárt
illeti, a tabernákulumnak viszont a templomtér szívében van helye, még
pedig saját, változhatatlan és művészileg kellően kiképzett helye. Nagy
templomokban alkalmasnak látszik az áldozat és a megőrzés helyének
teljes elkülönítése, amint a püspöki székesegyházak szentségi kápolnáiban
eddig is szokás volt. Kisebb templomokban az oltár terének egyik oldala,
egy elől eső mellékoltár, de legfőképp a templom főterének és mellékteré
nek a találkozási pontja kínálkozik a legalkalmasabbnak. Akiképzésben
a mai ember már nem a barokkos reprezentációt, a színpadiasságot kí
vánja, sem a századforduló érzelgősségét, hanem a csendes áhitat, a za
vartalan elmerülés és az elmélkedés biztosítását. A megkérdezett építészek
egybehangzó véleménye szerint a szentségtartó oszlop vagy fali taberná
kulum lesz a korszerű megoldás. Ilyenkor gondolni kell rá, hogy kapjon
egy asztalka-féle sík lapot, amelyen két gyertya elfér és kivétel esetén a
szent edény elhelyezhető.

Nem lenne ésszerű dolog a szentségházat az igehirdető ambo párhuza
maként felállítani. Az ambónak az oltárral van inkább párhuzamos jel
lege, amennyiben mindkettő liturgikus cselekménynek a helye. Ha már
párhuzamot keresünk, akkor azt a tabernákulum és az újabban több felé
fölállitott könyv-őrző hely között találhatunk, mint két megőrzésre szol
gáló hely között. Ennek a könyv-őrzőnek egyébként éppen azt a föladatot
szánják, hogy kifejezze azt, hogy egyházunk nemcsak a Szentségnek, ha
nem az Igének az Egyháza is.

Nem ajánlatos a szentségházat az oltár mögé tenni, mert nyomasz
tónak tűnik. Messziről olyan, mintha magán az oltáron lenne vagy a mí
séző hátán. Helytelen az oltár egyik oldalára helyezett vagy oldalához
hozzáépített tabernákulum is. Lercaro bíborosnak a püspöki testületek el
nökéhez intézett, 1965. június 30-án kelt levele ezeket a helytelennek
bizonyult kísérleteket említi: az oltárba állandó jelleggel beépített taber
nákulum, amely celebrálás alkalmával mechanikus úton eltüntethető; az
oltár elé oszlopra vagy alacsonyabb oltárra állított tabernákulum; az ap
szisz falához vagy falába úgy elhelyezett tabernákulum, hogy eléje kerül
a papi ülőhely.

A papi ülőhely

A Liturgikus Konstitució 50. cikkelye így szól: "A szentmise rendjét
úgy kell újra átdolgozni, hogy az egyes részeknek sajátos értelme és a ré
szek kölcsönös összefüggése világosabban kitűnjék." A szentmise két ösz
szetartozó nagy része, az Ige és az Eucharisztia liturgiája lényegesen eltérő

jellegű. Az egyikben az Ige hirdetése, hallgatása és az imádságos párbe
széd, tehát a beszéd uralkodik, a másikban az áldozat bemutatása, tehát
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a cselekmény. "Sajátos értelmük" világosabbá és kiemeltebbé lesz, ha nem:
ugyanazon a helyen végzik őket.

Erre a kiemelésre nagy szükség van, mert a középkor óta az Ige sze
repe a misében elhalványodott. Annyira, hogy nem számított bűnnek, ha
valaki elmulasztja, a szentbeszéd pedig nem tartozott bele a szentmisébe,
hanem sok helyen előtte mondták, ha egyáltalán mondták. Pedig az apos
toli időktől kezdve kimutatható az Ige és az Eucharisztia kettős egysége'
a liturgiában. Az Ige méltóságát akarja hangsúlyozni az, hogy ezután
liturgiáját újból nem az oltártól, hanem külön, saját helyről, mintegy az
Ige trónjáról vezeti a miséző pap. Az 1965. január 27-én kiadott új misé-
zési rend, a Ritus Servandus úgy intézkedik, hogy az Ige liturgiáját lehe
tőleg külön papi ülőhelynél (sedes, sedilia) kell végezni, az olvasmányokat
pedig saját fölolvasó helyre, az ambóra utalja. Az Instructio 92. pontja
pedig azt írja: "A celebráns és segédlete számára az egyes templomok
szerkezetének megfelelően ülőhelyeket kell fölállítani, úgy hogy a hívők

jólláthassák, és kitűnjék, hogy a celebráns valóban a hívők egész közös
ségének a vezetője. - Ha a székek az oltár mögé kerülnek, óvakodni kell
a trónszerű alaktól, mert az csak a püspöknek jár."

Szemben oltár esetén, ha a templom nem nagyon hosszú, ajánlatosnak
látszik az ülőhelynek a főtengelyben az oltár mögött való elhelyezése.
Ilyenkor föl kell emelni annyira, hogy az oltár ne takarja el az ülő papot.
A hely lehetőségeihez igazodva nagyon megfelelő lehet akár az oltár mel-
lett, akár hosszú szentély esetén az oltár előtt kissé oldalt, esetleg egészen
a hívek közelében fölállított "sedes". Ha a hely szűk volta miatt nem lehet
teljesen szembefordítani a hívekkel, akkor legalább annyira ferdén kell
állítani, hogy a pap kapcsolatot tudjon tartani híveivel. Az oldalfallal
párhuzamos fölállítás helytelen. A székek helye mindenesetre legyen ál
landó, nem alkalmilag változó, az ülőhelyek alakja pedig a templom
hoz illő.

Az ambó

Az ambónak sem anyagát, sem alakját, sem helyét nem szabja meg
hivatalos előírás. Az Instructio 96. pontja mindössze ennyiből áll: "Úgy
helyes, hogy legyen egy vagy két ambó a szent olvasmányok fölolvasására,
mégpedig úgy elhelyezve, hogya hívők jólláthassák és hallhassák a föl
olvasót." Az tehát az egyetlen követelmény, hogyafölolvasó jól látható,
és hallható legyen. Az ambó kialakításában a legváltozatosabb lehetősé

gekkel kísérleteznek. Készítik fából és kőből, sőt kovácsolt vasból is, egy
szerű könyvtartó alaktól kőtömbig és szószékhez hasonlóan kiképzett mell
védig. Az eddigi tapasztalatok alapján az a vélemény alakult ki róla, hogy
ne legyen magas és ne takarja el a fölolvasót, illetve a homiliát mondó
papot. Alakja illeszkedjék be a templom egyéb berendezései közé és ne
tűnjék jelentéktelennek vagy rögtönzöttnek. Művészileg az a legkívána
tosabb, hogy anyaga és kiképzésének módja egyezzék meg az oltáréval
és az ülőhelyével.

Az ambónak is legyen meg a maga állandó, változhatatlan helye, Hogy
hol, ait kizárólag a látási és hallási viszonyok szabják meg. Szembenoltár
esetén sokan ajánlják az oltár mőgé, a templom hátsó fala elé helyezését.
Ennek az az előnye, hogya pap még akkor is szembe fog nézni minden
hívővel, ha a padok és a hívek három oldalról veszik körül az oltárt.
Akusztikailag is rendkívül kedvező ez a megoldás. mert ha az oltár előtt

álló ambóról történik a fölolvasás vagy a beszéd, azt gyakran zavarja az;
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oltár mögötti falról verődő visszhang. Természetesen az ülőhely is kerül
jön az oltár mögé, ha az ambó ott áll. Ha viszont az oltár elé kell állítani
az ambót, akkor lehetőleg ugyanarra az oldalra, ahol az ülőhely van. Az
oltár előtti sok járkálás nem fest ugyanis jól, különösen ha az Eucharisz
tíát az oltáron őrzik. Ott, ahol a szentély keskeny és mély, az sem szük
séges, hogy az ambó az oltár közvetlen közelében maradjon. El lehet
vinni előre a hívek közelébe, csak ne olyan nagy távolságra, hogy az oltár
tól teljesen elszakadjon.

Lehet két ambót is állítani, de erre kevés a példa. Az egyetlen ambó
és a rajta való prédikálás szépen aláhúzza, hogyafölolvasott és a hirde
tett ige egységet alkot.

Kis templomokban az is előfordulhat, hogy ambó fölállítása zsúfolt-
ságot okozna a szűk térben. Ilyenkor mellőzni lehet, s a fölolvasást és a
beszédet a papi ülőhelynél kell végezni.

Régi templomok átrendezése

Az eddig mondottak csak új templom építésekor valósíthatók meg
maradéktalanul. Viszont itt vannak régi templomaink, az új liturgiát azok
ban is végezni kell. Mi történjék velük? Egyáltalán szabad-e hozzájuk
nyúlni és liturgiánk új követelményeihez idomítani őket?

Elvileg semmi kétség nincs afelől, hogy minden kor emberének jogá
ban áll, hogy a templom belső terét a maga igényeihez igazítsa, még akkor
is, ha az épületet őseitől örökölte. Hiszen a templom Isten és az ember
kultikus találkozásának a helye. Az ember pedig a történelem folyamán
változik és változásai az Istennel való találkozásának is más-más színt és
hangsúly adnak. S egészen természetes, hogy mindez a találkozás terének
kialakitásában is tükröződni fog. S valóban tükröződik is. Nézzük meg
csak ősi templomainkat s látni fogjuk, hogy minden kor embere rajtuk
hagyta kezenyomát. A barokk korban belső fölszereléssel láttak el gótikus
templomokat, a legutóbbi századforduló táján pedig sokszor értéktelen
gyári holmira cserélték a megkopott, de művészi barokk berendezést.

Jogos tehát az az igényünk, hogy örökölt templomainkat a lehetőség

határain belül megújuló liturgiánkhoz alakitsuk. Közben azonban nem
szabad megfeledkeznünk arról a felelősségről, amellyel örökölt kulturálís.
javainkat őrizni és ápolni tartozunk. Templomaink nem műemlékeket
tároló múzeumok ugyan, hanem az élő egyház liturgikus helyei, a törek
vés mégis az legyen, hogy az új berendezés ne tegyen tönkre meglévő mű

vészi értékeket és ne rontsa le a régi térnek a képét. Amikor cselekednünk
kell, sok múlik azon, hogy mennyire értjük meg annak a térnek a szavát,
amely évszázadokon át kifejezést adott a keresztény élet tartalmának.
Minden egyes esetet külön-külön kell tanulmányozni, elemezni és csak
azután dönteni. Nincsenek megoldás-receptek. Véglegesnek szánt átrende
zésnél föltétlenül meg kell hallgatni liturgikus, műemlékvédelmiés építész
szakemberek véleményét.

Az átrendezés legfőbb problémája ez: állítsunk-e új, szembenoltárt a
régi főoltár helyett vagy a régiri kívül? Hiszen liturgikus-lelkipásztori elő

nyei közismertek. Ebben is a helyi adottságok fognak eligazítást adni.
Ha a meglévő oltár igen távol esik a hívektől, mert a szentély nagyon
hosszú és keskeny, akkor fölöttébb kívánatos, hogy a nép közelében ren
dezzük be szembefordított oltárral a templom új liturgikus középpontját.
Művészetileg jellegtelen újabb és újabban fölszerelt román és gótikus,
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templomainknál rendszerint minden nagyobb nehézség nélkül föl lehet
számolni a meglévő főoltárt, mert művészi értékük alig van, elvesztésük
nem jelent szegényedést.

Templomaink zöme azonban a barokk valamelyik változatából való.
S ezekre éppen az a jellemző, hogy az. épület és a belső fölszerelés teljesen
egymásra van utalva. A boltozás, a fali pillérek, a profilírozott felületek,
a stukkók mind az oltárépítmény (retabló) keretéül szolgálnak és nélküle
el is vesztik értelmüket. A barokk térnek a retablós oltár a lezárója és
összefoglalója, az oltárnak pedig a tabernákulum a szíve. Ezért ha az oltár
teljes egészében - a menzával és a tabernákulummal együtt - az ere
deti, akkor nem szabad hozzányúlni. Ha a néptől való távolság miatt állí
tunk is új miséző oltárt, a régit meg kell hagyni és szentségháznak kell
továbbra ís használni. A gyertyatartók számának csökkentésével, a díszí
tés elrendezésével, a terítők minimálisra méretezésével azonban optikai
lag semlegesíteni tudjuk a régi menzát s ezzel jelezzük, hogy most már
csak a tabernákulum alapzatának tekintjük: nem szerepel többé oltárként
s nem jelenti kettőzését az újnak.

Sok templomban az idők folyamán a retablót meghagyva a menzát
és a tabernákulumot kicserélték és a meglévő értéktelen. Ezeket eltávo
líthatjuk, de föltétlenül meg kell tartani a régí értékes retablót a képpel
együtt. Az alját, ahonnan a menza kikerül, természetesen ki kell képez
tetni művésszel. Ha az új oltár a közelben marad, akkor a régi menza
helyére igen alkalmasan odaállíthatjuk a papi ülőhelyet.

Rosszul hat az, ha egymáshoz közel áll az egy tengelyben elhelyezett
régi és új oltár. Ha nem tudunk köztük 6-7 méter távolságot biztosítan i,
és a régi főoltár valóban értékes, akkor le kell mondanunk aszembenoltár
állításáról. Ilyenkor meg kell elégednünk azzal, hogy csak az Ige litur
giáját végezzük a néppel szemközt. Amint Lercaro bíborosnak már idézett
(és a. közben megjelent újabb) levele is hangsúlyozza, a liturgikus meg
újuláshoz nagyon előnyös, de nem elengedhetetlenül szükséges a hívekkel
szemben való misézés. Hiszen ha az Ige liturgiáját a pap a hívek felé for
dulva vezeti, a dialógus és az éneklés révén már gazdag alkalmat nyújt
a tevékeny bekapcsolódásra. Ilyen esetben annál nagyobb súlyt kell fek
tetni a papi ülőhely és az ambó kellő elhelyezésére és kiképzésére.

A teljes átrendezés alkalmával ügyelnünk kell még arra is, hogya ba
rokk templomokban a szószék lényegesen hozzátartozik az egész belső

tér kiképzéséhez. Nem szabad tehát ezeket bántani, még kevésbé a ritka
középkori emlékeket. Múltszázadi, stílusutánzó daraboknál esetenként kell
a lehetőségeket mérlegelni. Nagy templomokban időnként (például trí
duumkor) szükség lehet szószékre. Ambót azonban mindenképpen állít
sunk. Ha a régi szószék is megmarad, akkor az ambó ne akarjon vele ver
senyezni. Legyen egészen egyszerű.

Ne feledjük azonban, hogy a templomok fölszerelési tárgyai nem holt
darabok, hanem együtt élnek a hívekkel. Boldog és szomorú emlékek,
gyermekkorból hozott érzelmek fűződnek hozzájuk, s maga a puszta meg
szokottság is nagy hatalom. Ezért egy templom átrendezéséhez sem szabad
elhamarkodottan hozzáfogni. Alaposan föl kell rá készíteni a híveket,
hogy szinte ők kivánják az új rendet. Ha a pap maga is átérzi, akkor a
híveivel is meg tudja értetni, hogy a változást a zsinat, tehát végered
ményben nem az emberek, hanem a Szentlélek inditása kívánja.
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