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EGY TEMPLONI MODERN MŰVÉSZETE
Léderer Tamás szobrászművész alkotásai a pilisborosjenői

műemlék-templomban

A pilisborosjenői római katolikus plébániatemplom mai formájában 1756-ban
épült, kőzépkori alapokon. (A helységnév 1284-től szerepel okleveleinkben.) Az is
meretlen építőmesterek nagyszerű érzékkel "helyezték tájba", a Nagykevély hát
tere elé, teraszos emelkedőra az épületet. A barokk stílusú templom nemesen egy
szerű homlokzata, zömök, négyélű f'ém-hagyrnasisakos fedett tornya, és egyenes záró
dású szeritélve kellemes, egységes térhatású ínterieurt foglal magában: ívsugarú
dongaboltozatos, sima falpillérekkel tagolt háromszakaszos hajót, s az ehhez dia
dalívvel csatlakozó szentélyt, Az egységes térhatású belső az alapvető liturgikus cé
lokat szolgáló berendezési tárgyakban is érvényesült - 1971-ig. A belső bérende..;
zést ismert nevű hazai és külföldi mesterek alkották a budai klarissza apácák,
illetve 1800-1847 között József nádor kegyúri megbízásából.

Főoltára 1841-00'11 készült, azonban művészí formáját illetően kimondottan
gyenge darab volt, amelyet a hat későempire sárgaréz gyertyatartó és Gierql AZa
.ios 1857-ben festett bájos, későbiedermeier Szent Vid oltárképe sem tudott kellően

ellensúlyozni. A rokokó Mária-oltár és keresztelőkút viszont kvalitásos darabok.
A kőből faragott keresztelőkút fa fedelén a Krisztus keresztelését ábrázoló szo
borcsoport szintén művészí munka, A berendezés legművészíbb darabja kétségtele
nül a szószék, amelynek négv evangéüstáját és szímbólumaíkat Huld Frigyes (Mün
chen, 1801) faragta népies színezésű-ihletésűkésőbarokk formában. A liturgikus cé
lokat szolgáló kisebb tárgyak közül kiemelkedik a két barokk kehely, Pasberger
Józsefé (Pest, 1766) és Sz,acztauer Mátyásé (Nagyszombat, 1770), valamint az Úr
mutató (Augsburg, 1700 k.) és Szerit Vid empire ereklyetartója (Prága, 1800 k.).

Ezt az aránylag egységes stílusú, a hagyományos liturgia szellemében készült
és annak céljait szolgáló berendezést kellett a zsinat utáni új liturgikus szellemnek
megfelelően átalakítani, illetve olyan új liturgikus berendezési tárgyakat létrehoz
ni, amelyek nemcsak funkciójuknak felelnek meg művészí formában, hanern az
adott térhez harmonikusan illeszkednek, és a régi műtárgyak körében modern mű

vészí formájuk ellenére sem hatnak zavaróan.
A mai, modern egyházművészet alapkövetelménye a "vizuális teológia" funk

ciója (vö. Boda László: Egyházművészeti szempontok a zsinat után. Vigilia, 1972/2)
az, hogy "szinkronban legyen a teológiával, s alkotásai a természetfeletti igaz je
le! és képei legyenek". Summázva: . " "az: egyházművészetnek (is) alapproblémája
az érzékfelettinek az érzékelhetőben való olyan ábrázolása, amely az adott korlá
tok között a lehető legigazibb és leghitelesebb, egyben pedig kellően korszeru". Es:
.,13 ma hivő embere és teológusa Krisz:tus emberségén keresztül akar rásejteni Krísz
tus isteni voltára."

Hogyan valósult meg mindez Pilisborosjenőn? Az új liturgia leglényegesebb
berendezési tárgya a szembemiséző oltár. A viszonylag kisméretű szentély, a temp
lomhajó arányai és a régi oltár gyenge művészi kvalítása kézenfekvövé tették an
nak eltávolítását, s helyébe - megfelelően előrehozva a hajó, a hívek felé - az
új, vörösmárványból készült szembemíséző oltár felállítását. Ez az oltár tartalmilag
maradéktalanul kifejezi az új Iíturgíkus szellemet: az emberin keresztül megkö
zelíteni az istenit; ugyanis a mintegy 30 cm széles, tömör menzalapot három ol
dalról a 12 apostol fej-relief je díszíti, szimbolíkusan utalva a lényegre - az utol
só vacsora eseményére, az Eucharisztia szerzésére, amely minden nap megújul a
hívek számára itt, ezen az oltáron, a mise keretében.

Az alkotó művészi tehetségót próbára tévő, igazi nehézséget nem a tartalom
kifejezése okozza az egyházművészet területén. hanem annak a formai kettősség

nek a legyőzése, amelyet egy szigorúan funkcionális jellegű mú egyéni megformálá-
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sa jelent. Ez a forma szempontjából "strukturális jellegű, tehát a terv szerkezeti
elemeiben mutatkozík meg" (Boda i. m.), Ebben az esetben tökéletesen megvaló
sult a fenti kitétel, mert a művész elvetette a hagyományos kőoltár-szerkezet meg
oldást: nem a szokványos, tömör középső talapzatot alkalmazta a menzalap alá
támasztására, hanem két, a közepén széles tompaszögbemetszéssel díszített oldal
lábazatot. S formailag szintén szép megoldás az apostol-fejek egyénített arcvoná
sú, szakállas, profilból vagy szembefordulva mintázott ízokefálíás sora. Sötétre pá
colt szilfából készült a hasonlóan szögletes vonalú sedília, egy különálló, magas
hátú karszék, valamint az alacsony, támla nékülí, egybeszerkesztett mínístráns
széksor.

A szentélyt két méter magasan fenyőfa burkolat borítja, amelynek világos hát
tere jól érvényre juttatja mind az oltárt, mind a sediliát. Az oltár két gyertya
tartója fából készült, és így jól harmonizál a régi, XVIII. századi kis álló feszület
tel. A húsvéti gyertyatartó méternyí magas, középen elkeskenyedő, talapzatában
felsőrészében arányosan kiszélesedő formájával már vörösrézből készült, kék zo
máncos-betét díszítéssel, hasonlóan a templom különleges, nemesen egyszerű felső

világítótesteihez.
A művészi stílust illetően Léderer Tamásnak sikerült önálló, egyéni forma

nyelvet kialakítania, és az általa készített új berendezési tárgyakat stílusegységbe
hoznia. A gyertyatartó és a világítótestek hasonló áttört formájára, valamint a se
dilia és az oltár-lábazat azonos, szögbemetszéses vonalvezetésére kell itt elsősor

ban utalnunk. Az utóbbiaknál mintha egyiptomi reminiszcenciák is érződnének,

mint stílusképek. A legnagyobb formai bravúr azonban kétségtelenül az apostol
fejek mintázása': Léderer rendkívüli forma- és arányérzéke ezeknél mutatkozott
meg maradéktalanul.

További tervek: mindenekelőtt egy nagy fafeszület a szentély főfalára (a rosz
szul sikerült "modern" freskó helyére), valamint fareliefeken az oldalfalakra a
keresztút-ábrázolás. S végül szóljunk a régi, művészí berendezési tárgyak új funk
cionális felhasználásáról : a Márta-oltár egyúttal szentségí oltár is, s a legérté
kesebb, legszebb darab a szószék, mely a hajó és a szentély találkozási pontján
új, nyitott feljárati lépcsővel illeszkedik bele a szertartások változott rendjébe; s

a keresztelőkút a kórus alatti, kis kápolnaszerűen kiképzett térben nyert elhelye-
zést a régi oltárképpel együtt.

Léderer Tamás szobrászművész 1968-ban végezte el a Képzőművészeti Főis

kolát, Mikus Sándor tanítványaként. A fiatal művészek szokványos megbízásain
- érmek, portrék, fali zománc-plasztika, stb. - kívül életnagyságú cseresznyefa
feszülete készült a kőtelkí templom számára. Eddigi legnagyobb méretű műve a
pilisborosjenői templom szobrászí és belsőépítészt feladata volt, amellyel kapcso
latban fogalmazta meg ars poeticáját : "Az a gondolat vezetett, hogy egyszerű, tisz
ta formákkal hangsúlyozzam a megújított liturgikus rend [elentőségét". A leegysze
rűsített tiszta formák és tökéletes arányok - Léderer művészí tehetségének alap
komponensei - itt valóban művészí fokon érvényesültek, a számára lehetőséget,

teret biztosító "mecénás", Lauber Benedek esperes értő, az úiért lelkesedő támo
tásával.

A kő
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Ki szól elhallgatja,
mit akar.
Csak: zenq; minek?

A főlkenfről hallgatni,
szólni. nem lehet.
Föl/cent nem él, sugárzik.

Itt csak a puszta ör
vénylő szívébe vetett kő

szoent és tehetetlen.
VASADI PF;TER


