
a torony. Derékszögű háromszög "alakú építőkockához hasonlít, amelynek hegyes
szöge fölszúr a magasba. Oldalfalai beékelődnek a templomtér tetöíébe, a to
rony "tetöíe meg a templomtest oldalfalaiba. A sekrestye fél nyerégtetője le
csillapítja a lendületes, de mértéktartó fal-tető ritmust, ahogy a szentély falához
illeszkedik. Igy keletkeznek a templom csúcsai, nagy, egyenes és ferde síkjai,
amiknek meglepő téralakító hatását a, templomtérben tapasztaljuk. A vasbeton
szerkezetben hagyományos falazással épített torony homlokfala csupa üveg. A
tetőfelületeket halványvörös, kettős cserépsorok borítják. l\. leereszkedő tetők

sarkain könyökös bádog vízlevezetők csillognak, ezeket földbe ásott esőcsator

nába kötötték.
A szorosan egymásba kapcsolódó, hármas fokozatban fölfelé kapaszkodó

tetőrendszer alatt tágas terek alakultak ki. Belépve a templomtérbe, bőséges

férőhelyet, sok fényt látunk, s fölfelé emelkedő sátor-teret meg natúrszínű fa
me!1nyezetet.Előttünk, a szemben 'lévő liturgikus téríg nagy kőlapokkal fedett
szabad tér fekszik, tehát a belépő - feje fölött az üvegfalú torony kórusával 
rálét a fényben álló szentélyre. A belső teret kettéosztja a magasban keményen
hullámzó gerendaszerkezet, amely egy fektetett létrához hasonlít; ez tartja a
fódémet. Nyílt, sötét natúrsztnü, szépen megmunkált, vaskos gerendáival az erő

méltóságát sugallja. Az egyház szimbóluma lehetne, mert sátortartó szerepe az
ószövetségi múltat idézi. Hatalmas vascsavarok fogják össze a gerendákat, az
egy csoportban elhelyezkedő fekete vas anyák tanűsága szerint, biztos szorítással.

A szentély hátterében, a fe~~r, háromszög alakú falfelületen függ egy ko
vácsolt vas feszület, melynek egyenlő hosszú ágai vannak. Az ágakori finom,
színes berakások. Baloldalt' a falba süllyesztették a vörösréz dombörítású már
ványfalú tabernákulumot, jobboldalt két vaslábon áll az ambó, egy márványlap.
A liturgikus teret lépcsőfoknyi magas; kőlapokkal borított alapzaton rendezték
be. Legszebb darabja az oltár, a tömör, rovátkásra koppantott kőtömb. Al...ó
jobb sarkát átlósan, simára lefaragták. az így képződött éles vonal jelentősen

merőleges a ferdesíkú nyeregtetőre. A szentély egyszerű, áttekinthető, világos
felületeket hordoz s vegyes stílusú bútoralval nincs túlkomponálva, A bejárat, a
kórus, a nyílászárókat fedő függönyök, a szentély, a régt székek és az új, sima
padok együtteséllek van valami tervezett, mégis "odavetett"; üres, mégis otthonos;
tágas, mégsem túlméretezett jellege, ami emlékeztet: - a korszerű építészet
nyelvén megfogalmazott - színre, benépesíthetá csarnokra, mert nem hival
kodik csillogó állandósággal ; bevallottan ideiglenes. Jobban kedveli a fényt, mínt
a vaskos falakat. Igazi menedék, mert mínden ereje a tetőben van, tartőge

rendálban. meg abban az asztalban, amit megterrt evésre s ivásra. (A temp
lomot Holezer József építészmérnök tervezte.)

NAGYMIHÁLYI GÉZA

A KELETI TEMPLOM
ÉS A KÖZÖSSÉGI MISZTIKA

A megfelelően kialakított külső környezet, a templom és az abban közössé
gtleg végzett, a nép lelkéből kisarjadt Iíturgía, alkalmas arra, hogy ~ egyéni
misztika elemeit a liturgikus közösségre átvigye.

A keleti keresztény templom meglátogatása a hozzá nem értőnek is élmény
számba megy, A rendszerint régi építmény eleve archaikus benyomást tesz a
szemlélőre, A kupola, mint legjellegzetesebb szerkezeti elem, a legnagyobb vál
tozatosságban tűnik fel, akárcsak a konstantínápolyí régi templomok méltóság
teljes kupoláí (Szent Sergius .és Bachus, Szent Iréne, Szent András Krlseíben,
Pammacharistos, Szent Teodosia, Szent János Trul1óban stb.), vagy a görög ko
lostortemplomokon és a balkáni egyházak harmonikusan megépített, ékszerdo
bozka benyomását keltő templomain láthatók (Van Millingen: Byzantine Churches
in Constantinople, 1974). Külön világ az orosz és ukrán hagyrnakupolás temp
lomoké (ötfejii templomok), valamint a kaukázusi grúz és az északi vidékek
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építészet!e (Early Russian Architecture, Moszkva). Ha csak építészeti szempontból
nézzük, óriásiak a különbségek. A gyökérzet mégis közös, és azt nem az építő
mesteri, hanem az a lelki-szellemi hagyomány teszi érzékelhetővé, amely az ívek
és kupolák sokféleségén átragyog.
. A beavat'ottnak hamar világos lesz, hogy, az építőnek nem- a külső, hanem
a körülhatárolt tér, a- templombelső volt a fontosabb. Legvilágosabb példája
ennek a konstantinápolyi Hágía Szofia. Ez a templombelső egyenesen meseszerű

benyomást .tesz a Iátogatóra. A dúsan aranyozott ikonosztázion betölti aharmo
níkusan kialakított belső teret, a kupolákon és oldalfalakon egy tenyérnyi hely
sincs, amely ne volna freskóval borítva. E belső' tér elsődleges célja a befeje
zettség, a tökéletesség érzésének keltése volt. Mimleh részének határozott funk
ciója van. A kupola belülről is dominál; Kelet ebben a legváltozatosabban kia
lakított szerkezetben, amely korszalera és nemzetre is míndíg jellemző, hamar
és véglegesen megtalálja kifejezési formáját,

A templom míndíg három fő részre oszlik, Origenésztől kezdve sokan hasz
nálják azt a szímbolíkus magyarázatot, amely a templom három részét a lelki
élet három részéhez hasonlítja. A narthex (előcsarnok) a purificatio, a hajó az
illuminatio, a szentély az unio cselekedeteinek felel meg. Ez pedig Salamon há
rom könyvéből (Proverbium, EcClesiastes, Cantus Cantorum) veszi eredetét. Az
előcsarnoknak tehát a megtisztulás aktív cselekedetét kell kíváltanía; a hajó
a hivő természetes helye szimbolikus jelentését tekintve is; a szentély felől pedig
szüntelenül árad felé a hívás az Istennel való unióra, ami a valódi teológia.

A belső dekorációban természetes az egyensúlyra való törekvés. A freskókon
megfelelő súllyal van képviselve az Ószövetség, hogy az üdvgondozás egész fo
lyamata felfogható legyen. Remek érzékkel hozzák létre az egyensúlyt az egy
másra utaló események között (pl. Abrahám áldozata - keresztáldozat). Az
Athos-hegyi vatopedí kolostorban Arisztotelész és Platón képmása is megta
lálható. A freskókon levő szentek alakjának és egyéb ábrázolásoknak (hegyek,
épületek) ritmíkája irányítja a szemlélőt az [konosztázíon felé.

Sok vád éri az íkonosztázíont, hogy elválasztja a hajótól és láthatatlanná
teszi a szentélyt. Pedig az ikonosztázionnak önmagában is van funkciója. Még
pedig nem az, hogy "biblia pauperum" legyen, hanem hogy az ember mindent
profanizáló hajlamát megállásra késztetve a Titokra hívja fel a figyelmet: arra,
hogy itt a Mindenható és a szentek vezetésével az egész szellemi és anyagi
világot egységbe fogó liturgia készül. Az átlényegülés pillanataiban az ikonosz
tázion függönyel is bezárulnak. De a falak között még cseng az ének; és az
ikonosztázion csak látS46lág választ el, valójában egybeköt, hiszen a liturgia
míndkét > oldalon aktívan folyik, a nép szakadatlan közremiiködésével. A ku
pola szerepe is itt világosodik meg. Az épített kupola egy szellemin-ek adja át
a helyét, amely mindenkit és mindent összefog, aki és ami Isten felé törekszik.

A hivő közösséget ez a környezet fogadja. A templombr..in rendszerint székek
vagy 'padok sincsenek, mert bizonyos fokig azok is önálló individuumokra vá
laszthatják szét a közösséget. Itt viszont az a bevallott cél, hoay a közösség
ne. csak rnínt egyének külsőleg összefogott csop'0rtia, hanem a Krisztus-testben
feloldódott, "egy szájjal, egy szívvel" cselekvő közösség jelenjék meg. Az indi
viduum a szellemi és anyaIti környezet hatására felol.dódik. Az itt szerzett ta
pasztalatokat az egyén később is magával hordozza. ezért alakult ki Keleten
az erős hittestvéri érzés és a liturgiához való ösztönös vonzódás. Ez tehát nem
holmi dedukció eredménye, hanem az íntuíciöé, amelyben a hivő nép mint
közösség akar-la megtapasztalni a transzcendenst, vagyis voltaképpen a harmadik
fokozat unióját.

A keleti kereszténynek, mert alanvetően Iituraikus lény, természetes ez a
környezet. A bonyolult szertartásmenetet és a még: bonyolultabb dallamvüáaot
betéve tudta, mert vitathatatlanul aktív szerepe van bennük, miközben összes
érzéket fozlalkoztatva vannak. Szeme előtt 11. súlyos mondanívalót hordozó fres
kók és ikonok sora: ez. a színek és formák teolőziáta (Trubetskoi: Theolnzv in
Color, 1973), melyet a szimbólumokat árasztó épület fogad magába. Hallia es
énpkli is az ősi dallamokat. melvek szakadatlanul. percnyí mesállás n{>lkül
hullámzanak a szertartások folyamán. Az anyag bőséges h'l<;ználata szembetűnő

a keleti ezvhézban: nem csökkenti. hanem ha lehet, még fokozza a dolgok pr
tékét (az ee:~zbpn haltrotf kovászos kenvér és VÖI'ÖS bor a Iitursriában. áz alá
merítés a keresztségben, a gyakori tömíénezés. és minden jóra szánt tárgy m-a
szentelése, stb.). A közösségí misztika ezen alapszik: az anyagót meg ezt a fajta
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külső világot és környezetet nem vett és nem is vetheti el: ez éltető eleme.
Az individuális merevségtől megszabadult. feloldódott közösséggel együtt járja
át a szellemi világ ereje m i n d a z t, a m i a z e m b e r h e z t a r t o z I k. A kö
vet, amiből templomát építette, rnűvészetét; amivel díszítette, a kenyeret, a .bort,
a vizet és mínden mást, amit ott felhasznál. A közösségí mísztíkumnak ez az
átérzése nem elválaszt, hanem összeköt. Embert emberrel, embert a világgal, és
mindent a mindenütt jelenlevő és mindenen át"ragyogó Örökkévalóval.

PAPI SORS '77 (II)
Irta SIKl GtZA

A község papját nagy szeretettel fogadták. Ennek már tízegynéhány éve.
Azóta megszámlálhatatlan alkalommal tettek panaszt ellene a felsőbb hatósá
goknál, megfenyegették, hogy elmaradnak a templomból, sértegették. az is elő

fordult, hogy reggelre kelve fenyegető feliratokat lelt a plébánia vaskos kőkerí
tésén, O azonban makacs kun ember, és a helyén maradt. Behúzta a fejét a
válla közé, összeharapta a száját és várt. Bízott az időben.

1. Allegro furioso

A falucska a völgyben fekszik, szó'ők karéjában. Hétköznap délutánonként
egészen elnéptelenedik, aki teheti, igyekszik fel a domboldalba. Errefelé tüzes, jó
borok vannak. Az!: mesélik, a labancok úgy veszítettek el egv ütközetet, hogy
túl sokat időztek előtte a pirrcékben. Vendéglátómnak is van két hold szőleje.

Családjával együtt a szövetkezetben dolgozik, az is a boráról nevezetes leginkább.
Korán jött idén a tavasz. Lent a faluban szinte megreked a por, de' itt fönt,

a hegyélen metszőn tiszta a levegő. A pince előtt lilünk,összeeszkábált asz
tal mellett, rogyadozó székeken. A bográcsban pörkölt piroslik, bor alá való.
A házigazda olykor megkeveri a paprikás levet, hagymafejeket dobál bele egész
ben, aztán még a nyelet paprikát, fehér bort is valamelyest.

•Házuk a templom meUetti utcában' van. Innen föntről is jól látni piros
cseréptetejét. Könnyen megismerszík, ' rnelyik ' az új, melylk a régi ház. AZ újak
élénk színekben tarkállnak. a régiek inkább bordók.Építenek szépen, a falu
Iegvége, amit itt némi nagyzolással újtelepnek neveznek, lassacskán felóvakodik
a hegyre, az új épületek számára le-Ieharapnak egy darabot a földből. A temp
lom teteje is szép piros, messzíről látni, hogy gondot fordítanak rá.

- A templomot nézi? - Házigazdám, úgy látszik, követte tekintetem irá
nyá'\!.

- Szép templom.
- Ez? - Olyan éles a hangja, mínt a kés - Ez magának szép? A régi, az

igen! De ez... Nem is értem a népeket, hogy tehetik be a lábukat.
- Maga is panaszt tett a papjuk ellen? '
-Nekem ez nem papom!
- Panaszt tett?
- Ha akarja tudni. én írtam alá másodiknak a kérelmet. Hogy helyezzék

el innen. Mert csúfot I1zött az Úl'istenből! '
Békülékenyebben hozzáérinti poharát az enyémhez. De a tekintete kemény

marad. .
- Kitették a Szűz Mária szebrot. Azt a szép régi szobrot, Karjában tartja a

fiát. De olyan aranyosan volt az megcsinálva, hogy sztnte . gügyögött. ts
tessék, kitette a templomból! Idehozott valami nagyhgjú rnűvészt, mert
m'ndjárt látni lehetett az ilyenen, hogy művészember, olyan loboncos nagy
haja volt, meg annyi bort ivott, hát az meg, kérem, csinált ide valami szörnye
delmet. Csak néztük, néztük, azt hiCtük a szemünk is káprázik. A vasárnapí
nagymise után beküldtük a Bénit, a világi testület vezetőjét, hogy kérdje már
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