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A TEMPLOMI KÖRNYEZET MEGÚjULÁSA
ÉS A MÜEMLÉKVÉDELEM

A II. vatikáni zsinat hatása a liturgiára és a megújuló liturgia hatása a templomi környe
zetre, a szakrális tér esztétikai-múvészeti problémái immár két évtizede foglalkoztatják az
egyházat és közvetve a műemlékvédelmet is. Az Országos Egyházművészetiés Müemléki
Tanács is szárnos alkalommal tűzte napirendjére a magyar katolikus templomok új litur
giához való alkalmazásának különbözö kérdéseit. Ugyancsak az Egyházművészeti és Mű

emléki Tanács kezdeményezésébőljött létre az a kézikönyv, amely részletesen feldolgozza
mindazokat a kérdéseket, amelyeket a liturgikus reform a meglévő múerrrléki értékű temp
lomainak belső átrendezésével kapcsolatban felszínre hozott. Összefoglalja azokat a szem-:
pontokat, amelyeket egyrészről a papság, másrészről az építészet és társművészetek alkotói
szem előtt kell tartsanak a liturgikus tér újjáalakítása során.

A téma tehát nem új és úgy tűnik, hogy nem is igen lehet már olyan lényeges dolgot
mondani, ami eddig el nem hangzott volna. Az eddigi viták, kísérletek és azok eredményei
mégis inkább azt mutatják, hogy a kérdés távolról sincs lezárva. A liturgikus konstitúciókét
évtizedes évfordulója körül talán nem felesleges ismét áttekinteni annak a templomi kör
nyezet megújulására gyakorolt hatását, és ezzel kapcsolatos teendőinket.

Másrészt az elmúlt két évtizedben mindinkább előtérbe került Európa-szerte az ember
maga alkotta környezetének újraértékelése, a modern építészet nyújtotta kereteké éppúgy,
mint a múltból örökölté. és e kettő viszonyáé. Magának a hagyományos múernlékvéde
lemnek az elvei és módszerei is már közel két évtizede, hogy újrafogalmazódtak Velencé
ben, s mint minden eszmei rendcsinálás után, e téren is máig gyúrűznek az életbe történő

átvitel gondjai.
A templomi környezet megújítására irányuló törekvések tehát egybeesnek az egész em

beri környezet újraértékelésének törekvéseivel, s ezen belül is az egyik legfontosabb kér
dés: környezetünk történetiségének mint identitásunkat kifejező és társadalmi tudatunkat
formáló tényezőnekhelyes értékelése.

A Zsinat óta eltelt idő számos szempontot vetett fel a liturgikus konstitúció alkalmazásá
nak e területéről nemzetközi és hazai körben egyaránt. Érvek és ellenérvek ütköztek össze.
A viták minket most közelebbről érdeklő részének középpontjában a templom új értelme
zése, és ennek környezetalakító. építészeti-müvészeti konzekvenciái állnak.

A kérdés - úgy tűnik - kettős: 1. milyen legyen a zsinati szellemű mai és holnapi katoli
kus közösségek temploma, és 2. mi legyen a múltból örökölt templomokkal?

Ami az elsőt illeti, az külön is érdemes volna arra, hogy a liturgia és az építőművészet

szempontjából foglalkozzunk vele. A 35 év katolikus építészetérőlhárom éve megrendezett
kiállítás mennyiségében impozáns, minőségében rendkívül elgondolkoztató anyaga alkal
mat is, lehetőséget is ad a kérdéssel való őszinte szembenézésre. Amire ez alkalommal vál
lalkozorn, az a kérdés másik fele, s erről szeretnék néhány elméleti megfontolást, és néhány
személyes tapasztalatból fakadó véleményt elmondani. .

Mint minden megújulás, a Zsinat is kétirányú szélsőségestendenciával kellett hogy szem
benézzen: egrrészről akik változatlanul meg akarják tartani a hagyományos templomi kör
nyezetet, másrészrőlpedig akik teljesen el akarják vetni azt, mint amelyik alkalmatlan az új
szellem befogadására.

A múemlékvédelern nem áll értetlenül e jelenséggel szemben, hiszen korunkban nem
csak az egyház, hanem az egész emberiség viharos átalakulás és felgyorsuló fejlődés kor
szakában él. S éppen ebben a korban bontakozott ki az a törekvés, amely az egyre gyor-
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sabb ütemben változó világban azokat az értékeket kívánja megmenteni, amelyek az Ido
dimenziójának és az Emberi-nek legmagasabb színvonalú kifejezőiként akkumulálódtak
környezetünkben.

Korunk embere teljes környezetének átalakításán fáradozik, és ennek az átalakulásnak
során egyaránt kérdésessé válik lakóhelyének, közösségi életének és vallási életének régi
formája, s mindegyik területen egyforma erővel hat az újnak a régit megsemmisíteni kí
vánó igénye. A műemlékvédelem nehéz, de szép feladata éppen abban áll, hogy irányt mu
tasson a társadalomnak értékei felismeréséhez, kivalasztásához, megőrzéséhezsa sokszor
szélsőséges irányú áramlatok közt megfontoltan egyengesse az utat az emberi környezet
harmonikus fejlodése számára.

A műemlékvédelem tehát nem vállalhat egyik szélsőséges irártyzattal sem közösséget.
mert célja nem az, hogya régit az újjal szemben megőrizze, hanem hogyarégibőla mara
dandót az újba beépítse.

A régi értékek védelme a múltnak a jelennel és a jövővel fennálló folyamatos összefüg
gésén alapul, továbbá annak felismerésén. hogy az embert és az emberít kifejező alkotások
mondanivalója nem évülhetvel. Létünk időbeliségének tudata, az egész emberiség törté
nelmi múltjának átélése az emberi tudat legfontosabb elemeinek egyike. Az emberi alkotá
sok sokasága tehát nemcsak elmúlt korok igényeit tükrözi, hanem történetiségünk tudatá
nak kifejezője is.

Ebben az értelemben tekintjük maradandó értéknek elmúlt korok rég megszúnt társa
dalmi viszonyai számára épült múemlékeinket. Egy régi városháza, egy királyi palota nem
egyszeruen a feudális vagy polgári társadalom bizonyos megszúnt intézményeit testesítik
meg, hanem egy közösség összetartozásának és kultúrájának kontinuitását fejezik ki.

A Zsinat szellemében történő megújulás első évtizedében Európa-szerte számos olyan ál
lásfoglalás született, amely radikálisan elutasítja a régi templomok adott liturgikus kör
nyezetét, mint amelyik teljesen alkalmatlan az Új befogadására, és többé nem fejezi ki a Ma
vallásos közösségének életformáját. Elég, ha utalunk itt P. Bekaert jezsuita atya Budapesten
elhangzott referátumára azlCOMOS 1972. évi közgyűlésén ..

Anélkül, hogy most részleteiben vitába szállnék ezzel, az állásfoglalással, néhány szóban
utalni szeretnék azokra a szempontokra. amelyek ezzel szemben a műemléktemplomok

kűlsö-belsö egységének mégőrzése és a megújított liturgikus funkciónak a régi falak közti
továbbélése mellett szólnak.

Európa egyes részein egészen a régi templomok áruba bocsátásáig és lebontásáig ment
el az a mozgalorn, amelynek egyik - itt Budapesten képviselt - irányzata a múemléki érté
kek elkótyavetyélését és elpusztítását ugyan elítélte, de a hivő közösségeket régi ternplo
maiknak elhagyására buzdítva, a társadalom gondjára kívánta volna bízni azokat, hivat
kozván az egyházi funkciótól független' társadalmi jelentésükre. E gondolat nem vesz figye
lembe egy sor olyan megfontolást, amely elképzelhetetlenné teszi a hivő közösségek kivo
nulását ősi templomaiknak falai közül. Mindenekelőtt: a múlt - így az egyház múltja is 
nem csupán negatívumokból áll, s a régi templomokat megtagadva megtagadnánk azokat
is, akik ezek között a falak közott máig érvényes eszméket hirdettek, és akiknek csontjai e
templomok alatt nyugszanak. Az a szemlélet, amelynek a San Pietro nem jelent többet,
mint az inkvizíció, alapvetően arra a történelemből jól ismert tévútra futott, amely a meg
újulást nem a fejlődés megszüntetve megőrző folyamatában értelmezi, hanem türelmetlen
és merev magatartással csak a múlt egészének kategorikus megtagadását tudja elkép
zelni, és első és legsürgősebb feladatának véli a megvetett múlt építészeti, múvészeti al
kotásainak lerombolását.

Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy régen éppen az egyház járt elöl templomainak ugyan
azon a helyen való megőrzése és továbbfejlesztése terén. Az utóbbi. évtizedek építéstörté
neti kutatásainak eredményei példázzák, hogy az egyes templomok hány és hány építési
periódust ötvöztek. tükrözvén azt az igyekezetet, amely háborús pusztítások, a közösség
számanak növekedése, a liturgia változása és más körülmények nyomán is megőrizte a régi
falakat a régi helyen, hirdetve a közösség életének folyamatos fennmaradását. Sem a refor- '
máció, sem az ellen;eformáció nem rombolt le és nem hagyott üresen templomokat, noha
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az ellentétes eszmék abban a korban még élesebben és hevesebben csaptak össze, mint
napjainkban.

A régi templomok megtartása elleni mozgalom ideológiájának egyik érve az a kétségtelen
tény; hogy az egyház sohasem adott határozott utasításokat arra, hogy a templomi építészet
és művészet milyen stílust vagy előírásokat kövessen. "A hivők és az egyházi épületek vi-'
szonya nem egyéb - írja P. Bekaert -, mint egyik sajátos megjelenési formája a társadalom
és egy bizonyos társadalmi életformát kifejező építészet általános, mindig változó kapcsola
tának." Ahogy az egyház a hivők dinamikus közösségéből egy mindinkább megmerevedö
intézménnyé alakult át, úgy alakultak ki a "keresztény múvészet" és "egyházi építészet" fo
galmak, amelyek bizonyos meghatározott stílust vagy kifejezésmódot azonosítottak az egy
házzal mint intézménnyel. A valóságban nincs ilyen sajátos kapcsolat az istentisztelet és
valamely stílus vagy formanyelv között.

Az egyháznak bizonyos formákkal való téves azonosítása különösen a XIX. század fo
lyamán vált igen veszélyessé. Az általános ízlésnek és vizuális kultúrának nemcsak az egy
házon belül, hanem az egész társadalomban megindult a hanyatlása, és az ezzelpárhuza
mosan kifejlödö "kegyszeripar" fokozatosan elárasztotta a templomokat silány termékeivel.
Ugyanakkor a sokszor a kerti törpék szintjére lesüllyedt "kegytárgyak" a templomban egy
szerre látszólag "megszenteltekké" váltak, s így akarva-akaratlanul tovább rombolták az ál
talános korszellemtőlamúgy is megrontott egyszerű hivő ízlését, aki ezután már hitelesnek
és igazinak tekintette mindazt, amit "egyházművészet"-kéntegyházával és hitével azonos
nak vélt.

Érthető tehát, ha némelyek a kereszténység egész életformájának egzisztenciális átalaku
lását követelő zsinati szellem és az ebből következő liturgikus reform nevében menekülni
kívánnak a kegytárgyakkal zsúfolt régi templomokból, nem vállalva azokat többé saját
megújuló életük keretéül, sem hitüknek. közösségüknek kifejezőjeként, s a társadalomra
kívánják bízni, hogy őrizze meg belőle, amit jónak lát, és hasznosítsa tetszése szerint.

Érdemes elidőzni ennél a gondolatmenetnél, mert több megfontolást és tanulságot von
hatunk le belőle. Mindenekelőtt ellentmondásaira szeretnék rámutatni. Abból a tényből,

hogy az egyház története folyamán sohasem adott határozott utasításokat a templomépí
tésre, az áldozat bemutatásának környezetére, stílusára, formáira vonatkozóan, nemcsak az
következik, hogya történelmi korszakokban kialakult templomok egyikének stílusa sem
kötelező. és a mai ember szabadon választhatja meg, és alakíthatja ki liturgikus környeze
tét. Éppen a liturgikus tér milyenségével kapcsolatos teljes szabadságunk teszi lehetövé azt
is, hogy más megfontolásokból egy hivő közösség évszázadok óta fennálló ősi templomát
tartsa meg, és alakítsa úgy tovább, ahogy azt elődei is tették. Ha be lehet mutatni a szent
mise-áldozatot egy gyár szerelőcsarnokában,miért ne lehetne egy műemlék falai között,
különösen akkor, ha ez a műemlék egyébként is évszázadokon át eire a célra szolgált. Kép
telenség azt kivánni a hivő közösségektöl, hogy régi templomaikban kizárólag negatív törté
nelmi asszociációkat lássanak, és a hagyomány, kegyelet, emlékezés, összetartozás, ottho
nosság számtalan érzelmi kapcsolatát. a kontinuitás történelmi tudatát, a műalkotások

szépségének mindennapos örömét egy csapásra megtagadva, valami homályosan megfogal
mazott "általános jelentéssel" próbálják felruházni azokat.

Végeredményben a történelmi asszociációk bizonyos negatívumai minden műemlékben

jelen vannak, s ha a társadalom nem volna képes ezek fölé emelkedve birtokba venni őket.

úgy egyetlen műemléketsem lehetne másra felhasználni, mint múzeum céljára.
De kétségtelen az is, hogy a mai hivő közösségeket szolgáló templomoknak valamiképp

másnak kell lenniük, mint a tegnapiaknak, tehát változatlan formában nem használhatók.
Mennyiben áll ez ellentétben a műemlékvédelem szempontjával? Lényegében minden
műemlék-helyreállításváltozással jár, és részben elvesz, részben hozzátesz valamit a mű

emlék meglévő állapotához. Történeti kutatások útján igyekszik feltárni mindazt az értéket,
amely benne rejlik. Olyan összkép kialakítására törekszik, amely a legjobban érvényesíti a
benne felhalmozódott történeti és művészi értékeket, és a mai kor szemléletét is kifejező,

harmonikus összképet alkot.
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Voltaképpen ugyanezt a műveletet kívánja a régi templomnak az új liturgia számára való
átforrnálása is. Az értékek számbavétele során nem lesz nehéz megtartani és elfogadni az
adott környezetbőlmindazt, ami valódi művészet, s amely elmúlt korok nyelvén mondja el
ugyanazt, amit a ma embere mai formanyelven próbál kifejezni. Az új összképnek azonban
ismét harmonikusnak kell lennie oly módon, hogy abban már a mai ember szemlélete is
kifejezésre jusson. Mit jelent ez? Elsős~rban azt, hogy a régi templomnak a mai hivő kö
zönség számára alkalmassá tétele ne csupán egy "szembemiséző oltár" jól-rosszul történő
elhelyezésében merüljön ki, hanem az egész tér belső összefüggéseinek átértékeléséri ala
puljon, és adjon 'alkalmat ahhoz, hogy az új liturgikus tér a régibe szervesen beépülhessen,
és így az egész templom belső élete megújulhasson.

A műemlék-helyreállítás korszerű értelmezése éppen azt jelenti, hogyaműemléket,an
nak minden rétegét megismerve, értékelve megtisztítjuk mindattől, ami nem érték. ami va
lódi értékeit eltorzítja, és egy új, alkotó szellemű szintézisben egyesítjük azzal, amit a mai
kor hozzátenni kíván. Tegyük a mai ember számára használhatóvá, és szervesen illesszük
bele mai és továbbélő környezetünkbe.

Egyre sokasodó példáink bizonyítják, hogy az ilyen szellemben megújított múernlékek
alkalmasak a modern emberéletigényei számára is, sőt életünk nélkülözhetetlen és meg
becsült részeivé lesznek. Ugyancsak általános tapasztalat, hogy a társadalom mint egyete
mes értékeket fogadja el s elsősorban pozitív jelentések hordozóját látja bennük, és a neta
lán hozzájuk tapadó negatív történelmi asszocíácíók már. nem válnak befogadásuk akada
lyává, nem teszik retrógrád eszmék szimbólumaivá őket.

Az emberi értékek egyetemességének felismerése térben és idöben a mai kor emberének
nagy felfedezése és élménye. A XIX. században, a műemlékvédelem hajnalán a múltat még
csak a középkor jelentette, 'és a művészetek iránti érdeklődés központjában az európai gó
tika állott. A mi korunk emberéhez minden idő és minden nép alkotása egyformán szól, a
kökori barlangrajzoktól Vasarely-ig, Pheidiastól Henry Moore-ig és az egyiptomi pirami
soktól Kenzo Tange-íg.

Ebben az értelemben válhat a régi templom is a mai hivő ember mindennapi közösségi
életének keretévé anélkül, hogy elmúlt korok túlhaladott eszméit szimbolizálva akada
Iyozná az egyes ember és a kőzösség belső megújulását.

(Folytatjuk)

K Kutas Kálmán: NAPU:~f!'ITE. J?N~S. Az.im
.. már 95 éves költő "aJanlJa e konyvet barátai
O nak" - ezzel a szerény ajánlással adja kezünkbe
N Kutas Kálmán a verseskötetét; s valóban bara
y tainak tekintheti olvasóit, hiszen az ezres pél-

dányszám eleve nem teszi lehetövé egy kötet
V széles körú elterjedését. De nem is baj: így lega
J lább biztosan tudhatja, hogy az.olvassa v~r~eit,

aki csakugyan fogékony erre a tiszta hangu Iste
E nes lírára. A szerző főleg a Jónás közzétételének
L örül, mert ebbena drámai költeményben szól

egyetemesebben a nem Istenhez, hanem az Is-
Z tentől elfutó világ sorsáért érzett aggodalmáról.
Ö de - azt hiszem - olvasói ugyanúgy szeretik rö-
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vid verseinek szelíd áhítatát, nyugodt természet
szemléletét. muzsikáló ritmusait. aranyjánosi
ősziességét. Kutas Kálmán evangélikus lelkész,
és költői hivatása természetesen fonódik egybe
papi küldetésével; az ostorozás neki is nehezére
esik, akár Jónás prófétának, és úgy érzi, a har
mónia felé kell vezetni az embereket: Költőnek

lenni: égrendelte sors! -: / siratni egyre azt, mi
szornyü torz. / s vad kornak verni bús harmá
niát.

Bízunk benne, hogy ezt verseivel el is éri, s
elolvasása után éjjeliszekrényünkre tesszük a,
könyvét, hogy bármikor belelapozhassunk (A
szerzákiadása, 1983)

K. G.


