
SZENTIRMAI JÓZSEF

Az iszlám kultikus építészete
Mohamed próféta - ha hinni lehet a hagyományoknak - nem sokra becsülte,

sőt egyenesen haszontalan dolognak tartotta az építészetet. Az új vallással
együtt világi hatalmat is megalapozó Próféta nem ismerte fel az építészetben 
és általában a művészetekben - rejlő lehetőségeket. Ha egy kicsit közelebbről

megismerkedünk Mohamed korával és környezetével, megértjük ezt az elutasító
magatartást. Mohamed fellépése előtt Arábia középső részének nem voltak szá
mottevő ,épületei, építészete nem hagyott maradandó nyomot az építészettörté
netben. Igy már jobban érthető, hogya birkapásztorból tevehajcsárrá, majd sze
renesés házassága révén sikeres kereskedővévált Próféta sem ismerte fel az épí
tészet jelentőségét: Szentkirályi Zoltán le is rögzíti (Az építészet világtörténete, Bp.
1980), hogy Mohamed életében, 632-ig nem keletkezett mégoly szerény formában
sem valamilyen "templom". "A kötelező pénteki imához a város mellé vonultak ki,
az alkalomszerűen megválasztott helyet csupán az imádkozó tömeg jelenléte tette
'imahellyé' (musalla). A meghallgatására sereglőkhöz a Próféta medinai lakóházá
nak udvarán beszélt." Eleinte rfz ájtatosságokat Jeruzsálem felé fordított arccal vé
gezték. Germanus Gyula Kelet varázsa (Bp. 1975.) című könyvében az ősi arábiai
mecset-elrendezésrőlmegállapítja, hogy "ez az eredetileg datolyaszárító csűrből .
átalakított medinai mecset oszlopok erdejét tárja elénk, amelyet a végtelenségig
lehetne szaporítani és csak a Mekka felé mutató imahelymélyedés az egyetlen

• dísze. Ez maradt az afrikai és spanyolországi mecsetek mintája. Az oszloperdő

ben a törpe ember egészen elvész Allah nagysága előtt."

A vallásalapító gazdag kereskedő átlagosnál nagyobb méretű lakóházának kb.
SOxSO m-es udvarát a déli oldalon szalmatetővel fedett, kettős pálmafaoszlopos,
árnyékos tornác határolta. (Gondoljuk csak meg, hogya 2S00 m2-es udvaron
hány ezer arab szoronghatott egyszerre!) Ezen az udvaron csak egyetlen beren
dezési tárgy; a néhány lépcsőfokkalmegemelt szószék - valójában egy, az iszlám
tanítását értelmező Prófétát kiemelődobogó - utalt a mi értelmezésünk szerinti
templomfunkcióra.
. Az említett tornác az ima irányát is kijelölte. 624-től kezdve ugyanis az arab
világban már ősidők óta fétisként tisztelt fekete meteorit tömb, a mekkai Kába
(Ka'ba) felé fordulva kellett az igazhitű moszlimoknak imára borulniok. A mu
zulmán mecset tájolását tehát Mekka iránya, a kibla (qibla) határozza meg, a ke
resztény templom szentélyének megfelelő imafülkéje mindig Mekka felé nyílik.
"Nem lehet tudni - írja Szentkirályi -, vajon Mohamed medinai háza már II sza
bályok figyelembevételével épült-e, vagy csak véletlenül esett egybe a tengelye a
mekkai iránnyal." Valószínűleg gyakorlati megfontolásokból épülhetett így. A
tornác az égető déli (tehát véletlenül épperi Mekka felől tűző) nap ellen adott
menedéket. A zsidóság "megtérésében" bizakodó Mohamed először Jeruzsále
met jelölte meg az imádkozás irányának, és csak a zsidókba vetett reményében
csalatkozva határozta meg á kibla végleges, Mekka felé tájolt irányát. 632-től

kezdve az iszlám építészet a világhódító hatalom keretében rohamosan erősö

dött, elsősorban persze a meghódított, jelentősebb építészeti hagyományokkal
rendelkező területeken. A tíz év alatt Szíriát, Palesztinát, Mezopotámiát, Armé
niát és Egyiptomot, majd még 6S}-ben Irán jórészét is meghódító arab törzsek
berber szövetségeseikkel 716-ra Eszak-Afrika után Spanyolországot is elfoglal-
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ták. A hódítók kezdetben kissé lenézték a legyőzött népek jóval kulturáltabb, vá
rosíasabb, de a szabad nomád harcosok szemében bezártnak, elpuhultnak tűnő

életformáját. De idegenkedésük lassan feloldódott. Egyre vonzóbb lett a sze
mükben a megerősített települések kényelme és biztonsága. Az okos politikai
számítás; a társadalmi-gazdasági fejlődés kényszerítő ereje mellett az alkalmaz
kodás, főleg pedig a bizonyítás, a túlszárnyalás igénye is az építészet felértékelé
sét segítette elő.

. Tekintsük át a kultikus építészet épületcsoportjait, az egyes épülettípusok ál-
talános jellegzetességeit; ezek ismeretében talán kissé közelebb kerülhetünk az
iszlám napjainkban is nagyon aktuális gondolatvilágához. Nekünk magyaroknak
különösen érdekes ezzel foglalkoznunk, hiszen egyre többen utazunk a moszlim
világba, eljutunk Törökországba, Üzbegisztánba, Spanyolországba vagy Egyip
tomba. De arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy Közép-Európában hazánkig
értek el a muzulmán hódítás hullámai, és nálunk még - sajnos, nagyon megcsap
pant számban - állnak a török világ építészeti emlékei. Történelmünk során épí
tészetünkben, népművészetünkben,sőt táplálkozási és egyéb szokásainkban is
megjelentek az iszlám kultúra elemei.

638-ban az arab hódítók által alapított dél-iraki Kufa városában már akkora
imahelyet építettek, hogy a pénteki imán a város teljes férfilakossága belefért. A
mintegy 100x100 m-es alapterületű mecset tulajdonképpeni imatere az öthajós
oszlopcsarnok volt. Az udvar másik három oldalát kettős oszlopsoros, a közép
kori kerengőinkkelrokonítható körüljára határolta.

A medinai Próféta-ház mintájára épült udvarmecsetet 670-ben a korábban
Iránban szolgált helytartó iráni' (perzsa) mesterekkel korszerűsíttette.Meghagy
ta az eredeti elrendezést, de megnövelte a magassági méreteket, a korábbi ala-

. csony oszlopok magasságát például 15 m fölé emelte. Ráfalazásokkal, pillérekkel
növelte és gazdagította a körítő téglafalat. Ez az átépítés, majd a toldás, bővítés,

az igények szerínti változtatás - a lakosság csökkenésével például egyes hajókat
egyszerűen lebontottak - ezeknek az udvarmecseteknek később is jellemzője

maradt, elég talán csak a córdobai nagymecsetközismert továbbfejlesztésére
emlékeztetnL Valószínűleg helybeli munkásokkal építtették, de azt biztosan tud
juk, hogy iráni mesterek építették át.

A hódító arabok tehát hiányos építészeti tudásukat idegen kultúrák átvételé
vel, a meghódított tartományok mestereinek foglalkoztatásával pótolták. Megle
vő épületeiket is felhasználták, templomaikat az új vallás céljaira átalakították.
Tudjuk, hogy a hazánkat meghódító törökök a magyar templomok Mekka felőli

falszakaszába mélyítették bele az imafülkét. Lefestették a faliképeket, eltávolítot
ták és Korán-feliratos táblákkal pótolták a szobrokat.

Az idők során ókori görög, római, örmény és bizánci, egyiptomi, mezopotámiai
és iráni-perzsa, spanyol és indiai mesterek kezén alakult, fejlődött, gazdagodott
és telítődött helyi színekkel az iszlám építészete, de mindvégig megőrizte a közös
eredet, a közös kultúra egységes rendszerét. S az idegen mesterek az iszlám épí
tészeti igényekkel megismerkedve maguk is alakultak, változtak. A spanyolföldi
mozarab és mudejar kialakulása mellett a bizánci építészek is nagy változáson
estek át. Korábbi hazájuk és hitük kötött, szigorú szerkesztési elvei és ernamen
tikája helyett szabadabb, nyitottabb, életörömöt sugárzó műveket alkottak.

A IX. század közepén, 849--852-ben az iraki Szamarrában épített Mutavakkil
mecset, amely 156x240 rn-es méretével az iszlám világ legnagyobb temploma,
már a véglegesen kialakult típust testesíti meg. Máig állnak körítőfalai, oszlopai
(pontosabban oszloptöredékei) és megmaradt 50 ra-nél is magasabb, körbecsava
rodó, külső spirálos rarnpás, a zikkurat asszír formájára utaló minaretje. Itt már
végleges-hagyományos helyén, az említett rninarettel kiemelt bejárat, az udvar
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és az imacsarnok tengelyében áll a Mekka felé tájolt imafülke, a gazdagon díszí
tett mihráb. Az udvarmecsetből kialakult az új térforma, az imacsarnok építésze
ti és eszmei jelentőségét kihangsúlyozó csarnokmecset. Ennek térrendszerét
igazából az iráni-perzsa építészek gazdagították. Atvették és átadták a Kr, e. II.
századból (vagy talán még korábbról) származó pártus paloták négy ejvános
(ivan, iwan) udvarának motívumait. A négy udvari homlokzat tengelyében, a
boltíves fülkesorok középpontjában, egymással szemben kapuszerú, nyitott íves,
hatalmas fülkéket, kisebbfajta csarnokokat építettek. (Erről és az iszlám építé
szet egyéb részletkérdéseiről az érdeklődők bővebb információkat a szakmunkák
mellett szerzőnk Irán, Bp. 1979. c. könyvének építészettel foglalkozó fejezetei
ben találhatnak.)

Az. udvar- és csarnokmecsetek fejlődésével párhuzamosan más térformák is
kialakultak. Időrendileg is, jelentőségében is elsőként kell említeni a Jeruzsá
lemben 687-692 között felépített, s ma is változatlanul fennálló iszlám vallási
épületek legrégibb példájaként számon tartott Szikladómot. Az arabok ősatyja

nak tisztelt Abrahám áldozatának helyén, a hajdani Salamon-templom szent kör
zetében ezzel a mecsettel jelölték meg azt a sziklát, ahonnan Mohamed legendás
lova hátán a levegőbe pattant. A keresztényemléktemplomokkal rokonítható, a
belső térképzésben és a részleteiben antik és bizáncias jellegű mecsetet bizánci
mesterek emelték. A központi kupola alatti teret nyolcszögűalaprajzú, kettős kö
rüljáró veszi körül, feltehetően a Kába szertartásos körüljárásának helyi teljesí
téséhez. Bizánci alapokon már korán kialakult tehát a centrális térforma is. A
VIII. század elején pedig szerepet kapott a római-keresztény előzményű bazilika
is. A 706-715 között épített damaszkuszi nagymecsetnél már megjelent a kora
keresztény bazilikákra emlékeztető háromhajós tér és a keresztház, sőt a közép
hajó és a keresztház találkozásánál a négyzeti teret fedő kupola is.

A későbbiekben az átvett térformákat az iszlám mesterei egyesítették, gazdagí
tották, az előudvar mögé csarnokot vagy éppen kupolás-centrális tereket építet
tek. Átvették a görögkereszt alaprajzot és az ebből kifejlesztett kilencosztású
megoldást, s mindezt továbbfejlesztették, igényeikhez igazították. Az udvar- és a
csarnokmecset, valamint a centrális tér összeötvözésének talán legszebb példája
az isztambuli (bizánci!) Süleymaniye dzsámi (cami), az oszmán építészet egyik
legnagyszerűbb alkotása. Szinannak, a nagytemplom tervezőjének az Ayasofya
(Hagia Sophia, Hagia Szófia) iszlám megfogalmazású-ellenpontját kellett megfor
málnia. A térrendszer és a szerkezet szinte azonos, de míg az Ayasofya inkább a
transzcendenciát emeli ki, a dzsámi építője a szerkezetre, az áttekinthető harmó
niára helyezte a hangsúlyt.

A nálunk meghonosodott törökös elnevezés, a mecset az imaházat, imahelyet
jelentő arab maszdzsid-ból származik. A mecset egyszerű imaház, kis templom,
vagy éppen csak egy kápolna. A dzsámi (a gyülekezőház, a gyülekezet pénteki 
ünnepi - nagymecsetje) elnevezés már főtemplom rangot jelent. Ebben tartják a
péntek déli ünnepélyes istentiszteletet. Epítését általában uralkodói engedély
hez kötötték, s ezt csak azok a gyülekezetek kapták- meg, ahol a férfi hivők száma
a negyvenet meghaladta. A plébániatemplomnak megfelelő dzsámi elengedhetet
len tartozéka a minaret, s rendszerint különféle funkciójú épületek csatlakoznak
még hozzá.

A mecset - s főleg a dzsámi - nemcsak templom, hanem egyúttal a város (vagy
városrész) központja, a közösségi élet színtere is. Oktatási és kulturális központ,
gyakran könyvtárral is rendelkező elemi iskola. Sokszor ad helyet a politikai és
társadalmi összejöveteleknek, gyűléseknek vagy éppen az igazságszolgáltatásnak.
Egyes épületrészeit börtönként vagy halottasházként is használhatják.
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A mecseteket (és a dzsámikat) vagy a településükről (Kufai) vagy alapítójukról
(Süleymaniye) vagy egy szentéletű igazhitűről (Ali) vagy valami különös ismerte
tőjeléről (Kékmecset) vagy a tulajdonosaikról, használóikról (mondjuk a szö
nyegszövőkről) vagy éppen a közelükben álló nevezetes létesítményről (Bazár
mecset) nevezték el.

A korai udvar- és csarnokmecseteket külsó megjelenésükben nem nagyon ha
totta át a szenthely-jelleg, Később igyekeztek túlszárnyalni más vallások templo
mait. Különösen a kupolák és minaretek változtatták meg a homlokzatok és az
épülettömegek jellegét.

Foglaljuk össze a mecsetépítészet jellegzetes, építészeti és belsőépítészeti ele
meit. A bejárat, a főkapu választja el a szent helyet a profán világtól. A monu
mentális kapuzat és a rajta elhelyezett Korán-idézet - eszmeileg, érzelmileg fel
készíti a hivőt a belépésre. A főbejáratot tehát kihangsúlyozták, egy vagy két mi
narettel emelték ki, formás ívekkel, attika-szerű ráfalazással, magasított ejván
ként gazdag, színes díszítéssel látták el.

A mineret (minár, mináré) mintája Germanus Gyula szerint az alexandriai vi
lágitótorony, a Pharos volt. Az elnevezés valóban a világitótoronyra utal, s több
szakértő vallja, hogy a közel-keleti világitótornyok adták az Omajjádok
(661-750) építészeinek a minaretépítés ötletét. Kevésbé költői, dé a valósághoz
talán közelebb áll az a megállapítás, hogy a minaret a szíriai keresztény templo
mok tornyait követve jelent meg. De nem a harang szól belőle, hanem körerké
lyéről a müezzin hangja figyelmeztet az ima idejére. Formája a hasáb alaktól, a
zömök hengertől és az alul szélesebb, felfelé'folyamatosan keskenyedő "gyárké
ménytől" a törökök kihegyezett ceruzára emlékeztető karcsú tornyaiig sokféle
változatban él tovább. Az azonban .majd mindegyiknél közös, hogy a belül (vagy
kívül) felvezető csigalépcsőnek a körerkélyre kivezető ajtaja Mekka felé nyílik.

A bejárat után az előtér, majd a nagyméretű udvar vonja magára a figyelmün
ket. Itt találjuk a rituális mosdáshoz szükséges kutat, forrást. Gyakran a mosz
lim Paradicsom előképekénttisztelt, növényzettel ékes kert foglalja el a gyüleke
zőtér nagy részét. Az udvart három oldalán fedett galériák, tornácok keretezik.
Itt gyülekeznek a nők, akik az imacsarnokba nem léphetnek be. Az udvar
nak a bejárattal szembe levő túlsó végén a narancs- vagy pálmafák szabályos so
raival beültetett árnyas udvar átvezet a fasorokat szinte folytató oszlopso
ros templomcsarnok terébe.

Az imacsarnok (haram, harim, harem) terét sík födémmel vagy később kupola
sorokkal fedték. Belső padozatát értékes szőnyegek vagy egyszerű gyékényfutók
borítják. A gyakorta kétszintes falfelületet színes majolika, mázas cserép, moza
ik vagy falfestés díszíti. Az emberi és állati alakoknak a IX. századtól szigorodó
ábrázolási tilalma új díszítő művészetet bontakoztatott ki. A hellenisztikus motí
vumokból kialakult mértani formák változatos, szinte végtelennek tetsző minta
rendszere (a moreszk), a stilizált növényi minták gazdagsága és a kezdetben me
rev, szögletes, később hajlékonyabbá formált, gazdagon alakítható, a Korán
idézeteket szinte díszítőelemként is alkalmazó írásművészet adja a templombel
sők keleties varázsát. Dekoratív hatásukat a kisebb-nagyobb síremlékek, a nők

számára épített, elkülönítő karzatok, a térlefedések, a kissé nyomott csúcsívek,
boltozatok, boltvállak, az iszlám jellemző sztalaktit-boltozat díszítményei és a
kupolaterek gazdagítják. A belső t-ér megvilágítását a színes ablakokon átszűrődő
természetes fény és a felfüggesztett mécsesek rasztere adja.

Az imacsarnok eszmei és építészeti főmotívuma a kibls, fr mekkai irány által
meghatározott helyen kialakított imafülke, a mihráb (mikrab). Humánus megfon
tolás: a belső tér -egyetlen félköríves. vagy ahhoz közelálló sokszögű falmélyedé-
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sére a kibla-falat végigtapogató vakok is könnyen rátalálhattak. A felül kissé
nyomott csúcsívvel záruló imafülke előképét Alfred Renz Geschichte und Stiit
ten des Islam von Spanien bis Indien (München, 1977.) címú összefoglalásában
a római emlékeket idéző korai keresztény templomok (közelebbről egy V. száza
di denderai kopt templom) falfülkéjében véli felfedezni. Az tény, hogy a keresz
tény templomok szentélyeire liturgikus szerepében is emlékeztető első imafül
két a 706-ban befejezett, már említett medinai mecsetben kopt mesterek alakí
tották ki. Az egyik leggazdagabb mihrábot a córdobai Mezquitában csodálhatjuk
meg, de hazai emlékeink között - például a pécsi Jákováli Haszán pasa dzsámi-
ban - is találunk rá szép, sztalaktit-boltozatos példát. .

A mihráb kétoldalán egy-egy hatalmas gyertyatartó vagy kandeláber áll. Jobb
ra, közvetlenül mellette magasodik a díszesen faragott, többlépcsős, keskeny fel
járós szószék, amimbar (mimber, minber, minbar). Erről mondja ahatib (kátib,
a prédikátor) a hutbet (kutbe), a szeritbeszédet. Magasságában a szószék gyakran
tul is szárnyalja az imafülke méretét.

A kürszü (kürszi) a Koránolvasásához készített magas, hordozható szék a mih
ráb baloldalán a mimbar ellenpontja. A rahlé, a Korántartó is a mihráb közelé
ben kap helyet.

Az imacsarnokban egyéb bútort, berendezési tárgyat nem találunk, hiszen az
igazhitű muzulmánok állva, térdelve vagy leborulva imádkoznak.

Meg kell még említeni egy elég ritka, de jelentős motívumot, amit a mihráb
előtt alakítottak ki. Ez a korlátokkal elválasztott maksura (maksur, maqsura) ku
polával vagy más építészeti hangsúllyal kiemelt tere. Ezt az uralkodónak és ud
vartartásának vagy képviselőjének fenntartott dobogót természetesen csak az
uralkodói székhelyek dzsámijaiban vagy a jelentős nagymecsetekben találhatjuk
meg.

Az iszlám kultikus építészete nem merült ki a templomépítésben. A dzsámiról 
szólva már utaltunk arra, hogy a város- (vagy városrész-) központként szereplő

nagymecsetekhez több közösségi épület tartozik. Ezek közül a legjelentősebb a
Korán-iskola, amedresze (medrese, medresse, madrassa). A korai korszakban a
mecset volt az oktatás helye. Itt a hallgatók á filozófia mellett egyéb népszerű,

fontos tudnivalókkal is megismerkedhettek. Minden mecsetnek volt könyvtára
is. Gyakran a templomhoz kollégiumot, medreszét is csatoltak.

Amedresze előterei, tanulószobái, előadótermei és egyéb szükséges kiszolgáló
helyiségei egy belső tornácos, zárt udvar körül, általában kétszintes elrendezés
ben helyezkednek el. A cellákban 2-3 hallgató lakik. Az udvar közepén kutat ta
lálunk, vízmedencét, csobogót, körülötte kertet, fákkal, növényzettel. A medre
szék majdmindig a négy ejvános, iráni alaptípust követik.

Tekke néven ismerik az iszlám világban az erős fallal körülvett, kisebb város
rész nagyságú derviskolostort. melyhez a dervisek cellái és a vallási célú terek
mellett kórház, beteggondozó, népkonyha, vendégszobák és gazdasági. épületek is
tartoznak. Az elrendezés - mint a medreszéknél - ezeknél a derviskolostoroknál
is a négy ejvános udvar köré csoportosítja a helyiségeket. A több udvar köré
szervezett együtteseket a központi elhelyezésű dzsámi fogja össze. (Igy van ez
több egymás mellé-mögé épült medresze udvarcsoportnál is.)

Nagyon hasonló alapelv jellemzi a valláshoz csak áttételesen kötődő karaván
szerájokat is. A ribat és han néven is felfedezhető vendégfogadóknál is a nagy,
legtöbbször négyejvános központi udvar (esetleg több udvar) köré csoportosul
nak a kétszintes, árkádos cellasorok. A földszinti raktárakban a karavánokkalér
kező kereskedők áruikat helyezték el. Az udvart az állatok, az emeleti egyabla
kos szobákat a kereskedők foglalták el. A vallási élethez pedig ott kapcsolódnak
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ezek a karavánszerájok, hogy a szent helyekre zarándokló csoportok is ezekben
kapnak szállást.

A síremlékek már közvétlenebbül kapcsolódnak a túlvilági életet hirdető isz
lámhoz. Az emléksír-kápolnák egyszerű változata a kör, négyzet vagy sokszög
alaprajzú torony. Később a kupolás építmény terjedt el. A derviskolostorok ház
főnökeit és jelesebb rendtársaikat is díszes kupola alá temették. A budai Rózsa
domb Dunára néző lankáján a derviskolostor ugyan teljesen elpusztult, de ma is
áll aszentélení Gül Baba türbéje, boltozott sírkápolnája. A marabu, a mecset for
májú kis síremlék talán nem ennyire közismert, de a mauzóleum, a monumentá
lis síremlék igen. Legszebb példái: a Gur-Emír (Timur, az emir sírja) és a Sahi
Zinda-nekropolisz Szamarkandban; valamint Iszmail Szamani buharai mauzóle
uma.

A síremlékek melletti.zarándokközpontok az Abbaszida-dinasztia (750-1258)
korában alakultak ki. A mauzóleumokat medreszékkel, templomokkal és kara
vánszerájokkal egészítették ki. Az épületegyüttes így "tartalmában rokon a ke
resztény zarándoktemplomokkal, formájában felhasználja az iráni-mezopotá
miai-bizánci eredményeket, de egészében újszerű térszervezet" (Cs. Tompos
Zádor-Sándor: Az építészet története - Középkor Bp. 1971) Kanaka (kha
naka, hanaka) összefoglaló néven említik a dzsámi, mecset, medresze, der
viskolostor, síremlék együttest, amihez gyakran nemcsak egy, hanem több me
cset, medresze, s majdmindig számos síremlék tartozik.

Befejezésül - s mintegy összefoglalásként - Szejjed Hosszein Naszr teheráni
professzornak az UNESCO Courríere-ban megjelent véleményét idézzük: "Az
iszlám templomépítészete a Korán szellemébőlfakad. A kupola az isteni szépsé
get, a minaretek az isteni fenséget szimbolizálják." Naszr két lényeges elemet
említ: a minaretet és a kupolát. Gondoljuk végig: a keleti és a nyugati keresztény
egyház egyaránt a közös klasszikus örökségből indult ki. Alaptípusuk a hossz
házas bazilika és a centrális rotonda volt. De nyugaton a harangtorony lett a je
lentős építészeti elem, míg az ortodox egyház döntő térelemévé a kupola vált. Az
iszlám a tornyot és a kupolát egyesítette, a hosszhajós és a centrális elrendezést
is bevonta vallásos építészetébe.

Talán ez a rövid, a teljesség igénye nélkül készült gondolatsor hozzásegít ah
hoz, hogy mi is fel tudjuk fedezni az iszlám kultikus építészetének értékeit, esz
mevilágát - és így közelebb kerüljünk saját vallásunk építészetéhez.

Megnevezések
Ballagi, magányos messzi út
az összehajló fák alatt,
állattalan, embertelen,
de csupa bimbó és virág.

Szaladj, fehér híd, éjen át,
kérdezz, keresd meg társaid:
a sok magány mind összeforr
mezön s hegyen túl valahol.

Szólaljatok, kertek, falak,
eljö a ti ösvénytek is:
az út, a híd átváltozik
azzá, ki éppen rajta jár.

757


