
telenek önmaguk makulátlan (vagy annak kép-
zelt) megőrzésére fordítani.

A találkozások és (a megkerülhetetlen) együtt-,
vagy pontosabban egymás-mellett-élé sek, minde-
nekelőtt egy szekularizált, plurális és vallási szem-
pontból többé-kevésbé semleges európai politikai
és társadalmi mezőben — esetenként a má-
sik/másság nagymértékű nem-ismere té vel tár-
sulva — jelentős kihívást jelentenek a különböző
felek számára. Egyrészt konfliktusokat eredmé-
nyeznek, másrészt azonban tudatosítják az egy-
másra utaltságot (abban az országban, ahol meg-
határozott államvallás és erkölcsi rend uralja a
terepet, ilyen problémák nem merülnek fel). Ennek
függvényében talán jobban érthető mind az öku-
menikus (1895-től), mind pedig a vallásközi (1979-
től) párbeszéd intézményes kibontakozása. Ez
ugyanis egy döntően európai jelenség, és főképpen
a kereszténységet jellemző intellektuális erőfeszí-
tés. Mindez nagyszerűen kiviláglik az itt ismerte-
tésre kerülő kötetből is, amely lényegében véve az
elmúlt évtizedekben keletkezett fontosabb hivatalos
egyházi szövegek magyarra fordított gyűjteménye.

A kötetet a szerkesztő tömör és tartalmas,
három részre osztott, tanulmánya („Az ökume-
nikus és a vallásközi párbeszéd módszertana”,
9–21.) vezeti be. Az első részben Nagypál Sza -
bolcs az ökumeni kus párbeszédről ír. Kifejti a je-
lenlegi helyzetet, a fajtáit (kétoldalú, többoldalú,
vízszintes, függőleges, szeretetközpontú, igaz-
ságközpontú), illetve az akadályokat és a veszé-
lyeket (relativizmus, en gedékenység, hajthatat-
lanság, kizárólagosságtudat, önazonossághoz
való ragaszkodás, süketek  párbeszéde, párhu-
zamos monológok, hitvédelem).

A második rész, hasonló felépítésben, a val-
lásközi párbeszéd jelenlegi helyzetét, korlátait
(fundamentalizmus, szinkretizmus, prozelitiz -
mus), célrendszerét (önmagamért, hogy elmé-
lyüljek a saját hagyományomban; a másik em-
berért, hogy misszionáljak; a párbeszédért és
Istenért, amely segíti a lelki ajándékok cseréjét,
illetve a hitben és az igazságban való gazdago-
dást), szintjeit (egymás mellett élés, együttélés,
együttműködés, teológiai eszmecsere, lelkiségi
tapasztalatok kölcsönös megosztása) és erkölcs-
tanát (felkészülés, részvétel, befogadás) taglalja.

A harmadik rész valójában a kötet keletkezési
indítékát és körülményeit (kultúraközi ifjúsági
vezetőképzés) vázolja. Dicséretes célkitűzése a
magyar nyelv ápolása, illetve a magyar vallási,
bölcseleti és teológiai szaknyelv megtisztítása és
megújítása.

A bevezető struktúrája magában a három
részre tagolódó forrásgyűjteményben is fellel-
hető. Az ökumenikus párbeszéd (1967-es és
2004-es) dokumentumait a vallásközi párbeszéd

irányelveit (1979) és azok felülvizsgálatát (2004),
illetve a párbeszéd lelkiségét (1999) tartalmazó
dokumentumok követik. A gyűjtemény harma-
dik részében pedig az ökumenikus képzést elő-
segítő iránymutatások (1995 és 2005: „Az Egy-
ház természete és küldetése. Állomás egy közös
nyilatkozat felé vezető úton”) kaptak helyet.

Pluralista — ugyanakkor pedig vallásilag mű-
veletlen és az ezotériára rendkívül fogékony — ma-
gyar társadalmunkban a Nagypál Szabolcs szer-
kesztette forráskiadás nem csupán kiváló oktatási
segédanyagnak tekinthető, hanem jó szívvel ajánl-
ható az érdeklődő, spirituális és intellektuális té-
ren igényesebb (még olvasó) nagyközönség fi-
gyelmébe is. (Békés Gellért Ökumenikus Könyvek,
1; L’Harmattan – Békés Gellért Ökumenikus Intézet,
Budapest – Pannonhalma, 2009)

JAKAB ATTILA

REJTŐZKÖDŐ BETON
— A TEMPLOMÉPÍTÉSZETBEN

A téma aktualitását az adja, hogy a beton alkal-
mazását külföldön, az elmúlt néhány évben új-
fajta plasztikusság jellemzi, s ennek jelei éppen
a liturgikus építészetben erőteljesek. Hiszen itt a
létrejött tér a megérkezés tere. A klasszikus szob-
 rászathoz hasonlóan statikus, az időből kiraga-
dott, megkülönböztetett pillanat mozdulatlan-
ságát árasztó hely. A felület, a tömeg állandó
szem lélődés tárgya.

A beton anyagszerű formálásának Magyar -
országon egyelőre nincs jele. Ennek okai egy-
részt az anyag minőségi kivitelezésével szemben
egykor fennálló akadályok, másrészt a sok esetben
csalódást okozó betontemplomok miatt kialakult
ellenérzések. Itthon még alig épült templom, mely
a betont anyagi mivoltában, látványában felvál-
lalta volna, s nem csupán esetleges formai és
szerkezeti bravúrok megoldásához használt se-
gédanyagként kezelte.

Magyarországon a vasbeton legkorábbi alkal -
mazásától kezdve vannak példák szakrális épü-
letekre. Ekkor, a két világháború közti időszak-
ban Budapesten több templom is épült az akkor
szokatlan szerkezettel (pasaréti Páduai Szent
An  tal plébánia – 1933, Városmajori Jézus Szíve
plébánia – 1934, s a befejezetlen Magyar Szent-
föld templom – 1940-től). Mindegyiket a ma-
gyar országi modern mozgalom jeles alakjai je-
gyezték (sorrendben: Rimanóczy Gyula, Árkay
Bertalan, Molnár Farkas). Számukra a vasbeton
elsősorban új kifejezési lehetőségeket biztosított.
A teret új módokon formálni képes szerkezetek
váltak általa lehetségessé. Az anyag önmagában
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való szépsége, a készítésének módozataival való
játékosság háttérbe szorultak, hiszen legtöbb
esetben a betonfelület védelme miatt kénytele-
nek voltak ezeket bevakolni.

A fordulat éve utáni időszak első jelentős (vas -
beton) temploma csak 1966-ra készül el, állami be-
ruházásban, Hollóházán, miután egy meglévő
imatermet a porcelángyár bővítése miatt lebon-
tottak. A tervező, Csaba László később több más
templomot is tervezett (például Hodászon, Nyír -
derzsen), vállalva az akkoriban ezzel járó mellő-
zöttséget. Munkája az érett modernizmus idősza-
kában világszerte jelentkező új-expresszionista
alkotásokkal rokon (Breuer Marcel: St John’s
Abbey Church, Felix Candela: Csodatévő Szűz
temploma, Mexikóváros), itthon szinte egyedüli-
ként. Azzal a különbséggel, hogy a betont itt sem
volt lehetőség teljes anyagszerűségében megmu-
tatni, az említett amerikai példákkal ellentétben,
hiszen a templomot kívül-belül fehérre meszel-
ték. A panelépítések, s egyáltalán a szocialista
iparosítás arroganciája, s ennek építési- és élet-
minőséggel kapcsolatos immár évtizedes prob-
lémái itthon máig tartó bizalmatlanságot szültek
az építőanyaggal szemben. Az azóta fel-felbuk-
kanó szakrális vasbeton épületek szégyenlős,
anyagot elkendőző megoldásainak nem sikerült
ezen változtatni.

A kortárs liturgikus építészet a beton anyagát
mint esztétikai minőség hordozóját ismeri fel (a
modernizmus után másodszorra), és meg is mu-
tatja. A szerkezeti bravúrok háttérbe szorulnak, s
az anyag taktilis és vizuális tulajdonságait, erőtel-
jes, határozott térérzetet keltő képességét tárják
elénk az új épületek. A betontechnológia fejlődése
is elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a hatvanas
évek népszerűsége után ez az anyag új, eddig fel-
táratlan minőségeivel hódítson teret magának.

Számunkra a beton új szempontból való meg-
ismerésének kiindulópontja egy kis kápolna
lehet, mely felépültének módjával, terének ottho-
nosságával áthidalni látszik a bennünk az építő-
anyaggal kapcsolatosan felgyűlt ellenérzéseket.
A kérdéses építmény 2007-ben készült, egy Rajna-
völgyi, német parasztember kérésére, szán tója
szélén, egy csendes dombtetőn (Bruder Klaus
Kapelle, Wachendorf). A kezdetben vonakodó
Peter Zumthor, svájci építész az építtető konok
kitartásának engedve, sőt ebből erényt ková-
csolva, ma szokatlan alkotási folyamatba fogott.
Az épület létrejöttének folyamatát nem jellemezte
tervezés és kivitelezés szokásos szétválasztása.
A szellemi és fizikai megvalósulás egybefonó-
dása az építési technológia több szempontból is
kísérleti jellegével párosult. A menet közben
adó dó tapasztalatok alapján az építés közben is
sikerült változtatásokat végrehajtani. A létrejött

kápolna mégis az alkotó elképzelésének tiszta és
közvetlen megvalósulása.

Az épületet tömege szabálytalan ötszög alap-
rajzú hasáb. A felhasznált építőanyag csömöszölt
beton, melyet hatvan centiméter vastagsá gú ré-
tegekben betonoztak, naponta egyet. A végső, ti-
zenkét méteres magasságot így három hét alatt
érték el. A belső tér lehatárolását hántolatlan fe-
nyőfa rönkök képezték, melyek egymásnak tá-
masztva sátor formát alkottak. Ezek hosszúsága
határozta meg lényegében a kápolna magassá-
gát. A falazat elkészülte után hetekig hideg füstű
tűz égett belül, hogy a fokozatosan kiszáradó és
összezsugorodó farönkök daruval kiemelhetők
legyenek a tetőn hagyott végleges nyíláson ke-
resztül. A belső tér határoló felülete rusztikus,
tere geometriai formákkal nem leírható, éppen
a külső fordítottja, melynek felületét az építő-
iparban használatos fa zsalutáblák lenyomatai
alakították ki, szabályos síkokat képezve. A kül -
ső szabályos formából a belső tér barlangokhoz
hasonlóan válik ki.

A beton ebben az esetben tehát nem a nagyipari
termelés emberektől elidegenedett anyagaként je-
lenik meg, hanem a sárhoz, vályoghoz hasonló,
földből vett anyag átalakulásának, formanyerésé-
nek vagyunk tanúi. A képlékeny tömegben tér
alakul, a tájban új forma rajzolja át a horizontot.

RIGÓ BÁLINT
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