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Bevezetés 

 

 
A jelen dolgozat a római katolikus templomépítészet kortárs területével foglalkozik, amelynek 

előtörténetében számos elemzés és kiváló tanulmány látott már napvilágot. Forrásaink jó része 

gazdagon tárja fel a közelmúltban minősített munkákat: a tudományos esszéken túl különböző 

periodikákban megjelenő esettanulmányok, kiállítás-katalógusok és monográfiák egyaránt 

bőséggel rendelkezésünkre állnak. Az utóbbiak közé tartoznak Wolfgang Jean Stock építészeti 

kalauzai, Phyllis Richardson, Till Wöhler vagy Rudolf Stegers kézikönyve.1 E látványos munkák 

azonban az évtizedekkel korábbi kiadványokhoz2 képest sem tükröznek jelentős 

szemléletváltozást. Mivel a II. Vatikáni Zsinat liturgikus reformjának szellemisége 

egyeduralkodóvá vált az egyházi építészet nemzetközi reprezentációjában, nincs is semmi 

meglepő ebben. Ezért, bár a közeljövőben hasonló munkák újabb generációja várható, már a 

meglévőkből is kimerítő képet kapunk a legnépszerűbb műalkotásokról és diskurzusokról.3  

A templomokról szóló nemzetközi kiadványok megtévesztően nagy száma mégsem jelenti 

azt, hogy korunk liturgiájának építészeti kérdéseiben is ilyen mértékű egyetértés uralkodik. A 

templomokról szóló építészei szakkönyvek rendszerint nem merülnek el a liturgikus 

térhasználat tanulmányozásában. Többségükben az istentisztelet elterjedt gyakorlatát vitán 

felüli adottságnak tekintik, amelyről legfeljebb kommentárok szólnak nagyfelbontású fotók 

alatt. E kommentár-irodalom megteremtette a maga vizuális kultúráját, amely a templom 

lényegétől, rendeltetésétől távol eső általános benyomások segítségével körvonalazza a 

szakrális tér fogalmát. Legtöbbjük összemossa a különböző felekezetű vallási létesítményeket, 

és megelégszik a profán eszközökkel elért misztikus hatás méltatásával. Ha léteznek is ilyen 

eszközök, a gyakorlatban megkerülhetetlen a szakrális építmény egyedi rendeltetése, az adott 

közösség hitvallása és a liturgikus hagyomány.   

A téma térben és időben túl terjedelmes feldolgozását már csak emiatt is kerülni kellett, 

így a válogatás csupán Európa katolikus felekezetű templomaira szorítkozik. E választásra a 

szerző személyes elköteleződésén túl az a tény hatott ösztönzőleg, hogy a katolikus kortárs 

templomépítészetre fordított figyelem hazánkban jócskán alatta marad más keresztény 

felekezetekének, holott a keresztények többsége Magyarországon katolikus. A legutóbbi idők 

kizárólag hazai példákra korlátozott tanulmányai református részről Lőrincz Zoltán, 

evangélikus részről pedig Krähling János és Vukoszávlyev Zorán tollából származnak.4 

Jelenkori katolikus templomokkal legfeljebb a Mindenség Modellje: Kortárs magyar 

templomépítészet című Wesselényi-Garay Andor közreműködésével kiadott kiállítás-

katalógusban találkozhattunk,5 de ez sem kárpótolhatja azokat, akik a liturgia aktuális 

kérdései, vagy a templomépítészettel kapcsolatos nemzetközi eredmények iránt érdeklődnek.  

A dolgozat Európa kortárs templomait gondosan szűrve és némi regionális súlyozással 

tárgyalja, mivel a szakterület személyesebb és célirányosabb felgöngyölítésének ez egy biztos 

módja. Az épületek kiválasztásáról több száz példa részletes elemzését követően döntöttünk, 

így a jelen írásban kifejtettek húsz-húsz százalékban dél- és nyugat-európaiak, hatvan 

százalékban Közép-Európából valók, míg a túlnyomó többségében protestáns Észak- és 

ortodox Kelet-Európa e körből helyszűke miatt gyakorlatilag kimaradt. Több oka is van annak, 

hogy Közép-Európa nagyobb figyelmet kapott. Egyike ezeknek, hogy földrajzilag Magyarország 

                                                           
1 Ld. Stock 2002, 2004 és 2006, Richardson 2004, Wöhler 2005 valamint Stegers 2008. 
2 Pl. Heathcote – Spens 1997, vagy Gieselmann 1972. 
3 Longhi – Fernández-Cobián 2012, pp.4-5. 
4 Ld. Lőrincz 2000, és Krähling – Vukoszávlyev 2008. 
5 Wesselényi-Garay 2010. 
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is ebbe a régióba tartozik, így a lehetőség szinte kínálja magát, hogy néhány kiemelkedő hazai 

alkotást újra e természetes és logikus nemzetközi kontextusba helyezzünk. Az is emellett szól, 

hogy e régió már a 20. század elejétől kulcsszerepet vállalt a liturgikus reformban, és e téren 

tanúsított aktivitása napjainkban sem hagyott alább. Elegendő a Rudolf Schwarz 

munkásságával felfedezőútjára indult liturgikus mozgalomra (a liturgikus reform 

jelentőségében kiemelkedő kísérleti műhelyére), számos német vagy a németországi 

eseményekhez szorosan kötődő teológusra (Johannes van Acken, Aloys Goergen, Erich 

Przywara, Romano Guardini), és e megújulásban nagy szerepet vállaló építészekre (Dominikus 

Böhm, Emil Steffann, Ottokar Uhl) gondolnunk – ezek hatása több évtizeden keresztül, máig 

hatóan jellemző. A liturgikus reform elsöprő győzelme a II. Vatikáni Zsinat során annak a 

programnak az eredménye volt, amit a római kúriával szemben állást foglaló, zömében 

németajkú teológiai fakultások készítettek elő a zsinat összehívása előtt, ill. vele 

párhuzamosan.6 Ma ismét jelentős német liturgiatudósok (Albert Gerhards és Walter Zahner) 

folytatják működésüket e területen, s nem feledkezhetünk meg a liturgia reformját átértékelő 

Joseph Ratzingerről, a bajorországi születésű XVI. Benedek pápáról sem. 

A vizsgált korszak kezdete 1989, a hidegháborút lezáró és Európa újraegyesítését jelentő 

emblematikus évszám. A kilencvenes évek a Szovjetunió, és a politikai egyházüldözés 

korszakának felbomlásával kezdődtek, amikor Közép- és Kelet-Európa hitközösségei előtt nem 

várt távlatok nyíltak. A történelmi eseményt nem sokkal előzte meg a latin egyház 

művészetpolitikai irányváltása. II. János Pál 1988-as intézkedésével beszüntette a Szakrális 

Művészetek Pápai Bizottságának működését, megvonva ezzel a római egyházfő XI. Piusz óta 

(1924) gyakorolt jogát, hogy művészetet érintő kérdésekben rendelkezzen. E jogot a helyi 

püspökökre átruházták, komoly lépést téve az egyházművészet, az elemzés tárgyát képező 

egyházi építészet autonómiája, és a regionális sajátosságok elismerése felé. A kilencvenes 

évekkel más korszak kezdődött az egyház életében, amely a közösséggel és a papsággal, a 

templomépítészettel és a liturgiával kapcsolatban új célkitűzéseket kezdett körvonalazni. A 20. 

század jelentősebb mérföldkövei nélkül azonban nem volnának érthetőek korszakunk új 

törekvései, így ezek a jelen dolgozatnak is irányt kell, hogy adjanak.  

A kilencvenes évek termékeny vitáiból két liturgikus irányzat bontakozott ki, amelyeket 

leegyszerűsítve a közösség (communio) és az istenimádat (devotio) útjainak nevezhetnénk. Az 

előbbinek a liturgia vatikáni, az utóbbinak a liturgia tridenti tere felel meg.7 Mindkettővel több 

kimagasló elméleti munka foglalkozik, köztük az Albert Gerhards, Thomas Sternberg és Walter 

Zahner nevét dicsérő Communio-Räume (2003). E gyűjtemény a liturgikus irányzatokat 

párhuzamosan tárgyalja, s egyúttal áthidalja azt a szakadékot is, amely e témában a teológiai 

és az építőművészeti tájékozódású kutatások között tátong. Az utóbbiról már esett szó, míg az 

előbbi tipikus esete Louis Bouyer Építészet és Liturgia című összefoglaló könyve (2000). A 

rövid, de tartalmas mű a legjellemzőbb keresztény és zsidó liturgikus terek történetét és 

működését ismerteti. Rajzai magától érthető útmutatást adnak a templomépítőknek, de ezek 

csak alaprajzi sémák. A könyv nem foglalkozik a tér harmadik dimenziójával, az 

építőanyagokkal és a szerkezettel, holott ezek nemcsak fizikai, de szellemi kiterjedéssel is 

rendelkeznek: jelképi és plasztikai erőt kölcsönözhetnek az istentiszteletnek. Hasonló 

megfontolásokból az új évezredben Európa-szerte hídverő konferenciasorozatokat indítottak, 

ahol különböző tájékozódású, de azonos szakterülettel foglalkozó kutatók és gyakorló építészek 

találkoznak. Ide tartoznak az építészeti biennálékkal párhuzamosan szervezett velencei és az 

                                                           
6 Wiltgen é.n., pp.5-25, különösen 56, valamint 76-82. 
7 Gerhards 2012. 
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ourensei konferenciák, valamint a magnanói Bose-monostor rendezvényei.8 Ebbe a hídverésbe 

szeretne a jelen írás is bekapcsolódni. 

Az itt vázolt kép nem volna teljes, ha nem tennénk említést e fontos fejleményekkel 

szemben nagy károkat okozó összeférhetetlenségekről. A katolikus egyház ma korántsem olyan 

egységes, mint amilyennek kívülről látszik. Nap mint nap tapasztaljuk, hogy teret nyernek 

benne egymással határozottan szembenálló szélsőséges nézetek. Az említett két liturgikus 

irányzat közti feszültség a gyakorlatban a tradicionalisták és az ún. progresszívek harcaként 

jellemezhető. Ezek végletei egyik oldalon a barokk egyházról álmodozó triumfalisták, a másik 

oldalon egyebek közt a felszabadítási mozgalom, a puritánok, az öko-teológia és a „vallási 

internacionalizmus” hívei állnak.9 Az értelmezési zavarok számos helyen ellenőrizhetetlen 

folyamatokat gerjesztettek; a liturgikus tér túl merev vagy szabados felfogása ma már mindkét 

irányban a határokat feszegeti, de a mérsékeltebb irányzatok között is egyre 

feloldhatatlanabbnak tűnik az ellentét. A II. Vatikáni Zsinatot követő csendes évtizedekhez 

képest kétségtelenül megnőtt az igény a hagyományos istentisztelet iránt, amely a liturgikus 

reform communio-hitvallását az istentisztelet áldozati kellékeivel egészítette ki. E törekvés a 

legtöbb helyen a megszokás ellenállásába ütközött, de néhol szentimentális túlzásokhoz 

vezetett. A liturgikus hagyománnyal formális kapcsolatot keresők visszatértek az egyház fényes 

történelmi korszakának architektúrájához. Így épült Duncan G. Stroik neoreneszánsz 

kápolnája a kaliforniai Santa Paula Aquinói Szent Tamás Kollégiumában (1999-2009), de egy 

évtizeddel korábban szemtanúi lehettünk Pierre Fakhoury libanoni építész historizáló 

elefántcsontparti katedrálisának (Yamoussukro, 1986-89), amely méretével jelenleg is 

világcsúcsot tart.10 Az efféle tervek az egyházról olyan képet festenek, mintha az a modern 

századokkal szembenálló, eszközeit tekintve fejlődésképtelen intézmény volna, amivel 

tudtukon kívül a katolikus tradíció élő folytonosságának lehetőségét kérdőjelezik meg. Mindez 

elkerülhető, amennyiben a mai teológiai mainstream és ellenzéke a kommunikációt választja 

– ha lehetőségeiket elkötelezettségük szerint mérlegelik a jelenkor számára. 

XVI. Benedek bölcsen mérte fel a helyzetet. 2007-ben Summorum Pontificum kezdetű 

motu proprio apostoli levelében kezeskedett arról, hogy amennyiben az a hívek lelki fejlődését 

szolgálja, püspöki kérvény nélkül engedtessék meg a II. Vatikáni Zsinat előtti római misekönyv 

használata, s ezzel a régi rítus végzése mindenütt, ahol arra igény merül fel.11 A pápa ezzel 

kinyilvánította, hogy a római rítus két formájának akár egyazon templomban is meg kell férnie 

egymással, ugyanakkor nem részletezte ennek mikéntjét. A mai egyház legnagyobb liturgikus 

kihívása ezért egy olyan templommodell kidolgozása, amely mind a zsinat előtti, mind a zsinat 

utáni térhasználatnak megfelel. Az „ideálterv” elkészítése máig késlekedik, mivelhogy kétséges, 

vajon létezik-e. Abban mégis biztosak lehetünk, hogy létezik néhány általánosan alkalmazott 

irányelv, amelyek a tervezők számára kijelölhetik a követendő utat. 

A következőkben párhuzamos történeteket mutatunk be, olyan építészeti megoldások után 

kutatva, amelyben a két fő liturgikus irányzat tartalmi veszteség nélkül konvergál. Szükséges 

ehhez kitérni a legjellemzőbb kortárs templomterek kialakulására, szimbolikájára, vizsgálni 

kell a tér autonómiájának lehetőségét, és – akár az alkotó személyes nézőpontjának 

bevonásával – rá kell találni a tudatos istentisztelet alkalmas építészeti kereteire. A kutatás 

                                                           
8 A konferenciákat dokumentáló legfontosabb kötetek: Longa et al. 2006, valamint Fernández-Cobián 2009a. A 
Bose-monostor konferenciái hozzáférhetőek: <http://www.monasterodibose.it/content/view/506/300/lang,en> 
[utolsó belépés: 2014. március 31.] Az ourensei konferenciák 2013-as évadja Sevillában került megrendezésre. 
9 A kiinduló vitákról és visszaélésekről, a liturgia reformjának mai helyzetéről tömör összefoglalót ad Bux 2012. A 
radikálisabb irányzatok építészeti eredményei: a puritanizmus hatásairól szól Golda János kapcsán Pákozdi 2012; 
az öko-teológiáról bővebben Katona 2011a; a vallásközi párbeszéd építészetéről Katona 2010b. 
10 Ld. Longhi – Fernández-Cobián 2012, p.6, ill. Fernández-Cobián 2009b, pp.26-27. 
11 A XVI. Benedeket követő Ferenc pápa egyéves regnálása alatt a szociális kérdésekre helyeződött át a hangsúly az 
egyházban, de az építészetet érintő liturgikus útmutatásban nem történt elvi irányváltás. 
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célkitűzése nem a régi rítus kortárs interpretációja, hanem a pápai reformnak megfelelő új 

építészeti elvek kimutatása, amely nem zárja ki a fordulatot előkészítő törekvések és az új, 

számos templomtervre kiható nézőpont együttes értelmezését. Emiatt kerülni kellett az olyan 

példákat, amelyek bár építészetileg mintaértékűek, mégsem járulnak hozzá az új évezred 

liturgikus megújulásához. Hiba lett volna ugyanakkor a 2007 utáni események fényében nem 

átértékelni néhány korábban épült, de ebből a szempontból még nem méltatott remekművet.  

Más a helyzet a liturgiával és egyházi tanítással kapcsolatos ismeretek hiányát tükröző, 

számtalan rossz, vagy működésképtelen megoldással, amelyek elterjedését egyes országok (pl. 

Olaszország, Németország és az Egyesült Államok) tervezési segédletek kidolgozásával 

igyekeznek megelőzni. Bár a gyakorlatban ezek nem hoztak egyöntetű sikert, legalább 

tájékoztatnak az egyház álláspontjáról, ezért a bevezetésüket egyre több püspöki konferencia 

tűzi napirendre.12 A nemzetközi fejleményeket követve a dolgozat első, tényfeltáró fejezete 

segítséget kíván nyújtani a tervezőknek. A fejezet végén szereplő lista kizárólag az erre 

vonatkozó egyházi dokumentumokra támaszkodva, pontokba gyűjtve összegzi a 

templomépítészet jogosan számonkérhető minimumkövetelményeit. E fejezet szól azokról a 

szellemi alapokról, amelyekre a keresztény katolikus templom épül; kitér a leggyakrabban 

ismételt tévedésekre, a katolikus egyház szakrális művészetekről szóló tanítására, továbbá arra, 

hogy mi vonatkozik ebből a templomépítőkre. A liturgiával kapcsolatos jelenkori fejlemények 

tárgyalása is ehhez a részhez tartozik.  

A „Motívumok a jelenkori templomépítészetben” című fejezet kiemelt területünk 

legfontosabb mai irányzataival foglalkozik. Bemutatja a communio építészeti térhódítását a 

monasztikus rendek és a liturgikus mozgalmak közvetlen hatásától az általuk képviselt eszmék 

kortárs reneszánszáig. Ebben a fejezetben számolunk be az aktuális vitáról, ami a Benedek 

pápa nevével fémjelzett törekvésekhez legszorosabban kötődik, és annak kilátásairól az 

irányított-hosszházas templomtérben. Az irányzatokat összehangoló gyakorlati szintézisek a 

harmadik fejezetben kerülnek terítékre, majd ugyanitt vizsgáljuk az istentisztelet építészeti 

kivetülésének lehetőségeit, sorra véve a templomot hitelesítő elemi eszközöket. Az utóbbival 

szoros összefüggésben, még ugyanitt megpróbálunk választ keresni az építőhagyománnyal 

kapcsolatos kérdésekre: Van-e olyan építési mód, amely a liturgia belső lényegéből következik? 

Követheti-e a mérnöki szerkezet a liturgikus funkciót, s ha igen, hogyan? Eredményeink 

összegzése után végül kritikai elemzésnek vetünk alá néhány közismert alkotást, majd az 

értekezést személyes interjúkon és hitvallásokon keresztül az alkotók önreflexióival zárjuk. Az 

utóbbit tájékoztatásul szánjuk az alkotói attitűdök sokféleségének érzékeltetésére, és kevésbé 

az egyes nyilatkozatok tudományos értéke miatt. 

Korunkban kevés olyan tervező van, aki felvehetné a versenyt Rudolf Schwarz 

hitgyakorlatot, tudományos és tervezői tevékenységet egyesítő munkásságával. Gyakorló 

templomépítők által írt elmélyültebb munkák hiányában ezért máig érvényes szellemi 

iránymutatásának holisztikus tárgyalásmódja mértékadó a szakterületen. Ennek köszönhető, 

hogy a dolgozat folyamán az istentisztelet terének elemzését meghatározóan a liturgiára és a 

közösség szempontjaira építjük. Bár a templom anyagi-szerkezeti jellemzőit is számításba kell 

vegyük, a leíró-jellegű analízis módszertana a téma feldolgozásához alkalmatlan lenne, s a 

terület nemzetközi elvárásainak sem felelne meg. A példák kiválasztásában a liturgikus 

vizsgálat mellett a publicisztika bizonyul a leghathatósabb segítségnek, mivel célunk nem egy-

két kirívó eset, hanem közismert és példaértékű alkotások kritikája XVI. Benedek pápa 

reformjának szellemében, vagyis a katolikus istentiszteletben működő belső rendezőelvek 

szerint.

                                                           
12 Fernández-Cobián 2009a, p.93. A magyar katolikus püspöki konferencia a követendő iránymutatás hasonló 
formátumú kiadásáról még nem döntött.  
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1. ábra: Le Corbusier és José Oubrerie, Szent Péter-templom, Firminy (1971-2006). Forrás: Oubrerie 2009, p.163. 

 

I. fejezet 

Kortárs templomépítészet és szabadság 

 

 
1. Alkotói szabadság katolikus szemmel 

 
Ha végre már nem azt hinnénk, hogy a XIX. században bevezetett templommodell volt minden 

időben a mértékadó, akkor a kereszténység történetében a bevett gyakorlatoknak olyan meglepő 

változatosságát fedeznénk fel, amely gondoskodni tud a hívek szükségleteiről. E felfedezés a 

hívekért dolgozó modern építészek számára is nagy szabadságot és az ihlet kimeríthetetlen tárházát 

nyújtaná. Még inkább érvényes ez akkor, ha meggondoljuk, hogy e formák sohasem jelentkeztek 

kánoni erővel, magukban vagy magukért. Csakis annyiban fogadták el őket, amennyiben lehetővé 

tették, hogy a liturgia adott körülmények között, a legteljesebb mértékben kifejezze mélységes 

jelentését és természetes lendületét.1 

 

Ezekkel a sorokkal kezdi Louis Bouyer, a II. Vatikáni Zsinat tanácsadója Építészet és liturgia 

című művének összefoglaló fejezetét, amelynek célkitűzése, hogy lefektesse a modern 

templomépítészet alapelveit. Bár az idézett sorokban hűen tükröződik a katolikus egyház2 20. 

századi reformkorszakának szembenállása a merevnek és formálisnak tartott historizmussal, 

Bouyer mégsem tartozott azok táborába, akik az istentisztelet hiteles forrásai után kutatva 

kizárólag az első századok „aranykorát” tekintették mértékadónak.3 Tételeit történeti kutatás, 

a liturgikus terek összehasonlító elemzése előzi meg: az ókori zsinagógák felépítése, a szír és 

                                                           
1 Bouyer 2000, p.58, vö. SC 123.  
2 A továbbiakban, amennyiben a katolikus egyházra utal, az egyszerűség kedvéért: egyház. 
3 Ld. Kocik 2011, p.65 és köv. E szemlélet és munkamódszer kritikáját összegzi Földváry 2013.  
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kopt, a római és a bizánci templomok, majd a Nyugat középkori bazilikáinak tanulmányozása 

után jut el az egyház modern zsinatának szellemében javasolt újításokig. A templom 

modelljének korszerűsítése 1967-ben néhány meglepően egyszerű funkcionális alaprajz 

felvázolását jelentette [3. ábra]. A zsinat után papírra vetett, s több mint ötven éve közkézen 

forgó sémák ma is könnyen hasznosulhatnának a tervezési gyakorlatban, de az építészek 

körében a legkevésbé sem váltak ismertté. Meglehet, hogy az idézett sorok üzenete az alkotói 

szabadságról éppoly mértékben felelős ezért, mint a tervezők és a templomot használó klérus 

és gyülekezet közötti párbeszéd gyengesége.  

E párbeszéd csak egy-két kivételes terv esetében jött létre. Európa kortárs templomai – Le 

Corbusier Ronchamp-i kápolnájától (1951-55) a pannonhalmi bazilika John Pawson-féle 

enteriőrjéig (2012) – messzemenően bizonyítják, hogy a párbeszéd során gondosan előkészített 

tervek nem csupán működőképesek, hanem magas építészeti színvonalat értek el.4 A 

párbeszédre vállalkozó templomépítőket – profán építészet területén szerzett érdemeiken túl 

– a liturgia megértéséhez szükséges alázat emelte és emeli ma is kortársaik fölé. Jelenleg is 

számtalan esetben tapasztalható azonban, hogy a templomot a tervezői képzelet 

magánügyének, az önkifejezés, a nosztalgia vagy a reprezentáció eszközének tartják. Nem 

veszik figyelembe a templom tényleges liturgikus funkcióját, amely mind az épített örökségben, 

mind a rítusban otthagyta a nyomát. Napjainkban is kevés terv lát napvilágot, amely a művészi 

kifejezést a liturgiára építve a keresztény üzenethez igazítja. Munkánk során csak ezekkel 

foglalkozunk. 

A hívő közösséggel és az egyházi tanítással szembeni közömbösség nemcsak a korszellem 

következménye. Meghatározott eseménysorozathoz köthető, mégpedig a II. Vatikáni Zsinat 

folyamataihoz és eredményeinek népszerűsítési módjához, amelyek azt az illúziót kelthették, 

hogy a liturgikus alkotóművészek mindenben szabad kezet kaptak: többé nincsen útmutatás, 

nincs hatalom, ami a személyes istenképet hitelesíthetné. Ezt közvetítette Rév Ilona 1987-ben 

kiadott könyvecskéje is, amelyben VI. Pál pápának 1963-ban kelt, művészekhez intézett 

beszédéből az alábbiakat emelte ki:  

 

Mi nektek, művészeknek eddig soha nem látott szabadságot adunk. Nektek, akik a modern lelki 

élmények hatása alatt olyan nyugtalanok lettetek, átengedjük a kísérletezés szabadságát. Tegyetek, 

amint akartok. Nem kívánjuk, hogy bizonyos hagyományok után menjetek, sem azt, hogy bizonyos 

stílushoz ragaszkodjatok, azt kívánjuk, hogy művészetetek igaz és érdemes legyen…5    

 

Alaposabb felkészültség hiányában könnyű e sorokat félreérteni. A zsinat valóban 

szabadságot adott a művészi megjelenítésben, és a liturgia közösségi szempontjainak 

érvényesítésében, de olyan szabadságot értett ezalatt, amely feltételezi az egyházi tanítóhivatal 

útmutatásainak ismeretét. A zsinat nem adott ki számottevő új rendeletet, de olyan 

irányelveket fogalmazott meg, amelyek a korszerűsítést keretekkel szabályozták. A konkrét 

kérdések elbírálása a folyamatos püspöki szinódus dolga lett, s lenne azóta is,6 de ennek 

mértékadója továbbra is az apostoli hagyomány és Róma püspöke maradt.7 A zsinat a liturgikus 

reform megvalósításában is nagyobb szabadságot adott az egyházmegyéknek, de nem kívánta 

visszavonni gyámságát a mise lényegesebb részei fölött. A zsinat liturgikus konstitúciójának 

erre vonatkozó cikkelyei hangsúlyozzák, hogy a liturgia szabadabb elemei és 

megváltoztathatatlan törzse között tapintatos összhangra kell törekedni: 

                                                           
4 Zahner 2009, p.56. 
5 Idézi Rév 1987, p.26. Forrása Levárdy, F. és Arató, M. (eds.): Egyházi épületek és műtárgyak gondozása. 
Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest 1971, p.105. 
6 Következik ez SC 22, 2.§-ból, vö. SC 128, továbbá Wiltgen é.n., pp.52-57, 83-88 és 112-117.  
7 SC 22, 1.§. 
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Az Egyház mint jóságos anya – hogy a keresztény nép a szent liturgiában biztonságosabban 

elnyerhesse a kegyelmek bőségét – gondosan kívánja végrehajtani a liturgia általános megújítását. 

A liturgia ugyanis részben az isteni alapítás folytán változhatatlan, részben változásnak alávetett 

összetevőkből áll, melyek az idők folyamán változhatnak, s változniuk is kell, ha netalán olyan 

elemek épültek be, amelyek a liturgia benső természetének kevésbé felelnek meg, vagy 

alkalmatlanokká váltak.8 (…) 

Hogy az egészséges hagyomány sértetlen maradjon és lehetőség nyíljon a törvényes fejlődés 

számára, a liturgia egyes részeinek felülvizsgálatát mindig előzze meg alapos teológiai, történeti és 

lelkipásztori kutatás. Ezenkívül figyelembe kell venni a liturgia belső szerkezetének és szellemének 

törvényeit, valamint a közelmúltban történt liturgikus újítások és az itt-ott megadott engedmények 

tapasztalatait. Végül csak akkor vezessenek be újításokat, ha azokat az Egyház lelki haszna valóban 

és biztosan követeli; de akkor is ügyelni kell arra, hogy az új formák a már meglévő formákból 

szervesen nőjenek ki.9 

 

A II. Vatikáni Zsinat – bár az 1965-ös negyedik ülésszakkal befejeződött –, tartalmilag nem 

tekinthető lezártnak, hiszen részletkérdésekbe sem a liturgiát, sem mást illetően nem 

bocsátkozott. Ugyanez érvényes az egyházi művészetre, és a templomépítészetre is, amelyben 

a liturgikus és művészi szabadság mindennél szorosabban összefonódik. A liturgia reformjának 

folyamatos térnyerésével összefügg II. János Pál 1988-as intézkedése, amelyben beszüntette a 

Szakrális Művészetek Pápai Bizottságának működését. A római pápa innentől kezdve már nem 

élhetett XI. Piusz óta (1924) gyakorolt, egyházi művészettel kapcsolatos jogaival, mivel ezt is a 

püspöki konferenciák hatáskörébe vonták.10 A szimbolikus erővel bíró intézkedés nyomán 

hamar elterjedt, hogy a templom mind funkcionális, mind formai értelemben korlátlanul 

alakítható. Ez többé-kevésbé meg is felel az addig kialakult gyakorlatnak, de iure Dei mégsincs 

így, különben nem mondhatnánk többé: „Isten háza”. De a templom legalább ennyire emberi, 

küzdelmes alkotófolyamat eredménye, amely papok, építészek, társművészek és a gyülekezet 

közös részvételét feltételezi.11  

 

 

 
2. ábra: Ignacio Vicens Hualde és José Antonio Ramos, zarándoktemplom, Ponferrada (2006-2010). Fotó: Pablo 
Vicens Hualde. 

 

                                                           
8 SC 21. 
9 SC 23. 
10 Igaz, e változás elsősorban Olaszországot érintette, ld. Longa 2009, p.107. 
11 SC 126-127. 
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2. Pápai üzenet az építészeknek 

 

A templom a liturgia és a liturgikus művészet állandó fizikai tere. Ám ha csupán ennyi volna a 

feladata, akkor egy kiállítási csarnokkal, vagy egy tornateremmel is helyettesíthetnénk. A 

templom több ennél: szakrális mértan, amely a liturgia kozmikus dimenzióját jeleníti meg. A 

liturgikus tér plaszticitása nemcsak a fizikai mozgást, hanem a hívők láthatatlan lelki 

munkájának belső dinamikáját is láthatóvá teszi.12 Mindemellett a templom még önálló 

műalkotás is, amelyen számonkérhetőek az egyház általános elvárásai. A liturgia és az 

egyházművészet egysége olyan kritérium, amely sokat elárul a II. Vatikáni Zsinat 

intézkedéseinek gyakorlati sikeréről vagy sikertelenségéről. Művészekhez intézett ünnepi 

beszéde keretében erről az egységről szólt VI. Pál 1964. május 7-én a Sixtus-kápolnában.13 A 

beszéd a megelőző 1963-asnál határozottabban foglalt állást az egyházművészet közvetítő 

szerepéről, az egyházi művészetre érvényes alapvető elvárásokról, amelyek két főbb pontban 

foglalhatók össze:  

 

1. Az egyházi művészet a liturgia interpretációja, amely nélkül annak üzenete nem lenne 

szemléletes. A papság a szentírás-magyarázathoz rászorul a művészetre, amely a hívek 

jobb megértését szolgálva közvetíti az evangéliumok üzenetét.14 

 

2. A hit szolgálatába állított művészet törekszik a szépség megvalósítására. A pápa saját 

szavaival: „Ahhoz, hogy az intuitív szépség lírikus kifejezőerejéig eljussunk, 

egyesítenünk kellene a papságot a művészettel.”15 

 

A pápa elvárásai tehát korántsem voltak olyan megengedőek, amint azt Rév Ilona könyve 

alapján gondolhattuk, hiszen ugyanaz a pápa, aki korábban „teljes szabadságot” hirdetett, most 

a szépség és az evangéliumi üzenet közvetítésének kritériumait állította az alkotók elé. Az e 

kritériumoknak megfelelő művészet egyszerre rendelkezik megalapozott teológiai tartalommal 

és a gyönyörködtetés hatalmával: a kinyilatkoztatott igazságot a lélek számára vonzóvá, sőt 

bensőségessé kell tennie. Szent Ágoston Sermója nyomán a Katolikus Egyház Katekizmusa 

arra buzdít, hogy a dolgokban rejtező szépség magvát magában az Alkotóban keressük. A 

szépség Istenben gyökerezik, ezért a megváltás örömhírét megjelenítő művészet a szépség 

forrására, az örök Szépre irányítja a figyelmet. A liturgikus művészet valójában eszköz, amely 

az imádság, a kontempláció, a hit általi megismerés szolgálatában áll.16 VI. Pál a zsinat lezárását 

követő beszédének keretében így szólt a jelenlevő művészekhez:  

 

Ennek a világnak, amelyben élünk, szüksége van a szépségre, hogy ne zuhanjon kétségbeesésbe. A 

szépség az igazsághoz hasonlóan örömmel tölti el az emberek szívét, s ez az értékes gyümölcs 

ellenáll az idők romlásának. Egyesíti a nemzedékeket és megteremti közöttük a csodálat 

kommunikációját. Ez a kegyelem a ti kezeiteknek is köszönhető… Emlékezzetek arra, hogy a világ 

szépségének őrzői vagytok.17  

 

                                                           
12 Vö. Ratzinger 2002, pp.57-66, különösen 65. 
13 Pál VI. PP. 1964a Michelangelo Utolsó Ítélet freskója és teremtésciklusa által uralt szimbolikus helyen hangzott 
el. A reneszánsz mester szobrász, festő és építész, a Szent Péter-bazilika újkori tervezője, vagyis a művészet 
holisztikus ismerője volt. A kápolnában, művészek jelenlétében elmondott mise a liturgia és művészet egységét 
igyekezett megerősíteni. 
14 Pál VI. PP. 1964b, 313, vö. SC 122. 
15 Pál VI. PP. 1964b, 314 (ford. Vertse Márta). 
16 Vö. KEK 32. „Isten a legfőbb szépség”, ld. Szent Ágoston: Confessiones 10,27 (Rózsa 2002, p.279), és „A teremtett 
világ bizonyosságot tesz Alkotójáról”, uo. 11,4 (Rózsa 2002, p.310). 
17 Pál VI. PP. 1965, ford. Vertse Márta. 
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Az 1965. december 8-án elhangzó beszéd és az 1964-es homília tartalma XVI. Benedek 

pápa negyvenöt évvel később, ugyancsak a Sixtus-kápolnában tartott beszédével is 

párhuzamba állítható. A pápa megerősítette, hogy az egyház csakis a tartalmában, üzenetében 

liturgikus szépművészetet tekinti sajátjának.18 A zsinat tanítása a művészetről nem veszítette 

érvényét az egyházban. Bár az elmúlt évtizedek építészete jelentős változáson ment keresztül, 

a szépség olyan kritérium, amely alapján tértől és időtől függetlenül ma is különbséget 

tehetünk ars grata és non grata között. Miként határozza meg az egyház a szépség fogalmát, 

és kell-e definiálni egyáltalán?  

Szépség alatt nem a fizikai, hanem a lelki stimulust érti az egyház, az ember Istenhez való 

hasonlóságát. A szépérzék olyan lelki működés, amely fogékony a hozzá hasonló dolgokra a 

külvilágban is.19 Sajátos módon épp a liturgia ebben az egyház nagy tanítómestere. A 

Sacramentum Caritatis szerint a liturgia az a földi esemény, amelyben a keresztény hit 

misztériuma (húsvét titka) a világ számára láthatóvá, az eucharisztia szentségében pedig 

kézzelfoghatóvá vált. Ebben a teremtő Isten maga, a szépség forrása van jelen, akinek 

kizárólagos joga önmagát tetszésének megfelelően kinyilvánítani.20 Ebből következik, hogy a 

liturgiát Isten mindent felülmúló szépsége hatja át, amelyben övéit részesíti az egyház 

közössége által. A helyesen végzett liturgia szép, mert a szépség az igazság ragyogása:21 

 
A liturgiának ugyanis, mint a keresztény kinyilatkoztatás egészének is, benső kapcsolata van a 

szépséggel: veritatis splendor, „az igazság ragyogása”. A liturgiában fölragyog a húsvéti misztérium, 

mely által maga Krisztus vonz bennünket magához és hív közösségbe… meghalad minden evilági 

szépséget. Az igazi szépség Isten szeretete, mely véglegesen a húsvéti misztériumban mutatkozott 

meg irántunk. 

(…) Éppen ezért a szépség nem dekoratív eleme a liturgikus cselekménynek; hanem inkább alkotó 

eleme mint magának Istennek és az Ő kinyilatkoztatásának sajátossága.22 

 

Eszerint a liturgia a hit igazságának leleplezése; a hely pedig, ahol mindez történik, a 

templom, különösképpen pedig a templom szentélye, ahol az eucharisztia misztériumát 

ünneplik. A 2007-ben kiadott apostoli buzdítás szövege XVI. Benedek pápa még bíboros 

korában írt könyvének, a Liturgia Szellemének szemléletét tükrözi. Bár könyvében egy külön 

fejezet szól az építészetről, és további kettő a templom tájolásáról, mindezeket csak a 

későbbiekben taglaljuk. A bíboros szépségre vonatkozó szemléletes leírásba szerint az egyházi 

művészetnek mint kép és formateremtő erőnek elsősorban a „megváltás ikonját” kell 

felmutatnia. Az egyháznak tovább kell haladnia a 13. század óta járt útján, de szüksége van a 

II. Niceai Zsinat eredményeinek felelevenítésére. A keletiektől nem kell az 1551-es Moszkvai 

Zsinaton véglegesített ikonteológiai tételeket átvenni, de a kép-tisztelet alapelveit a katolikus 

egyháznak is mértékadónak kell tekintenie.23 Meg kell például szívlelni a liturgikus kép, vagyis 

az ábrázoló művészet jelentőségét, amely – a biblia pauperum szerepén túl – arra hivatott, 

hogy az örök isteni szépség szemlélésére buzdítson. A kép a vallásos áhítat eszköze (és nem 

                                                           
18 Benedek XVI. PP. 2009, magyarul megjelent: Benedek XVI. PP. 2010. Vö. SC 122, és ODEA II,3. 
19 Hasonlók hangzottak el a Pápai Lateráni Egyetemen 2012. január 14-én, A szépség útján az új evangelizáció felé 
címmel rendezett konferencián, ld. A. Sz. 2012. 
20 Bux 2011a, pp.35-41, vö. SCa 41 
21 „A szépség az igazság ragyogása.” Vö. Szent Ágoston: Sermo 1,7. 11,10. 22,7. 29,76. Heidegger 2006, p.43 
hasonlóan fogalmaz: „A szépség annak módja, ahogy az igazság el-nem-rejtettségként létezik.” Uo. p.64: „A 
megjelenés, mint az igazságnak a műben és műként való léte: a szépség.” A Bose-monostor II. Vatikáni Zsinatra 
emlékező XI. Nemzetközi Liturgikus Konferenciája kiemelten foglalkozott a liturgia szépségével, ld. Cassingena –
Trévedy, F.: „«Nobile bellezza»: per un’estetica liturgica”, XI Convegno Liturgico Internazionale: Il Concilio 
Vaticano II. Liturgia, architettura, arte. Monastero di Bose, 2013. május 30. – június 1. Hozzáférhető: 
<http://www.monasterodibose.it/content/view/4986/529/lang,it> [utolsó belépés: 2014. március 31.]. 
22 „A szépség és a liturgia”, in: SCa 35.    
23 Ratzinger 2002, p.120, vö. RMÁR 318. 
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tárgya!), amely megjeleníti a megváltást és a szenteket, hogy általuk beavasson az üdvös 

cselekedetek titkaiba.24 A Krisztus-ábrázolásokra úgy kell tekinteni, mint az isteni szépség 

közvetett megnyilvánulására, hiszen a láthatatlan Isten Krisztus arcában vált láthatóvá (Kol 

1,15).25 „A teljes képnélküliség az Isten emberré válásában való hittel összeegyeztethetetlen. 

(…) A szépnek azok a képei, amelyekben a láthatatlan Isten válik láthatóvá, a keresztény 

kultuszhoz tartoznak.”26A katolikus templomnak éppen ezért be kell fogadnia a vallásos 

tisztelet ábrázoló-művészetét, s ez leghatékonyabban akkor valósulhat meg, ha a templomot 

már az elejétől így tervezik.  

A szakrális művészet és a liturgikus tér a transzcendensnek van alávetve, ezért nem lehet 

önkényes. „Ez sokkal inkább az Egyházon belül formálódott, és a «mi»-re nyitott szubjektumot 

tételez fel.”27 Ugyanakkor a legmélyebb, legigazibb gondolatot megjelenítő műalkotás sem lesz 

pusztán e gondolattól szép, hiszen a szépséget semmiféle doktrínából nem lehet levezetni. 

Amint azt Szent Ágoston meghatározásából idéztük, a szépség lelke az igazság: a lényeg, a belső 

jelentés tökéletes áttetszősége. Az igazság nem jelentheti egy tantétel puszta helyességét, vagy 

valamely erkölcsi tanítás elismerését, még ha életvitelünkre nézve megannyira áldásos is. Az 

igazság ugyanis logosz, ami életrevalóság, teljesség és az értelem átható ereje.28 A liturgikus 

műalkotás valódi szépségét nem elég sem ésszel felfogni, sem érzékeinkkel élvezni. Mindezt 

Romano Guardini, a 20. századi liturgikus megújulás jelentős teológusa szinte 

felülmúlhatatlan tömörséggel foglalta össze. Szerinte az alkotónak „a mű lelkét kell megfognia. 

Akkor jár el helyesen, ha a kifejezéssel és formával nem is törődik nagyon, hanem a dolog 

lényegében rejlő igazságba igyekszik a legmélyebben behatolni.”29 Ilyenkor megláthatja, hogy 

a mű miként bontakozik ki rétegről rétegre önmagától. Szemtanúja lehet, hogy a rejtező igazság 

miként találja meg magának a legmegfelelőbb utat, hogy kifejezzék. Ez egyfajta őszinteséget, 

természetességet is jelent. A templom nem az asszociációktól, hanem önnön lényegétől: a 

liturgiától szép. Mivel pedig a szépség forrása a dolgok lényegében van, felismerése per 

definitionem intuíció: a megismerésnek olyan formája, amelyet a tapasztalatot megelőzően 

meglévő (a priori) ismeretek alapoznak meg.30 

 

                                                           
24 Ld. 2Kor 3,18, ill. SC 125. Vö. János Pál II. PP. 1999, idézi Fernández-Cobián 2009b, pp.29-30. A szent kép keleti, 
de a nyugati hitéletre is jótékony hatású spirituális értelmezését ld. Uszpenszkij 2003, pp.100-129, különösen 122. 
25 Vö. Bux 2011a, pp.64-68. 
26 Ratzinger 2002, p.118. 
27 Uo. p.120. 
28 Guardini 1940, pp.84-87. 
29 Uo. p.90. Vö. Herwegen Ildefons: Das Kunstprinzip der Liturgie. Paderborn 1916, p.18, idézi Guardini 1940, p.92. 
Vö. még SC 124. 
30 Stein 2009, pp.24-35, különösen 34. 
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3. ábra: Louis Bouyer, javasolt alaprajzi sémák kortárs templomokhoz. Forrás: Bouyer 2000, p.66, 68. 

 

 

3. Aktuális vita: „az Úr vagy a nép felé?” 

 

Általában úgy tartják, hogy a zsinati liturgikus konstitúció legnagyobb vívmánya a nép felé 

forduló (versus populum), másként „szembemiséző” oltár.31 Külföldön és idehaza konferenciák 

és kiállítások megnyitói is gyakorta visszhangozzák e tételt sokak nemtetszésére.32 Az 

utóbbiaknak van igazuk, hiszen a konstitúció semmit nem ír elő a templom szentélyének vagy 

oltárának kialakítására vonatkozóan. Amint azt fentebb már kifejtettük, a II. Vatikáni Zsinat 

liturgikus alapvetése nem bocsátkozik részletekbe, és jóval megengedőbb, mint elsőre 

gondolnánk. Megveti a reform alapjait, de nem határozza meg, hogyan vigyék végbe. Egyesek 

mégis odáig mennek, hogy az oltár, az ambó, a tabernákulum, sőt még a keresztelőmedence új 

helyét is a konstitúcióra vezetik vissza, holott ez ellentétes lenne a zsinati atyák szándékával, 

akik a templomról csak egyetlen szerény bekezdésben rendelkeztek: „A templomok építésénél 

ügyelni kell arra, hogy alkalmasak legyenek a liturgikus cselekményekre, s tegyék lehetővé a 

hívek tevékeny részvételét.”33 

A bekezdés egyfelől a liturgikus funkció elsőbbségét hangsúlyozza (minden egyéb 

szempont másodlagos, melyek taglalására nem kerül sor), másfelől a hívek tevékeny 

részvételének (participatio actuosa) jelentőségét emeli ki. A konstitúció számos egyéb pontban 

is előirányozza, hogy a papság és a hívek se a liturgiában, se a plébánia életében ne 

határolódjanak el egymástól: Isten népe, amelynek a papság is része, ne rendelkezzen belső 

korlátokkal, amelyek a klérust és a laikusokat különválasztanák. Ez persze nem azt jelenti, hogy 

az istentiszteletben nem szabad érvényesülnie egyfajta hierarchiának és funkcionális 

tagolásnak, hiszen a gyülekezet és a papság a Megváltó egyazon misztikus testének része, 

amelyben Krisztusnak mint főnek vezetése alatt a tagok különböző szerepet töltenek be. Mint 

                                                           
31 Ld. Alácsi 2006, pp.17-25. Példa erre Vicens y Hualde 2009. Ennek gyakorlati okára világít rá találóan, ha nem is 
kielégítően Wesselényi-Garay 2010, p.48. 
32 Kálmán 2008, vö. Fernández-Cobián 2009b, pp.32-33. 
33 SC 123, 3. bek. 
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a test tagjai, a hívők képességük szerint foglalják el helyüket az egész test épülésére, amelyet 

egy tagolatlan, homogén tér kevéssé képes kifejezni.34 Az összetartozás csak egy egységes, de 

kellően változatos környezetben értelmezhető helyesen, amit fontos gesztusok is erősíthetnek, 

mint a két szín alatti áldoztatás, vagy az a gyakorlat, hogy a hívek a celebráns kenyeréből veszik 

magukhoz az eucharisztiát.35 Az istentiszteleten a hívők serege a papsággal bizonyos 

értelemben úgy áll Isten előtt, mint az utolsó ítélet számadásakor: egyenlőként, de személyre 

szabott mértékkel mérve.  

Bár a konstitúció erről nyíltan nem foglal állást, utalásként már itt is előtérbe helyezkedik 

a szemlélet, miszerint az oltár lényegében az utolsó vacsora asztala.36 A zsinat általános 

elvárása, hogy „a hívek ne csak mint kívülállók vagy mint néma szemlélők legyenek jelen a 

hitnek ezen misztériumán, hanem azt a szertartásokon és imádságokon keresztül jól megértve, 

a szent cselekményben tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt; tanuljanak Isten 

igéjéből, merítsenek erőt az Úr testének terített asztaláról”.37 A közös részesedés a terített asztal 

lakomájából (vagyis az utolsó vacsorából) jelképe lett az egyházi reformnak, de ebből még nem 

következik, hogy a misét a nép felé fordulva, vagy az asztal körül állva kell bemutatni. A zsinat 

a liturgia lényegét továbbra is a „fölséges Isten imádásában” (devotio) – és nem a lakomában 

(cena) – határozta meg,38 és ez feltételezi az isteni személynek mint valamely magasabbnak és 

tökéletesebbnek külső (és láthatatlan) jelenlétét a mise alatt. A láthatatlanul jelenlévő imádása 

jellemzi az istentisztelet előkészületi szakaszát egészen addig, amíg misztériuma láthatóvá és 

egyúttal bensővé nem válik az eucharisztiában. Az imádat gesztusát az Úr felé fordulás 

hagyománya őrizte meg, amely gyakran összekapcsolódott a templom keleti tájolásával, vagy 

irányított-hosszházas kialakításával.39 A Sacrosanctum Concilium az „idők mostohasága miatt 

elveszett” hagyomány felelevenítésére, a „haszontalan járulékok” elvetésére buzdít a magasabb 

egység, közvetlenség és érthetőség kedvéért,40 ezért célszerű újragondolni a keletelés és 

irányított térszervezés lehetőségeit korunkban. 

A liturgikus konstitúció nem írja elő sem a nép felé forduló (versus populum) misét, sem 

az oltár szoborszerű kialakítását a szentélyben, de ma már szinte mindenütt ez az általános 

gyakorlat. A II. Vatikáni Zsinat első (1962. október 11. - december 8.) és második ülésszaka 

(1963. szeptember 11. - december 4.) során lezajlottak a reform irányelveit tisztázó szavazások. 

A liturgikus konstitúció nem kevés ellenállásba ütköző elfogadása41 után azonban még hosszú 

a sora azoknak intézkedéseknek, amelyek a mai állapothoz vezettek. Az első gyakorlati utasítás, 

amely a konstitúció irányelveit alkalmazta, egy 1964. szeptember 24-én kiadott Inter 

Œcumenici kezdetű instrukció volt. Ez már nyíltan szólt arról, hogy az egész templomnak egy 

„állandó és felszentelt oltárra” kell összpontosulnia, amelynek akár az új, akár a már meglévő 

templomokban bizonyos távolságra kell lennie a faltól, hogy könnyen meg lehessen kerülni, és 

ezzel lehetővé váljon a nép felé bemutatott mise.42 A szövegben szereplő „lehessen” (posse) 

azonban itt arra utal, hogy ismét csupán egy elvi lehetőségről vagy ajánlatról van szó, ami nem 

kényszerít az efféle oltárok kialakítására. Nem jelentett ez igazi újdonságot, hiszen már az ókori 

római bazilikák szentélye is lehetővé tette az oltárt megkerülését. A szabadon álló oltárt 

baldachin fedte, s az apszist rendszerint a püspök trónusa zárta. Így volt ez Szent Péter vatikáni 

                                                           
34 Uo. 26, vö. 1Kor 11,3. 12,12-30. Ef 2,11-22. Kol 1,18. 
35 SC 55, ill. RMÁR 85, vö. RS 89.  
36 Az utalás tartalma explicit formában semmilyen hivatalos dokumentumban nem szerepel, mert szövegszerűen 
ellentmondana XII. Pius enciklikájának, ld. MD 114. 
37 SC 48. 
38 Az imádás mellett a hívő gyülekezet tanítása játszik jelentős szerepet, ld. SC 33. 
39 Vö. Bux 2011a, pp.35-41, és Ratzinger 2002, pp.67-76, különösen 64; valamint Bouyer 2000, p.38. 
40 Az idézetek forrása: SC 50. 
41 Wiltgen é.n., pp.36-42 és 136-140, vö. Bux 2011b, p.231.  
42 IŒ-t idézi Bouyer 2000, p.69, és Bux 2011a, p.29. 
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mártíriumában is, ahol a nyugati szentélyben az oltárhoz járuló celebráns egyúttal a nép felé is 

tekintett.43 A VI. Pál vezette első koncelebrált liturgia televíziós közvetítése sokakat győzött 

meg a versus populum helyességéről, de az itt bemutatott mise a hagyomány fényében más 

jelképi értékkel bír a keleti szentéllyel épült, majd a zsinat hatására átalakított 

templomokban.44  

A konstitúciót a továbbiakban az 1969 áprilisában kiadott Római Misekönyv Általános 

Rendelkezései (Institutio) aktualizálta volna, de VI. Pál új misekönyvét a római kúria hangos 

tiltakozása fogadta. Két évvel korábban, a zsinat kísérleti fázisban lévő „normatív miséjének” 

megszavazására összehívott püspöki szinódus sem hozott áttörő eredményt; mi több, a 

nemzetközi sajtó a szinódus elutasító döntéséről beszélt. Alfredo Ottaviani és Antonio Bacci 

bíborosok a pápának írt levélben rövid kritikai vizsgálat alá vetették a „Szent Liturgiáról szóló 

konstitúció aktualizálására létrehozott zsinat szakértőinek” új rendtartását (novus ordo), 

amely szerintük eltávolodott a katolikus teológiától. A levél kifogásolta, hogy az új mise 

elhanyagolja az átlényegülést (transsubstantiatio), és az eucharisztiában lévő valós isteni 

jelenlétet. A bíborosok felhívták a pápa figyelmét, hogy – mivel nem utal kellőképpen Jézus 

Krisztus keresztáldozatára – az oltár mint egyszerű asztal nem megfelelő a húsvéti misztérium 

ünnepéhez.45 Ottaviani és Bacci XII. Pius Mediator Dei enciklikája (1947) nyomán járt el, 

amely élesen bírálta mindazokat, akik a szentmise áldozatát részben vagy egészen a testvéri 

lakoma cselekményeként értelmezték, és – oltár helyett puritán étkezőasztallal hangot adva 

elképzelésüknek – az általános communiót tekintették az istentisztelet csúcspontjának.46  

Ha nem is pusztán e levél hatására, de a misekönyvet a pápa ezután átdolgoztatta, és 1970-

ben új, módosított kiadásban jelent meg, a korábbi változathoz képest három-négy eltéréssel. 

Két ambó helyett például itt már csak egyről olvashatunk – a liturgikus hagyomány 

szempontjából nem túl szerencsés csere47 –, és döntés született a mise és az Úr vacsorájának 

pontosabb meghatározásáról, amely már nemcsak az „Úr emlékezetének ünnepe”, hanem 

eucharisztikus áldozat is. Jézus Krisztus jelen van lényegi módon és maradandóan az 

eucharisztikus színek alatt, a pap személyében és szavaiban, és a nevében összegyűlt hívek 

között.48  

A mise alkalmas irányának meghatározásához további támpontokat ad a Római 

Misekönyv az Orate fratres, a Pax Domini, az Ecce Agnus Dei és a záró imák bevezetésénél. 

Még a Misekönyv 2002-es kiadásában is így szólnak a rubrikák: „a pap a nép felé fordulva 

mondja”; vagy az átváltoztatás szertartásánál: „a pap az oltár felé fordulva mondja”. Ezek a 

celebráns testtartásának változó irányára utalnak, amely mindig arra fordul, ahol az imában, 

könyörgésben vagy áldásban megszólított isteni személy, vagy hívő gyülekezet van.49 Istent 

                                                           
43 Bouyer 2000, pp.30-41 szerint az imádat perceiben vele együtt a nép is keletre fordult és nem a szentélyben zajló 
előkészület menetét tartotta szemmel, vö. Földváry 2003b, p.134-135. Lang 2006, p.65-67 azonban kifejti, hogy a 
vatikáni bazilika alaprajzát elsődlegesen mártírium funkciója határozta meg, ezért itt vitatható, hogy az imádság 
ténylegesen keletre irányult volna. Otto Nußbaum kételkedik benne, hogy a mise kánonja alatt a gyülekezet egy 
része hátat fordított volna a nyugati oltárnak. Erre nem is volt szükség, ha az eseményeket inkább a mellékhajókból, 
oldalról követte, ld. Lang 2006, p.70. A tengelyes-irányított szerkesztőelv fenntartása mellett a liturgikus naptár 
szerint is változhatott a hívek elhelyezkedése a templomtérben, nem véletlen, hogy a 16. század előtt semmiféle 
dokumentum nem foglalkozik intenzíven a nép felé fordulás kérdésével. A Cæremoniale Episcoporumból, és a 
Pontificale Romanum főoltár szentelésére vonatkozó utasításaiból világosan kiderül, hogy a megkerülhető oltár és 
a nép felé történő misézés lehetősége nem jelent liturgiatörténeti újdonságot, vö. Bouyer 2000, pp.69-70, és 
Ratzinger 2002, pp.71-72. A versus populumra elsődlegesen a Ritus Servandus (Missale Romanum) szolgál 
magyarázattal. 
44 Földváry 2002, p.178 (41. lábjegyzet), és Ratzinger 2002, pp.62-64, 69, valamint Bux 2011a, p.31. Vö. Zsolt 
102/103,12. 
45 Bux 2011b, pp.230-233. 
46 MD 62 és 114. 
47 Vö. Bouyer 2000, pp.75-76, vagy Földváry 2006, pp.167-169. 
48 A RMÁR 7. pontját Bux 2011b, p.233 fejti ki szemléletesen, de ugyanerre vonatkozik SC 7 és KEK 1373 is. 
49 Bux 2011a, p.30. 
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nem lehet megáldani, de áldást kérni egyedül tőle lehet; hasonlóképp a könyörgés sem szólhat 

a népnek, csak a népért. Ebben is megnyilvánul a pap közvetítő szerepe Isten és a gyülekezet 

között, így nem véletlen, hogy a misekönyv még ma is megkülönbözteti a két versust. Ahol nem 

tekintenek az Úrra, legalább lélekben felszólítja erre a papot a kellő pillanatban.  

Szorosan hozzátartozik ehhez egy Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció 

(Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum) által 2000. szeptember 25-én 

közreadott responsum, amely elutasítja a Római Misekönyv rendtartása egy cikkelyének50 

olyan értelmezését, miszerint „nép felé forduló” oltárokat építeni mindenütt „kötelező, ahol 

csak lehetséges”. Az Institutio első kiadása szerint ilyen oltárokat építeni csak ott „kívánatos, 

ahol lehetséges”(quod expedit ubi possibile sit). A 2002-es kiadás itt az ubi (ahol) helyett már 

ubicumque-t (bárhol, ahol csak) írt, amellyel tartalmilag szigorította a cikkelyt. Az első változat 

még azt jelentette: nép felé forduló oltárokat csak ott célszerű építeni, ahol nem ütközik 

különösebb akadályokba.51 A responsum miatt azonban még a szigorított változatot sem lehet 

úgy értelmezni, mintha kötelezőnek írná elő a nép felé forduló oltár használatát.52 Sem a 

liturgikus konstitúció, sem az annak aktualizálására kiadott instrukciók nem írják elő, hogy az 

áldozati liturgiát egyedül a nép felé fordulva lehet végezni. Hogyan válhatott mégis e gyakorlat 

egyoldalúvá? Egyesek Giacomo Lercaro bíborosnak, a II. Vatikáni Zsinat elnökének 

püspökkari konferenciához írott levelében találják – alaptalanul – az új norma kétséget kizáró 

rendeletét.53 A szentélyre vonatkozó levélrészlet így szól: 

 

Ahhoz, hogy a liturgia valódi és átélt legyen, nem elkerülhetetlenül szükséges, hogy az oltár a „nép 

felé” legyen fordítva. A szentmisében az ige liturgiájának egészét a papi székből, az ambótól vagy a 

felolvasóállványtól végzi a celebráns, vagyis szembefordul a néppel. Ami az áldozati liturgiát illeti, 

hangszóró berendezések kellőképpen lehetővé teszik a részvételt.54 

 

Lercaro csak annyit kívánt, hogy az igeliturgia gyülekezet felé fordulva hangozzék el. Némi 

összhangban van ez az evangéliumolvasás középkorban kialakult rendjével, amely mint égi 

szózat, a templom tagolásától függően a szentély pereméről vagy a kórusrekesztő magaslatáról 

(lettner vagy jubé) szólalt meg.55 Ezekben az időkben még nem lehetett az elektronikus 

hangerősítés eszközével élni, de a szövegértelmezést e nélkül is áthatotta az istentisztelet 

egészének drámaisága és húsvéti titka. A napjainkban újra felfedezett jelképes kézmozdulatok, 

testhelyzetek és helyváltoztatások a részvétel bizonyos értelemben közvetlenebb formáját 

tették lehetővé, míg a szövegek azonnali felfogása nem volt kimondott követelmény: a mise 

intellektuálisabb átéléséhez a tanuláson keresztül vezetett az út. Lercaro zsinati alapelveknek 

megfelelő utasítása nem is szándékozott radikálisan változtatni ezen, inkább az oltárnál végzett 

felolvasás gyakorlatát kívánta orvosolni. A szentírás-magyarázó beszédek (homíliák) a néphez 

szóltak a reformot megelőzően is – ehhez jobb híján rendelkezésre állt a templomhajóban 

elhelyezett szószék. A levél az igeliturgia helyét sem kötötte meg, nem zárta ki a 

felolvasóállvány használatát, hogy a szentlecke (lectio) és az evangéliumi passzus különböző 

                                                           
50 RMÁR 299, vö. ODEA IV,8.  
51 Ilyen akadályt jelenthet a meglévő templomok falhoz csatlakozó oltárának elbontásával járó költség, vagy a 
műemléktemplomok szentélyének átalakításával járó felbecsülhetetlen kár, ld. RMÁR 303. Durva beavatkozás 
áldozata lett Santiago de Compostela főtemploma, aminek fogadtatásáról ld. Fernández-Cobián 2009a, p.98 és köv. 
Hazánkban a pécsi székesegyház fából készült új népoltára az itt eleve szembemisézős régi baldachinos oltár alatt 
még ennél is ésszerűtlenebb. 
52 Bux 2011a, p.79, vö. Joseph Ratzinger bíboros Lang 2006-hoz írt előszavával, uo. pp.7-10.  
53 Például Ignacio Vicens Hualde, ld. Fernández-Cobián 2009a, p.97. 
54 Lercaro 1966-t idézi Bux 2011a, p.29-30. 
55 Vö. Földváry 2002, p.179, és Földváry 2003b, pp.154-155. 
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helyekről hangozhasson el. Az 1969-es Római Misekönyvben még fellelhető kettős ambó az 

igeliturgiát ma is differenciáltabbá és érthetőbbé tehetné a hívek számára.56 

Ami az áldozati liturgiát illeti, arról végképp nem esik szó, hogy az ott zajló diszkrét 

eseményeket szemmel követhetővé kellene tenni, ennek ugyanis nincs olyan jelentősége, mint 

az érthetőségnek az igeliturgia alatt.57 Az Isten felé fordulás gesztusa a pap és a hívek részéről 

itt fontosabb lehet, mint – a keleti kereszténységben és a régi római gyakorlatban egyébként 

ikonosztázzal, ill. függönnyel takart – előkészítések és papi imák szemmel tartása. Nem kell 

ennél több annak alátámasztására, hogy az istentisztelet még ma is végezhető a szakrális 

irányok betartásával, változatosan, és egészen a húsvéti misztériumnak felajánlva.58 

 

 

 

 
 
4. ábra: Jan Olav Jensen és Børre Skodvin, ciszterci kolostor, Tautra (2003-2006). Forrás: Jászay 2010, p.29. 

 

                                                           
56 Vö. Földváry 2006, pp.167-169, vagy Bouyer 2000, p.70. 
57 Megerősíti ezt a reformteológia gyakran idézett, Szent Páltól származó passzusa is: „a hit hallásból fakad” (Róm 
10,17). 
58 Nicola Bux említést tesz Annibale Bugnini próbálkozásáról, aki megkísérelte volna a konstitúció egyoldalú 
értelmezését tartósítani. A zsinat utáni reform megvalósításával megbízott bíboros azt kérte a pápai államtitkártól, 
hogy az 1970-ben kiadott misekönyv érvénytelenítse V. Pius addig használatos, utoljára XXIII. János által 1962-ben 
publikált misekönyvét. A korábbi rítus szerinti misevégzést törvény sújtotta volna. A bíboros kérelmét 1974. június 
10-én elvetették, mivel az nem tartotta tiszteletben a hagyományt. Nem sokkal később, október 28-án megjelent az 
Istentiszteleti Kongregáció Conferentiarum episcopalium c. dokumentuma, amely Bugnini törekvéseinek kedvez. 
A liturgiagyakorlás módjának helyes megítélése szempontjából azonban ez a végzés sem minősül perdöntőnek. Vö. 
Bux 2011b, p.259.  
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4. A liturgia téri minimumkövetelményei 

 

Eddig igyekeztük bemutatni, hogy a templomépítészet miben élvez szabadságot korunkban, 

amihez a II. Vatikáni Zsinat és a liturgikus reformmal kapcsolatos legfontosabb 

dokumentumokat használtuk fel. E szövegek alapján más következtetésekre jutottunk, mintha 

a zsinat óta széles körben elterjedt – és épp ezért figyelmen kívül nem hagyható – gyakorlatok 

közvetlen elemzéséből indultunk volna ki. Megállapíthatjuk, hogy a rendelkezésre álló 

dokumentumok a jelenleg tapasztalhatónál jóval nagyobb változatosságot és mozgalmasságot 

engedne meg az istentisztelet formájában és alkotói kifejezésében, hogyha azokat megfelelően 

értelmeznék. Erre hívta fel a figyelmet XVI. Benedek pápa 2007. július 7-én kiadott 

Summorum Pontificum kezdetű motu proprio apostoli levele.59 A liturgia sokszínűsége ma is 

olyan templomépítészetet eredményezhetne, amely individuális újítások helyett a különböző 

liturgikus rendtartások belső szépségéből merítene ihletet. 

A templommal kapcsolatos egyházi álláspontok tisztázásával egy időben szót kell ejteni a 

liturgikus reform árnyékos oldaláról is. Ma szinte általános jelenség, hogy a liturgiával 

szabadon kísérletezve a misébe magán-szertartásokat iktatnak be. Mások önkényesen 

csökkentik a jelentőségét a keresztény kultusz nem kötelező, de hagyományosan szép 

elemeinek. A negatív változások az évek során ugyanabba az irányba mutattak, mint a 

félreértett 1969-es „normatív mise”. Mindezek hatására ma már kezd feledésbe merülni, hogy 

a templom nemcsak az istentisztelet, hanem a zsolozsma, az engesztelés, a szentségimádás, és 

a magánimák helye is. Az Úr változatos imádata (devotio) arra a hitre épül, hogy Isten a 

templomban szüntelenül jelen van. 

Néhány protestáns felekezet gyülekezeti térében nem találunk az isteni jelenlétre 

közvetlenül utaló jeleket, így a húsvéti misztériumról való elmélkedésre kijelölt helyek is 

hiányoznak. A katolicizmus – miként a keleti kereszténység is – azonban hisz a teljes 

átlényegülésben. A II. Vatikáni Zsinat ökumenizmusa ennek ellenére komoly lépéseket tett a 

keresztény egység felé,60 de ez néhol aránytalanul sokat követelt: az eucharisztikus jelenlét, a 

húsvéti misztérium világos kifejezésének hiányát. Egy olyan gyakorlatot, amely például az 

oltáriszentség és az úrvacsora közti szakadékot csupán teológiai problémának, és mint olyat, 

minden további nélkül áthidalhatónak tekintette.61 Az 1969-es misekönyv fogalmazását – 

amely az „áldozati oltár” helyett gyakrabban használta az evangélikus vagy református 

teológiával összecsengő „menzát” – később helyesbíteni kellett. 

VI. Pál 1970-ben kiadott új római misszáléja ellenére a következő évtizedek egyre több 

szabadosságot szültek, amelyről 2003-ban II. János Pál pápa is sajnálattal nyilatkozott. Mint 

mondta, a zsinat liturgikus reformja sokat segített abban, hogy a hívek tudatosabban és 

aktívabban vehessenek részt a liturgián, s ezáltal élő közösséggé formálódjanak (communio), 

de helytelen, hogy ezzel párhuzamosan megindult a vallásos imádat (devotio) felbomlása és a 

templom profanizálódása. A közösségekben elhagyták a szentségimádás gyakorlatát, és „az 

oltáriszentséget megfosztották áldozati értékétől”, mintha az „nem mutatna túl egy testvéri 

lakomán”.62 E szempontból jelentős fordulópont az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi 

Kongregáció 2004-ben kiadott Redemptionis Sacramentum kezdetű iránymutatása, amely a 

helytelen liturgikus gyakorlatoknak és az oltáriszentséggel kapcsolatos helytelen 

                                                           
59 A továbbiakban csak motu proprio. 
60 Vö. Wiltgen é.n., pp.89-94 és 118-126. 
61 Ezzel nem áll arányban a református Heidelbergi Káté, amely igen szigorú képet fest híveinek a katolicizmusról. 
A „Mi különbség van az Úr vacsorája és a római katolikus mise között?” kérdésre így felel: „A mise ellenben azt 
tanítja, hogy (…) Krisztus a kenyérnek és bornak színe alatt testileg jelen van és ezért ezekben kell Őt imádni. Ezért 
a mise nem más, mint megtagadása Jézus Krisztus egyetlenegy áldozatának és szenvedésének, és kárhozatos 
bálványimádás.” Heidelbergi Káté XXX,80 (Kálvin Kiadó, Budapest 2005, pp.54).    
62 EE 10, idézi Bux 2011a, pp.152-153. Vö. ODEA IV,3-4. 



 
 

21 
 

magatartásnak kánonjogi szankciókkal kívánta elejét venni; meghatározta a miséken való 

részvétel helyes módját, a pap által kerülendő hibákat és javított a mise szentségi fegyelmén. 

Az iránymutatás a Tridenti Zsinat 22. ülésszakának Decretum de observandis et evitandis in 

celebratione missæ című dokumentumára támaszkodik, amely a régi Római Misekönyv 

hibákról és tévedésekről szóló fejezetének vázát képezi.63 Nicola Bux szerint, hogyha már a VI. 

Pál-féle misszáléba is beillesztették volna a dokumentumot, elkerülhető lett volna megannyi 

félreértés. Kevés dolog szemléltethetné jobban a szakrális fegyelem és a liturgikus hagyomány 

kapcsolatát. 

Az instrukció külön kitér a tabernákulumot őrző kápolnára, amelynél elsődleges 

szempont, hogy az elmélyedésre alkalmas hely csendje és védelme biztosítva legyen. Ez a 

szentségimádás javasolt helye a templomon belül. 2007-ben sor került a szentélyben 

elhelyezhető tabernákulum tárgyalására is, ami felelevenítette a latin rítus tengelyességének és 

tájolásának kérdését.64 A szentségtároló szekrény ma már nem kerülhet az oltárra, de nem tiltja 

az egyház, hogy a szentély fala előtt, középen helyezzék el, amivel ugyan meg lehetne őrizni a 

tridenti oltárkompozíció előnyeit, de a vele járó hátrányok is új megvilágításba kerülnének. A 

legszentebb hely fizikai egysége és a térszervezés világos utalása híján előállhat az isteni jelenlét 

konfliktusa, ahol már nem egyértelmű, hogy a tabernákulumban elzárt oltáriszentséget vagy az 

oltáron testté lett Krisztust illeti a hódolat, holott az istentisztelet végpontja nyilvánvalóan az 

utóbbi. Az oltár nem kerülhet olyan helyzetbe, mintha túlmutatna önmagán egy másik látható 

szentség felé, ezért – hacsak nem helyezik külön kápolnába – nem tanácsos a tabernákulumot 

a szakrális tengely irányzékaként használni.65 Ezt a funkciót nem töltheti be a pap széke sem, 

amely ugyancsak szerény, oldalsó pozíciót kell elfoglaljon, legyen az a szentélyben, a kórus 

soraiban, vagy a hajóban. Az ima-iránnyal és az oltáriszentség tiszteletének helyével 

kapcsolatos kérdések mérhetetlenül fontosak a hitélet számára, de ebből útmutatás híján 

sajnos nem sokat sikerült észrevenniük korunk templomépítőinek. A liturgia időszerű kérdései 

ma az eucharisztia tiszteletével, s vele szoros összefüggésben a római rítus „rendkívüli 

formájával” kapcsolatosak. 

A „rendkívüli forma” elnevezés nem utal újabb liturgikus reformra, vagy egy teljesen új 

rítus bevezetésére, hiszen az egyház mindig is kapcsolatban kívánt maradni saját 

hagyományával. Ellenkezőleg. A római rítus II. Vatikáni Zsinat előtti formáját nevezzük így, 

amelynek szabad gyakorlását XVI. Benedek pápa motu propriója 2007-ben minden gyülekezet 

számára lehetővé tette.66 Ma már püspöki külön kérvény nélkül is elő lehet venni XXIII. János 

szinódus előtti, 1962-ben kiadott misekönyvét; mi több, Európa-szerte papi továbbképzések 

indultak a régi forma elsajátítására.67 János pápa misszáléja V. Piusz (1504-1572) rendtartását 

adta tovább, aki lényegében Nagy Szent Gergely miséjét újította fel.  A rendkívüli forma 

napjainkban a szentségi fegyelemre, az Úrra tekintő egyház dogmatikus alapvetéseinek 

felelevenítésére jótékonyan hat a gyakorlatban, s e hatás idővel a rendes (VI. Pál misszáléja 

szerint végzett) formára is kiterjedhet.68 

                                                           
63 „De defectibus in celebratione Missarum occurrentibus”, ld. Bux 2011a, p.42. 
64 RS 129-131, és SCa 69, vö. Barsi 2003, p.88 és köv. 
65 Bux 2011a, pp.81-84 ellenében ld. Földváry 2006, pp.155-156. Az állandó jelenlét helyének ilyen mértékű 
kiemelése az ellenreformáció történelmi álláspontjával függ össze.  
66 SP 1. cikkely. 
67 SP 5. cikkely, 4.§ értelmében. Az „ősi római rítus” a motu propriót megelőzően 1993-ban – „tekintettel a lelki 
jótéteményekre, amelyekkel ez a rítus gazdagította a Közösséget” – a Templomos Lovagrend hivatalos liturgiája lett. 
Hazánkban a rend prelátusa a magyar preceptor által már 2002-től szemináriumot indított a rítus megismerésére 
és mai lehetőségeinek kutatására, amelynek eredményeit Pánczél 2006 dokumentálja. A rendkívüli formának 
kedvező tér elsők között a sarutlan karmelita rend templomának átalakítása után valósult meg Magyarszéken. 
68 Vö. Bux 2011a, p.47. 
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5. ábra: Földváry Miklós István, a katolikus templom elvi felépítése (2013). Forrás: F.M.I. vázlata alapján K.V. 
Jelmagyarázat: 1: az áldozat helye (szentély), központjában oltárral; 2: az ige helye (kórus vagy plánum), 
központjában „éneklőszékkel” vagy felolvasóállvánnyal; 3: a beavatás helye (előtér), központjában 
keresztelőkúttal. A: ambó vagy pulpitus; C: kredencia, előkészítő asztal; D: diakónus; E: evangéliumolvasás 
alkalmi helye; K: kereszt korpusszal; P: pap; S: szubdiakónus. 

 

 

Az V. Piusz-féle misekönyv értékét már II. János Pál is elismerte 1984. október 3-án, 

amikor – még nem minden megkötöttség nélkül – engedélyezte a régi rítust. Ekkor tört meg a 

jég, ami később lavinát indított el. Világszerte elkezdték felismerni a régi rendtartás (vetus 

ordo) szépségét, összetettségét és mesteri kompozícióját, amely tartalmazta az őskereszténység 

imáit és könyörgéseit, mozgásával a mennyei seregek táncát, felépítésével a kozmikus rendet 

jelenítette meg. A hitelességi szempontok azonban a liturgikus reform mellett elsikkadtak. 

Bizonyítják ezt II. János Pál 2001. szeptember 21-i általános kihallgatásán elhangzott szavai, 

amelyben a pápa leszögezte, hogy a régi mise jobban kifejezi a papnak „szent misztériumok 

előtti alázatát és a hódolatát”, minden liturgia lényegét. A régi rítus ma is termékeny, és a vele 

való kapcsolat ápolása az egyház gyökereivel való kapcsolatot jelenti.69 

Benedek pápa szerint a régi rítus a keresztény közösség lelki épülésére van. A rendkívüli 

forma a „Lex credendi, lex orandi” (hit és imádság törvénye egy) elv alapján nem okozhat 

meghasonlást a hitben, ezért egyetlen gyülekezetet sem lehet megfosztani jogától, hogy az 

istentisztelet hagyományos módját válassza. A közösség a plébánostól kérvényezheti, és külön 

e célból személyi plébánia alapítását is kezdeményezheti.70 Mivel a plébániák korösszetétele 

gyorsan változhat, s a fiatalabb nemzedék általában fogékonyabb az újdonságokra, a rendkívüli 

forma iránti igény ennek megfelelően bárhol felmerülhet. Ezért templomainkat alkalmassá kell 

tenni arra, az újakat pedig eleve úgy kell tervezni, hogy a római rítus mindkét formája szerint 

misézhessenek bennük. Valódi építészeti kihívás ez, ami az eddiginél nagyobb rugalmasságot 

és felkészültséget kíván a tervezőktől. Átmeneti megoldást ugyan nyújthatnának mobil 

berendezésű templomok, de a templom jelképe (hit erődje), és az előírások rögzített 

berendezést kívánnak. Az istentisztelet kétféle terének egyesítésekor állandó megoldásokra kell 

törekedni. A feladathoz építészettörténeti példák, a liturgikus mozgalom kísérletei, és az utóbbi 

évek templomépítészete lehet segítségünkre. 

                                                           
69 „Bizonyos régiókban azonban sok hívő olyan szerető érzülettel ragaszkodott és ragaszkodik ma is a korábbi 
liturgikus formákhoz, melyek mélyen áthatották lelki kultúrájukat, hogy II. János Pál pápa e hívők iránt érzett 
lelkipásztori gondoskodástól indítva 1984-ben egy külön engedéllyel (indultum) az Istentiszteleti Kongregáció 
Quattuor abhinc annos levelével felhatalmazást adott a Boldog XXIII. János pápa által 1962-ben kiadott Misekönyv 
használatára. 1988-ban ugyancsak II. János Pál pápa «Ecclesia Dei» kezdetű motu proprio kiadott apostoli levelével 
buzdította a püspököket, hogy e lehetőséggel minden ezt kérő hívő javára széles körben és nagylelkűen éljenek.” SP 
bevezető, 8. bek. Vö. Bux 2011b, p.257. 
70 SP 1. cikkely. Vö. SCa 34, továbbá SP 5. cikkely, 1.§, valamint 10. cikkely.  
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Bár a motu proprio sürgető feladat elé állítja az építészeket, a gyakorlatban csak apránként 

tapasztalható változás. Hozzájárulhat ehhez néhány szempont, amit figyelembe kell venni, ha 

templomot tervezünk: a szentély tájolása, a templom tengelye, a differenciált térszervezés 

lehetőségei, a korpusszal ellátott kereszt, fix tárgyak (pl. oltár, ambó) és mobíliák (pl. 

felolvasóállvány) helye. Segítségünkre lehet egy-két, az utóbbi évek alatt bevált megoldás, 

például az ún. „Benedek-oltár”.71 

A részletesebb elemzések előtt kilenc pontban összefoglaljuk a templomok funkcionális 

felépítésére vonatkozó építészeti minimumkövetelményeket. Az összeállítás normál betűvel 

szedett részei az egyház által jóváhagyott zsinati és zsinat utáni liturgikus dokumentumokra,72 

míg a kurzivált sorok a római rítus rendkívüli formájának kedvezően a templom hagyományos 

térszervezésének íratlan szabályaira támaszkodnak [5. ábra]: 

 

1. A templom elsősorban az egyház összegyűlt népe, és csak másodsorban építmény. Fő 

feladata, hogy elősegítse a helyes liturgikus gyakorlatot, és ehhez megfelelő helyet kell 

biztosítania a hívek számára. Az eszkatológikus tartalomnak megfelelően 

térszervezése legyen funkcionálisan tagolt és irányított. Ahol arra lehetőség van, 

törekedni kell a szentély keleti tájolására.  

 

2. Minden templomban egy szabadon álló, rögzített oltár álljon. Az asztallap anyaga 

megmunkált vagy nyers kő, más tömör anyag (pl. fa) csak püspöki engedéllyel 

alkalmazható, de az oltár étkezőasztalszerű kialakítása ebben az esetben sem 

megengedett. Az oltárnak mint az áldozat helyének kiemelt, központi helyen kell 

elfoglalnia a templomtérben, ahol megkerülésére lehetőség van. Az oltárasztal alá 

szentek relikviái is elhelyezhetők. Másodlagos oltár csak jól megkülönböztetett, a 

főoltáréval jelentőségében össze nem téveszthető helyiségben, szétszerelhető 

mobiloltár csak a templomon kívüli szertartások céljából építhető.  

 

3. Az oltáriszentség tárolására használt tabernákulum nem kerülhet az oltárra. Célszerű 

elkülöníteni egy erre a célra kialakított kápolnában, amely a szentségimádás helye, de 

a szentélybe is kerülhet. Fontos a kiemelten védett hely biztosítása számára a 

templomon belül. Szentélyben való elhelyezés esetén nem ajánlott annak végébe, 

középre helyezni. 

 

 

 

                                                           
71 Ratzinger 2002, p.75, vö. Dobszay 2008. 
72 Az összeállításához felhasználtuk Fernández-Cobián 2009b, pp.15-16 listáját, amelyet az elmondottak szerint 
kiegészítettünk és kritikai vizsgálat alá vetettünk. A liturgikus reform dokumentumai – a pápa, a II. Vatikáni Zsinat, 
valamint elnöke, Giacomo Lercaro és titkára, Annibale Bugnini írásait is beleértve – nem igazolják a 
keresztelőmedence elhelyezésére vonatkozó megfontolásait, miszerint célszerű az oltár közelében felállítani. E 
megoldást csak az ötletszerű gyakorlati alkalmazás számlájára írhatjuk. A keresztelőmedence kérdését (F. Dölger 
kutatására hivatkozva) 1967-ben még eldöntetlennek tartotta Bouyer 2000, p.79, ill. külön e témában konferenciát 
rendeztek 2007-ben, ld. V Convegno Liturgico Internazionale: Il battistero. Monastero di Bose, 2007. május 31. – 
június 1. Hozzáférhető: <http://www.monasterodibose.it/content/blogcategory/152/334/lang,it> [utolsó belépés: 
2014. március 31.].  Elvetettük továbbá Fernández-Cobián 4. pontját, ami a pap mise alatti rögzített helyzetéről szól, 
mivel a reform – épp a korábban összetartozó liturgikus berendezés elemeinek szétválasztása miatt – a 19. századi 
gyakorlatnál elvileg nagyobb mozgásteret biztosít a pap számára. A liturgiavégzés mozgalmassága attól is függ, hogy 
honnét indul a bevonulás, ill. hogy az oltár, a papi szék és az ambó milyen távolságban helyezkednek el egymástól. 
Fernández-Cobián Lercaro 1966 idézett igeliturgiára vonatkozó részét félreérthette. Ez mintha azt sugallná, hogy a 
celebráns a teljes mise alatt egy helyben marad (ti. a papi széknél, az ambónál, vagy a felolvasóállványnál), holott ez 
még az igeliturgia alatt sem teljesül.  
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4. Az oltár közelében vagy az oltáron, jól látható helyen fel kell állítani egy rögzített, 

korpusszal ellátott keresztet. A kereszten Jézus Krisztus testének felismerhetőnek kell 

lennie. Az áldozati liturgia bemutatásának megfelelően a kereszt helye a szentély 

végében, középen van. Felszenteléskor a templom más részeiben el kell helyezni 

további négy vagy tizenkettő kisebb méretű keresztet.   

 

5. Egy rögzített ambó állhat az oltár közelében, a szentély lehetőség szerint déli, illetve bal 

oldalán, amely nem akadályozza az oltárra való rálátást. Ambó gyanánt célszerű 

megemelt pulpitust építeni, amely a szentély és a kórus határán, vagy a hajóban áll. 

Ajánlott felolvasóállvány alkalmazása is.  

 

6. A hajóból jól látható szentélyt úgy kell kialakítani, hogy a templom többi részétől 

különbözzék legalább alapjának megemelésével. Kezdetét legalább szerkezeti vagy 

burkolati váltás jelezze. A kórus helye legyen megkülönböztethető, de a hívektől ne 

határolódjon el. 

 

7. Papi szédesz a tabernákulum elé nem kerülhet. Hagyományosan az ambóval és a 

diakónus, szubdiakónus székével együtt a szentély déli, illetve bal oldalára kerülnek, 

a püspök széke velük szemben foglalhat helyet. Az Isten előtti szolgálat kifejezésére a 

szédesz legyen egyszerű és feltűnéstől mentes. Kerülendő a trónusszerű kialakítás. 

Kiemelt helyet világi méltóság számára nem szabad fenntartani. 

 

8. A híveket úgy kell elhelyezni a templomban, hogy minél inkább lehetővé váljon 

tevékeny részvételük a liturgiában. Ennek megfelelően lényeges, hogy az istentisztelet 

főbb eseményei jól láthatóak és hallhatóak legyenek, és akadálytalanul fel lehessen 

venni minden vallásos testhelyzetet. A padsorok ne gátolják a bevonulást, a klérus és 

a hívek célszerű mozgását a hajóban. 

 

9. Külön gondot kell fordítani a gyóntatás és a keresztelés helyére. Mint a keresztény 

közösségbe való belépés jelképét, a főhajón kívül, a bejárat közelében kell elhelyezni 

őket.73 

 

                                                           
73 Az egyes pontokat alátámasztó főbb dokumentumok: (1): ODEA II,1-3, vö. LG 4. (2): RMÁR 298, 299, 303. MD 
62. ODEA II,5. IV,6-9, vö. SC 57. (3): RMÁR 314, 315, vö. SCa 69, RS 130. (4): RMÁR 308. ODEA II,16a. 22. (5): 
RMÁR 309. Lercaro 1966. (6): SC 55. RMÁR 85, 295, 312, vö. RS 88-90. (7): RMÁR 310. IŒ 92, vö. SC 33. (8): 
RMÁR 311, vö. RS 36-42, SC 26, 27, 30, 33, 48, 50, 55, 100. (9): ODEA II,3. 
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6. ábra: Bencés szerzetes Vaalsban (2003). Fotó: Vukoszávlyev Zorán.  

 

II. fejezet 

Motívumok a jelenkori templomépítészetben 

 

 
1. Egy monasztikus lelkületű reform 

 

A II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója nyomatékosította a keresztény gyülekezet aktív 

részvételének (participatio actuosa) fontosságát az istentiszteleten. A zsinati atyák úgy akarták, 

hogy az evangélium üzenete minél több hívőhöz eljusson. Voltak, akik e szempontot minden 

egyéb elé helyezték. Számukra az oltár az Úr örök asztala, amely a vigasztaló Lélek (Paraclitus) 

segítségével egybegyűjt minden keresztényt. Meglátták benne a 20. század háborúi és 

üldöztetései alatt szenvedett emberiség utolsó esélyét, hogy visszaszerezze elveszített 

méltóságát: Amikor Jézus Krisztus újra elköltötte vacsoráját az emmausi úton megismert 

vándorokkal, azokat kicsinységük, balgaságuk ellenére is beavatta a feltámadás titkába, mert 

házukba fogadták őt (Lk 24,30-31). A Názáreti Jézus teljes földi pályafutása alatt a testvéri 

szeretet példáját mutatta és felértékelte a jelentéktelennek tartott egyént. Így az emmausiakat 

is, és velük együtt magát az embert: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, 

ott vagyok közöttük” (Mt 18,20). 
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Az első keresztények az Úr vacsorájában kezdetektől fogva az üdvösség előképét látták. A 

zsinagógai szertartások kultikus kiegészítői a családi körben Messiás-várásban elköltött 

rituális lakomák voltak (pl. a peszah előtti széder). Az asztalnál a családfő a borra áldást 

(kiddus) mondott, a kenyeret megtörte, s ezzel jelképesen az új Jeruzsálembe gyűjtötte össze 

az együtt étkezőket. Az utolsó kehely ürítése előtt ugyanaz az ima hangzott el, mint nagyobb 

ünnepek alkalmával a napi áldozat megszentelésekor a Templomban (az avodá imádság 

részeként).1 

Az üdvösség órája még közelebb jött a keresztény vacsorával, hiszen az „igazság mestere” 

immár valóságosan híveivel volt a kenyérben és borban. Az asztal körüli szent vendégség 

(communio) felértékelődött a 20. században, amikor sokan megkíséreltek a mise gyökereihez 

leásni. A liturgikus reformra és közvetlen előzményeire visszatekintve úgy tűnik, hogy a 

communio első modern értelmezői között élen jártak a bencések. Ők nemcsak elméletileg, de 

gyakran építészként is hirdették a szentségi asztalközösséget. A 20. századból elsőként kell 

megemlíteni Dom Paul Bellot Solesmes-i benediktinus testvért és École des Beaux-Arts-on 

tanult építészt, aki az angol Wight-sziget Quarr Apátsága újjáépítőjeként (1911) ismert. A 

mexikóvárosi Guadalupei Boldogasszony-templom (1968-76) egyik társtervezője is bencés, 

Gabriel Chávez de la Mora volt, akárcsak Las Condes (Chile) Szentháromság-kolostoráé (1961-

64) – Dom Gabriel Guarda és Martín Correa testvér közös terve –, amelynek szembemisézős 

oltára és „perspektivikus” alaprajza már idejekorán megfelelt a Sacrosanctum Concilium 

elvárásainak.2 Ha a modern templomépítészet egyházi képviselőinek listáját tovább akarnánk 

bővíteni, meg kellene említeni a portugál dominikánus Francisco Coello, Burgos legyező-

alaprajzú Szent Domonkos-templomának (1966) tervezőjét, és Gerardo Cuarda Rodríguez 

atyát, aki a spanyol La Uniónban nyersbetonból és téglából emelt Jakab apostolnak virtuóz 

templomot.3 Rodríguez a szentélyt már a zsinat utolsó évében a liturgikus konstitúció elvei 

szerint rendezte be: az ambó, az oltár és a kereszt egy szokatlan, átlós kompozíciót alkotnak. 

Ez a megoldás ma világszerte elterjedt.  

A dominikánus Marie-Alain Couturier, a L’ Art Sacré folyóirat meghatározó alakja az 

avantgárd harcos szószólójaként volt jelen Matisse Vence-i kápolnájának átadásánál (1951). Az 

ő révén kapott megbízást Fernand Léger az Audincourt-i templom (Maurice Novarina) 

ablakaira (1951), és Le Corbusier a Ronchamp-i kápolnára (1950-55); később a felügyelete alatt 

valósult meg a La Tourette-monostor (1956-59).4 1955-ben Couturier szellemiségének örökösei 

és rendtársai, Augustin-Marie Cocagnac és Marie-Robert Capellades alatt a L’ Art Sacré 

különszámot közölt Ronchamp-ról. Le Corbusier az ő útmutatásaik szerint alakította át a 

Firminy-i templom terveit [1. ábra], s még José Oubrerie is ezekre támaszkodott a mester 

halála után hátrahagyott épület befejezése során (2006).5 Csupán az érdekesség kedvéért 

jegyezzük meg, hogy Marie-Alain testvér is a bencés rendben töltötte próbaidejét, mielőtt a 

dominikánus noviciátus mellett döntött. 

 

                                                           
1 Bouyer 2000, p.20, vö. Ratzinger 2002, p.71, valamint Vries 2000, p.140 és köv. 
2 Fernández-Cobián 2009b, pp.19-23. Említhetnénk haladó szellemű világi építészeket is, akik európai és 
tengerentúli bencés monostorok megbízására dolgoztak a reformért. Breuer Marcell egyetemi templomát 
Collegeville-ben (Minnesota) a II. Vatikáni Zsinatot előtt (1961), de annak elvei szerint tervezte népoltárral és 
arénaszerű alaprajzzal. A terv a Szent János Apátság megbízásával készült. Ide sorolható Edward Dart Szent 
Procopius Apátsága az illinoisi Lisleben (1968). Centrális térszervezésével úttörőnek bizonyult a sarneni bencés 
kollégium temploma Svájcban (1963), Ernst Studer terve, ld. Debuyst 2005, pp.135-148.    
3 Fernández-Cobián 2009b, pp.20-21. Ezekről az építészekről monográfiák is készültek. Ld. Fernández-Cobián, E. 
(ed.): Fray Coello de Portugal, dominico y arquitecto. Fundación Antonio Camuñas – San Esteban, Madrid 2001; 
valamint León Pablo, J.M. (ed.): Gerardo Cuarda, arquitecto. Cultural Rioja, Logroño 2002.    
4 Crippa 2009, pp.190-204. 
5 A Szent Péter-templom terveit Le Corbusier már 1965 előtt elkészítette, halála után 1971-től 75-ig épült, majd 
hosszú szünet után 2003-ban folytatódott, ld. Oubrerie 2009, pp.162-177. 
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7. ábra/fent: Dom Hans van der Laan: bencés monostor temploma, Vaals (1956-86). Forrás: Van der Laan 
Stichting. /bal: Mária Jézus Anyja bencés kolostor, Mariavall-Tomelilla (1986-95). Fotó: Ard Hoksbergen. /jobb: 
Monostor részlete, Vaals. Fotó: Vukoszávlyev Zorán.  
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A liturgikus reform megvalósításához szerzetesek és papok egész sora járult hozzá, akik az 

építészetben, a művészeti propagandában, és a liturgikus tanulmányokban egyaránt élen 

jártak. A reformban már igen korán jeleskedtek a nyugati bencés monostorok. Például a belga 

Chevetogne Apátság, amelyet Dom Lambert Beaduin, Mont César bencése alapított 1925-ben. 

A keresztény egység szolgálatába állított monostor Solesmes és Maria Laach után a liturgikus 

mozgalom egyik legfőbb pedagógiai műhelyévé nőtte ki magát.6 Beaduin a nép felé forduló 

istentisztelet híve volt, s ez azt igazolja, hogy a reform szellemisége már jóval a zsinat előtt élt. 

Javaslata nem érvénytelenítette volna a misekönyv rubrikáit, hiszen a nyugati tájolású római 

templomok miatt mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy az istentisztelet ebben a formában 

is elképzelhető, és így fel sem merülhetett, hogy ez a mise lényegesen különbözne a „népnek 

háttal” végzettől.7 Beaduin a római bazilika példáján keresztül kívánta igazolni, hogy a versus 

populum a szentmise eredeti állapota, pedig az csak Róma urbanisztikai és a templomok 

tájolási sajátosságainak következménye volt, s nem a keresztény közösség cselekvő részvétele 

végett jött létre. Beaduin szerint a szembemisézés előnye, hogy a hívek tisztábban hallják az 

evangéliumot és közösen a pappal körbevehetik az oltárt áldozáskor. Ha a celebráns a 

gyülekezettel szemben helyezkedik el – vélte –, az jobban kifejezi a testvéri szeretetet és az 

Isten előtti egyenlőséget: a megváltott ember méltóságát.8  

A protestantizmussal vádolt Lambert testvér keresztény egységért tett szolgálatának 

kimenetele a liturgikus szent hagyományra nézve kérdéses.9 Az ima orientációjának 

összezavarodása, a hívek és a pap közé beékelődő oltár már önmagukban sem pozitív 

fejlemények. Elterjedt továbbá az a tévedés, hogy az Úr asztala nem a Jézus korában szokásos 

patkó- vagy szigma-alakú, hanem a mai téglalap alakú magas étkezőasztalokhoz hasonló volt. 

Egyesek szerint egy ilyen asztal körül elfogyasztott vacsora volt a mise prototípusa.10  

A szerzetesrendekben eleve megvalósul a Messiás szimbolikus asztalközössége. Mivel csak 

így lehet a földi életet teljesen odaadni az imádságnak és munkának (ora et labora), ezért 

előtérbe helyezkedik a testvéri szeretet. A rendi közösség létfeltétele az engedelmes alázat, 

amelyben nincs helye pártoskodásnak, részrehajlásnak, de szava van a legkisebbeknek is.11 A 

kolostorok kórusa, a plánum jellemző elrendezése egyfajta párbeszédet fejez ki: a stallumok 

egymás felé néznek, az oltárt és a felolvasóállványt szárnyként veszik körül. A plánumon az Úr 

felé (versus Deum) lelkünkből tekintünk, és nem feltétlenül a testtel. Ének közben az égi 

szózatra hallgatunk: az áldozati út keletre tartó horizontális tengelye ebbe a vertikálisba simul 

bele. A monasztikus közösségben fölösleges külön hangsúlyozni a nép vagy az Úr felé fordulás 

versusának jelentőségét, hiszen a stallumok rend szerint a haránttengely mentén helyezkednek 

el. A rendek imaszokásaiban adottak azok a feltételek, amelyekre a II. Vatikáni Zsinat liturgikus 

konstitúciójának buzdításai vonatkoznak. Van lehetőség rá, és el is várják az aktív részvételt, 

                                                           
6 Kocik 2011, p.66. 
7 Vö. Lang 2006, p.58. A római bazilikák jellemző tájolása csak a templomok egy viszonylag szűk körére vonatkozott. 
A római rendtartás első, 7. századi szövegének (Ordo Romanum I) 8. századi átirata is mutatja, hogy később a keleti 
tájolás lett az általános. A rubrikáknak különbséget kellett tenniük a kelet felé (stat versus orientem) és a nép felé 
(contra populum) olvasott imák, könyörgések és felszólítások között, ld. uo. p.79. 
8 Vö. Bux 2011a, p.147. 
9 Bouyer 2000, pp.70-71, és Ratzinger 2002, pp.69-71, vö. Lang 2006, pp.29-49. 
10 Luther állítja a Német mise és az istentisztelet rendje (1526) c. könyvében, hogy Jézus Krisztust az utolsó vacsorán 
tanítványai körülvették, ő pedig velük szembefordult. Erről a tévképzetről a reformáció korában elterjedt 
anakronisztikus ábrázolások (pl. Leonardo da Vinci Utolsó vacsorája) tehetnek, amelyek természetesen a saját 
koruk szokásait jelenítették meg. A nyugati típusú menzát egyesek számára az Artúr-mondakör kerekasztal 
lovagjairól szóló elbeszélések is „igazolhatták”. Az ókori lakomák azonban másmilyenek voltak: itt a vendégek 
egymás mellé heveredtek, és nem ültek valódi asztal köré. A gyakran több kisebb részből, patkóalakban összerakott 
bútornak csak az egyik oldalát foglalták el, mert a másikon a felszolgálók serénykedtek. Az asztalfő a patkó szélén, 
és nem középen volt, ld. Bux 2011a, p.32, vö. uo. pp.85-88, valamint Bouyer 2000, p.72 és Lang 2006, pp.54-55. 
Erről szól még Alácsi 2006, p.18 és köv. 
11 Vö. Regula Benedicti 3,1-4. 5,5-8. 7,10-13 és 31-37. 69,1-4. (Várszegi 2005, p.26, 32, 35, 37, és 106). 
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hiszen a napi zsolozsmából mindenkinek ki kell vennie a részét, a reform közösség-centrikus 

térszemlélete tehát a rendek számára nem jelentett valódi újdonságot. Azok a kolostorok, 

amelyek elmélyültek a testvéri szeretet gyakorlásában, a zsinat üzenetét úgy értelmezhették, 

mint saját megajándékozott állapotuk kiterjesztését az egész hívő gyülekezetre.  

Dom Hans van der Laan templomai mindezt az építészet nyelvén írják tovább. Nem lehet 

véletlen, hogy a liturgikus mozgalom belga központjától, a Chevetogne Apátságtól alig száz 

kilométerre fekvő vaalsi bencés monostor is a reform spirituális hátteréről kialakult képünket 

gazdagítja.12 Vaals hosszú építési periódusának (1956-86) kezdete a zsinatot hat évvel 

megelőzte, míg a befejező munkálatok a közelmúltig tartottak, így a reform legaktívabb 

korszakának emlékét őrzi [7. ábra]. A templom szentélyét úgy rendezték el, mint egy 

asztalközösséget: a középre állított oltárt körbeveszik a stallumok és a laikusok padsorai. Az 

apszis hiányzik. Helyette a szentély és a plánum egy közösséggé olvadt, amelyet csak a két 

mellékhajó meghosszabbítása, és egy összekötő folyosó egészít ki. Hasonlít ez a jeruzsálemi 

Szent Sír templom mintájára épülő románkori zarándoktemplomok elrendezésére,13 de előkép 

gyanánt tekinthetnénk a Sankt-Gallen-i kolostor 9. századi típustervére is.14 E példákkal 

ellentétben Vaalsban nincs számottevő architektonikus különbség a szentély vagy plánum, és 

a templom többi része között. A főhajót kísérő pillérsor a szentélyre ügyet sem vetve folytatódik 

az épület végéig, és a traktusok között nincs szintkülönbség. Laan mindenütt hangsúlytalan, 

hétköznapiba hajló kifejezéssel él, miközben csaknem visszatér a latin templom őséhez, a 

basilicához. Az anyaghasználatában is homogén csarnokot csupán a liturgikus berendezés 

tagolja.  

Bár kézenfekvőnek tűnik, hogy a monostort ősi Benedek-rendi építményekkel vessük 

össze (pl. Monte Cassinóval, Subiacóval vagy Pragliával), mintha Vaalsban is a bencés építészet 

valamely hagyományos „műhelyi” sajátosságai jutottak volna érvényre, itt meg kell jegyezni, 

hogy Laan munkái – rendtársainak tevékenysége és a ressourcement légköre miatt – 

erősebben kötődnek a liturgikus reform antikizáló törekvéseihez.15 Ezt bizonyítják a római 

ókeresztény templomok alaprajzi sémáinak laani átiratai. Az építész az ókorból ismert történeti 

elemeket alkalmazott, mint a templom tömegétől különválasztott harangtorony (campanile), a 

boltozatlan síkmennyezet, a cserépfedésű magastető, a kereszthajó nélküli alaprajz, és a 

bazilikaforma, hiányzik azonban a diadalív, amelynek helyét a keleten is beforduló gádorfal 

ablakai foglalják el. A diadalív a menny kapuját jelképezi, amelynek elhagyása utalhat egyfajta 

megérkezettségre is: „a Messiás országa immár itt van közöttünk”.  

A Jelenések könyve úgy ábrázolja a mennyei Jeruzsálemet, mint egy tökéletes helyet, ahol 

már nincs szükség szent körzetre, mivel az egész várost az Úr dicsősége hatja át (Jel 21,22). 

Ugyanitt olvashatjuk, hogy a város falai egy szabályos négyzeten emelkednek. A négyzet nem 

az égre utaló szimbolikus alakzat (körív vagy ellipszis), hiszen mérhető kerülete van, mint a 

földi dolgoknak (geometria). Ez a kép fejezi ki, hogy a tökéletesség majdan nemcsak odafent 

lakozik, hanem a mennyekből alászállva a földön is kiteljesedik (Jel 21,10. Mt 6,10).16 A 

templom hétköznapinak tűnő ortogonális szerkesztése éppen ezért a megjövendölt szent idők 

előképe: a menny statikus fénye a dinamikus világban.  

                                                           
12 Ferlenga – Verde 2000, pp.52-89. 
13 Ilyenek voltak Santiago da Compostela székesegyháza (ca.1078-ca.1128), a toursi Szent Márton-templom 
(újjáépítve ca.1050, átépítve 1123-ban), a Szent Sernin ágostonrendi prépostság Toulouseban (ca.1060-1119), a 
Sainte-Foy kolostortemplom Conquesben (ca.1100-ca.1130), vagy a Limogesben épült Szent Martial apátsági 
templom (1063u.-1095). 
14 Ez utóbbinak Szent Péter-oltára és nyugati szentélye körül egy a mellékhajók vonalát folytató „átriumot” találunk, 
ld. Guzsik 1988b, 1.4 (p.13). 
15 Vö. Kocik 2011, pp.65-68. 
16 SC 8, vö. Guénon 2006, pp.180-185, és pp.156-162. 
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Az egyszerűség mögötti magasrendű erő az egész épületre kiterjedő speciális mértani 

rendben nyilvánul meg. Az építészeti összhangért az apró részletekben is megmutatkozó 

pontosság, az ismétlődő elemek és a szerkezet egysége a felelős. Emellé társul a puritán 

építőtechnológia, és a következetesen végigvitt arányrendszer, amelynek alapjául a Fibonacci-

sorhoz hasonlóan képzett, de annál összetettebb – szintén a tudós Laan nevéhez kötődő – 

plasztikus számsor szolgált.17 Míg a Fibonacci-sor számai feszes tempóban követik egymást, 

addig a plasztikus számsor képzésében felfedezhető egyfajta matematikai dialógus. Minden 

negyedik szám megfelel az első és a második szám összegének, míg a kimaradó harmadik szám 

csak a második műveletben (ti. az ötödik szám képzésében) vesz részt. A sorozat műveletei a 

paritás szabályai szerint váltakoznak. Hasonló struktúrája van a zsoltárok felelgetős 

imamódjának is. A zsolozsmákban elhangzó zsoltárok a mennyei seregek szólamaiba 

kapcsolódnak be,18 amelyek összhangzata az égi szférák öncélú szépségét kölcsönzi az éneklő 

egyháznak. A matematika segítségével Laan e kozmikus párbeszédet beépítette monostorának 

falaiba. 

A holland szerzetes a ház építőelemeit megkísérelte elméletileg levezetni az „űr” és a 

„tömörség” két princípiumából. Szerinte az építészeti tér belülről nézve a külvilág 

tömörségéből kimetszett üresség, de a külvilág felől nézve a végtelen űrben keletkezett 

tömörség. A tömörség és üresség tapasztalata ekképp elválaszthatatlan a szemlélő 

nézőpontjától: a személyes tér integrálja a geometriai teret. Innen közelítve a homogén tér is 

lehet szellemi, az anyag is lehet áttetsző. Laan nem az anyagot, hanem a nézőpontunkat akarja 

megváltoztatni. Ebből ered szolid épületeinek belső ereje.19 

Van der Laan esetében reform helyett indokoltabb lenne egyfajta hagyományőrzésről 

beszélni. Ő ugyan tisztában volt a fizikai eszközök átalakulásával és a liturgikus igények 

változásával, de mindezek bőven elfértek az általa képviselt monasztikus világkép kereteiben. 

A tradicionális építőanyagokban (tégla, kő) rejlő korlátozottság a burjánzó formák 

kaotikusságával szemben számára a szépség forrása. Számára az építészet a szó nemes 

értelmében vett mesterség, s mint ilyen, szent,20 amelyben kevéssé a létrehozott forma, mint a 

már meglévő dolgok elrendezése és megismerésének módja számít. A vaalsi együttesben ennek 

megfelelően sok a visszatérő elem: a falmezők hármas tagolása, vagy a kapu-ablak-rés 

váltakozása, mindez mégsem monoton. Az enteriőr építőelemei tercekbe szedhetők, mint az 

asztal-szék-polc, amelyek ismét háromféleképpen vannak elrendezve: centrális, öbölszerű vagy 

szabadon álló csoportokban. Ugyanez érvényes a grafikára is. A tervrajzokon Laan háromféle 

kitöltést alkalmazott: az ürest (világos felület), a tömöret (árnyékos felület) és a 

hullámvonalasat (matt felület). Az elemek kombinatorikai játéka az egész épületet átjárja. 

Ebben a rendszerben a liturgikus felszerelések, könyvek, könyvtartók, térdeplők és öltözékek 

is megtalálták a helyüket [6. ábra].21  

 

 

 

 

 

                                                           
17 A Le Corbusier által alkalmazott modulrendszer, a „Modulor” alapja az aranymetszés. A plasztikus számsor is 
rendelkezik hasonló arányszámmal, ld. Padovan 2002. 
18 Vö. Guardini 1940, pp.84-90, és Ratzinger 2002, pp.136-138. Vö. Földváry 2003b, pp.127-129, és Földváry 2006, 
pp.162-165. 
19 Laan 1992, pp.12-16, magyar fordítása in: Moravánszky – M. Gyöngy 2007, pp.232-234. Erre építi értékelését 
Ferkai 2003, pp.202-207 is. 
20 Vö. Heidegger 2006, p.46. 
21 Vö. Ferlenga – Verde 2000, pp.16-21, 64, 72, valamint p.151 és köv. 
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Laan átfogó matematikai rendszere valójában egységnyi, zárt önreferenciákra épül. A kissé 

magányosan álló vidéki monostorok belülről mégis eléggé összetettek, hogy pótolják a hiányzó 

kontextust, ami a hosszú évek alatt kifejlődött történeti tájképeknél maradéktalanul megvan. 

Jó példa erre a svéd bencés nővérek Mariavall-Tomelillában (1986-95) épült Mária Jézus Anyja 

kolostora [7. ábra].22 Mint Vaalsban, itt is a háromhajós bazilikák elrendezése köszön vissza, 

azonban felfigyelhetünk egy érdekességre, amely mindkét épületet új megvilágításba helyezi.  

A vaalsi templom plánumnak is tekinthető szentélyében nincsen ambó, így a stallumokról 

bárki felolvashatja a szentleckét. Ugyanott foglal helyet a kórus és a kórus vezetője, innen 

vezénylik a zsolozsmát, és az igét az oltárra helyezett könyvből olvassák. Megfelel ez a II. 

Vatikáni Zsinat előtti kismisék gyakorlatának, amelyet az építkezés megkezdésének éve is 

indokol.23 A keleti diadalívet helyettesítő pillérközbe, a körüljáró folyosónak háttal egy pad 

került, amely a stallumok közül háttámlájával éppúgy kimagaslik, mint az északi oldalon 

felállított szédesz. Nyújtott alakja arra utalhat, hogy ez a koncelebrált miséket vezető klérus 

helye. Nem meglepő ez, hiszen ebben a templomban a szentély és a plánum egybeesik.24 Bár a 

mariavalli kolostortemplom oltára a plánumon helyezkedik el, van külön szentélye is: az Úr 

asztala mögé helyezett szédesz után következik. A derengő fényű helyiség az oltáriszentségnek 

van fenntartva, mint egy kápolna. Az apszist diadalív emeli ki, s a végén falfülke foglalja keretbe 

a tabernákulumot. Ambó nincs. 

E kompozíciót elnézve adódik a kérdés, hogy a szentély és plánum Vaalsban oly 

következetes egysége miért bővül Mariavallban az apszis „második szentélyével”, vagy 

kápolnájával. A templom eszkatológikus tengelyét folytató és takarásban lévő helyiség azt az 

érzetet kelti, hogy a templom legbelsőbb misztériumát őrzik benne. Összetéveszthető a 

legszentebb hellyel, ami valójában a kórussal összevont szentély az apszis előterében. Ez az 

elrendezés azért problémás, mert az oltárnál nincs a templomnak szentebb szeglete. Szigorúan 

véve hibásnak kellene tekintenünk, de mégsem egészen irreleváns. Az áldozati helytől 

elválasztott kápolna ugyanis az eucharisztia, a permanens isteni jelenlét lakhelye, mint a zsidók 

Templomának szentélye. A Szentek Szentje a szövetség ládájának otthona, amelyet a 

hagyomány szerint ködfátyolba burkolózó isteni fény övezett, mert Isten maga volt ott jelen 

(Kiv 40,34-38. 1Kir 8,10-13).25 Mariavallban a templomhajó meghosszabbításaként épített 

kápolnából hozzák az oltárhoz a hívek között szétosztandó eucharisztiát, s ezzel az isteni 

jelenlét a félhomályból a napfényre kerül. Megadható a kolostor szentségi kápolnája és a zsidó 

szentély közt felmerülő párhuzam keresztény értelmezése: „Az ige testté lett” (Jn 1,14), a 

Teremtő az ember számára látható és tapintható testben, lényegileg kinyilatkoztatta magát. A 

kápolna az áldozati liturgiának ebben a pillanatában a Templom szentélyéhez hasonlóan 

kiüresedik, és az ott lakozó Lélek Krisztus teste által a hívek közé költözik (Mt 18,20).  

A liturgikus reform nagy küldetést tulajdonított önmagának: a Szentlélek által Isten 

megváltó szándékának kiteljesítését a hívő közösségben. Hans van der Laan építészete igazolja, 

hogy a reform erősen kötődik a korai keresztény templomok előképeihez,26 és a monasztikus 

szellemiséghez egyaránt. Azokon a helyeken azonban, ahol az egyházi jelenlét nem volt ilyen 

számottevő, a reform a szabad kísérletezés ingoványos talajára lépett, s a keresztény tanítással 

való élő kapcsolat kérdésessé vált.  

                                                           
22 Uo. pp.122-159. 
23 Ld. Földváry 2006, p.154.  
24 Vö. Guzsik 1988a, 2.4.2 (p.14 és köv.), és Bouyer 2000, p.33.  
25 A közegszerű isteni fény megnevezése a héberben kávód (כבד ִּ), amelyet görögül a doxa (δοξα), latinul a gloria 
szavakkal fordítanak. Az utóbbi jelentése magyarul dicsőség, dicsfény, (dics)felhő, amely az ószövetségi könyvekben 
Isten jelenlétének külső manifesztációja. A héberben Isten közelségének érzékeltetésére kisebb gyakorisággal a 
lakozást jelentő sekina (ׁשכינה) is előfordul, amelyet a modern keresztény szerzők többsége a kávód értelmében 
alkalmaz. 
26 Vö. Bouyer 2000, pp.12-29. 
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8. ábra/bal: Emil Steffann, tervrajz a müncheni Szent Lőrinc-templomról (1955). Forrás: Debuyst 2005, p.92. 
/jobb: Guzsik Tamás, a qirqbizai (kora 4. sz.) és a Dura-Europosz-i (3. sz.) háztemplom vázlatos alaprajza. 
Forrás: Guzsik 1988a, pp.9-10. 

 

 

2. Isten háza az időben 

 

A római birodalom területén élő korai keresztény közösségek az üldöztetések miatt 

kénytelenek voltak szertartásaikat katakombákban, vagy háztemplomokban lebonyolítani, 

ugyanakkor már korán meglehettek azok a csírák, amelyek a későbbi templomok térhasználat 

meghatározták. Frédéric Debuyst bencés szerzetes felvetése, hogy a kereszténység emiatt már 

a kezdeti időktől igen jól alkalmazkodott a városi és vidéki feltételekhez egyaránt. A föld alatt 

katakombák csendjébe burkolózott, de a föld felszíne fölött is észrevétlen maradt. A 

küldetésüket teljesítő első térítők sorra beköltöztek az őket vendégül látó házigazdákhoz (Mt 

10,11-14). A római birodalom liturgikus célokból átalakított lakóépületei Szíriától Hispániáig 

arra a házra emlékeztették a híveket, amelyben Jézus utolsó vacsoráját költötte el, mielőtt 

tanítványaival az Olajfák hegyére vonult, így a korai közösségek életében a háztemplom lehetett 

keresztény mise legkézenfekvőbb helyszíne. A megtérők számára a genius loci nem jelentett 

egyebet, mint az ókori városok népes utcáinak nyüzsgését, vagy a vidéki gazdaságok békés 

atmoszféráját.27  

A háztemplom nem elkülönített kultikus körzet, hanem a beavatási események, 

istentisztelet és hétköznapok számára egyaránt fenntartott, összetett élettér volt [8. ábra]. Az 

átriumos római vagy tornácos görög lakóházak udvarain gyerekek szaladgáltak, a konyhában 

asszonyok és szolgák serénykedtek. A profán élettéren belül azonban ki kellett jelölni a 

                                                           
27 Debuyst 2005, pp.47-53. 
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beavatottak miséje számára fenntartott helyet. Átmeneti helyiségekre is szükség volt, ahol a 

beavatásra készülők, a keresztelkedők és bűnbánók (katekumenek) foglalhattak helyet; a külső 

helyiségekben a szertartásokat kívülről is követni lehetett.28 Az előbbinek megfelel az összeírás 

helye (consignatorium), a vizsgaterem (scrutinum) és a keresztelőhely (baptisterium), az 

utóbbinak az előcsarnok (pl. atrium vagy peristilium). Amikor tekintélyes tanító érkezett, itt, 

az emberek között foglalt helyet, hosszas beszédére a legkisebbek is figyeltek. Az ilyen 

események mai szemmel meglepően életszerű keretek közt zajlottak.29 

A közelmúltban úgy gondolták, hogy keresztény rítusok későbbi térszervezésére nagyban 

kihatott a háztemplomokban eltöltött három évszázad. A mediolanumi ediktumot (313) 

követően nagyszámban megjelenő keresztény templomok azonban már egy kialakult 

térszemléletről tanúsodnak, amely felveti, hogy a lakóépületeken belüli kultikus tereket is 

ezeknek megfelelően használhatták. Jelentősége ennek főleg a keresztény beavatás 

szempontjából van. Ahogyan a Nagy Konstantin utáni bazilikákból, a háztemplomokból sem 

hiányozhatott az elöljárók részére fenntartott hely (presbiterium), vagy az Úr áldozatának 

bemutatására szolgáló szentély. Mindezek ellenére felettébb népszerű az az elképzelés, 

miszerint a háztemplom gyakorolt formáló hatást a liturgiára. Debuyst szerint a templom 

legszentebb helye eredetileg egy étkező (cenaculum) volt, ahol a résztvevők körbeülték a terem 

mértani középpontjában felállított kultikus asztalt (mensa).30 Ha feltételezése igaz, akkor az 

oltárnak mint áldozati helynek hiányoznia kellett a keresztény kultikus térből. Ez nagyon 

meglepő lenne, hiszen már a szír qirqbizai háztemplom (kora 4. sz.) is olyan tagolt 

térszerkezetről tanúskodik, ahol az igeliturgiát egy apszisszerű presbitériumban, az áldozati 

liturgiát pedig a szemközti szentélyben végezték. A presbitériumhoz trón és bima tartozott, míg 

a szentély mellett az adományok előkészítésére használt protheszisz foglalt helyet. A nem túl 

méretes szentélyben az oltár körül értelmetlen lett volna lakomázni, hiszen erre a célra az 

előtérben külön helyiséget tartottak fenn.31 A pillérekkel elválasztott szentélyt az adományok 

                                                           
28 Földváry 2006, pp.175-176, és Földváry 2003b, p.112, pp.168-169. 
29 Ld. Szent Pál troászi látogatása, ApCsel 20,7-9. Idézi Guzsik 1988a, 2.2 (csak az elektronikus verzióban), vö. Barsi 
2003, p.22 és köv. 
30 Erre a következtetésre vezeti őt Clemens Richter, valamint Frits van der Meer Christus’ Oudste Gewaad: Over de 
oorspronkelijkheid der oud-christelijke kunst (Het Spectrum, Utrecht/Brüsszel 1949) c. tanulmánya. Ez utóbbi a 
szentélyt szigorúan centrális térnek mutatja be, „amely egyszerre üres és telített, minden oldalán táguló, keletre 
tájolt, de ugyanakkor nyitott a végtelen térre, amely ott sugárzik a kis oltár körül”. A kicsinek nevezett oltár már 
árulkodik arról, hogy a szentélyben helyszűkével kellett volna küzdeni, ha azt ténylegesen menzának tervezték volna, 
vö. Lang 2006, pp.52-53. Ugyanakkor méltányolandó, hogy az áldozati rítusban szokásos keleti tájolásról ő sem 
feledkezik meg. A rendelkezésünkre álló történeti példák közt nehéz lenne egészen körülvehető oltárokat találni. 
Akármilyen pici az oltár, a bazilikák apszisát vagy a háztemplomok kicsi szobáit nehéz lehetett így berendezni. Nem 
véletlen, hogy Debuyst 2005, p.50 a líbiai Sabratában álló, Justinianus-korabeli bazilikát (6. sz.) hozza fel 
bizonyítéknak, ahol az oltár a templom közepén foglal helyet. A hely szűke itt már valóban nem jelent gondot, de ez 
a megoldás messze nem volt általános. A szerző nem veszi figyelembe, hogy a templom szentélye nyugatra van 
tájolva és a hajót hosszának harmadában kórusrekesztő osztja, ami eleve kizárja az ideálisnak vélt centrális 
elrendezés lehetőségét. A római templomoknál nem ment ritkaságszámba a bejárat közelében felállított oltár sem. 
Már a nyugati bimájú vagy apszisú ókori zsinagógák frigyládája (később tóraszekrénye) is a keleti bejárat közelébe 
került. Sabratában – és a legtöbb római és észak-afrikai templom esetén – az előretolt oltár valódi feladata az 
lehetett, hogy az áldozatot a birtokba vett bazilikáktól megörökölt elrendezés (pl. nyugati szentély) ellenére is kelet 
felé mutassák be, vö. Bouyer 2000, pp.12-20 és 30-41.  
31 Guzsik 1988a, 2.1 (p.7) szerint „Amikor az Utolsó Vacsora emlékére tartott keresztény összejövetel kialakult, 
sokáig megőrizte ezt a családi-közösségi jellegét. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy már a legelső keresztény 
gyülekezeteknél is az anamnészisz (emlékezés) parancsa («Ezt cselekedjétek...») magára az eukharisztiára (a szent 
cselekményre), és nem a teljes lakomára vonatkozott. Így kezdettől elkülönült a csak évenként egyszer tartható 
Szédertől [zsidó húsvéti vacsora], de fokozatosan elkülönült a Haburáhtól [baráti körben elköltött egyszerű vacsora] 
is – bár kezdetben tényleges étkezéssel volt kapcsolatban.” A ressourcement szemléletét tükröző idézet jól 
összefoglalja azokat a feltételezéseket, amely kialakította a fejezetben bemutatott épületek szellemi hátterét. Ebben 
az értelmezésben a szentmise az Úr vacsorájának emlékezetére alapított szertartás, amely formáját tekintve 
levezethető a zsidó étkezési szokásokból. E szemlélet figyelmen kívül hagyja, hogy a szentmise csúcspontja Krisztus 
keresztáldozata. Bár az átváltoztatást az utolsó vacsorán elhangzó szavak kíséretében, de nem a vacsora, hanem az 
Úr áldozatának emlékére végzik, ezért erősen vitatható a mise fő motívumának közvetlen kapcsolata a zsidó, vagy 
bármilyen más lakomával, vö. MD 114. A keresztény istentisztelet nemcsak nagycsütörtököt eleveníti fel, hanem 
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átváltoztatásának bensőséges perceiben függönnyel takarhatták el, és a keleti gyakorlatnak 

megfelelően ide már csak a pap és diakónusai léphettek be.32 Ha ez volt a kiindulása a 

qirqbizainál idősebb Dura-Europosz-i háztemplomnak is (3. sz.), akkor annak belső kultikus 

terét nem kell azonosnak tekintenünk a vacsoraasztal termével, vagyis a cenaculummal.33 

Debuyst olvasata mindenesetre jól példázza azt a gondolkozást, ahogyan a kora-keresztény 

misét és az evangéliumi egyszerűséget egyesek értelmezni akarták. A háztemplom – jól vagy 

rosszul – közel száz éve ihleti a liturgikus reformot, és mára olyan hagyományt teremtett, amely 

méltán nevezhető a kortárs templomépítészet meghatározó irányzatának. 

Az első példák között említhetjük Emil Steffann második világháború alatt Boustban 

épített lotaringiai templomát (1943). A német megszállás idején nem adtak engedélyt 

gyülekezeti terek építésére, ezért Steffann csűrnek álcázta a templomot. A pillanatnyi 

történelmi helyzet és az eszközhiány ekkor néhány évig a római birodalomban elszenvedett 

üldöztetések korára emlékeztetett. Ritka alkalom volt ez arra, hogy a tájba simuló, rejtőzködő 

házzal, annak hétköznapi formájával, puritán részleteivel és építőanyagával ismét 

megfogalmazzák a keresztény szegénységeszményt.34 Ez az épület azután jó előkép lett a 

békésebb időkben, amikor a hasonló csűr- és házformájú templomok már nagyobb léptékben 

is megvalósulhattak. Kiemelkedik ezek közül Steffann és Heinrich Kahlefeld münchen-gerni 

Szent Lőrinc-temploma (1955), amely jobbára osztatlan, nyeregtetővel fedett puritán 

enteriőrjével a háborús évek nélkülözéseit idézi [9. ábra].  

Alig van ma olyan szakkönyv, amely ne tenne említést erről az épületről, amely már a II. 

Vatikáni Zsinat előtt hét évvel megfelelt a „progresszívak” szembemisézős térkoncepciójának.35 

Centrális oltárát elölről és két oldalt padsorok, hátulról íves presbitérium köríti, így minden 

figyelem reá összpontosulhat. A tetőgerinc a szakrális tengelyre merőleges, mint a bousti 

csűrtemplomnál, csak ott a gerinc a templom rövidebb tengelye mentén fut. Münchenben a 

gerincre merőleges irány lett a hangsúlyosabb, ami az enteriőrnek horizontális dinamikát 

kölcsönzött. A haránt-irányú szerkesztés megfelel a széttárt karú, átölelő testtartásnak, ahogy 

az első keresztények imádkoztak, és kifejezi a protestáns egyházakkal való közösségvállalás, az 

ősegyházhoz való visszatérés akkoriban komoly szándékát is.36  

                                                           
húsvét szent három napjának eseményeit egyesíti magában, ld. Földváry 2003b, p.132. Az ortodox templomban a 
szeretetlakomára az előterében vagy a bejárat közelében kerülhet sor. Az istentisztelet után a proszfora-asztalra 
kitett maradék áldozati kenyeret a hívek hazavihetik. 
32 Lang 2006 p.57 szerint az ősi misék versus populum celebrálására vonatkozó tévhit már csupán emiatt sem tűnik 
„józan munkahipotézisnek”. Tovább erősíti ezt Marcel Metzger kritikai felülvizsgálata Otto Nußbaum Der Standort 
des Liturgen am christlichen Alter vor dem Jahre 1000: Eine archäologische und liturgiegeschichtliche 
Untersuchung (Hanstein, Bonn 1965) c. régészeti adatokra támaszkodó munkájáról, ld. Lang 2006, pp.50-59, 62-
64 és 77. 
33 Dura-Europoszban a háztemplom bejárattal szemközti, középső terme volt fenntartva a beavatottak részére. 
Érdekes párhuzamként a római átriumos lakóházakban ugyanitt a háziúr szobája (tablinum), nem az étkező 
(triclinium) volt. Az utóbbi a négyzetes alaprajz sarkában helyezkedett el – itt a protheszisz helye lehet. A ház belső 
udvarára nem tekinthetünk úgy, mintha az is a templomhoz tartozott volna, ezért az oltárt nem kellett az udvarból 
jól látható helyre, a kultikus terem közepére helyezni, amint Guzsik 1988a, 2.2 (pp.8-10) feltételezi. Középre 
helyezett oltárt a helyszínen nem találtak, de ha volt is ott ilyen, a bejárat miatt legfeljebb félkörbe rendeződhettek 
körülötte. A terem keleti végében feltárt kiemelkedő talapzatot az egykori cathedra részének tartják, de ezt sem a 
szír liturgia, sem az úrvacsorának megfelelő elrendezés nem indokolja. A keresztény háztemplom közelében a 
liturgikus elrendezés szempontjából hasonló zsinagóga állt (ép. 245-256 között), ahol ugyanezen a helyen egy 
tóraszekrény állt, amelynek (mint a frigyláda jelképének) éppoly tiszteletet adtak, mint a keresztények az oltárnak. 
Épp ezért valószínűbbnek tűnik C.H. Kraeling magyarázata, aki szerint a kiemelkedő talapzat a hajó keleti falához 
csatlakozó oltárhoz tartozott, a termet pedig ennek megfelelően, a hosszanti tengely mentén használták. Az oltárra 
tekintve, kelet felé imádkoztak, a katekumenek pedig oldalt vagy hátul felszólításra feltűnés nélkül elhagyhatták a 
termet. A mise végeztével kivihették a kenyeret az udvaron várakozó, még nem beavatott híveknek. Az ókeresztény 
istentisztelet csúcspontja az Úr húsvéti áldozata volt, nem a lakoma, ld. Lang 2006, p.61, és Bouyer 2000, pp.21-29. 
34 Debuyst 2005, pp.17-24. 
35 Zahner 2009, pp.51-53, Debuyst 2005, pp.89-95, Schnell 1974, p.81 és 83, valamint Stock 2004, p.133. 
36 Vö. Ratzinger 2002, pp.43-46. 
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9. ábra: Emil Steffann és Heinrich Kahlefeld, Szent Lőrinc-templom, München-Gern (1955). Forrás: Debuyst 
2005, melléklet/VII. 

 

 

Steffann a nyugati apszissal és a hajó köldökében felállított oltárral a versus populum 

javaslatának megfelelően járt el. Az épületegyüttes liturgikus szárnya a tökéletes tájolás 

kedvéért ugyanakkor kimozdul a telekhatárok és a városszerkezet által szabott irányokból, míg 

a plébániai szárny nagyjából alkalmazkodik azokhoz. A római bazilikára utal az épület 

funkcionális tagoltsága, architektonikus szerkezete, kézből rakott téglafala, de még a belső 

árkádos előcsarnok (endo- vagy eso-narthex) is. Az átmeneti tér a bazilikák oszlopos udvarának 

(perisztiliumának) redukciója, amely a keresztelkedők tartózkodási helye volt, miként itt is 

az.37  

Az ambó ugyan hiányzik a kompozícióból, de a templom építésének évében még az oltárról 

hangzott el a kismisék evangéliumi olvasmánya, ami Johannes van Acken Krisztus-középpontú 

egyházművészeti programja számára is kiindulási alapul szolgált. Acken modellje a 

„Megváltóra összpontosuló” statikus istentisztelet temploma volt, amit egy homogén, totális 

térben képzelt el. Az evangélikus istentisztelet „kultusz-centrumához” hasonlóan itt is a 

„középpontnak” jutott domináns szerep, funkcionális és geometriai értelemben ez jelentette a 

tér gyújtópontját, ami mellett az istentisztelet drámai aspektusa, a mozgalmasságában átélt 

szent cselekmény építészeti kifejezése háttérbe szorult. A centrum egyesítette volna mind az 

ige-, mind az áldozati liturgia kellékeit: az oltárt, az úrvacsora asztalát, az ambót és a 

keresztet.38 Steffann és Kahlefeld templomának olyan ideáltervekkel kellett felvennie a 

                                                           
37 Vö. Földváry 2006, pp.175-176, és Földváry 2003b, p.112, pp.168-169, vö. Barsi 2003, p.38 és köv. 
38 Ld. Acken, J.: Christozentrische Kirchenkunst. Ein Entwurf zum Liturgischen-Gesamtkunstwerk, Theben, 
Gladbeck 1922, idézi Zahner 2009, pp.42-43. Acken könyvének második, 1923-as kiadásához Böhm és Martin 
Weber készített illusztrációkat saját terveikből. A központosított liturgiát demonstráló terveket a „Circumstantes” 
(lat. körben állók) névvel látták el, vö. Schnell 1974, pp.33-35, 39.  
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versenyt, mint Dominikus Böhm színházra emlékeztető Messopferkirchéje (1922) vagy Otto 

Bartning centrális Sternkirchéje (1922-24). Bartning legyező-alakú terve, a Berlinben 

megvalósult Gustav-Adolf-templom (1932-34) jól mutatja, hogy a zsinati időszakot megelőző 

évtizedekben a protestáns közösségek is törekedtek a liturgikus tér központosítására.39 

Steffann és Kahlefeld e korszellemhez alkalmazkodott. Mindketten felismerték, hogy a modern 

katolikus templomot nem lehet az úrvacsora „emeleti termének” víziójára leegyszerűsíteni.  

A II. Vatikáni Zsinat után mégis több olyan tervet látni, amelyek a mérföldkövet jelentő 

Szent Lőrinc-templom elrendezését ugyan formailag átvették, de komplex jelentését már nem 

voltak képesek visszaadni. Az egyszerűség, amely Steffann-nál az egység szinonimája volt, 

ezekben az esetekben inkább hiányosságnak tűnik. Ennek oka abban keresendő, hogy az oltár-

körülállásból (circumstantia) épp az összetettség veszett ki, amely fundamentuma volt. A 

centrumból először is az ambó került ki, majd az oltár és asztal kettőséből egyre inkább csak az 

utóbbi, az asztal kezdett érvényesülni. Szélsőséges példája ennek Glauco Gresleri és Silvano 

Vanier terve, a pordenonei Casa dello Studente diákkápolnája (1972), ahol a padokkal szorosan 

körbevett menza nem különb egy étkezőasztalnál. Az Aloys Goergen útmutatása és Franz Xaver 

Lutz tervei alapján kivitelezett rattenbachi csűrkápolna (1979-82) galériáján álló asztal már 

távolról sem hasonlít egy oltárra (a Golgota képmására és Krisztus sírjára).40 Máshonnét nézve 

azonban e faépítmény a bousti csűrtemplom puritánságát vitte tovább Bajorországba, ami 

keletkezésének történelmi párhuzamainál fogva a korai kereszténység nélkülözésének, töretlen 

hitének szimbólumává vált.41  

 

 

 
10. ábra: Ottokar Uhl, Szent Júdás Tádé-templom, Karlsruhe-Neureut (1979-89). Forrás: Zahner 2009, pp.56-57. 

 

                                                           
39 Schnell 1974, pp.39, 45, 58, 59. 
40 Vö. Debuyst 2005, pp.81-89.  
41 E szemlélet az Egyesült Államokban is gyökeret vert, jól mutatja ezt Euine Fay Jones Thorncrown-kápolnája 
(Eureka Springs, Arkansas, 1988), ld. uo., pp.173-174. 
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Németországban az újonnan épített vagy átalakított templomok jelentős része ma is 

tudatosan alkalmazkodik a ressourcement liturgikus szemléletéhez, s a neki megfelelő 

aktualizált építési programot a pap, a megbízott építész és a hívek gyakran együttes 

erőfeszítéssel dolgozzák ki. A közösségekben ezért népszerű az őskeresztény időkhöz, az 

„eredethez” való csatlakozás gondolata, amit a templomépítő mesterek többnyire az ókori 

háztemplomok külső szerénységével és belső gazdagságával társítanak. Ottokar Uhl összesen 

tíz évet töltött a karlsruhe-neureuti Szent Júdás Tádé-templom tervezésével és kivitelezésével 

(1979-89) [10. ábra]. Az épület kulcsait Oskar Saier érsek jelenlétében ezekkel a szavakkal adta 

át: 

 

...bár a szerepem építészként igen csekély volt, tudatában voltam annak a küldetésnek, amelyet e 

ház adott nekünk. A következőkről álmodtam. Elképzeltem, amint itt keresztény hívek találkoznak, 

élnek és tevékenykednek, hogy kifejezzék egymás iránti törődésüket, s hogy jelet állítsanak a 

világba. Szembenéztem azzal a nyomasztó feladattal, hogy a jólétben elkényelmesedett híveknek 

harcba kell majd szállniuk egy olyan civilizációért, amely mentes a Kelet-Németországban tomboló 

erőszaktól. Elképzeltem, amint itt nagy ötletek, és gátak nélküli nyílt eszmecserék születnek. 

Könnyek és nevetés közt laknak majd itt, s bölcsője lesz e ház annak a munkának, amely távol innen 

egyetemes érdemekre tesz majd szert.42  

 

A kereszténységnek kiemelt szerep jutott a megosztott Európában sérülést szenvedő 

német politikai egység helyreállításában. A rendszerváltás után ez új impulzust adott a 

keresztény felekezetek közeledésének is. Hamar eljött a csűr- és „háztemplomok” reneszánsza, 

és szárnyra kapott a teológiai konzultáció.43 A Szent Júdás Tádé-templom téglái azt üzenték, 

hogy az egyetlen igazi feladat a közösség újbóli felépítése. A megbízás ezért nemcsak egy 

templomra szólt; gondolni kellett egy plébániával, és egy gyülekezeti teremmel is. Több 

funkciója ellenére az épületnek egységet kellett sugároznia. Így lett nagyjából tagolatlan, 

csupán a liturgikus teret magasítja egy haránt-irányú hasáb, amely a tetőn át szabad utat enged 

a fénynek. A szakrális teret egy átrium vezeti be, ennek mindkét oldalán zsibongókat találunk. 

Bent az oltárasztal és ambó közös pódiumon áll, amely a hívek székeivel együtt könnyen 

átrendezhető. A térbe fesztelenül belógó galérián van a kórus, ahová meredek lépcsőn 

juthatunk. A galéria, az átrium, a keretbe foglalt és részekre osztott (sztereotomikus) alaprajz 

tudatos tervezői döntést feltételez az ókori háztemplomok építészetének felelevenítése mellett.  

A liturgikus tengely és a vele derékszöget bezáró felépítmény egy keresztet rejt, mintha a 

szárnyait bontogató őskeresztény kor félénk megnyilvánulása volna. A templomban nincs 

külön szentély, de oldalt egy patkóalakú, áttetsző fal elkülöníti az oltáriszentség tiszteletére 

fenntartott helyet. A pódiummal a templom véget is ér. A tér törés nélküli falban végződik, 

amelynek ajtaja lépcsőházba, oldalt a sekrestyébe nyílik. A szent hely határai így jottányit sem 

terjednek túl az imádságos közösségén, amely U-alakban környezi a hajó közepére állított, 

négylábú oltárasztalt. Az ambó helyzete és a szédesz ugyan kijelölik a templom tengelyét, de 

ismertek olyan tervrajzok is, amelyek átlós elrendezést javasoltak.44 Ez utóbbi sem a liturgikus 

tér alapelveivel, sem a hagyománnyal nem indokolható. A középkorban az ambót gyakran 

helyezték a templom déli, ún. leckeoldalára, de az oltár és a kórusrekesztőbe beépített ambó 

között eredetileg jóval tágasabb mozgástér állt rendelkezésre.45 Legújabban emiatt is láthatunk 

Uhl templomának enteriőrjéről olyan fotókat, amelyek a tervek ellenére a pódium tengelyes-

szimmetrikus elrendezéséről tanúskodnak.  

                                                           
42 Zahner 2009, pp.55-56, ford. K.V. 
43 Uo. 
44 Uo. p.57, Stock 2004, p.123. 
45 Vö. Bouyer 2000, pp.48-52, és Földváry 2006, pp.166-169, erről bővebben szól Földváry 2008. 
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Az átrendezhető bútorzat nem konzerválja a liturgia gyengéit, de az olyan templomoknál, 

ahol a hasonló kompozíciókat – az oltár jelképéből fakadóan és az erre vonatkozó előírásokkal 

összhangban46 – még rögzítették is, ott „kőbe vésett szabállyá”, a későbbiekben hibás 

mintaképpé váltak. Sajnos ez a helyzet München számos, más szempontból magas építészeti 

minőséget képviselő templománál. Legtöbbjükre közvetlen hatással lehetett Steffann és 

Kahlefeld megoldása, ám a Szent Lőrinc-templom centrális, rögzített oltára a II. Vatikáni 

Zsinat előtt még mást jelentett. A zsinat után a sokoldalúan használt oltár helyett a liturgikus 

funkciók könnyed, világos megkülönböztetése lett a követelmény. A két szemléletet újabban 

összekeverik, aminek egy felettébb szűkös mozgásteret biztosító, átlós elrendezésű 

„oltársziget” lett a következménye. E merev képződmény látszatra úgy viselkedik, mint Uhl 

pódiuma, de azzal ellentétben már nem átrendezhető, ezért sem az Úr asztalára, sem az áldozati 

oltárra nem emlékeztet.  Az ehhez hasonló plasztikák már nem viselik az ima orientációjának 

nyomait, így a gyülekezeti térben kötöttségek nélkül szinte bárhol elhelyezhetők. 

Az első példák egyike Erhard Fischer müncheni Szent Kristóf-templomában (1971) 

található.47 A bajor fővárosban hasonló megoldást találunk Andreas Meck neuriedi Szent 

Miklós-plébániaközpontjában (2002-2008), és Florian Nagler messei ökumenikus 

egyházközpontjának (2001-2003) katolikus templomában, de a minta távolabbi vidékeken, 

Ausztriában, Olaszországban és Spanyolországban is gyökeret eresztett. Ezt mutatja Peter és 

Gabriele Riepl steyri Szent Ferenc-temploma48 (2000-2001), Massimiliano és Doriana Fuksas 

folignói Szent Pál apostol-temploma49 (2001-2009), de még Ignacio Vicens Hualde és José 

Antonio Ramos grandiózus ponferradai zarándoktemploma (2006-2010) is – habár ez utóbbi 

oltárszigetét végül sokkal levegősebbre szabták, mint eredetileg 2004-ben [2.ábra].50 

Érdemes ezek közül Meck neuriedi plébániatemplomát (2008) kiemelni [35. ábra]. A 

templom és közösségi ház ortogonális alaprajza, funkcionális összetettsége, átriumos 

térszervezése és tégla-architektúrája miatt mind az ősegyház előképeihez, mind a helyhez 

szorosan kötődik. A kinőtt Alte Sankt Nikolaus templomból megörökölte a müncheni 

Frauenkirche régi harangját. A harang átköltözéséről egy keresztút emlékezik meg a régi és új 

templom között, amelynek tizenharmadik stációját (Jézus testét leveszik a keresztről és anyja 

ölébe fektetik) egy robusztus hatágú kereszt jelöli. A templomudvar szemcsés betonja egy 

errefelé régóta használatos konglomerát építőkőre hasonlít – ez is a genius loci része. Az 

ekképpen szürke fedett-nyitott udvar egy letisztult, fehér templombelsőbe vezet. Az osztatlan, 

szobrászi enteriőr kontrasztja az élénk textúrájú, külső klinkertégla homlokzatnak, amit old 

ugyan az átmeneti tér, de még így is szembeszökő a minőségi váltás: érezni, hol ér véget a 

hangos külvilág, és hol veszi kezdetét a szilencium. Meck Romano Guardinit idézi a 

műleírásában: „a csöndben Isten van”;51 a templom pedig csupán e csönd foglalata.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 RMÁR 298, 299, 303, és ODEA II,5. 
47 Stock 2004, p.139. 
48 Uo. pp.232-233, és Wöhler 2005, p.158, valamint Riepl – Riepl 2004.  
49 Gregory 2009, és Katona 2011b. Az előbbi címében védszentként Szent Jakabot (S. Giacomo) tüntették fel.  
50 A terveket és készülő épületet bemutatja az alkotó, in: Vicens 2009, p.88-91, valamint Mangado 2007, pp.12-13. 
A templom átadása utáni állapotát dokumentáló fotók hozzáférhetőek: 
<http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/09/iglesia-ponferrada-vicens-ramos> [utolsó belépés: 2014. 
március 31.] 
51 Meck műleírása hozzáférhető: <http://meck-architekten.de/p-nrd-info.htm> [utolsó belépés: 2014. március 31.] 
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11. ábra: Florian Nagler, ökumenikus központ katolikus temploma, München-Messe (2001-2003). Fotó: K.V. 

 

 

A széles és magas légtér köpenyét mindössze két nyílás töri át: egy az északi falon, egy 

pedig a tetőn. Az ablakok élei összetartanak, mint a Ronchamp-i kápolnában, de a fehér fény 

ezúttal nem bomlik komponenseire. A tér olyan, mint egy „fehér edény”52: a színek és figurák 

háttérbe vonulnak. A belső élek puhák és elmosódnak. A súlytalannak tűnő térben a kereszt, a 

keresztelőkút és Rudolf Bott úszó oltárkompozíciója időtlen tárgyaknak tűnnek. Helyzetük az 

aszimmetrikus, U-alakba rendezett hajóban szinte véletlenszerű, de a kút még az előtérben, az 

oltár elől középen, a kereszt pedig kettejük között áll. A tájolásra csak a padsorok helyzete és a 

tabernákulum utal, de az épület nem. Szerkesztése az utcához, a beépítési vonalakhoz 

alkalmazkodik. A plébániához nemcsak templom, hanem papi lakás, hivatal, vendégszobák és 

egy közösségi ház is tartozik. Sokrétűen zajlik itt az élet, mégsem hullik darabjaira: minden 

rész megtalálja a helyét az udvaros házban. A mindennapi élet és a szakrális tér szimbiózisát 

nehéz lenne ennél tovább fokozni.  

Florian Nagler ökumenikus templom-negyede a suburbia keresztény erődje [11. ábra]. A 

messestadti építmény München perifériáján áll, de kiszakad a külváros spirituális 

vákuumából.53 Szegényesen meszelt falai belső gazdagságot rejtenek: szűk utcácskákat, zárt és 

nyitott tereket, teraszok és függő-kertek szövedékét, alkalmi helyiségek és állandó szállások 

egymásból nyíló, egymást kölcsönösen feltételező organikus mintázatát. Templomokon kívül 

van itt lakás, óvoda, játszótér és kert. A modern német város itt mediterrán utcák és udvarok 

labirintusává szelídül. A találkozás helye ez: két keresztény felekezet hívei, katolikusok és 

evangélikusok élhetnek itt csaknem ősegyházi közösségben.54 „E két felekezetet úgy akartuk itt 

                                                           
52 Andreas Meck maga interpretálja így: „Der Kirchenraum soll, Meck zufolge, als in den Gesamtbaukörper 
eingestelltes, weißes Gefäß verstanden werden.” Az idézet forrása: Hinkfoth 2009, pp.30-32. 
53 Habitusában, városi szituációjában hasonlít ez Nagy Tamás dunaújvárosi evangélikus egyházközpontjára (1992-
96), a gödöllői katolikus Szentháromság-templomra (2001-7), és Pazár Béla, Magyari Éva, Polyák György 
békásmegyeri evangélikus templomára (2000).  
54 Brinkmann 2005.  
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elültetni, mint a virágokat a kertben, ügyelve rá, hogy gyökeret tudjanak ereszteni”, írja 

Nagler.55 A privát és közös terek jól eltalált aránya valóban lehetővé teszi, hogy mindkét 

gyülekezet saját keretei között élhessen, de érintkezhessen is a másikkal.  

Mint látványelemet, a keskeny passzázsok feszes vizuális keretbe foglalják a szabadon álló 

latinos campanilét. A mértani integritás, a belső szerkezetet kivetítő dilatációk rajzolata56 

áttetszővé teszi az egyébként zárt és robusztus épületet, miáltal még a súlyos falak is 

elkarcsúsodnak, megváltozik minőségük és jelentésük. Az utcácskákat és a fehér 

kontrasztjaként vörös téglával burkolt udvarokat tolóajtók, vagy csupán jelzésértékű 

nyíláskeretek választják el egymástól. Falfeliratok tájékoztatnak a katolikus Szent Flórián-

templomról és az evangélikus Sophienkirchéről. A templomok kívülről hasonlítanak, de 

berendezésük és az enteriőrben használt anyagok egyértelműen megkülönböztetik őket. Az 

utóbbi falait belülről lamellák sűrű szövésben, mennyezetét gerendarácsozat borítja. Osztatlan 

hajójában Egon Eiermann súlytalan székei, míg a Szent Flórián-templomban nehéz, fekete 

tölgyfapadok sorakoznak. Itt osztatlan, világos szoba, ott színezett üvegek fényében pompázó 

szentély fogad.57 E tér fókuszpontjában pódium áll, rajta az ambó, az oltár és a szédesz egyazon 

tömörített agyagból készült szobrászi kompozíció része. Bár mind az igehirdetés, mind az 

áldozati liturgia ezen a helyen összpontosul, a centrumból a templom oldalkápolnái is 

részesülnek. Jobbra a zarándokok kéküvegű Mária-kápolnája, balra és valamivel lejjebb, vörös 

fényben a keresztelőkápolna. A középső ablakmezőt sugárzó sárga fény, az isteni kiáradás 

(emanáció) képmása uralja. A három alapszín (vörös, sárga, kék) három égtáj irányából 

találkozik az oltárnál, amely a ház udvarára, az élet profán színterére tekint. Az oltár a három 

színt a fehérben egyesíti, míg a negyedik oldal ugyanettől a színtől áttetsző és hangsúlytalan. 

Az oltár és a profán élettér fényének azonosságát vehetjük a hétköznapokat megszentelő 

áldozatra tett utalásként, amely egy teljesebb és összetettebb keresztény közösségben valósul 

meg. 

Az apostoli idők ezen egyszerre romantikus és utópisztikus képe hazánkban is bizonyos 

fokú népszerűségnek örvend, sőt egyes esetekben hűségesebben tükrözi a Steffann-féle 

értelmezést, mint Andreas Meck vagy Florian Nagler épületei. E szempontból kiemelkedő 

munka a kisfakosi ferences tanya (2001) [12. ábra]. A Nagykanizsához közeli település erdős 

határában álló ifjúsági otthon bővítése Cságoly Ferenc téglaépületével vette kezdetét. Ez hamar 

kiegészült Marosi Bálint vendégházával, majd Sajtos Gábor pajtakápolnája következett. Az 

épületegyüttes harmadik elemével már egy udvar jött létre, amihez még a déli határon álló 

facsoport, és a kápolna mögött terebélyesedő tölgy is hozzásegített.58 

Az eredeti tervek ferences szellemben, pallóról pallóra valósultak meg. Anyagi források 

szűkében úgy kellett ütemezni a munkát, hogy a lehető legkevesebből felépülhessen, és ha 

lehet, félkészen is használható legyen. Az épület az udvar felől és annak folytatásaként nyitott 

maradt, csupán a kápolna befejezetlen héjazata nyújt némi takarást. A liturgikus tér a vele 

közös épületben kialakított szálláshelyhez csatlakozik, amely alig különbözik egy 

terményraktártól. A betonlábazaton álló csarnokot harántgerendák tagolják, és könyökös 

pillérekkel gyámolított, törtvonalú nyeregtető fedi. A tetőhéjazat csak a széltől és a naptól véd, 

a vázzal együtt légies szerkezetté áll össze. Ugyanezt az érzetet kelti a völgybe tekintő kápolna 

képkeretnyi ablakokkal áttört fala, amely a ház szegletén túlfutva szerkezeti elemeire bomlik. 

A szentély egy részén hiányzik a burkolat, s a napfény a pallókat végigsimítva köszön be. Az 

ácsmunka átlényegül általa: kifejezi az emberi erőfeszítést, megeleveníti a közösséget, amely 

                                                           
55 „We wanted to plant the two congregations like flowers in a garden, so that they could take root.” Fischer 2006.  
56 Wessely 2009, vö. Hinkfoth 2009, pp.28-29. 
57 Az üvegek Hella Santarossa képzőművész alkotásai. A kápolnaablakokat külső és belső üveglemezek közé fogott 
festett üvegcsövek színezik.  
58 Nagy 2007.  
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alkotója és használója is az épületegyüttesnek.59 Ezen a tenyérnyi helyen állították fel az oltárt 

is, mely végtelen puritánságával profán és szent között teremtett érzékeny kapcsolatot. A villás 

lábú asztal akár a rattenbachi csűrkápolnában is állhatna, de nem áll tőle messze Czigány 

Tamás és Cseh András zarándokkápolnájának világa sem. A távolról nézve lakóház-szerű 

építmény együtt készült a pannonhalmi Szent Jakab-zarándokházzal 2010 nyárközepén 

Cseidervölgyben. A közeli borház (2003) falas-magastetős formavilágát továbbvivő 

boronafalas ház egy erdőszéli pihenőhelyen áll a bencés apátság alatt. Kétszintes homogén fala 

három-három elemből tömbösített vörösfenyő gerendákból épült. A finom tapintású homogén 

ácsszerkezet téglalap alakú alaprajzon emelkedik, amely mindössze két helyiségből: az 

imahelyből és az egy tető alá hozott előcsarnokból (narthex) áll. Az imahely közepén egyenlő 

oldalú asztalka, körülötte egy-egy sor pad.  

Ablakok nincsenek. A fény a falban hagyott hézagokon, a hézagokba fogott gerendák 

alkotta kilencosztatú mennyezeten át szűrődik be [27. ábra]. A szerkezet lépcsős oromzatú 

nyeregtetőben végződik. A felkönnyedő gerendázat magától értetődően utal az égre, míg a 

tömör alsó rész a földre.60 A nyugati bejáratból ugyan a liturgikus ima-irányra is lehet 

következtetni, de a szerkezet inkább egy vertikális tengelyre irányítja a figyelmet. A középre 

helyezett oltár jelentése éppoly összetett, mint Steffann és Kahlefeld Szent Lőrinc-templomáé: 

családias imaórák alkalmával ambó, zarándokmisék alatt az eucharisztia és a felolvasás helye. 

E kivételes egység oka az egyszerű forma és építésmód. A menza masszív és rögzítve van, ezért 

felismerhetően oltár is. Czigányék terve a ferences tanyánál – ahol csak az előbbi aspektus 

domborodik ki – jobban megőrizte Johannes van Acken Krisztus-központú liturgikus 

programját; de mindkét példa igazolja, hogy a II. Vatikáni Zsinat előtti liturgikus törekvések – 

tudatosan vagy tudattalanul – még ma is élénken éreztetik hatásukat a templomépítészetben. 

 

 
12. ábra: Sajtos Gábor, ferences pajtakápolna, Kisfakos (2001). Fotó: S.G.  

 

                                                           
59 Vö. Frampton 1996a, pp.522 és 527. 
60 Uo. pp.521-22, vö. Katona – Vukoszávlyev 2012b, p.168 és köv. 
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13. ábra: Markus Allmann, Amandus Sattler és Ludwig Wappner, Jézus Szíve-templom, München-
Nymphenburg (2000). Fotó: K.V. 

 

 

3. A keresztény ima-irány  

 

Szinte kimeríthetetlenül gazdag a keresztény szakrális terek tájolásával kapcsolatos felmérések 

listája, a történeti példák többsége mégsem olyan mintaszerű, ahogyan azt tőlük elvárnánk. Az 

építők a napéjegyenlőség, napforduló, vagy védszent napjára eső hajnalpontot csak egy-két 

kiemelkedő esetben határozták meg precízen.61 A velük foglalkozó tényfeltáró kutatás sok 

eredménnyel kecsegtet, mégis félő, hogyha mi is ezen a nyomvonalon haladnánk, nagy ívben 

elkerülnénk a lényeget. A tájolás kérdésének helyes megítéléséhez azt kell szem előtt tartani, 

hogy a keresztény ima előbb volt, mint a keresztény templom: az istentisztelet orientációja az 

ima orientációjából származik. Erre nemcsak a régi egyházatyák ránk hagyományozott 

írásaiban, hanem már a Bibliában is számos utalást találunk, amelyekre itt csak az említés 

szintjén térhetünk ki. 

                                                           
61 Ennek oka részben a rendelkezésre álló eszközök pontatlanságában, részben a párhuzamosan használt, különböző 
naptárszámítási rendszerek és időmeghatározások átfedéseiben, továbbá a terep korrekciós hatásában keresendő, 
ld. Guzsik 1996, pp.184-185. Edőcs 2011 Sopronbánfalván végzett pontos csillagászati számításai például távol 
állnak attól az igényességtől, amellyel a középkori magyar templomokat többségében tájolták. A csak bizonyos 
valószínűséggel bemérhető adatokból (pl. hol húzódik a templom tengelye, merre tekint a szobor) levont 
következtetések – amennyiben már nem tükrözik a mérések halmozott bizonytalanságait – túlmehetnek a 
tényszerűség határán. E mérésekből ugyanakkor más és más következtetéseket vonnak le a szakterület kutatói. 
Guzsik 1996, pp.182-183 az általa feldolgozott nagy mennyiségű középkori példának 67-80%-áról állapítja meg, 
hogy valamely jól körvonalazható keletelési eljárásnak megfelelően tájolt, és mindössze 5-6%-áról állítja, hogy a két 
napforduló közötti (±37°) szögtartományon kívül helyezkedik el, vagyis nem keletelt. Ezzel szemben Keszthelyi – K. 
Sragner 2012. ugyanezen korszakon végzett kutatásukból arra következtetnek, hogy a szabálytalanságok túl 
számottevőek a következetes eljárás kimutatásához. A templom tájolása csak a legritkább esetekben mutat 
összefüggést az alapítási iratokból ismert titulussal, egy kapcsolódó egyházi ünnepnappal, vagy az alapítás egyéb 
dátumaival. 
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Az Biblia ószövetségi könyvei minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy már a zsidóknál 

is szokás volt fedett térben folytatott imák alkalmával a nyílt ég felé fordulni, vagyis arra, 

amerre a szoba ablaka vagy ajtaja volt. Tóbiás könyvében Sára, Ráguel lánya szobája ablakánál 

kitárt karral fohászkodik (Tób 3,11), Dániel pedig, aki rövid ideig Dáriusz palotájában élt, a tiltó 

rendelet ellenére Jeruzsálem felé nyitott ablakánál naponta háromszor térdre borult (Dán 

6,11). Dániel a Templom szentélye, Isten földi lakhelye előtt hódolt fohászával. A dicsőséges 

korban Dávid király a következőképp imádkozott: „Hallgasd meg, Uram, könyörgésem szavát, 

amikor imádkozom hozzád, amikor fölemelem kezemet szent templomod felé” (Zsolt 27/28,2), 

holott e szent hely alatt még nem érthette a halála után megvalósult vallási központot. Az 

imaszokást megerősítik ezt a 137/138. Zsoltár szavai is: „Magasztallak az angyalok színe előtt, 

leborulok szent templomod felé” (1-2). A később jellemzően Jeruzsálem felé tájolt ókori 

zsinagógák is alátámasztják, hogy ez általánosan elterjedt a zsidók körében, de találunk 

utalásokat másfajta elképzelésekre is, amelyeket legalább ennyire jelentősnek kell tartanunk.62 

A szent város felé fordulhatott Péter apostol is, amikor egy joppéi ház tetején imádkozva 

látomást látott az alászálló mennyei edényről (ApCsel 10,9). 

A Szentírás mindkét részében fellelhetők olyan szövegek, amelyek a földrajzi helyzettől 

függetlenül keletet jelölik meg az ima helyes irányaként, s ezzel nem a Templomot, hanem a 

felkelő napot választják irányadónak. Érthető ez, ha a Teremtés könyvének szerzője szemével 

nézzük a dolgot: Isten Édent keleten alkotta, onnan a bűnbeesett ember „lángpallossal” 

kiűzetett (Ter 2,8. 3,24), és elnehezült földi létéből azóta is régi otthonába vágyik vissza. A 

próféták jövendöléseiben a felkelő nap jellemzően a „Szabadító születésének ígérete”. A 

messiásvárás hagyományához kapcsolódik a Teremtő „Sarjadékának” eljövetele, akit a 

világosság, a lángoló égi tűz allegóriájába öltöztetnek.63 De nemcsak a próféták könyveiben, 

hanem az énekelt zsoltárokban is gyakori ez a kép. A „Vőlegény” eljövetele gyakran 

összemosódik Isten gonoszok fölötti győzelmével, az új ország megalapításával, melynek lakói 

így dicsérik a teremtést: „Bennük ütötte fel a napnak sátrát, s az, mint a vőlegény, kilép 

nászházából, mint a hős, ujjongva indul neki útjának. Az ég egyik szélén kel föl, és útja annak 

másik széléig jut el, és nincs, aki melege elől elrejthetné magát” (Zsolt 18/19,6-7).64 Alig fér 

kétség hozzá, hogy a nap forróságára kell gondolni, ha a 67. zsoltár fenyegető vízióját meg 

akarjuk érteni: „Fölkel Isten, és elszélednek ellenségei, elfutnak előle, akik gyűlölik őt. Ahogyan 

a füst eloszlik, úgy enyésznek el, ahogyan a viasz elolvad a tűzön, Isten előtt a bűnösök úgy 

vesznek el!” (Zsolt 67/68,2-3); és ehhez hasonlóan kell értelmezni a 71. zsoltár látványos 

képsorát is, amely az Eljövendőnek efféle áldást mond: „maradjon meg neve, amíg a nap 

ragyog” (Zsolt 71/72,17).65  

Az Ószövetségnek ebbe a kontextusába illeszkedik Zakariás hálaadó éneke (canticuma) 

Lukács evangéliumában. Krisztus születését ő is a napfelkeltéhez hasonlítja: „Istenünk 

mélységes irgalmából, mellyel meglátogatott minket a magasságban felkelő, hogy fényt hozzon 

azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek, s hogy lépteinket a békesség útjára 

igazítsa” (Lk 1,78-79). Máté is keletre mutat, „mert amint a villám napkeleten támad és 

napnyugatig látszik, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is” (Mt 24,27); ezúttal azonban már 

a második eljövetelről, a világ beteljesüléséről és az idők végezetéről van szó, így a messiásvárás 

zsidó hagyománya része a Krisztus-központú kereszténység perspektívájának. Az eljövetelt 

már a zsidók is a Templomtól keletre várták, mivel az Úr „lábával azon a napon az Olajfák 

                                                           
62 Vö. Lang 2006, pp.32-34, és Bouyer 2000, pp.12-20. 
63 Ilyen leírásokat találhatunk Iz 9,1. Zak 3,8. 6,12 és Mal 3,2.19 esetében. Az ígéretet beteljesíteni látszik Mt 17,1-9 
a Tábor hegyi színeváltozásról, ahol Jézus Krisztus napfénybe öltözik. Ezt fejti ki Damaszkuszi Szent János: 
Expositio fidei 85/IV,12, idézi Lang 2006, pp.48-49. Vö. továbbá Guzsik 1996, p.181. 
64 Vö. Ratzinger 2002, p.62. 
65 Vö. Lang 2006, p.48  
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hegyére áll, ami Jeruzsálemtől keletre van” (Zak 14,4).66 A keresztények pedig, akik között a 

Szentek Szentje többé már nem jelenthette Isten lakhelyét,67 napkeletre fordultak imádságaik 

alatt. 

A szír keresztények Didascalia Apostolorumának 3. századi kánonjától Borromei Szent 

Károly Instrukcióin át egészen máig találhatunk számos, a keleti ima-irány mellett szóló 

érvelést vagy rendelkezést, amelyeket korunk keleti egyházai is megerősítettek.68 A modern 

Nyugaton azonban mindezek gyakorlati okoknál fogva egyszerűen feledésbe merültek. Amint 

azt 1993-ban az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció is megállapította, a kultikus 

keletelés fokozatosan kiveszett a latin egyházból.69 Alátámasztja ezt a versus populum mise. 

1970 óta nincs olyan pillanat, amikor az általános istentisztelet alatt a gyülekezet – a papot is 

beleértve – egységesen kifejezhetné hódolatát a „Magasságban Felkelő” előtt. 

A Kongregáció szerint nem kell feltétlenül a nép felé misézni, hogyha ennek a szentély 

versus Orientem oltára áldozatul esnék. Második oltárt sem szabad építeni. A versus 

populummal szemben ilyenkor előnyt élvez az egyetlen oltárra vonatkozó elv (uniticà 

dell’altare) – mondja a Kongregáció, s ezzel elvileg biztosította a hagyományos rítus 

alkalmazásának feltételeit a történeti templomokban.70 Mindenesetre, érdemes azt is 

figyelembe venni, hogy keletelés ezeknél sem volt mindig adott lehetőség, és nehezen 

elképzelhető, hogy a tengelyes szerkesztésű hajóban az apszis (vagy kapuzat) által kijelölt irány 

helyett egy másikba állt volna be a gyülekezet, ezzel ugyanis nem adták volna meg a liturgiának 

kijáró tiszteletet. Következik ebből – és mind az építészeknek, mind a liturgikusoknak ki kell 

egyezniük abban a tapasztalati megközelítésben –, hogy a templom tengelye nem elsősorban a 

(földrajzi helyzettől és időtől meghatározott) csillagászati kelet függvénye, hanem szellemi 

értelemben mutat kelet felé.71 Erre utaltak Szent Pál apostol korinthusiakhoz írt intelmei is. 

Kelet távlata a megváltással lesz azonos, amely a teremtés égitesteket felülmúló világossága: 

„Mert Isten, aki azt mondta: A sötétségből világosság ragyogjon fel, maga támasztott 

világosságot szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán” 

(2Kor 4,6).72 A liturgikus ima-iránynak tehát három különböző jelentése van: 

 

1. Kozmikus: Hálaadás Isten művéért a teremtésben.  

2. Eszkatológikus: Zarándoklat Isten országába a „nyájat vezető Pásztorral”. 

3. Történelmi: Várakozás a Messiás második eljövetelére, a parúziára.  

 

A keresztény liturgikus ima-iránynak e három aspektusa elválaszthatatlanul összetartozik. 

A kozmikus tér megfelel az emberi történelemnek, amennyiben mindkettő az eszkatológia 

végső célja és forrása felé tart. A kozmosz és a történelem keresztény szintézise: „mozgás az Úr 

felé, aki «a történelem felkelő napja»”.73 

 

                                                           
66 Uo. p.31, 35 és pp.38-39 
67 Vö. Földváry 2003a, p.163. Ennek krisztológiában gyökerező oka számos, melyek sűrítménye, és történelmi 
korszakváltást jelző drámai képe a jeruzsálemi Templom belső szentélyét takaró függöny kettészakadása, ld. Mt 
27,51. Mk 15,38. Lk 23,45. 
68 Ld. Lang 2006, pp.36-42, különösen p.41. Carlo Borromeo: Instructiones fabricæ et supellectilis ecclesiasticæ 
(1577). A keletiek nyilatkozatáról ld. a Keleti Egyházak Kongregációjának „Il Padre incomprensibile” kezdetű 
instrukcióját, 1996. január 6.  
69 PaOV p.247. 
70 Uo. 249. 
71 Lang 2006, p.76 és pp.89-92.  
72 Vö. 2Kor 3,16 és Zsid 12,22-24. 
73 Uwe Michael Lang ebben a jelmondatban foglalja össze tömörebben, amiről itt szó van. Maga is Joseph Ratzinger 
útmutatására támaszkodik, ld. Lang 2006, p.92. Az idézett mondat Joseph Ratzinger Das Fest des Glaubens c. 
munkájában (Johannes Verlag, Einsiedeln 1981) jelent meg; angol nyelven: Ratzinger 1986, pp.140-141. 
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14. ábra: John Pawson, trappista monostor temploma, Nový Dvůr (1999-2004). Fotó: Jens Weber. 

 

 

Az Úr eljövetelével kapcsolatos prófécia miatt a három jelentés közül csak az utolsó 

kötődik kimondottan kelethez. A zsidók számára a láthatatlan Isten lakhelye volt az irányadó 

a Templom fennállásáig, de a krisztushívők még a Templom pusztulása előtt változtattak ezen, 

mert vezércsillaguk Krisztus lett, akinek eljöttét keletről remélték. A keresztény ima azonban 

nem kelet végtelenségére, hanem az eucharisztiára irányul, amelyben a feltámadott Krisztus 

nemcsak jelképesen, hanem valóságosan van jelen. Ez indokolja a liturgikus ima-irány 

eucharisztikus magyarázatának elsőségét minden csillagászati kalkulációval szemben. 

Másként fogalmazva: ha a templom az Úrra mutat, akkor mindenütt napkeletre tekint. 

Ugyanezt mondja ki az ima eszkatológikus értelmezése is, amely feltételezi a közös ima-irányt, 

és – a papot is beleértve – az egész gyülekezetet egyesíti.  

Az ima-irány kozmikus, történelmi és eszkatológikus egységét csupán egy keletre tájolt és 

tengelyesen szervezett templom jeleníthetné meg, amelyben versus Orientem misét folytatnak 

a római rítus rendkívüli formája szerint. A tapasztalatok szerint azonban ezek a feltételek csak 

egészen kivételes esetekben teljesülnek. A longitudinális templomok jól alkalmazkodnak a 

keresztény ima természetéhez. Ezek hívják fel a figyelmet arra, hogy az ima Istenre irányul, aki 

természete szerint „nem evilágból való”. A közelmúltban sokan védelmére keltek annak az 

épületnek, amely e típus új manifesztumaként tűnt fel Münchenben az ezredfordulón. 

 Wolfgang Jean Stock 2004-ben még visszalépésnek nevezte Markus Allmann, Amandus 

Sattler és Ludwig Wappner munkáját, a Jézus Szíve (Herz Jesu) templomot (2000) [13. ábra]. 

A communio-tér úttörő németországi példáival összevetve „retrográdnak” tűnő terv 

szerkesztését csupán az épület helyén tűzvészben elpusztult fatemplom emlékével tudta 
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indokolni.74 A plébániaközösség döntése mögött valójában az a természetes kívánság húzódott, 

hogy legalább tér-arányaiban „templomszerű” építményben jöjjenek össze istentiszteletre. 

Akkoriban már benne volt a levegőben a változás szele, amely meghozta XVI. Benedek pápa 

motu proprióját 2007-ben. Stock három évvel korábban ebből még mit sem sejtett, de addigra 

már többen megértették, hogy az egyház történelmi és pasztorális egységét nem az szolgálja, 

ha az istentisztelet hagyományos formája liturgiatörténeti vitrinbe kerül. A nymphenburgi 

gyülekezet határozottan kiállt elképzelése mellett. Tapintatlanságra vallott volna, ha a tervezők 

ennek ellenére a modern teológia doktrínáit, vagy egyéni elképzeléseiket érvényesítették volna.  

Ami a Herz Jesu korszerűségét elismerő kritikusok között még Walter Zahner, a 

communio-tér egyik liturgikus apostola is hangadónak számít. „Természetesen megvannak a 

magam preferenciái a közösségi istentisztelet helyes képletét (image) illetően, de szeretném 

végre mindenkivel megértetni, hogy nincs semmiféle széthúzás a longitudinális templomok – 

így a müncheni Jézus Szíve (Herz Jesu), a Szent Ferenc-templom, vagy Ratisbonne – mellett 

korteskedők és mások, például a communio-modellt követők között, akik nagyobb hangsúlyt 

fektetnek az istentisztelet közösségi jellegére” – fogalmaz Zahner egy nemzetközi konferencia 

kerekasztalánál.75 Jól mutatja ez a kijelentés, hogy a különböző felfogások között csupán 

hangsúlykülönbségek vannak; így a hagyomány és a progresszió szembeállítása mesterkélt és 

megannyira fölösleges erőfeszítés.  

A Herz Jesu irányított-hosszházas, de nem keletelt templom. A nagy lélekszámú 

gyülekezet mellett a telek fekvése csak a szentély észak-északnyugati tájolását (kb. 11 óra) tette 

lehetővé, de a tervezők a hajó dinamizmusával feledtetni tudták a telek adottságaiból származó 

hátrányt. A szakrális út első állomása a templom felnyitható homlokzata vagy monumentális 

kapuzata, amely kitárva leleplezi az épület kettős szerkezetét. A mérnöki struktúra elve 

ugyanaz, mint az Ószövetség Szent Sátráé: könnyű burkolat és állványzat kettőse. A külső 

acélvázat enigmatikus jelek mátrixával telerótt üvegtáblák borítják, s ezáltal az épület szinte 

légnemű. Az üveget egészen elvékonyítja a rámart szöveg, amelynek jelentése homályos, 

mintha egy megfejtetlen archaikus írásmód betűiből állna – erre enged következtetni a 

tökéletes szimmetriával társuló robusztus tömeg. A Krisztus kereszten elszenvedett sebeire 

utaló szög-lenyomatokból komponált kalligráfia Alexander Beleschenko, Londonban alkotó 

képzőművész munkája, a szöveg a János-evangéliumból idéz.76 A keresztény szentirat szövege 

az ószövetség pusztai sátrán korszakokat hidal át, amely látványosan közvetíti az idők 

beteljesülésének profetikus képét.77 

A templom egységes szerkezetű és anyaghasználatú csarnokterének homogén hatását az 

átlagosnál nagyobb vizuális tagoltsággal kellett ellensúlyozni. Az enteriőrt különböző szögben 

beállított lamellák borítják, amelyek szakaszonként más, mindig az adott szakasz funkciójához 

igazodó térfalat képeznek. A bejárathoz közeli szakaszon, amely a megérkezés helye, felül 

zártak, alul nyitottak a térfalak, de az oltár irányába haladva a felső lamellák fokozatosan 

kinyílnak, míg az alsók összezárnak. A térfalak áttetszősége ezalatt úgy változik, hogy a hívek 

figyelme a földtől az ég felé emelkedjék. Az oltártól visszatekintve a hajó falai eltűnnek vagy 

beleolvadnak a külső membránba, de a szentély körül paraván keletkezik, hiszen ott szent 

cselekmény folyik. A csarnok burkolata jelzi a liturgia jelképes rétegeit, s így megelevenedik a 

                                                           
74 Stock 2004, p.141, vö. Fernández-Cobián 2009b, p.33. 
75 Fernández-Cobián 2009a, p.95, ford. K.V.  
76 Zahner 2009, p.56 és 58, vö. Hinkfoth 2009, pp.29-30. Ld. még Fernández-Galiano et al. 2002b, pp.46-49. 
Figyelemre méltó a kapuzat üvegtábláinak száma, amely kapuszárnyanként 216. Ez a Shem ha-Mephorashnak 
 vagyis Isten teljes nevének száma a zsidó kabbala szerint. Ennyi betűből áll ugyanis az a 72 szent nevet ,(ׁשם כמפורׁש)
magában foglaló szó, amelyet évente egyszer, a kiengesztelődés ünnepén (jóm kippúr) csak a főpap (kohen gadol) 
olvashatott ki a jeruzsálemi Templom belső szentélyében, a Szövetség Ládája előtt, vö. Vries 2000, pp.95 és köv. 
77 A tektonika és szakralitás viszonyának időszerű aspektusairól bővebben szól Katona 2010a. Képekben Richardson 
2004, p.148 és köv. 
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szakrális út. A tervezők felidézték a keresztény templom tornácos felépítését, amelyben fontos 

szerepe volt a misztériumba való beavatás lépcsőinek.78 E tényt erősíti a kapuzat és a fából 

készült második homlokzat közötti előcsarnok (endonarthex) is. A nyitott fülke az 

orgonakarzat fix hátfalának köszönhetően szentélyként funkcionál a szabadtéri szertartások 

alkalmával. 

Zárt helyzetben az előcsarnok feljárást biztosít az orgonakarzathoz. A „fekete doboz” a 

szentéllyel szemközt épült, hogy ellensúlyozza a légies szerkezetet. Mintha belesűrítették volna 

az épület egész tömegét, ám ezt is feloldja a zene. A templomban nyomon követhető egyfajta 

metamorfózis anyagtól az anyagtalanságig. A két létforma tulajdonságai lépésenként 

felcserélődnek: a szerkezet mindenütt oly mértékben tagolt, hogy a résekbe iramodó fényt 

hozzá hasonló építőanyagnak láthatjuk, míg a valódi építőelemek súlytalan árnyékokká 

vékonyodnak. 

Az irányított tér egyfajta „szublimációjáról” beszélhetünk Pawson Nový Dvůr-i monostora 

(1999-2004) esetében is, bár a trappista közösség templomának tájolása igen dominánsan 

érvényesül [14. ábra]. A stallumok az oltártól nyugatra helyezkednek el, így az ambót is az 

apszis felé lehetett fordítani. Az irányított-hosszházas dinamikát mégis feloldja a magas 

záradékú tér és a hajó mentén húzódó fényaknák sora. A nyílások oly élesen metsződnek a 

falba, hogy az papírvékonynak tűnik a fényben, így az enteriőrt szinte minden fizikai 

kötöttségtől eloldott, atektonikus súlytalanság uralja.  

Az épület egy 18. századi, egyházi célokra korábban nem használt barokk majorság helyére, 

az itt álló gazdasági épületek részbeni felhasználásával épült. A trappista barátok visszatérése 

e helyre a burgundiai Sept Fonsból történelmileg is jelentős esemény volt, hiszen Csehország 

hosszú évtizedek óta nem látott működő szerzetesközösséget. Új otthont kellett teremteni a hit 

és monasztikus életmód számára. A feladat nagyobb felkészültséget kívánt a tervezőtől, ezért a 

vázlatok elkészítését megelőzően egy rövid időre a francia anyamonostorba látogatott. 

Folytatni akarta a Szent Bernáttól eredő építőhagyományt, megérteni a trappista lelkiség 

mindennapjait szoros egységben a liturgia és a kor követelményeivel.79 A lakonikus szellemhez 

kitűnően illeszkedő pawsoni minimalizmus formavilága – függesztett boltozataival és 

fényaknáival – itt-ott persze hatásvadász, de az építész ragaszkodott a már-már érzékfeletti 

formai tisztaság élményéhez.  

Geometriai egyszerűség és monokróm fehérség: a templom félkörösen záródó hajóját 

tökéletes mértani felületek uralják. Az érzéki benyomások csendjében elsőként jelentkezik az 

érzékszervek analitikus működését megelőző „atmoszféra”, amelyről Gernot Böhme német 

filozófus részletesen írt Szinesztéziák (1991) című művében.80 A csend eltölthet nyugalommal, 

de felkelthet egyfajta félelmet is – ezek a szent tapasztalatának különböző érzelmi vetületei. A 

kápolna fehér falait az épp születőre, a szentségre irányított figyelem ragyogja be. Az efféle 

templomokban a látható eucharisztiára figyelő elmélkedést magába vonzza és teljesen 

felülmúlja a szent fizikailag meghatározhatatlan ottlétének tapasztalata (a Lélek csendje). 

Mindez segít abban, hogy az anyagi világ elmosódott határai mögül kibontakozhasson a tér 

belső dinamikája, amit az oltár, s a felette vertikálisan kitárulkozó tér a keresztény eszkatológia 

végső céljához igazít. 

                                                           
78 Földváry 2003b, pp.134-135 összegzi a keresztény templom eredeti, eszkatológikus felépítésével kapcsolatos 
legfontosabb jellemzőket. A longitudinális templom lényegében közös tengelyre fűzött és egymástól finoman 
elválasztott centrális terek dinamikus sora, amelyben a bejárattól a szentélyig mind közelebb kerülünk az egészet 
átható szentség teljesen jelenvaló forrásához. 
79 Sudjic 2005, vö. Gonchar 2007.  
80 Böhme 1991, amelyből magyarul részlet olvasható in: Moravánszky – M. Gyöngy 2007, pp.253-259. Jó 
illusztrációja lehetne e gondolatnak „Shadows and the power of transformation”, in: Pawson 1996, pp.36-59. 



48 
 

 
15. ábra: Álvaro Siza Vieira, Boldogasszony-templom, Marco de Canaveses (1990-2007). Forrás: Vukoszávlyev 
– Szentirmai 2010, p.125, 128. 

 

 

Ennek az elvárásnak megfelel a kelet felé irányított liturgikus tengely Álvaro Siza Vieira 

Portugáliában, Marco de Canavesesben épült Boldogasszony-templománál is (1990-2007). Az 

alaprajzában szimmetrikusan, de két oldalán eltérő, kontrasztos fénykezeléssel komponált 

épület világos derűt, krisztusi békét sugároz [15. ábra]. Alakjában utalásszerűen felfedezhetőek 

mindazok a hagyományos templom-jegyek (vagy azok idézete), amelyek hosszú idő alatt az 

emlékezetünkbe íródtak: a nyugati toronypár, az apszis, a magas záradékú mennyezet, a 

longitudinális hajó, a hangsúlyos kőlábazat és a magasban nyíló ablakok. Mint Nový Dvůr 

esetében, itt is a templom archetípusa volt a kiindulási pont, de a ház tömege és liturgikus tere 

egyszerűsége révén megőrizte nyitottságát más, szimbolikus értelmezésekre is.81  

Fehér enteriőrjében az olykor intenzív, olykor csak derengő fény minden helyiségnek a 

funkciónak megfelelő többletjelentést ad. Így vált a keresztelőmedencét magában foglaló északi 

torony „Szentlelket leesdő” fénykúttá. Siza tudatosan határozta meg a déli fal vékony 

szalagablakának helyét is, amely arra készült, hogy az énekkönyvek olvasásához kellően világos 

legyen. A déli, tömörnek tűnő zömök falak ablakai felől úgy kúszik alá fény a templom fehér, 

kissé hullámzó belső felületén, mint egy esküvői fátylon. A térfalak szinte fellibbenni kívánnak, 

hogy felfedjék a menyasszony ragyogó arcát. A hely e szent várakozás középpontjává válva a 

liturgia üzenetét hirdeti környezetének. Nem csupán formai jegyeiben idézi a hagyományt, 

hanem azt mai eszközökkel, élőként mutatja fel. Gondok persze itt is akadnak – mint a 

szentélyben elfordított kereszt, vagy az oltár-ambó átlós elrendezése –, de az uralkodó ima-

                                                           
81 Fernández-Galiano et al. 2002a, pp.42-43, vö. Vukoszávlyev – Szentirmai 2010, pp.125-129. 
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irány a szerkesztésnek köszönhetően még így is igen hangsúlyos marad. Mozgalmassága, 

plaszticitása, karaktere és liturgikus tudatossága miatt az épület egyszerre hiteles és a 

korszellemnek megfelelő alkotás.82 Sem Siza, sem Pawson terve nincs felfegyverkezve a vizuális 

értelemben vett transzparencia művi eszközeivel, hiszen vastag falakból épült házakról van szó, 

amelyek a taktilis érzékekre és az érzelmekre hatnak, s ekképp inkább személyességet, 

mintsem egyezményességet sugallnak, azonban mindkét templom átvitt értelemben áttetsző: 

a formaplasztika anyagi-mértani valósága átadja a helyet a finomabb téri tapasztalatnak.83  

Az enteriőr szobrászi megformálásának és vertikális vonzásának van tehát létjogosultsága 

az irányított templomtérben is, különösen ott, ahol a liturgiával összefüggésben az 

eszkatológikus elképzelésből lehet levezetni. Európában számos longitudinális szerkesztésű 

keresztény imaházat találunk, de kevés ezek közül az olyan, amelynek építészeti programja 

kifejezetten irányított-hosszházas templomtérről szól, s amelynek – a hagyomány tisztes 

követésén túl – az a konceptuális gerince is. Közös e művekben, hogy tengelyességük az 

abszolút irányhoz képest mindig valamelyest feloldódni akar, néhol enyhe aszimmetriával, de 

főként a fényhatások és a tér vertikális vonzása által. Korunk templomépítő mesterei roppant 

érzékenységgel feleltek az orientáció kihívására, de jól érzékeltették a kozmikus távlatok evilági 

ábrázolására szolgáló eszközeink viszonylagosságát, tökéletlenségét is. Nemcsak a korszellem 

terméke e gondolkodás, hiszen már Szent Pál apostol előtt sem volt ismeretlen, miként azt 

szeretethimnuszában írta: 

 

Mert töredékes a megismerésünk, és töredékes a prófétálásunk; amikor pedig eljön majd a 

tökéletes, a töredékes véget fog majd érni. Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, 

úgy éreztem, mint a gyermek; amikor pedig férfivá lettem, felhagytam azokkal a dolgokkal, amelyek 

gyermekhez valók. Most ugyanis tükör által, homályosan látunk, akkor pedig majd színről színre. 

Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, mint ahogy én is ismert vagyok. (1Kor 

13,8-12)    

 

Minden eddiginél feltűnőbben fejezi ezt ki Rivas Vaciamadrid Szent Mónika-

plébániatemploma (2001-2009) [16. ábra], Ignacio Vicens Hualde és José Antonio Ramos 

közös terve. A spanyol fővároshoz tartozó külvárosban, egy útkanyar miatt elvékonyodó, 

rendkívül nyújtott telken komoly kihívást jelentett az ottani népes gyülekezetnek elegendő 

férőhelyet biztosítani. Vicens ráadásul a liturgia „vatikáni terének” elkötelezett híve, így 

mindenáron centrális megoldást akart keresztülvinni. Dacolva a körülményekkel, először még 

a telek szélességéből is engedett egy megközelítőleg 1:5 oldalarányú, az elképzelhetőnél is 

karcsúbb hajóért. Az volt ezzel a célja, hogy megmutathassa, még ilyen körülmények között is 

meg lehet felelni az 1970-es misszálé követelményeinek, így a területen osztozó két 

aszimmetrikus lelátó egy igen rövid tengelyre szervezett szentélyre nézett volna.  

                                                           
82 Szándékosan kerüljük a „modern” kifejezést, hiszen a templom újszerűségét nem a tervező 20. századi avantgárd 
tájékozódásából szeretnénk levezetni. Bevett építészetkritikai sztereotípiák szerint szükségtelen Siza Marco de 
Canaveses-i templomát a modernizmus és a hagyomány termékeny találkozásának titulálni. Charles Jencks már 
évtizedekkel ezelőtt kimutatta, hogy a modernizmus mai megnyilvánulásai nem a transzparencia és a szabadság 
üzenetét hordozzák, hanem stíluskövető építészetté merevedtek, ld. Jencks 2004. 
83 Vö. Rowe – Slutzky 1963, amelyből részletet közöl magyarul Moravánszky – M. Gyöngy 2007, pp.179-191. 
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16. ábra: Ignacio Vicens Hualde és José Antonio Ramos: Szent Mónika-plébániatemplom, Rivas Vaciamadrid 
(2001-2009). Fotó: Pablo Vicens Hualde. 

 

 

Mivel e szokatlan kompozíció nem tudott volna elég hívőt befogadni, az öncélú 

centralizmust fel kellett adni.84 Bár Vicens vereségnek könyvelte el, a megvalósult irányított-

hosszházas terv jobban kihasználta a telek adottságait, és nemcsak felszabadultabb lett, de a 

tradicionális ima-irány szemléltetésére alkalmas, drámai szituációt teremtett. Az épülettömeg 

látványosan megemelkedik a szentélynél, amelynek falát több (szám szerint hét) fénykürtő töri 

át. Az épület oldalán szabálytalanul sorolt nyílások perforálják a vázas szerkezet Cor-Ten 

acélburkolatát, tömör-üres textúrát szőve az apszis körül. Figyelmünk 

megkérdőjelezhetetlenül felveszi az ideális ima-irányt. A háttér fényjátéka a csarnok 

legdominánsabb eleme, de a szentély közepe, az oltár mégis hangsúlytalan: spanyol példákra 

oly jellemző megoldást követve,85 az ambóval és a szédesszel, valamint Javier Viver Gómez 

lebegő szobraival együtt egy széles „szkéné” színházi kellékévé zsugorodik. A háttér szinte 

magába vonzza a liturgikus cselekményt, és új távlatot nyit az eszkatológia számára. A nyugati 

kereszténység a II. Vatikáni Zsinat után a minél egyszerűbb és osztatlanabb belső terekben 

kezdett el gondolkozni, az irányított-hosszházas térszervezés szinte kiprovokálja, hogy a 

válaszvonalak, a beavatás stációi visszatérjenek a katolikus istentiszteletbe.86 Vicens 

temploma, amely jól megkülönböztethetően tagolódik előcsarnokra, hajóra és szentélyre, 

kiválóan szemlélteti, s egyúttal hitelesen bizonyítja e koncepció korszerűségét. 

                                                           
84 Vicens 2009, pp.81-88. 
85 E gyakorlat Vicens egyéb munkáiban is nyomon követhető. Jellemző például az ugyancsak Madridhoz tartozó, 
Collado Villalbában épült Szentháromság-templomára (1996-99). Más spanyol építészek munkái közül itt 
kiemelhető Tabuenca & Leache Arquitectos pamplonai Szent György-temploma, ld. Fernández-Cobián 2010. A 
szerző értékelő szövege spanyolul hozzáférhető: <http://szakralis.wordpress.com/2010/12/17/pamplona-szent-
gyorgy-templom-2005-2008/#more-3795> [utolsó belépés 2014. március 31.] E jellegzetes megoldáshoz hasonló 
olykor az olaszországi terveken is feltűnik, így Francesco Garofalo és Sharon Yoshie Miura Róma-Casal Boccone-i 
Santa Maria delle Grazie-templomában (2006-2010). A szentély hátfalának szkéné-jellegét a felette nyíló 
mennyezeti rés súrlófénye is kiemeli, ld. Sammicheli – Vukoszávlyev 2011. Az olykor túlszélesített pódium előtt négy 
vagy több padsorból komponált hajóban már elveszik az itt tárgyalt tengelyes dinamika, így ezekről a példákról 
külön említést nem teszünk. 
86 Vö. Bouyer 2000, pp.21-29, különösen p.22. 



 
 

51 
 

A Szent Mónika-plébániatemplom hét ablakból álló kompozíciója a szentély hangsúlyos 

eleme, amelynek jelentése erre utaló szövegek hiányában nem határozható meg egyértelműen. 

Az üveg színét is beleértve az ablakok között nincs döntő formai különbség, elrendezésük nem 

fejez ki belső hierarchikus viszonyt.87 Ha a különböző szögben álló, de lényegében egyforma 

nyílások csoportjának – mint az épület részét képző műalkotásnak – lehet valamilyen 

ikonográfiai tartalmat tulajdonítani, akkor a „Szentlélek hét adománya” kínálkozik 

legkézenfekvőbbnek. Szent Pál apostol első korinthusi levelében a hit közös forrásból származó 

sokféle gyümölcsére utalva mondja, hogy e „kegyelmi adományok különfélék ugyan, de a Lélek 

ugyanaz” (1Kor 12,4). A fény által különböző irányokból áttört szentélyfal könnyen lehetne ezen 

evangéliumi mondat képi allegóriája. Mivel a Lélek (Ruah) hét ajándéka, amelyeket már az 

Ószövetség könyvei is a Messiás tulajdonságaival azonosítottak (Iz 11,2), az áldozatra, vagyis 

az istentisztelet csúcspontjára irányul, a templom ablakai a szentélynek, az oltárnál zajló 

cselekménynek adnak drámai megvilágítást.  

A testté vált ige misztériuma mint az eszkatológia csúcsa,88 és a templom tengelyességének 

végső oka ma is meghatározó inspirációt jelent a liturgikus építészetben. XVI. Benedek 

szellemisége számos magas minőségű terv koncepciójában vert gyökeret, a 2007-es fordulatot 

követően pedig a templom szerepe újabb változáson ment keresztül, vagy tért vissza a 

hagyományos értelmezéshez.89 Isten háza ma már nem lehet csupán gyülekezeti tér vagy 

közösségi terek összessége, hanem az áldozati út ábrázolásának kell lennie, amely a hívek 

számára kijelöli az örök Forráshoz vezető irányt.

                                                           
87 Ennélfogva például nem lehetne a szentségek megfelelő allegóriája, mivel a szentségek között nincsen lényegi 
azonosság, ld. EE 34, 2. bek.: „Az Eucharisztia tehát az összes szentség csúcspontja, mert a Szentlélek hatására az 
Egyszülött Fiúval való azonosulás által tökéletesen megvalósítja a communiót az Atya Istennel.” E kérdésben 
világosan fogalmaz a II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium dogmatikai konstitúciója is, ld. LG 11: „Amikor részt 
vesznek az eucharisztikus áldozatban, az egész keresztény élet forrásában és csúcspontjában, isteni Áldozatot 
ajánlanak föl Istennek, s vele együtt önmagukat”. Mindennél tömörebben jelenti ki a KEK 1330: „Beszélünk a 
legszentebb Szentségről (Sanctissimum Sacramentum) is, mert az Eucharisztia a szentségek szentsége.” 
88 A KEK 1326 szerint: „Végül az Eucharisztia ünneplése által már most részt veszünk az égi liturgiában és 
elővételezzük az örök életet, amelyben «Isten lesz minden mindenben» (1Kor 15,28)”. A katolikus értelmezéshez 
támpontot ad az eucharisztikus ima hét kérése és azok magyarázata, in: KEK 2803-2865. 
89 Dimock 2013 a fordulat körülményeit és legfontosabb törekvéseit tömören összegzi. Dobszay – Kovács – Földváry 
2008 gyakorlati útmutatásokat ad a benedeki reform szellemiségében végzett miséhez. 
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17. ábra: Rudolf Schwarz, kastély „lovagterme”, Rothenfels (1926). Forrás: <http://szakralis.wordpress.com/ 
2009/03/05/rothenfelsi-kastely-lovagterme> [utolsó belépés: 2014. március 31.] 

 

III. fejezet 

Az istentisztelet építészeti kiterjedése 

 

 
1. Communio-modell: korszakváltás a térszemléletben 

 

Amint Ottokar Uhl Szent Júdás Tádé-templomának, úgy a II. Vatikáni Zsinatot követő úttörő 

kísérleteknek (Rattenbach, Pordenone), köztük a melki bencés apátság Uhl-féle 

diákkápolnájának1 (1966) két fontos jellemzője a rugalmasság és a puritánság volt. A fából 

készült liturgikus bútorzat lehetőséget kínál a tér átrendezésére a kívánt használat szerint, és 

legalább esztétikai alapon az apostoli idők szegénység-eszményét képviseli. E két tulajdonság 

korántsem nyilvánvaló összekapcsolódásának hátterében a liturgikus mozgalom két fő iránya, 

az új korszellemet hirdető aggiornamento és a kereszténység régmúltjához visszatérni kívánó 

ressourcement szövetsége áll.2 E két törekvés közös kritikát fogalmazott meg a közelmúlt 

egyházával szemben, de míg az előbbi a radikális modernizációban, az utóbbi a keresztény 

„aranykor” utópiájában látta a reform követendő irányát. A tárgyi kultúra szintjén mindez a 

könnyebben hozzáférhető ipari építőanyagok alkalmazásában, az ornamens részleges vagy 

teljes eltűnésében, a templom rugalmas térhasználatában és puritán architektúrájában 

jelentkezett. Az átrendezhető alaprajzi sémák kutatása az építészetben Rudolf Schwarz 

templomépítő és elméleti munkásságáig, és a nevéhez fűződő reformmozgalom fontos 

gyakorlóterepeként szolgáló rothenfelsi évekig vezethető vissza.  

Rothenfels, a majnai kastély 1919-től 1939-ig, működésének állami betiltásáig a Quickborn 

katolikus ifjúsági mozgalom fellegvára, és nagyhatású teológusok találkozóhelye volt, mint a 

jezsuita Erich Przywara vagy Romano Guardini. A kastély felújítása 1929-ben fejeződött be. 

                                                           
1 Debuyst 2005, pp.77-81. 
2 Kocik 2011, pp.68-69. 



 
 

53 
 

Kápolnája egy Guardini segítségével Schwarz tervei szerint átalakított lovagterem lett, amelyet 

fából készült bútorokkal rendeztek be [17. ábra]. A terem közepére függesztett körcsilláron 

kívül a terem egyetlen rögzített berendezése a kornak megfelelő, falhoz csatlakozó oltár volt 

(rajta tabernákulummal). Minden egyéb mozdítható, beleértve a négylábú asztalt is, ahol mind 

az evangélium, mind a szentmise kánonja elhangzott.3 Nem tudhatjuk, hogy az átrendezhető 

lovagteremben végzett liturgikus kísérletek ihlették-e Schwarz Vom Bau der Kirche című 

könyvét,4 avagy a mű alapgondolata már 1919-ben megvolt, de mindenképp tekinthetünk rá 

úgy, mint a rothenfelsi évek elméleti összefoglalására.  

A könyv Guardini polifonikus szemléletét tükrözi, amely a lelki és szellemi erők 

egyensúlyára törekedett a modern liturgikus felfogásban. Méltányolta mind a hivatalos, mind 

a népi vallásosság megnyilvánulásait, az individuális és a közösségi istentiszteletet, 

párhuzamosan foglalkozott a testitől elkülönített, és a testivel egybeolvadó szellemi élet 

távlataival: a cél és az értelem, a játék és a művészet kettősségével. Szerinte a liturgia egyszerre 

értelmes és szép, jelképekkel telített és gyermekien nyitott. Ellenezte az emberi akarat 

kultuszát. Nem tűrte, ha a belátás helyett a „legerősebb tenniakarás uralkodik mindenen; az 

«ethos»-é az elsőség a «logos»-szal szemben; a tevékeny életet többre becsülik, mint a 

szemlélődőt.”5 Guardininek Schwarz rothenfelsi tevékenységére és háború utáni építészetére 

nagy hatást gyakorló gondolatait jól összefoglalják a következő sorok:  

 

Az élet a végső elsőbbséget minden vonatkozásban nem a cselekvésnek, hanem a létezésnek adja, 

mert végeredményben nem a cselekvés a fontos, hanem a létezés. Nem az a végső, amit teszünk, 

hanem ami van. És nem az erkölcsi, hanem a metafizikai világnézet; nem az érték, hanem a lét 

szempontjából mondott ítélet, nem az erőlködés, hanem az imádás a legfontosabb. (…) 

Mert a lélek számára nélkülözhetetlen a feltétlenül biztos alap, amelyen megállhat. Szüksége van 

egy pillérre, egy különálló pontra, amelyen elhelyezkedhetik; és ez csak az igazság lehet. Az igazság 

ismerete a lelki felszabadulás alapvető ténye. (…)  

A liturgiában a logos birtokolja az elsőséget, amely az akarat előtt kijár neki. Innen származik 

csodálatos higgadtsága, mély nyugodtsága. (…) Ezért akar oly ritkán közvetlenül nevelni, erényes 

életre oktatni. Van valami a liturgiában, ami a csillagokra emlékeztet, a csillagok örökké egy útjára, 

kimozdíthatatlan rendjére, mély hallgatásukra, arra a végtelen távolságra, amelyre tőlünk vannak. 

A liturgia azonban csak látszat szerint törődik keveset a cselekvéssel és igyekvéssel és az emberek 

erkölcsi helyzetével. Valójában nagyon is tudja, hogy aki belőle él, az igaz, egészséges lelkű és benső 

valójában megbékélt ember lesz.6 

 

A Vom Bau der Kirche építészeti elmélkedéseiben – amely mint ilyen határmezsgye a 

fenomenológia és teológia között – jól érződik a fenti sorok szerzőjének hatása. Schwarz 

vizsgálatai funkcionálisak, de távol álnak a modern funkcionalizmustól. Minimumtér-

szabványok és telepítési sémák – mindaz, ami a CIAM első négy kongresszusának, köztük az 

Athéni Charta (1933) vívmánya volt – nem kerültek bele könyvébe; ott csupán jelképes mértani 

alakzatokat: spirituális diagramokat láthatunk, amelyek a jelképes tér kereteit alig lépik túl. 

Schwarz ábráinak szimbolizmusa a közös ima természetének megfigyelésén alapszik. Számára 

minden papírra vetett vonásnak szellemi töltete van – az egyenes az ima irányát, míg a görbe 

a szent körzet határát, a kör a teljességet, a befejezetlen kör pedig e teljesség végét: az idő és az 

út kezdetét jelenti. Jelképes „tervei” az ima belső orientációját, a lélek átalakulásának fázisait, 

s a nekik legjobban megfelelő hét térbeli rendszert ábrázolják. A következők ezek: gyűrű, nyitott 

                                                           
3 Vö. Zahner 2009, pp.67-68. 
4 Schwarz, R.: Vom Bau der Kirche. Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1938. Első angol nyelvű kiadása: Schwarz 
1958. 
5 Guardini 1940, p.100. 
6 Részletek uo. pp.103-106. 
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gyűrű, fényes kehely, út, sötét kehely, fényes kupola, valamint a „teljesség”, „minden idők 

katedrálisa”.7 A sorozat tagjai egymást indukálják. Párhuzamba állíthatók a teremtéstörténet 

hét napjával a világosság (logosz) megjelenésétől annak különböző idő- és térbeli 

megnyilvánulásain át a végső nyugalomig (Ter 2,2. Zsid 4,3). Schwarz „tervei” lelki térképek, 

amelyek támpontokat adnak a fizikai tér kontemplatív érzékeléséhez a liturgia folyamán.  

A könyv első angol nyelvű kiadását Ludwig Mies van der Rohe előszava vezeti be, amely 

szerint Schwarz műve „a templomépítészet iránt elkötelezetteken kívül mindazok számára 

megszívlelendő, akik az építészet iránt őszintén érdeklődnek. A könyv nem csupán az 

építészetről szól, de egyike azon erőteljes remekműveknek, amelyek átformálják 

gondolkodásunkat.”8 Kijelentését Mies Walter Gropius és Schwarz, vagyis a Bauhaus és az 

aacheni Kunstgeweberschule baráti viszonyára való tekintettel is tehette.9 A két intézmény 

1927-től kezdődően működött együtt, de Gropius már korábban felmérte az ún. „lelki 

funkcionalizmusban” rejlő lehetőségeket.10 A Bauhaus e kidolgozatlan kutatási területét 

mintha Schwarz fejlesztette volna tökélyre, aki a modern embernek végre nemcsak fizikai, 

hanem lelki szükségleteit is számításba vette. Miközben úgy tekinthetünk rá, mint a „másik 

modern” építészére, az egyház istentiszteletét is igyekezett mindinkább személyessé tenni. 

Schwarz számára a liturgikus hagyomány olyan folytonosságot jelentett, amelynek termékeny 

kánonja az élet maga.11  

Vizsgálatait közösségről és imáról empirikus modellekben rögzítette. A „tiszta lényeg” 

logikus feltárásának módja számára sem a „haladó”, sem a „konzervatív” megközelítéssel nem 

volt azonos. A centrális és irányított-hosszházas térszervezést egyenrangú megoldásoknak 

tekintette, hiszen mind a körben álló/ülő asztalközösség (circumstantia), mind az áldozati út 

(via sacrificii) része a liturgia szimbolizmusának. Schwarztól távol állt, hogy etikai alapon 

kérdőre vonja valamelyik létjogosultságát: az ember és a transzcendens lehetséges viszonyát 

szemléltette bennük – egy metamorfózist, amelynek a kör és az út csupán állomásai.   

E kiegyensúlyozott megközelítés megfelel Guardini teológiai álláspontjának. 

Templomainak hűvös eleganciája, az eszközök visszafogottsága liturgikus tudatossággal 

párosul. A schwarzi térbelsők szókincse véges. Az üres síkok és monokróm textúrák a csend 

szinonimái: itt egyedül a kompozíció beszél. Erre vallanak Schwarz gondolatai a patkó-, vagy 

– a Vom Bau der Kirche terminológiája szerint – „nyitott gyűrű” alaprajzról [18. ábra], amely 

sokakat megihletett a II. Vatikáni Zsinat után, de keveseknek sikerült észrevenniük, hogy a 

mester kifejtései morális értelemben pártatlanok. Schwarz fenomenológiai értekezése mentes 

mindazoktól a felhangoktól, amelyek e térszervezésben mindenekelőtt az egyenlőség szolidáris 

jelképét akarják látni. Az alábbi szöveg központjában ehelyett a húsvéti misztérium áll:  

 

A „pont” jelentése: túlcsordulás, áthatolás, sugárzó fény. A kard, a lándzsa, a hegycsúcs és a 

templomtorony mind hegyesek, szuronyuk kifakad, mint egy tavaszi rügy. Képzeljünk el egy zárt 

gyűrűt (ring), amint a belsejében felhalmozott életerő egy ponton át kitör az üres térbe! A sebet nem 

lehet bekötözni. Hiábavaló minden erőfeszítés: ez a [nyitott gyűrű] lényege. A seb nyitva marad, 

amíg a megsebzett el nem vérzik és meg nem hal. Ekkor szíve mélyén minden ember érzi a változást. 

Megnyílik és megérti e szavak jelentését: „szívszaggató búcsú”. 

 

                                                           
7 Ld. Schwarz 1958: „ring” p.35, „open ring” p.67, „chalice of light” p.95, „way” p.114, „dark chalice” p.154, „dome of 
light” p.180, „whole” (cathedral of all times) p.189; vagy Ferkai 2003, pp.199-202 összefoglalóját. 
8 Uo. előszó, ford. K.V. 
9 Vö. Crippa 2009, p.186. 
10 Gropius 1981, p.24, különösen 54. Az iskola korai történetében elsősorban Johannes Itten – belső vitákat 
eredményező – affektív megközelítésére gondolhatunk, ld. Droste 2003, pp.24-34, ill. p.45 és köv.   
11 Schwarz Building of the Church c. művét Crippa 2009, p.188 elemzi részletesen. Vö. Masiero 1997. 
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18. ábra: Rudolf Schwarz, variációk a „nyitott gyűrű” sémára: „sötét csillag”, „T” és Rothenfels. Forrás: Schwarz 
1958, p.70, 73, és Zahner 2009, p.68.  

 

 

A csillag (star) átalakult. Egy kis része tovább él: a hívek az oltár felé tekintve egy sötét csillagot 

(dark star) formálnak. A középpontban ott találják a szószólót (advocate), aki kifelé tekint a 

nyíltságba. Előbb összegyűjti a középpontba áramló erőt, majd előrebocsátja azt. Összegyűjti és 

magával viszi a nyíltságba. Többé semmi sincs elrejtve csillagembrióként (genuine star) saját zárt 

világába. A középpontból kitör a külvilág felé. 

Még mindig fénylik az oltár, de a forrás valahol másutt van. Az oltár már csak kapu, ahol beárad a 

fény, ahol átalakul, ahol megfogható lesz, hogy mindenki részesüljön benne.12  

 

E három enigmatikus bekezdés a mértan nyelvén, a használati térrel fejezi ki a spirituális 

időt. Ez annak a történelmen kívüli történésnek a dimenziója, amelyet a liturgia mindannyiszor 

felelevenít, valahányszor megemlékezik a megváltás eseményének jelenvalóságáról az 

oltáriszentségben.13 A templom alaprajza ebben az összefüggésben ikonná, egy szent esemény 

ábrázolásává válik. Esetünkben az U-alakú elrendezés (a „második terv”) Jézus Krisztus 

keresztáldozatának eseményét eleveníti fel: megsebzését, halálát, világból való távozását és a 

kegyelem fényének viszont-kiáradását az emberekre. Új teremtés ez, amely megváltoztatta az 

ember és a szent viszonyát, átalakította a kozmoszt és mását: a templom szerkezetét (Jn 2,19).14 

A leírásban megjelenik a szószóló (advocate), aki a körben állók és a nyíltság, egy nem evilági 

hely között közvetít. Összegyűjti a középpont felé áramló imákat (centric movement), és 

továbbküldi őket a világon túli létbe. A művelet meg is fordítható, hiszen a szószóló (vagyis a 

pap) az oltárnál fogadja az isteni áldást, amelynek közvetítője.15 Figyelemre méltó, hogy a leírás 

szerint a szószóló ebbe a nyíltságba tekint a liturgia alatt, vagyis kifelé és nem a templom magja 

vagy a nép felé fordul. Evvel együtt feltételezi, hogy a fény forrása valaha odabent volt (az 

emberek között lakozott), de valami (a kereszthalál és feltámadás) gyökeresen változtatott 

ezen. 

 

 

                                                           
12 Schwarz 1958, pp.72-73, ford. K.V. 
13 Ratzinger 2002, pp. 92-94. 
14 Vö. uo. p.39, 43 és köv. 
15 E kölcsönösségre vonatkozik az eulógia (dicséret és áldás) liturgikus görög szó. Kettős jelentése egyrészt Isten 
dicsérete, másrészt a tőle származó áldás. Istent dicsérő igéivel (logosz) azonos időben a pap a magasabb értelem 
fényének ajándékát (ugyancsak logosz) kapja és közvetíti, vö. Ratzinger 2002, p.18, 155, 165 és köv., valamint Bux 
2011a, p.125.   
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A II. Vatikáni Zsinat előtti gyakorlatnak felelt meg, hogy a pap a gyülekezettel együtt „kifelé 

forduljon” a mise alatt, így érthető, hogy a „nyitott gyűrűben” is a korban meghatározó 

nézőpont érvényesült. A későbbi értelmezésekkel összevetve azonban mégiscsak szembeszökő 

a Schwarz által felkínált magyarázat „fordított” perspektívája. Szerinte nem a megszokott 

irányított-hosszházas templom centralizálása megy végbe, hanem ellenkezőleg, a kör nyílik fel 

a végtelenre. Az Úr asztalközössége az eszkatológia segítségével nyerte el végleges formáját a 

nyitott gyűrűben. Schwarz a „második terv” két további változatát is kidolgozta. Az egyik a 

gyűrű ortogonális megfelelője, a másik az a longitudinális „háttalmisézős” megoldás, amelyet 

a zsinatig a legtöbb templomban alkalmaztak.16  

Életműve is igazolja, hogy Schwarz – Guardinihez hasonlóan – a kiegyensúlyozott reform 

híve volt. Bár a rothenfelsi kastély lovagtermében alkalmazott alaprajzok általában nem 

longitudinálisak, mégis inkább kifelé nyitott, irányított használati tereket körvonalaznak. 

Schwarz tervei közt 1945 után főként tengelyes-sémájú, mozgalmas enteriőrökkel találkozunk. 

Ezek sokkal korábbi kísérletekre támaszkodnak, olyanokra, mint a kölni Frauenfriedenskirche 

terve (1923), amely – egy alacsony belmagasságú mellékhajóval bővítve – az aacheni 

Fronleichnamkirche (1928-1930) prototípusa volt. Az első 1945 utáni, ismertté vált tengelyes-

irányított példa a düreni Szent Anna-templom (1951-56), amely kiegészült ugyan egy 

merőleges kereszthajóval, és a főhajó mentén futó oszlopos, nyomott belmagasságú 

előcsarnokkal (előképe a keresztelő szertartások átmeneti tere), de az irányított-hosszházas tér 

még így is domináns maradt.17 

A tengelyes-irányított és a centrális séma közti egységet Schwarz T alaprajzú templomai 

fejezik ki leginkább. Ezeknél az oltár a T szárainak találkozásánál helyezkedik el. A Maria 

Schwarz-cal tervezett saarbrückeni Mária Királynő-templomban (1952-59) szembetűnik a tér 

irányítottsága, de a centrális koncepció is kellőképpen érvényesül, mivel a főhajó és a 

kereszthajó két oldala az oltár körül szinte egyformán hangsúlyos. A negyedik, a „megsebzett” 

oldal azonban üres: a templom áttetszően világos térhatárai közt az apszist helyettesítő puritán 

fal hiányérzetet kelt. Hasonló helyzetet teremt a T alaprajzi sémát legérettebb formájában hozó 

esseni Szent Antal-templom (1959) is. Itt a főhajó nyugati szentélynek ütközik, amelynek 

egyenes záródása a kereszthajó szerkezetébe olvad. A szentély így csaknem eltűnik, de a fal 

végzetszerűen jelzi a határt, ahol e világ küszöbe van. Az aacheni Szent Bonifác-templomban 

(1964) a „nyíltságból” vigasztalóan tör be a fény a középtraktus megemelt magasságú ablakain 

át.18  

                                                           
16 Vö. Schwarz 1958, pp.70-71. Ez a megoldás ugyanakkor mégsem pontos megfelelője az igazán az irányított-
hosszházas elrendezésnek, amely az áldozati útnak (way), vagyis a „negyedik tervnek” felel meg. Uo. pp.114-153, 
különösen p.115, 136 és 140.  
17 A schwarzi németességnek ez az iránya hazánkban minden eddiginél felismerhetőbben jelent meg Kruppa Gábor 
Budapest-újpalotai Boldog Salkaházi Sára plébániatemplománál (2006-2008). Az újpalotai lakóövezetben missziós 
feladatot ellátó templom építészettörténeti utalásoktól gazdag, erről Vukoszávlyev 2009a. A düreni Szent Anna-
templomot idézi a toronyszárban végződő kéthajós, L-alakú elrendezés, a nagyméretű keleti (ott déli) ablaknyílás 
és a monolitikus építőlogika. Ennek tiszta tér- és homlokzatkompozícióját, aszimmetrikus kéthajós (vagy „másfél-
hajós”) elrendezését már az aacheni Fronleichnamkirche (1928-30) is megvalósította, ld. Vámos 2008. Kruppa 
temploma egyszerű, süllyesztett átriumot alkalmaz. A homogén, oldalról megvilágított térbelső a Schwarz-féle 
szintetizáló formavilággal mutat rokonságot, az anyaghasználat és a külső absztrakt formáltság terén azonban a svéd 
templomépítészet, különösen Peter Celsing templomai (Göteborg, 1958 és Stockholm-Vällingby, 1960) is 
felmerülnek lehetséges előképekként. A visszatekintő utalások ellenére Kruppa temploma frissnek hat mind a 
karakteres tégla-architektúra, mind a schwarzi liturgikus reformkorszak egyéni újraértelmezése miatt, bővebben in: 
Katona – Vukoszávlyev 2012a, pp.10-15; a hazai kortárs templomépítészetet összegző szövegkörnyezetben in: 
Vukoszávlyev 2011c, p.57. Schwarz építészet-koncepciójának, tk. az „intenzív üresség” élményének első hazai 
apológiája volt Ferkai 2003, pp.186-189. 
18 Az említett alkotások megtalálhatók: Crippa 2009, pp.185-190, valamint Stock 2004, pp.66-67, 80-81 és 84-85. 
A T alaprajznak mint írásjelnek a beteljesüléssel, a végzettel (a kereszthalállal és végítélettel) kapcsolatos 
jelentéséről bővebb kifejtést ad Ratzinger 2002, p.162 és köv.  
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Az áldozati úttól a T alaprajz felé történő elmozdulással Schwarz visszatalált Rothenfels 

lovagtermének összetettségéhez. Az egyszerre hagyományos és a liturgia logikája mentén újító 

elrendezés szellemi tartalékai a reformot követő templomépítészet számára is jelentős 

erőforrást jelentenek. Walter Zahner német teológus ma is mintaadónak tekinti a lovagterem 

sémáját, amely a következő funkcionális működést teszi lehetővé: A pap az U-alakban 

felsorakozó hívek közt, középen foglal helyet. Az ív belseje üres, de súlypontjában, a szédesz 

előtt az Úr asztala áll. Az alakzat hangsúlyos eleme a falhoz rögzített régi versus Deum oltár, 

rajta középen a tabernákulummal, szélein gyertyatartókkal. Az istentisztelet első felében a pap 

vagy diakónusa az asztalt ambóként használva olvassa fel az evangéliumot, a hiszekegy végén 

a misekönyvet a régi oltárra helyezik. A könyörgések alatt a hívek az oltár és a tabernákulum 

felé tekintve fordulnak Istenhez. Az anaforát vagy kánont a pap ismét az oltárasztalnál mondja 

el, de tekintetét a régi oltár irányában az égre szegezi. A hívek serege egészen addig nyitott 

alakzatot formál, amíg az áldoztatásnál a pap a tabernákulumhoz nem lép és az előtt tiszteletet 

adva, kezében az eucharisztiával meg nem fordul. Áldozás alatt a befejezetlen ív körré egészül 

ki. A celebráns ekkor az isteni világosság és emberek által lakott világ küszöbén áll. Húsvéti 

vigília alkalmával nincs is ennél alkalmasabb hely a feltámadás hírüladására (Exsultet). A 

közösség kiteljesül, és ki-ki hite mértéke szerint betelik az élő Ige sugárzó jelenlétével.19 

A rothenfelsi séma a Vom Bau der Kirche oldalain tárgyalt „nyitott gyűrű” alaprajzot egy 

olyan elemmel egészítette ki, amely az ima excentrikus vektora mellett a közösség „földi” 

fókuszpontját is sértetlenül hagyta. Megkülönböztette az átváltoztatás misztériumának helyét, 

az Úr asztalát az oltártól, amely a kereszthalál Golgotáját, vagy a Szövetség Ládáját jelképezi. 

Másrészt, az apostoli közösség jelét, a félkaréjos elrendezést egyesítette a liturgikus ima-

iránnyal. A fohászok alatt a pap és a hívek a jelképes kelet felé tekintenek, a közösség 

mennyekből érkező Vőlegényét várja (Iz 62,5).20 A mise mindeközben térben átrendeződik, 

statikussá válik, az igei tanítás és az áldozati cselekmény kevés helyváltoztatással jár. E 

kompozícióban az asztal és a régi oltár is megtartotta eucharisztikus funkcióját, de ez az állandó 

jelenlét, amaz pedig az áldozat értelmében. Az oltárasztal ennek megfelelően úgy van 

elhelyezve, mintha túlmutatna önmagán, ahogy csak egy ambó esetén lenne igazán indokolt, 

hiszen az ige ténylegesen alárendelt a misén az áldozatnak.21 E konfliktus nem áll fenn Schwarz 

egyéb terveiben, a liturgikus tér általánosabb elrendezésében azonban később is jól 

érvényesülnek a Rothenfelsben kiindulást jelentő szempontok. Schwarz sémáit többnyire két 

erő formálja – egy, amely a dolgokat egy középpontba gyűjti, és egy másik, amely 

meghatározott irányban impulzust ad. A menzával kiegészített nyitott gyűrű (a bemutatott 

rothenfelsi séma) esetében a két erő egyensúlyi állapotba kerül, a fókuszpontok közös tengelyt 

definiálnak, és egyenként a központ szerepét is betöltik.   

A rothenfelsi séma geometriája szinte kiapadhatatlan forrása az újabb olvasatoknak. Jó 

példa erre Andernach Szent Albert-temploma. Schwarz rendkívül hosszúra nyújtott 

templomhajója 1953-ban valósult meg. Az építész halála után felesége úgy döntött, hogy 

Johannes Krämer segítségével átalakítja, és egy tagoltabb, barátságosabb enteriőrt tervez. A 

munkálatok 1998 és 2002 között folytak, mialatt az „út” sémát Albert Gerhards tanácsára a 

Rothenfelsben alkalmazott megoldás mintájára átrendezték. Az eredeti bútorzatot jobbára 

                                                           
19 Vö. Zahner 2009, p.68. Vö. Földváry 2006, p.159 és köv., 169 és köv., valamint Földváry 2002, p.177-178.  
20 Az egyház ünnepe a vőlegényét váró menyasszony hasonlatával fejezhető ki legszebben, ld. tk. Iz 62,5. Zsolt 
18/19,6. Jn 3,29. 2Kor 11,2. Egy önmagát ünneplő, s a hit lámpásáról megfeledkező közösség ezzel szemben olyan, 
mint a „balga szüzek”csoportja, ld. Mt 25,1-13. Vö. Ratzinger 2002, p.93 és 127. Lang 2006, pp.91-95.   
21 Megjegyezzük, hogy a menza és az oltár jelképe már azoknál a templomoknál különvált, ahol a hívek asztalterítővel 
borított szentélyrekesztő (cancellum) elé térdelve járultak az oltáriszentséghez. Ezeknél a szentélyrekesztő az Úr 
asztalát jelképezte. Az ambót is egy ilyen rekesztő részeként építették, hogy az ige e határvonalról hangozzék el. Az 
asztal és az ambó összekapcsolása Schwarz részéről tehát a legkevésbé sem önkényes döntés. Vö. Földváry 2006, 
pp.159-160, valamint Földváry 2003b, p.154 és köv. 
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megtartották, csupán egy menzát vagy népoltárt és egy ambót kellet újonnan tervezni. Az új 

tervek alapján a templom közepét egy üres tér uralja, amelyben mind az ige- mind az áldozati 

liturgia központja helyet kap. Az oltárasztalt és az ambót U-alakban veszik körül a hívek, míg a 

nyitva maradó oldalon az eredeti, lépcsőkkel kiemelt versus Deum oltár áll.22 Az elrendezés a 

rothenfelsi lovagterem sémájának meghosszabbított változata, amelyben sértetlenül maradt az 

áldozati út geometriája, ugyanakkor barátságosabbá vált azáltal, hogy az oltárasztal a hívők 

közelébe került. 

A hangsúlyosan irányított hajó jelentéstöbblettel gazdagodott. Az első terv két szigetre 

osztott padsora keskeny felvonulási utat szorított a bevonulás számára, de az egymással 

szembefordított padsorok között már sokkal szélesebb a hely. A hajó keresztmetszete jelenleg 

jobban hasonlít egy háromhajós csarnokéra. A hívek a tulajdonképpeni mellékhajókban 

foglalnak helyet, míg a klérus a főhajóban mozog. Míg a terv finoman egyensúlyoz a mise 

közösségi jellege és az ima-irány között, még e történeti utalással is hitelesíti magát a 

keresztény hagyomány számára.23 A régi (ma használaton kívüli, de a római rítus rendkívüli 

formája szerint elvileg használható) oltárt nem számítva, a hajóban jól megkülönböztetett két 

liturgikus fókuszpontot: az új népoltárt és az ambót a templom liturgikus tengelyében állították 

fel, így lényegében klasszikus plánum- vagy kórusszituáció keletkezett.24  

Megfordítva ugyan, de hasonló megoldásra jutott Günter Pfeiffer is a stuttgarti Szent 

Antal-templom átépítése során (1995-2006) [19. ábra]. A Hans Herkkomer eredeti tervei 

szerint (1932) álbazilikális kialakítású, egy irányba rögzített liturgikus enteriőr magas 

ablakokkal és egyenes záródású apszissal készült. Pfeiffer a középen kiszélesített felvonulási 

utat befordított padsorokkal szegélyezte, míg a hajóban és annak tengelyében népoltárt, vele 

szemközt pedig ambót alakított ki.25 A magasított szentély helyett a hajóban felállított 

oltárasztal – akárcsak Andernachban – itt is közvetlenebbé tette a misét. A padsorok és a két 

liturgikus fókusz egymást keresztező párbeszédes kialakítása, valamint a hívek, a kórus és a 

klérus egyenlőséget kifejező közelsége a gyülekezet modern értelemben felfogott aktív 

részvételének (participatio actuosa) kedvez. A megemelt középtraktus gerincét fedő 

álmennyezet és a teherhordó falak elé szerelt fényszűrő ernyők is a tér homogenitását fokozzák. 

E koncepcióba nem jól illeszkedik a szentélyt és népoltárt elválasztó, a papi és diakónusi 

ülőhelyek mögé betervezett paraván. A szentély régi oltárán meghagyták a tabernákulumot, így 

a papi szédesz az oltáriszentségnek és az apszis Golgota-képének tulajdonképpen hátat fordít. 

Meg is sértené ezzel a tabernákulum kialakítására vonatkozó szabályokat,26 ha a szentély új 

helyzete oltáriszentség-kápolnaként nem volna kellőképpen tisztázott. Más megközelítésből a 

fix paraván az ökumenikusként felfogott térben szentélyrekesztőként is funkcionálhat. A köztes 

ülőhelyek eltávolításával és a régi oltárt használva, valamint geometriája, mobilis bútorzata és 

akadálymentessége révén a tradicionális római rítus „rétegzett liturgiája”27 számára is 

megfelelő körülményeket kínál a templom.  

                                                           
22 Vö. Zahner 2009, pp.64-65 
23 Klaus Gamber szerint épp ilyen az a térhasználat, amelyet az ó- és középkori Szent Péter-székesegyházban, vagy 
a lateráni bazilikában valószínűsíteni lehet. Elsősorban a főtemplomokban – valamint az olyan hatalmi 
központokra, mint a ravennai Sant’Apollinare Nuovo, vagy Cimite Basilica Novája – a főhajót az egyházi és világi 
méltóságok, míg a mellékhajókat nemek szerint elkülönített hívek töltötték meg. Az elképzelés vitatható, de érvként 
mellette szólnak a mellékhajók gádorfalán lévő mozaikok, amelyek a Megváltót dicsérő, délen férfi, északon női 
szentek sorát ábrázolja. Középen általában csak Krisztus, az Istenanya és az apostolok tűnnek fel. A mozaikok célja 
az volt, hogy megjelenítsék az égi liturgiát, amelynek földi tükörképe a templomban zajló mise. Ld. Gamber 1976, 
pp.23-25 és 79-81, idézi Lang 2006, pp.70-73.    
24 Ld. Bouyer 2000, p.33 és 54, valamint Lang 2006, pp.65-71. Vö. Debuyst 2005, p.50. 
25 Zahner 2009, p.63.  
26 RMÁR 310 
27 A kifejezést Földváry 2002 munkájára alapozzuk. Vö. Bouyer 2000, pp.21-29. 
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19. ábra: Günter Pfeiffer, felújított Szent Antal-templom, Stuttgart (1995-2006). Forrás: Zahner 2009, p.63. 

 

 

Albert Gerhards szerint, a 2007-es liturgikus változások után rendkívül igényes 

térkialakítási feladat áll előttünk: dinamikus egyensúlyt találni a liturgia „tridenti” és „vatikáni 

tere” között. Fontos lenne, hogy „a keresztény liturgia sajátjának minősülő ellentétet a közelség 

és a távolság, az elrejtés és a leleplezés, a kultusz és a kommunikáció között úgy jelenítse meg, 

hogy a szereplőket ezáltal a megfelelő szerepben helyes magatartáshoz segítse.”28 A 

térhasználat által nemcsak a hívek, hanem a pap szerepére is rá lehetne világítani, aki Krisztust 

képviseli a gyülekezet élén, de annak tagjaként maga is az Ő igéjéből és áldozatából részesül. 

A liturgia az Istennel való személyes találkozás irányát jelöli ki mindenki számára. Ezzel 

párhuzamosan „a tér vertikális nyitottsága [amelyet egy közepén üresen hagyott alaprajz 

megfelelőjeként képzelhetünk el – a szerző] az imádkozó közösség nyitottságának 

szimbólumává válik a Szentlélek felé, egyfajta epiklétikus, a Szentlelket leesdő gesztussá 

lesz.”29 Szinte magától értetődik, hogy amíg az előbbi a longitudinális, az utóbbi a centrális 

térszervezéssel van összefüggésben. Ahhoz, hogy eleget tegyünk mindkét rendezőelv olykor 

ellentétesnek tűnő követelményeinek, egy új, belső kohéziókkal és kölcsönhatásokkal telített, 

áttetsző képletre van szükség. E felismerés, és a liturgikus mozgalom tanulságai a nemzetközi 

tapasztalatcserék révén végül elvezettek a „communio-tér” (Communio-Raum) 

gondolatához.30 Walter Zahner szerint e tértípus ihletője a „Szentlelket leesdő gesztus”, a 

Vigasztaló (Paraclitus) segítségül hívása (epiklészisz), amely a misén az utolsó vacsora szavai 

előtt hangzik el. A közösség pünkösdi várakozását (ApCsel 2,3-4) a hajó üresen hagyott középső 

része fejezi ki. E tértípusnál a centrális és axiális szerkesztés kiegyensúlyozzák egymást, az 

introvertált közösségi térben érvényesül a tengelyes-irányított szerkesztőelv. A hagyományos 

szerzetesi plánum, Schwarz Albert Gerhards javaslatára átalakított temploma, és Günter 

Pfeiffer megoldása, az újabb példák közül pedig Mauro Galatino Megváltó Jézusról (Gesú 

Redentore) nevezett modenai temploma tesz eleget e feltételeknek (2000-2008) [20. ábra].  

Az utóbbinak különleges urbanisztikai küldetése is van a nagy tranzitforgalmú külvárosi 

területen, hasonló szerepkörben és szituációban, mint Florian Nagler keresztény ökumenikus 

templom-együttese Münchenben: új viszonyítási pontot, közösségi origót kell adnia az 

élettelen peremkerületnek. Galatino kontextust keresve jól alkalmazkodott a környező 

épületek átlagos magasságához és léptékéhez, és a rendelkezésére álló építési terület egy részét 

köztérként felajánlotta a városnak. Ez a kis szabadtéri fórum az épület szerves része, amely 

                                                           
28 Gerhards 2012, p.45, ford. Péteri Attila. 
29 Uo. p.46, vö. Bux 2011a, p.125 és különösen 129. 
30 A kifejezés egy összefoglaló tanulmánykötet címeként jelent meg 2003-ban. Gerhards – Sternberg – Zahner 2003.   
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nyitottságával bizalmasan hívogat, de a térfalakon belül egyben az ünnep és a misztérium 

helye. A belső tér formai megoldásai is szigorúan funkcionális szemléletűek: a hittanterem, a 

torony, a templom, a vendégszárny, és a kettőjük közé, buja kert kíséretében beékelt kápolna 

egy-egy finoman leváló tömeget képez. Galatino fontosnak tartotta, hogy a vonalzóval rajzolt 

suburbia számára ne csak egy újabb, a zöldmező és a lakott terület határán álló üres szobrászi 

plasztikát tervezzen, hanem kifejezze az egységet, mint egy önálló város, amely képes a 

teljességet befogadni: profán és szent körzetet, szállást, imahelyet, kertet, vízzel telt 

medencét.31 Az utóbbi a bejárat közelében elrejtett keresztelőkápolna keskeny traktusát 

folytatja, s végighúzódik az épület déli fala mentén.  

A templom bejárata nem közvetlenül az utcáról, hanem a közös használatú fedetlen 

előtérből nyílik, amely fékezi a látogatók lendületét, időt hagyva a belépésre. A bejutás nem 

frontális, hanem megoszlik oldalt két kisebb téröbölben. Méltó előkészület ez a belső tér 

élményére, amelyet a falakon belül a zöld látványa és a víz nyugalma övez. Egy-két paraván 

szinte illuzionisztikus térhatárokat képez, melyeknek ablakai távlatot ígérnek a környező, 

mégis belső világra. A szórt fény kiegyenlítettségét hol a lombok között átszűrődő, hol a 

medence hullámain fodrozódó fény-minták törik meg a templomhajó padozatán, falain és 

mennyezetén. Ebben a légkörben fogant az a gondolat, hogy itt inkább egy bensőségesebb, 

zártabb geometriájú teret kell kialakítani az első dinamikus tervek helyett. A választás könnyen 

esett a communio-térre, amelynek liturgikus tengelyét az eredetihez képest 90°-kal elforgatták. 

A padokat enyhe ívben sorakoztatták fel a tér elejét és végét elfoglaló oltár és ambó körül, de 

sem a teherhordó, sem a térhatároló falak ortogonális rendjébe nem avatkoztak be.32 A hajót 

két folyosó veszi körbe, így a hívek mindkét oldalról feltűnés nélkül feltölthetik a sorokat, míg 

a mozgástér levegős és szabad maradt. Az új elrendezés egyik meglepetése az volt, hogy az egyik 

belső kert épp az oltár mögé kerülhetett, amelynek előterében alacsony dobogón foglal helyet 

a pap. Egy ablaksávon át kilátni ebbe a kertbe, amely az áldozati liturgia háttere lett. Ez a hely 

az áldozati oltár hátterében Krisztus szenvedésének Olajfák hegyén töltött előestéjére 

emlékeztetheti a híveket, ahol a biblikus hagyomány szerint a Messiás második eljövetelekor is 

megjelenik (Zak 14,4).33 

Az eddig leírtak alapján bár forradalmian újszerűnek tűnik, mégsem minden előzmény 

nélküli ez a séma. A hagyományos szerzetesi liturgikus terek plánumai ugyanis igen hasonlóan 

működnek: a stallumok közötti üres tér végébe vagy közepébe helyezett ambótól az oltár felé 

hangzanak fel az olvasmányok, függetlenül attól, hogy az utóbbi kelet felé (versus Orientem) 

van-e tájolva. Jól látszik ez John Pawson Nový Dvůr-i trappista monostorának (1999-2004) 

plánumán, amelyet épp így használnak a szerzetesek. Pawson a plánum soraival érzékeltette, 

hol húzódik a klérus és a laikus hívek közötti határ, holott a templomtér a közösség egységét 

hangsúlyozza tiszta térplasztikájával, és osztatlanságával. A napi imaórákat, vagy hétköznap a 

szűkebb létszámú miséket lényegében egy communio-térben végzik itt, de szemlátomást nem 

nélkülözhetetlenek az ovális körvonalak, sőt ezúttal még a padok íves elrendezése sem. A hajó 

hosszanti dinamikáját nem puhítják lágy hajlatok, a belső mozgást nem fokozza a tér 

perspektivikus eufóriája. A hajó erős hosszanti húzása miatt a kétfókuszos enteriőr előnyei 

megfelelően érvényesülnek, az eszkatológikus a communio-tér részeként jelenik meg.  

 

 

 

                                                           
31 Vö. Anderle 2005, p.133. 
32 Longa 2009, pp.124-125. 
33 Vö. Lang 2006, pp.34-35 és p.92. 
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20. ábra: Mauro Galatino, Megváltó Jézus temploma, Modena (2000-2008). Forrás: Longa 2009, p.125. 

 

 

Pawsonra persze nem Gerhards, Zahner vagy a kortárs német teológia, hanem a 

hagyományos szerzetesi liturgia, és a ciszterci monostorok, különösképpen Le Thoronet volt 

hatással34 – habár egy efféle analógia korunkban a legkevésbé sem törvényszerű. 

Összevetésképpen megemlíthetjük Pierre-André Simonet és Yvan Chappuis fribourgi (Svájc) 

karmelita monostorának templomát (2001). Tervezői a pawsoni egyszerűségre törekedtek. A 

fehér felületek és a lényegre törő forma segítségével elérték ugyan a mértani-plasztikai 

tisztaság egy fokát, ám a liturgikus teret már nem gondolták át kellőképpen. A kisebb léptékű 

hajó megoszlik a plánum és a laikusok között,35 de a szentély nem illeszkedik a rendszerbe: az 

ambó az oltár szélén torlódik, míg a stallumok között üres tér tátong. Bár monasztikus 

épületről van szó, a tervezők a II. Vatikáni Zsinat szellemében tervezett plébániatemplomok 

gyakorlatát vették figyelembe, aminek következtében a kétfókuszú tér áldásos tulajdonságai itt 

nem bontakozhattak ki. Később már Pawson sem tudta érvényesíteni elképzeléseit úgy, mint 

Nový Dvůrban. Bár a pannonhalmi Szent Márton-bazilika átalakításakor (2008-2012) is 

kétfókuszú megoldást alkalmazott,36 a liturgikus irány megfordult: az előrenyomott népoltár 

mögött szinte eltűnt, és a műemlékoltárnak, a tabernákulumnak hátat fordított a bencések 

„magánhasználatú” ambója. 

                                                           
34 Ld. Bruderrek 2004, Vukoszávlyev 2007, valamint Richardson 2004, p.130 és köv.  
35 Pousse et al. 2002, pp.32-35. 
36 Vukoszávlyev 2012, p.13 a kétpólusú plánum és communio-tér közti elvi hasonlóságról beszél. Az előbbi 
funkcionális értelemben felfogható ugyan kétpólusú kvázi-centrális közösségi térnek, de szerkesztésében a 
tengelyesség kap hangsúlyt. A bencés közösség liturgikus érdekeiről ld. Fehérváry Jákó OSB leírását, in: Ferkai 
2012, p. 16, vö. Katona 2012a, p.38. Szempontjait a Bose-monostor X. Nemzetközi Liturgikus Konferenciáján 
ismertette 2012. május 31-én. Ld. uő: „Chiesa abbaziale di Pannonhalma: l’adeguamento liturgico di John Pawson”, 
X Convegno Liturgico Internazionale: Identità e trasformazione. L'adeguamento liturgico delle Chiese. 
Monastero di Bose, 2012. május 31. – június 2.  
Hozzáférhető: <http://www.monasterodibose.it/content/view/4398/529/lang,it> [utolsó belépés: 2014. március 
31.]. 
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Németországban Ottokar Uhl Szent Júdás Tádé-templomának oltárpódiuma közös 

tengelybe állított ambóval és oltárasztalával a communio-tér korai típusának tekinthető 

(1989), helyes megítéléséhez azonban figyelembe kell venni a kompozíció részeinek helyzetét 

és beállítását. A kétfókuszú tér lényegéhez tartozik, hogy az ambó az oltár felé néz, ami nélkül 

e tértípus értelmét veszti. Példáink igazolták, hogy – a templomtér egészét kihasználva – csak 

így lehet a gyülekezetet hatékonyan bevonni a közös imádságba. A communio-tér előnyeihez 

hozzátartozik, hogy ösztönöz az aktív részvételre. Itt minden hívő szem előtt van, főként, ha 

kisebb lélekszámú gyülekezetre szabott templomról van szó, ahol a hajó nem bontható 

szakaszokra. A vizuális egység és szerényebb lépték mellett érzékletesen tagolt communio-tér 

esete egy arra látszólag alkalmatlan környezetben, a párizsi Défense-ban valósult meg. Franck 

Hammoutène Pünkösdi Boldogasszony-kápolnája (Notre-Dame-de-la-Pentecôte, 2001) az 

üzleti negyed tengelyének Grand Arche-hoz közel eső szakaszánál helyezkedik el [21. ábra]. Az 

épület helyét a francia fővárosba is betörő toronyház-építészettől uralt környezetben jelölték 

ki. A közúti forgalmat maga alá terelő városi plató peremén a templom a profán tér látszólag 

jelentéktelen pontja, de az autópálya fölött lebegő, pillér-vázas üvegkubus pengefalán 

szerkezetnek álcázott kereszt rajzolódik ki.37  

A napos oldalán áttetsző kőlapokkal burkolt épület érdekesen komponált, összetett 

térbelsőt rejt. Világiasabb földszintjét kiállítások és rendezvények számára tartják fenn, de 

innen is a templomba vezet az út. Ez az út felfelé tart, és közben drámaian csökken a 

fénymennyiség. Nyugalmat csak odafent, a táblák mögül beszűrődő természetes, és a 

mesterséges fény keveredéséből származó atmoszférában találunk. A szentáldozás sugárzó 

háttere arra figyelmeztet, amire az apszisok arany-hátterű mozaikjai: „táruljatok fel, örök 

kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség királya” (Zsolt 23/24,7), ám ha az ablak átlátszó volna, le 

lehetne látni a templom alatti forgalomra. A hajó communio-tér – egyszerre irányított és 

centrális –, a padsorok párbeszédes elrendezésűek. Az oltár mögött világító szkéné a liturgia 

iránytűje, erre néz a tér üres középső sávjában szoborként magára hagyott ambó. Az áttetsző 

fényforráson túl kétféle világ tárul fel: az ígéret földjéé és a modern nagyvárosé, Bábelé. A 

szerkesztésében (ortogonális rend) és szerkezetében (acél, üveg, beton) egyaránt a modern 

környezethez igazodó kápolna a communio-tér alkalmazásának széleskörű lehetőségeit 

mutatja.38 

A geometriai centralizmus független a communio-tér funkcionális működésétől. Jól 

mutatja ezt a regensburgi Szent Ferenc-templom (1998-2004) példája. A Königs Architekten 

téglatestbe fogalt elliptikus enteriőrjének a használat szempontjából csupán egy fókuszpontja 

van: az oltár, amely egy körkörös pódiumon osztozik az ambóval és a szédesszel. A klérus 

túlzottan elkülönül a hívek padsoraitól itt. Még a színházi elrendezés sem pótolja azt a 

mozgásteret, amelyet a communio-tér a participatio actuosa és a dialógus jegyében 

felkínálna.39 Bár formálisan az íves communio-modellhez fogható jött létre, az üresen hagyott 

centrum, a találkozás helye padokkal feltöltve már nem ugyanaz. Hiába a látványos 

fényáteresztő mennyezet, az „ábrázolhatatlanra” (ti. a harmadik isteni személyre) való 

várakozás (Jn 14,16-17) más olvasatot kíván, mint amit az egy pontra szerkesztett enteriőr 

sugall.40  

                                                           
37 Stock 2004, pp.184-185, és Pousse et al. 2002, pp.42-47.  
38 A „lelki istentisztelet” vagy „ésszerű istentisztelet” Szent Páltól származó kifejezést (Róm 12,1) Ratzinger 2002, 
p.41 és 45 aktualizálja, vö. Guardini 1940, pp.18-25, és 100-106. Kitekintés gyanánt érdemes megemlíteni egy a 
franciaországihoz hasonló észak-amerikai példát. Roberto Chiotti torontói Szent Gábriel-temploma (2001-2006) 
egyenes falakkal épített, de annál világosabb communio-teret foglal magában, ld. Katona 2011a.  
39 Königs 2004, vö. Hinkfoth 2009, pp.32-33. Érvényes mindez Cino Zucchi milánói Krisztus Feltámadása-
templomára (2004-2010) is, ld. Sanmicheli 2010. 
40 Vö. Zahner 2009, pp.60-61: „Albert Gerhards calls this empty core the expectation space: the believers join there, 
because they are expecting something that will take place in the still empty space. Thus, they do not celebrate 
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Konfliktus keletkezik. Az épület belső plasztikája önálló jelentésre tett szert, melynek 

értelmezése elszakadt az alaprajz kötöttségeitől. Ez az eset felhívja a figyelmünket a (kortárs) 

templomépítészet egy lényeges vonására: a templomtér teológiai tartalmát nem csupán a 

benne zajló istentisztelet, hanem a térplasztika is árnyalja. E megállapítás az istentisztelet 

építészeti kiterjedésének vizsgálatához kell elvezessen bennünket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21. ábra: Franck Hammoutène, Pünkösdi Boldogasszony-kápolna, Párizs-Défense (2001). Forrás: Stock 2004, 
p.184, és Pousse et al. 2002, p.42. 

 

                                                           
themselves. The empty core also expresses the expectation of the one who gives himself, the one who live among 
the community. The empty core is a reference space.” 
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2. Mozgalmas architektúra szemben a statikus térrel 

 

Észak-München lelkipásztori és szociális központja a Dominikuszentrum (2008) [22. ábra], 

amelyet Andreas Meck többfunkciós épületként belsőudvarral, nyitott tömegben alakított ki. 

Az együttes közúti oldalán kapott helyet egy kápolna, amely észak felől laterálisan megvilágított 

toronyként magasodik a kompozíció fölé. Falai belülről kékek a téglára több rétegben 

felhordott üveghártyának köszönhetően, a tégla eredeti színe és textúrája azonban átsejlik a 

transzparens rétegeken. A falak, a padló és a mennyezet homogén. Napsütésben e meghitt, 

kicsiny hely a beszűrődő fényt egyenletesen szétszórja a szokatlan, de nyugalmas 

atmoszférában. Az idő próbáját kiálló tégla használata egyszerre utal a helyi manufaktúrára és 

a védelmet adó matériára.41  

A padló fugái között itt-ott bronzkeresztek tűnnek fel. A bronz kontrasztja a mindent uraló 

kéknek, csak az Istenszülőt ábrázoló alabástrom áraszt még meleg fényt a kápolna sarkánál. A 

magasba tekintő ablakokon a hiszekegy szövege szerepel latinul és németül, középütt pedig 

nagyban olvashatjuk: CREDO IN UNUM DEUM. Andreas Horlitz munkája a keleti kapu 

tégláiba égetett feliratok párja. Ott a Lélek (Geist) szinonimái olvashatók európai és közel-

keleti nyelveken. Magyarul is. A többnyelvű pünkösdi üzenet személyesen szólítja meg a 

külváros sokfelől érkezett bevándorlóit. A kápolna csekély alapterületéhez képest igen magas 

mennyezete a communio-tér „Szentlelket leesdő” (epiklétikus) vonásával függ össze.  

A Lélek foglalatául szánt kápolnát világos színű, két oldali, párbeszédesen kialakított 

padsorral, és az oltárral szemközt állított ambóval rendezték be. A liturgikus tengely a 

rombusz-alaprajz hosszabb oldalait felezi, így nagyobb mélységet szab a kereszttengelynek. A 

kétfókuszú hajóban az ambó az oltár felé néz, így a centrális koncepció és a liturgikus tengely 

nem kerül konfliktusba. A tér szerény méretei – következésképp – nem korlátozzák a klérus 

bevonulását. Különösen a nagyobb ünnepek alkalmával van ennek jelentősége, amikor a súlyos 

bronzkapukat is kitárják, hogy a liturgikus tér fedett-nyitott előtérrel bővüljön. Ilyenkor a 

kápolna egy spontán létrejött szabadtéri templom apszisává alakul, a kapuk mögötti 

padsorokban pedig kórus foglalhat helyet. Ebben a helyzetben a főtengelyre merőleges, kissé 

leváló térrész a szokásosan tagolt római főtemplomok, vagy szerzetesi templomok máig 

alkalmazott kórus-elrendezésére emlékeztet.42 A centrális és axiális elemek egyesítéséből 

lényegében hagyományos térszerkezet alakul ki. A szélesen felnyíló kapuzat ezen 

összefüggésben egyfajta jelképes kórusrekesztő (lettner vagy jubé). Az előtér vaskos födémjén 

vágott fénykürtő egy talpalatnyi helyet a keresztelésre várók (katekumenek) számára is kijelöl. 

A Dominikuszentrum mind communio-kápolnaként, mind hagyományosan tagolt 

templomként alkalmas a vatikáni, és a XVI. Benedek pápa által „rendkívüli forma”-néven 

helyreállított régi római rítus43 levezetésére; míg anyaghasználatában az egyház első 

századainak útját járva a külső szegénységet belső gazdagsággal, színpompával és melegséggel 

ötvözi.  

 

                                                           
41 Kaltenbach 2009. 
42 E sémát érthetőbbé teheti a római San Clemente bazilika (7-11. sz.) példája, ld. Barclay Lloyd 1986. Kortárs 
monasztikus vonalon többek között John Pawson Nový Dvůr-i trappista monostorára (1999-2004), Hans van der 
Laan vaalsi bencés monostorbővítésére (1956-86), valamint Pierre-André Simonet és Yvan Chappuis fribourgi 
karmelita monostorára (2001) gondolhatunk.    
43 Ld. SP, amelyben XVI. Benedek pápa az 1970-et megelőző évek római rítusának jelenkori használatáról 
rendelkezik. A rítus a Concilium Tridentinumnál (1545-1963) korábbi, római eredetére nézve a „tridenti szertartás”, 
„tridenti mise” elnevezések történetileg pontatlanok.    
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22. ábra: Andreas Meck, Dominikuszentrum, München (2008). Fotó: Michael Heinrich és Florian Holzherr. 
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A zárt geometriájú épület védelmet nyújt a külvilágtól, de minden irányból 

megközelíthető. Naponta sok vendég megfordul az udvaron, és a köré csoportosuló karitatív 

célú helyiségek valamelyikében. A nyílások játéka, a térfal váltakozó magassága ritmizálja, 

köztér-jellegűvé teszi az udvart. A városias képződmény kissé emelt pódiuma mégis 

megkülönbözteti, térhatárai intimitást kölcsönöznek a hely számára. Az épület urbanisztikai 

jelentősége is számottevő: a közút és a lakóövezet határán emelkedik, így a puffer-zóna szerepét 

tölti be. Tornya karakteres jelzőtábla a jellegtelen közegben. Üzenete mégsem a jelleg nélküli 

városról szóló szkeptikus gúny,44 hanem új kezdet és remény. A tervező a hivalkodástól mentes 

formai asszimiláció útját választotta, s a jobbára osztatlan téglafal fugáiba körben apró 

bronzkereszteket helyezett el. Ez minden külső jelzés, amely a hely megszentelt voltára utal. 

A Dominikuszentrum hagyományra és közösségre való nyitottsága kifinomult egyensúlyt 

teremtett, amihez jól illik a konvencionális és sokoldalú téglaépítészet. A téglának keresztény 

vonatkozásai is vannak – részben mint az évezredes távolságba került római zarándokhelyek 

kedvelt építőanyaga,45 részben mint a Krisztusban való egybeépülés evangéliumi jelképe (Ef 

2,20-22), habár ez utóbbinak az elemenként megmunkált kő még inkább megfelel. A tégla 

puritánsága ellenére barátságos és életszerű közeget teremt, továbbá az iparosodó Nyugat- és 

Közép-Európa templomépítészetében egyaránt széles körben alkalmazott, ma már 

hagyományosnak tekinthető anyag. A „tégla-modern” közvetlen előzménye a téglában és a 

gyakran gótikát idéző, nyersbeton architektúrában fejlődő késő-romantika. Németországban 

Schinkel Friedrichswerder-templomának (1824-30) világa szinte töretlenül alakult át Michael 

Kurz bambergi St. Heinrich- (1927-29), majd Fritz Höger berlini Hohenzollerndamm-

templomának (1931-32) modernségébe,46 elválaszthatatlanul a téglaépítészet szekuláris 

eredményeitől. E folyamatnak éppoly részese Berlage, de Klerk és az amszterdami iskola, 

Ragnar Östberg stockholmi Városháza-épülete (1911-23), a Fritz Höger-féle hamburgi 

Chilehaus (1922-24) vagy Hans Poelzig tervei, mint a felhozható egyházi példák.  

Az üzemi infrastruktúrát feltételező építőanyag mindig is a nagyobb szabályozottságot 

igénylő építészet szolgálatában állt. A tégla előregyártott termék, melynek sokféle felhasználási 

módot megengedő modulációja az általánosból, nem az egyediből indul ki. Bár a modern tégla-

architektúrában elsősorban a helytől és időtől függetlenül működő ipari kultúra jut kifejezésre, 

hagyományos manufaktúraként is értelmezhető, ezért a korkritika fontos építészeti eszköze. A 

manufaktúra mind a vernakuláris, mind a technicista építészettől különbözik, de kedve szerint 

egyesítheti mindkettő előnyeit: ha a téglaépítészet nyelve nemzetközi, mellette a különböző 

falazásmódok e nyelv jellegzetes dialektusainak tekinthetők. Ugyanezen okokból a 

Dominikuszentrum is egyedi, és képes a környezetéből hiányzó sajátosságot, egyediséget – 

ellentmondásosnak tűnő módon – egy nagyon is általános eszközzel pótolni. A téglaépület 

továbbá nemcsak a templomba járók, hanem az egész külvárosi közösség – legalább elképzelt 

– összetartásának, egybeépülésének kifejezése. 

 

                                                           
44 Vö. Koolhaas 2004. 
45 A római Szent Kelemen-templom (San Clemente) régészeti feltárásánál például a tégla- és vegyes-falazás 

módjának vizsgálata bizonyult a kormeghatározás legfontosabb eszközének, vö. Barclay Lloyd 1986. 
46 Schnell 1974, pp. 31-52, valamint p.63 és 68. Felekezetre való tekintet nélkül hazánkban is nyomon követhető ez 
az átalakulás, kezdve Schulek Frigyes és Foerk Ernő szegedi Fogadalmi templomától (1913-1930) egészen Borsos 
József ugyanitt épült református templomáig (1941). Köztes állomásként megemlítendő Szontágh Pál Salgótarjáni 
ferencrendi temploma (1934-36), valamint a borsodnádasdi lemezgyár evangélikus munkásai számára emelt 
templom (1934) is. E hagyomány nyomvonalán újabb, kortárs épületek is találhatók, mint Szoják Balázs 
Nagyboldogasszony kápolnája Mátrakeresztesen (2001-2008), vagy Fejérdy Péter cseppformájú Szentlélek görög 
katolikus téglatemploma (1997-2000), amely Budapest déli határán, Csepelen épült az ezredfordulón, ld. Katona – 
Vukoszávlyev 2012a, pp.10-15; az érintett történeti korszakok összefüggésében Vukoszávlyev 2014, pp.22-23, 
valamint p.26 és köv. 
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23. ábra: Francesco Garofalo, Sharon Yoshie Miura és Floriana Taddei, Kegyelmes Szűz Mária-templom, Casal 
Boccone (2006-2010). Forrás: Sanmicheli – Vukoszávlyev 2011, p.49. 

 

 

A közösség és egyediség egyensúlya nem csupán a téglaépítés jótékony hatása Andreas 

Meck tervében. A Dominikuszentrum tömegképzésével és tereinek szervezésével is az 

egészséges keresztény közösség modelljét vázolja fel. E megközelítés inkább elvi szinten 

érvényesül, mert a közösségteremtés szándéka a beruházáson keresztül fogalmazódott meg,  

ennélfogva az épület egy szociális utópiát, nem a tervezés pillanatában felmért állapotot 

tükrözi. A többfunkciós udvar, ahol a kápolna mellett óvoda, szociális gondozó, 

lelkigyakorlatos-ház, lakások és irodai munkahelyek is működnek, a keresztény élet 

alkalmasabb színtere, mint egy magányos templom. A vegyes használatú létesítmény a 

hétköznapok és ünnepek széles spektrumát felöleli, ahol nemcsak egy szűk társadalmi „elit” 

kerül kapcsolatba alkalmanként az egyházzal, hanem a hétköznapok is körülötte zajlanak.47 A 

korábbiakban már láttunk példákat erre: Ottokar Uhl karlsruhei, Andreas Meck neuriedi 

temploma, Florian Nagler müncheni, vagy Mauro Galatino modenai együttese jól illeszkednek 

ebbe a sorba.   

Az istentisztelet építészeti kiterjedése a szentségekkel való közösség dinamikus állapotát 

feltételezi. Ez kihat a mindennapok és a templom közelségére, megmutatkozik a hívek élete és 

a liturgia közötti kapcsolatban. A Dominikuszentrum liturgikus térhatárainak felnyitásával 

például tetszőlegesen bővíthető az udvar felé. Florian Nagler ökumenikus együttesének 

katolikus temploma szintén egy udvarra tekint, sem vizuálisan, sem közlekedésében, 

feltárásában nem határolódva el az ott zajló élettől. Hasonló gesztust még az Allmann-Sattler-

Wappner Jézus Szíve-temploma is tesz felnyitható homlokzatával, holott tengelyének 

meghosszabbításában – hacsak a környező házak által közrezárt városi teret nem tekintjük 

annak – nem találjuk a találkozás, az eszmecserék és a játék színterét.  

                                                           
47 Vö. Földváry 2003b, p.111 és köv. 
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Ha nem is a kultikus tér mintaszerűsége, de a helyiségek egymásba ágyazottsága és azok 

változatos kihasználási lehetősége miatt jó példáink között említhető a Studio Anselmi 

Pietrelcinai Szent Pio-temploma Rómában (2007-2010),48 valamint Francesco Garofalo, 

Sharon Yoshie Miura és Floriana Taddei munkája az olasz főváros északi határánál fekvő Casal 

Boccone-ben (2006-2010) [23. ábra]. Az utóbbinak más helyszínre készült korábbi változata 

a „Next” hívószavú Velencei Biennálén is bemutatásra került 2002-ben. Habár az eredeti 

koncepciót lényegesen átírták, a tervezőket az új környezetben is egy városcentrum 

kialakításának lehetősége érdekelte. A település két főútjának kereszteződésénél álló együttes 

kívülről is egy változatos, védett, de több felől nyitott épület benyomását kelti, amely a 

kompozícióba illeszkedő, figyelemfelkeltő harangtoronnyal egyértelműen központi szerepre 

tart igényt. A külső felületkezelés, a tömegek reduktív játékával kialakított homlokzatok 

nagyfokú tagoltságot sugallnak: a sárga és szürke festésű vakolt felületeket kőburkolatú mezők 

váltják, amelyek arányos elosztásban a belső használat összetettségét jelzik. A templomhoz 

„kétszintes piazza csatlakozik a kiszolgáló épületrészek által övezve: a bázisszinten közösségi 

terem, a fő szinten parókia, csoporttermek és a hozzájuk csatlakozó hatalmas loggia, a felső 

szinten vendégszállások húzódnak. A gazdag funkcionális elemsort a szabadtéri misék 

tartására is alkalmas átriumudvar nagyvonalú építészeti gesztusai fogják össze.”49 

Az együttes liturgikus terét is életszerű dinamizmus hatja át. Igaz ez a megvilágítás 

módjára, a határozottan formált tömegbe felülről beillesztett fénykutak rendszerére, amely 

kiemelt helyeken (a szentélynél, a kápolna oltáriszentségénél és a fal menti stációknál) 

súlypontokat vagy súlyvonalakat képez a térben, s emellett az enteriőr szigorú síkjainak 

metszésvonalait feloldva légies hatást ér el. Érvényes a két részből összevarrt L-alakú templom 

térszervezésére is, ahol az istentisztelet és a szentségimádás helye között egy udvarra tekintő 

keresztelőhelyiség képez válaszvonalat. A templom vasárnaponként a főkapun át, de 

hétköznapokon oldalról, az udvar felől is megközelíthető, így többféle vallásos igénynek 

megfelel: helyet kap a csendes áhítat ugyanúgy, mint a mozgalmas istentisztelet, és a 

templomon kívül, de annak vonzáskörzetében zajló hitoktatás, étkezés vagy társalgás. Mindez 

valóban működő, egészséges kor-összetételű keresztény közösséget feltételez, és éppen azt a 

vonzerőt jelenti, amelyet a közelmúlt teoretikusai – kissé egyoldalúan – csak az ókeresztény 

kommunáknak tulajdonítottak.50 

A sokszínűséget magasabb szervezettség ellensúlyozza. A liturgikus térben nem csupán a 

fénynek van hangsúlyteremtő szerepe, hanem a burkolatnak és a bútorok anyagának is. Az 

oltárnál, a karzatnál és a templom védszentjéül választott Szűz Mária képénél dekoratívabb 

falfelületek jelennek meg, amelyek kiemelkednek az őket keretező fehér háttérből. A 

berendezés is fontossági sorrendet, belső hierarchiát tükröz. Az oltár corchiai márványtömbje 

mellett az ambó, a szédesz és a keresztelőkút, a kápolnában pedig a tabernákulum jelenik meg 

hasonló markáns tömegként. A tabernákulum szomszédságában elhelyezett húsvéti oltárnak 

csak az asztallapja készült márványból,51 ezzel is jelezve a főoltárhoz képest másodlagos 

szerepét. Az oltár lábazata a hívek padsorainak anyagából, világos juharfából egészült ki, és 

ugyanez adja a szédesz ülőfelületét is. Mintha két természet jelképes találkozása volna a 

templom a mulandó emberi (fa) és az állandó isteni (kő, márvány) közösségében.  

A szakrális terek megkülönböztetése az átlátások ellenére is kiküszöböli az eucharisztia 

létesülő és állandó jelenlétének konfliktusát. A közéjük ékelődő keresztelőkút szokatlan 

helyzetét indokolja, hogy amennyiben a kápolna vagy az udvar felől közelítjük a templomot, 

                                                           
48 Zito 2010. 
49 Sanmicheli – Vukoszávlyev 2011, p.49. 
50 Vö. Kocik 2011, p.65 és köv. 
51 Vö. ODEA IV,7.9. 
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valóban ez a helyiség jelenti a küszöböt s egyben előszobát a hitvallók gyülekezetébe. A 

hittantermek, a vendégszobák és a legtöbb külső, közös használatú helyiség ebből az irányból 

csatlakozik be a megszentelt hely körzetébe. E példa jól mutatja, hogy amennyiben az egyház 

helye a városban nem egyetlen templomként, hanem többfunkciós együttesként felfogott, 

akkor megteremthető benne mind az irányított-hosszházas tértípusnál megkívánt tagoltság, 

mind a centrális terektől elvárt közösség-élmény. Így a longitudinális templom is kimenthető 

abból a bizonyos helyzetekben természetellenesnek ható kötelékéből, ami megkívánná, hogy 

közösségi udvara a keresztelőhelyiség tengelyének meghosszabbításában helyezkedjen el, 

beolvadjon a templom tömegébe, vagy szervetlenül elkülönüljön tőle.52 Az oldalt becsatlakozó, 

vagy önállóként tervezett udvar ugyanúgy betöltheti az előtér funkcióját.  

Mivel a Casal Boccone-i együtteshez hasonló épületek egésze a communio üzenetét 

hirdeti,53 esetükben szükségtelen azt külön számonkérni a liturgikus téren, vagy magán a 

liturgián – nem véletlen, hogy a templom egy jól bevált hosszházas, és nem valamilyen centrális 

vagy dialogikus sémát követ. Ezzel elkerülhető, hogy a hagyományos katolikus istentisztelet 

áldozati cselekményét a templomban elfedje a közösség „kultikus immanentizmusa”.54 

Érdemes továbbá számításba venni, hogy a dísztelenség, az ornamentika nélkülözésének 

korában mennyire jelentős szerepet tölt be a fény és a textúra a szentségi jelenlét, vagy a 

szentmiseáldozat kiemelésében. A színek, felületek és a megvilágítás hierarchikus-rendszerező 

alkalmazása által kisebb léptékben a liturgia belső viszonyai, nagyobban az együttes tagjai közti 

különbségek, a „fő” (templom, kápolna) helye válik ismertté.55 Erre nemcsak az olasz 

kisvárosban, hanem Münchenben is megismertünk példákat: a Dominikuszentrum 

kápolnájának kék színű belső bevonata együtt az épülettömegből kiemelkedő bevilágítóval jól 

felismerhető, mégsem hivalkodó megkülönböztetés, míg Florian Nagler templomában a 

kápolnákat és az istentisztelet helyét egymástól vizuálisan elválasztó festett ablakok töltik be 

ugyanezt a szerepet.  

A fény- és felületkezelés dinamikus rendszerét kétségtelenül Le Corbusier dolgozta ki a 

legmagasabb szinten. Ronchamp híres déli falának máig felülmúlhatatlan színgazdagsága, az 

érdes és sima, szürke és élénkre színezett felületek váltakozása, a lyuk-architektúrában részt 

vevő nyílások és a Mária-szobrot keretező ablak kontrasztja nem öncélú eszközök az építész 

kezében. A kápolnákat az istentisztelet terétől és külön-külön egymástól is, a térszakaszokat 

pedig az oltárhoz való közelség szerint megkülönböztető apró gesztusok összeadódnak a 

plasztikus építményben, amely egyszerre individuális és közösségre hangolt, képszerű és 

valóságosan megtapasztalható. Az új évezredben a mester José Oubrerie által befejezett Szent 

Péter-temploma Firminyben még jobban kiterjeszti a fényhasználat drámai spektrumát.56 Itt a 

transzlációs betonköpenyt áttörő színes hengerek, hasábok, a falat perforáló apró rések olykor 

koncentrált megvilágítással, másutt alkalmi felületeket képezve hoznak létre hangsúlyokat – 

igaz, ezúttal inkább az „elemek vonzásának”, mint a térhasználatnak engedelmeskedve.57          

E drámaiság messze esik azon szakrális terek építészeti karakterétől, ahol az Úr 

keresztáldozatának és feltámadásának ünneplése helyett a személyes csend, a kontempláció és 

elvonultság áll a középpontban.58 A Ronchamp-i klarissza nővérek kápolnája déli falával 

ellentétben áll Álvaro Siza Marco de Canaveses-i templomának északnyugati fala, amely belső 

                                                           
52 Ld. Paolo Zermani hosszanti térszervezésű perugiai Szent János apostol-templomát (Chiesa di San Giovanni 
Apostolo a Ponte d’Oddi, 2007), in: Bucci 2008. 
53 Vö. ODEA II,3. 
54 Lang 2006, p.93. 
55 LG 4 (15), vö. Földváry 2006, p.152. 
56 Ld. Oubrerie 2009. 
57 Gyakorlatilag Le Corbuser ösvényén járva alakítja ki Steven Holl saját drámai eszköztárát a Seattle-i Loyolai Szent 
Ignác egyetemi jezsuita kápolnában (1994-1997), ld. Pousse et al. 2002, p.36-41. 
58 Ebben a szellemben született kiemelkedő hazai esszé Vukoszávlyev 2011a. 
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görbülete és felvastagodása miatt formálisan hasonlít ugyan a Notre-Dame-du-Haut 

megoldására, de a fenti nyílások fehérre meszelt felületeken végigfutó, szórt fénye 

hasonlíthatatlanul visszafogottabb. Ugyanígy a délkeleti oldal keskeny szalagablaka is inkább 

célszerű, mint érzelmes megoldás, az oltár mögötti áttetsző nyílások pedig már a tájolásból 

következően sem dominánsak. Siza a homogén hatásra törekedett a belső béke statikus 

tapasztalatának rendelve alá a templom egészét, amitől csupán a keresztelőhelyiség 

atmoszférája különbözik. A „belépés” szent pillanata után azonban lecsillapodnak a kedélyek, 

a keresztény beavatás impulzusa, vonzása csak az irányított-hosszházas szerkesztésben érződik 

tovább. Mindez rávilágít a templom mértani és szellemi mozgalmassága közti jelentős 

különbségre, arra a problémára, amely már Rudolf Schwarz térkoncepciójában is megjelenik.  

Egy 1951-ben Mensch und Raum címmel Darmstadtban rendezett konferencián, amelyen 

Martin Heidegger és José Ortega y Gasset is a meghívott előadók között volt, Schwarz az 

építészeti térről fejtette ki álláspontját. Szerinte a hosszanti tér, mint minden más mértani 

képződmény az építészetben egy megfelelő szociális mintázatból vezethető le. „Az csak akkor 

keletkezik, ha sok ember áll egymás mellett és mögött. (…) Ez a nagyszerű és alapvető forma 

akkor jelenik meg, amikor az emberek túllépnek egyéni voltukon, feltétel nélkül a közösségnek 

szentelik magukat. Áldozatukon keresztül egy egészen más világ részei lesznek, a létezés új 

módját nyerik el általa, miközben megőrzik egyéniségüket.”59 Ha „sok ember áll egymás 

mellett”, az feltételezi, hogy a gyülekezet tagjai a szentség mozdulatlan tanúiként alkotnak 

közösséget. Az istentisztelet alatt azonban a kórus, a ministránsok és a papság állandó 

mozgásban kell legyenek, így a mozdulatlanság nem vonatkozhat a teljes gyülekezetre, csupán 

akkor, ha az szerepkörét tekintve homogén. A Vom Bau der Kirche hét „tervében” a gyülekezet 

valóban egységesen felfogott. Schwarz számára – akárcsak Otto Friedrich Bollnow Schwarzra 

közvetlenül ható egzisztenciálfilozófiájában – az „emberi élet térbelisége” volt az a 

felülmúlhatatlan kiindulópont, amelyre a biztonságérzet, a tanulás, az emlékezet épül.60 

Ennélfogva érthető, hogy Schwarznál a szent tapasztalata is a változatlan térbeli jelenlétre, s 

nem a dinamikusan keletkező, cselekvő jelenlétre irányul.61 E tapasztalat az Úr állandóságának 

felel meg, ami nem az áldozati tettben, hanem a szentségimádásban nyilvánul meg. Az 

eucharisztiát szemlélők megpróbálnak a nem-cselekvő nyugalmában osztozni, s ennek 

megfelelően alakítják át a környezetüket. A nagyhatású építész felfogása a lényegről, az általa 

felvállalt dísztelen és mértanias modernség is ebből érthető meg, hiszen a tökéletesség fogalma 

ezen összefüggésben az állandósággal, a zavartalansággal és a homogenitással helyettesíthető: 

„Ami így létrejön, geometriai formaként is érvényes; törvény, amit az emberek hoztak létre a 

maguk számára. Teljesen világos és tökéletesen dísztelen forma ez: minél egyszerűbb a forma, 

annál nagyszerűbb és zseniálisabb az épület.”62   

Bár az alapvető térhasználati minták kialakításában vezető szerepe van a közösségnek, e 

minták – akárcsak a Quickborn elkötelezett ifjúsága esetében – később igen fegyelmezetten 

működnek. Még az oratoriánusok számára tervezett aacheni Fronleichnamkirche időbeliséget 

kifejező, irányított-hosszházas tere is kontemplatív. Kiderül ez a „felháborítóan «üres» és 

csupasz” templomot kritizálóknak adott válaszból. A bírálatokkal szemben „Schwarz azzal 

védekezett, hogy a vakolt felület nem absztrakt, anyagisága és fényvisszaverése révén dialógust 

folytat a gyülekezettel. Az oltár mögötti üres falat például vetítővászonként lehet felfogni, amire 

                                                           
59 Schwarz 1952. A darmstadti konferencia szövegét fordítja és idézi Ferkai 2003, p.199. 
60 Ld. Bollnow 2007, vö. Ferkai 2003, p.198. 
61 András Sándor terminológiáját használva itt lényegében a „cselekvő” és a „szakrális” szent közti különbségtételről 
van szó, vö. András 1994, pp.20-31 és 41-53. Míg a katolikus szentmiseáldozatban Isten cselekvő szentségéből (a 
Szentlélek által) részesül a pap is, az oltáriszentség szemlélésében a „szakrális” mozdulatlanság érvényesül, vö. 
Földváry 2003a, pp.161-163. 
62 Schwarz 1952, fordítja és idézi Ferkai 2003, p.199. 
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nem diát vagy filmet vetítenek, hanem az imádkozó hívek, a gyülekezet gondolatai vetülnek.”63 

Amennyiben belátjuk, hogy Schwarz katolikus modern szellemisége és példa nélküli 

templomépítő munkássága a szakterületen ma is aktualitásként kezelt és hivatkozott,64 akkor 

az itt elmondottakból teljesebb képet kaphatunk egy olyan építészetről, amely a fent látott olasz 

példával szemben a puritánság, az egység, a csend és a tökéletességre törekvő geometrikus rend 

útját választotta. 

Siza temploma mellett ide sorolható John Pawson Nový Dvůr-i monostora, amelyet más 

nézőpontból már vizsgáltunk [14. ábra]. A trappista közösséghez, amely a földön túli lét 

állandóságának evilági mását igyekszik megvalósítani életében, kiválóan illik a „fehér csend” 

építészete.65 A kontemplatív tér a homogén, szórt fényben, egységes, osztatlan felületekben, 

hangszigetelő falakban és tökéletes geometriai formákban valósul meg, amely általános 

érvénnyel kiterjed a monostor többi részére: kerengőre, refektóriumra és dormitóriumra, az 

emeleten a kettős belmagasságú szkriptóriumra, káptalanteremre, valamint a sekrestyére 

egyaránt. Az új épület alapját képző, kétszintes barokk majorsághoz a völgy felé épült, és az 

együttest zárt udvarrá kiegészítő szárnyakban hagyományos monasztikus használati terek 

sorakoznak, amelyek fehérségükkel az anyagtalanság érzetét keltik. A minimalista nyelvezet a 

használat szempontjából nagy körültekintéssel kidolgozott részletekkel párosul, és ebbe bele 

kell érteni nemcsak a monasztikus, hanem a laikus közösséggel szembeni gesztusokat is. 

Kiemelhető például a volt majorsági főépület és a templom közé ékelődő átrium, amelyet 

kívülről egy szűk falnyíláson át lehet megközelíteni. Ez a laikusokat invitáló előtér a templom 

tengelyének meghosszabbításában, amelynek sarkából az átrium-fallal azonos magasságban 

metszett nyílás vezet tovább a liturgikus térbe.66 Bár a rendtagok a templomot a belső kerengő 

felől közelítik meg, e hivalkodástól mentes részlet a szerzetesi életmódot kivetíti a helyszínt 

elvonulás céljából alkalmilag felkeresőkre.  

A látványosabb kiemeléseket, megkülönböztetéseket kerülő architektúra egységének és 

dísztelenségének okaihoz Clairvaux-i Szent Bernát intelmei is hozzáadnak, ám ezekből még 

nem következne a liturgikus tér minden képzeletet felülmúló egysége. Mint Aachenben, a 

templomot köztes lezárások, elválasztások híján főként a fehérrel kontrasztot képző sötét 

fabútorzat értelmezi a használatnak megfelelően, míg a nyílások csak finoman követik e 

tagolást. Ugyancsak Schwarz templomára emlékeztet az anyagtalan, érzékfeletti hatás, amit a 

német mester részletek és keretezés nélküli négyzetes nyílásokkal, a 19 méter magas falak 

fehérségével, a lebegni látszó fehér födémmel, összességében pedig a makulátlan falak és a 

fekete márvány padozat kontrasztjával ért el. Pawsonnál az említett kontraszton túl belép egy 

fokozott vertikalitás, ami a húzott-függesztett álfalak mögé bújtatott fényforrásoknak, és az 

apszis szokatlan magasságának köszönhető. A tér geometriai egysége olyan töretlen, hogy a 

tervező az előképül szolgáló Provence-i bencés hatású ciszterci kolostoroknak (főként Le 

Thoronetnek) csupán az alaprajzát vette számításba,67 de a tér lezárásának módját átértékelte, 

boltozás helyett folytonos síkfödémet alkalmazva mennyezet gyanánt. Változást jelent ez az 

apszis hagyományos felfogásához képest, hiszen a szentély legbenső része általában 

keskenyebb és alacsonyabb a templomhajónál. Bár a falak a szentély bejáratánál valamivel 

beljebb ugranak, a födémet ugyanebben a vonalban gerenda nem töri meg, nem változik a 

belmagasság, éppen ezért e szerkezeti elem csak távolról utalhat diadalívre.  

                                                           
63 Ferkai 2003, p.200. 
64 Ld. pl. Longa et al. 2006, vagy Fernández-Cobián 2009a Schwarzot említő, egy köteten belül megjelent 
tanulmányainak számát.  
65 Vukoszávlyev 2007. 
66 Uo. p.34. 
67 Vö. Leroux-Dhuys 1998, pp. 354-361. 
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24. ábra: Nagy Tamás, Szentháromság-templom, Gödöllő (2001-2007). Fotók: Hajdú József. 
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A szentély nyílásainak bemetszései a keskenyebbé vált térrészben hirtelen a plafonig 

érnek. A vertikális kitárulkozást erősíti az apszisból az altemplomba vezető lépcső, amely a 

térmagasságot lentről szemlélve harmadrésszel megnyújtja. A lejtős terep a templom mentén 

itt éppen szintbe érkezik, így ezen a ponton a „földön állva” átfoghatjuk tekintetünkkel a teljes 

belmagasságot. Egy függőleges tengelyt rajzolhatunk, amely az altemplom temetőjét az oltáron 

keresztül összeköti a mennyezettel. Az apszis fél-hengerének tengelyével párhuzamos axis 

mundi jól kiemeli a homogén térben szinte elvesző oltárt, de ez nem látható be másként, csupán 

a vizuális élményeket követő kontempláció révén. Pawson tehát minden építészeti eszközében 

tökéletesen azonosulni tudott a rend igényeivel. Olyannyira fontosnak tartotta az enteriőr 

egységét, hogy inkább rátétekkel bővítette a külső tömeget, míg másutt – például a kerengőnél 

– függesztett „boltozatot” alkalmazott. A monostor építészeti eszköztárában a Casal Boccone-i 

plébánia-együttes ellentétét képezi abból a szempontból, hogy míg ez a szent változatlanságára, 

addig a nyitott és részben világi rendeltetésű épület a szent létesülésére irányítja a figyelmet. 

Ez utóbbi a mise csúcspontja: az oltáron történő áldozat, nem az állandó jelenlét. Az áldozat 

elsősorban időbeli esemény, és csak másodsorban térbeli kiterjedés.68 A világi központok 

építészeti tagoltsága, a hangsúlyok megjelenése akár a tömegben, akár a felületek vagy színek 

elevenségében, az egyes helyiségek között oldottan kezelt hierarchikus rend tehát jobban 

tükrözi a liturgia lényegét, amely maga is dinamikus, időbeli, az újjászületés értelmében 

megismételhetetlen.69 

A kétféle szemlélet figyelemreméltó elegyét alkotja Nagy Tamás Szentháromság-

temploma (2001-2007) [24. ábra].70 A plébánia és közösségi ház jól működő világi együttese 

történetileg impozáns helyen, a gödöllői kastély közelében, hétköznapi valósága szerint egy 

lakótelep és családi házas övezet határán épült. Urbanisztikai szerepe – amely ráillene az 

összes, korábban vizsgált külvárosi plébániára – a periférikus, és szociális értelemben is 

szervezetlen közösség tömörítése az egyház szárnyai alatt. E feladat felhívására a biztonságot 

sugárzó, ugyanakkor a társasági életre kellően nyitott kompozíció hármas tagolásával válaszol. 

Az épülettömegből magabiztosan kiemelkedő templom nyeregtetővel fedett szárnyakkal: balra 

kétszintes plébániával, jobbra galériás közösségi házzal és kápolnával egészül ki. A templom és 

a kvázi-szimmetrikus elrendezésű szárnyak az érkezési oldalról nyitott négyzetes belső udvart 

(kvadrumot) formálnak, amely a liturgikus tér karzatos narthexének külső meghosszabbítása. 

A pillérekkel sűrűn vonalkázott udvar ritmikája folytatódik a templom homlokzatán, és a 

szerkezetet leképező kollázsként autonóm felületté válik az egységes, tégla-túlsúlyú 

építményen. A fényt beeresztő sávozott falazat az általa látni engedett belső világba csalogat, 

maga mögött rápillantást hagyva a statikai vázra is.  

A felmenő szerkezetet a tégla tüzes textúráját váltó nyugodt, fehér enteriőrben csaknem 

épületmagasságú vasbeton pillérek alkotják. A pilléreken natúr fafedél gerendázata és dúcai 

nyugszanak, amelyek a nagyobb szilárdságú vázelemek erővonalait folytatják. Az ácsszerkezet 

a meszelt falak ölelésében mészkő padozattal, és a gyülekezet érett színű, puritán 

fabútorzatával egészül ki [25. ábra], amely az épület látványos ölelő-gesztusa ellenére sem 

centrális, hanem irányított-hosszházas elrendezésű. A rövidebb tengelyére szervezett 

liturgikus térben már nem volt szükség a közösség erősebb kifejezésére, mint amit az épület 

egésze hordoz, így itt is a Casal Boccone-ben megismert megoldás állt elő. Az enteriőr réteges 

felépítése azonban még az olasz példánál is következetesebb a tér réteges felépítését illetően. 

Az U-alakban körbefutó karzat alatt például sokkal több hely kínálkozik mindazok számára, 

                                                           
68 Vö. EG 222-225 (pp.128-130). 
69 Vö. Ratzinger 2002, p.85 és 147. 
70 A mű elhelyezéséről a kortárs hazai templomépítészetben ld. Vukoszávlyev 2011c, p.58. Nagy Tamás 
templomépítő tevékenységéről általánosságban ld. Vukoszávlyev 2014, pp.36-39. 
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akik szemlélni kívánják csupán a szentmisét. Az ökumené és felnőtt megtérések korában nagy 

szükség van az ilyen helyiségekre, ahol az egybegyűltek kötetlenül barátkozhatnak a katolikus 

istentisztelettel.71 A felettük lebegő kórus U-alakban körbefogja a templomot, s ekképp a 

tengelyes alaprajzra felülről a „nyitott gyűrű” Schwarz-féle sémáját vetíti.    

A karzat, amely az épület alaprajzának absztrakt tükörképe, a lezáratlan udvar és áttetsző 

főhomlokzat keltette űrt ellensúlyozza. Az alakzat lágyabb vonalakkal másodjára is tükröződik: 

így jön létre az íves záródású apszis. Az előretolt oltár felett Krisztus-korpusszal és két oldalán 

kettős ambóval kialakított szentély a „fő” szerepét tölti be a tagokból álló épületegyüttesben (Ef 

1,10. 4,15-16). A homogenitásra törekvő architektúrán belül ez az egyetlen hely, amely a ház 

funkcionális sokszínűségét vizualizálja. Az itt zajló élet teljessége az oltárban összpontosul, s e 

találkozást a tetővel ferdén lemetszett apszis színes nyíláskompozíciója jelzi.72 A tér 

változatlanságát megtörte a szentély eseménye – erre utal a monasztikus előkép átértelmezése 

a világi közösség számára, amint Nagy Tamás műleírásából kiderül. A szöveg megfoghatóvá 

teszi, és általánosabb érvényre emelve összefoglalja, miként képes az építészet önmagára és 

tágabban vett környezetére kivetíteni az istentisztelet felépítését:  

 

Az épületegyüttes három eleme – templom, parókia és közösségi ház egy szabályos négyzetes udvart 

vesz körül. Az udvar hamarosan kert lesz, fákkal, virágokkal és középen kúttal. Mint régen a 

kolostorkertekben. Mert, hát innen a minta. A különbség az, hogy ez a kert a negyedik oldalán 

nyitott – egy áttört kerítés határolja csupán – és ez egy fontos üzenet a Világnak: gyertek, nyitva 

vagyunk, be lehet jönni. (…) A templom centrális tere a szentélyre, mint középpontra szervezett. 

Mint ahogy a három épületszárny veszi körbe az udvart, úgy öleli körbe a karzat „U” alakú tere a 

szentélyt, az épületegyüttes igazi középpontját. Az apszis nem csak formájában különbözik a többi 

térelemtől (az egyetlen íves forma az épületen), de színvilágában is. 73 

 

 
25. ábra: Imapadok Nagy Tamás Szentháromság-templomában. Fotó: Hajdú József. 

 

                                                           
71 Vö. Földváry 2006, pp.175-176. 
72 A 63 ablakban a Kyrie gregorián dallama olvasható Alexander Skrjabin, holland zeneszerző „szín-kottajegyeivel” 
felírva, ld. Vukoszávlyev 2009b.  
73 Uo. 
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26. ábra: Peter Zumthor, Szent Benedek-kápolna, Sumvitg (1989). Fotó: K.V. 

 

 

3. Az építőmesterség és a keresztény kultusz kapcsolata 

 

A liturgikus gondolkodás helyesen indított útjára számos remekművet, az alkotók tudatos 

válaszai a kor kihívásaira pedig az egyház számára is tanulságosak. A válaszok térben, rajzban, 

anyagban, fényben, s mindezek kölcsönhatásában születtek. Ha csupán ezekre az 

eredményekre tekintünk, akkor a szakrális tér lényegét a transzcendensből vezetjük le. Ebből 

a megközelítésből a templom nem lehet több mint Isten háza, az egyház misztikus testének 

tagja (1Kor 12,27), vagyis egy istentiszteletre alkalmas épület. A templom funkciója lényegében 

független a számára kijelölt helytől. Még a tájolás sem a helyhez igazodik, hanem fordítva: a 

kozmikusból származtatja, és abba illeszti bele a helyit,74 amely a „földi” vagy „evilági” szűkebb 

meghatározásaként értendő.  

 

                                                           
74 A keresztény templom tájolása a mindenkori kelethez és nem egy földi szent helyhez van igazítva. A policentrikus 
görög és a koncentrikus zsidó után egy harmadik világrendet képvisel, amelynek szegletkövei az égtájak és 
középpontja (a szentély) mindenütt ugyanaz a középpont: a keresztény ima az egész világot át akarja ölelni. Távlata 
kozmikus és tere folyamatosan tágul, így legközelebbi rokona az ókori Róma tér-felfogása, amely önmagát 
következetesen az égi rendhez, és nem a földi körülményekhez, vagy egy lokális népcsoport hagyományaihoz mérte, 
ld. Norberg-Schulz 1980, pp.45-47, 71-76, valamint p.145 és köv. Érdekességként jegyezzük meg, hogy e kozmikus 
történetbe a modern banalitás és profán térszemlélet meglepően illeszkedik. Az ókori római kolóniák tájolása és 
szerkezete a modern észak-amerikai város ortogonális utcahálózatában jelent meg, ld. uo. pp.189-195, vö. Norberg-
Schulz 1971, pp.96-109. A keresztény szent hely értelmezése során nem hagyhatjuk figyelmen kívül az eucharisztiát, 
amely egy látható és kézzel fogható fizikai kezdőpontot jelöl ki a végtelen térkontinuumon.  
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A kinyilatkoztatás két vonatkozásában válik az evilági számára igazán megfoghatóvá; az 

egyik a liturgia történelmi dimenziója (Jézus Krisztus mint történelmi személy, az ő második 

eljövetele), a másik az eucharisztia (Krisztus legszentebb teste és vére), amelyek által a profán 

idő, valamint a profán anyag is megszentelődik. Egyetlen templomnak sem lehet célja a 

transzcendens leszállítása az evilági szintjére. Rendeltetése ellenkezőleg éppen az, hogy az 

evilágit a transzcendensbe, az „üdvösség történetébe” vonja be, amelyben az istentisztelet ideje 

a szent idővel találkozhat.75  

A szembeállítás igen közkedvelt, de tévedés volna bizonyos dolgokat csakis a szent, míg 

másokat a profán körébe sorolni, hiszen e két rend világunkban nem különül el egymástól 

élesen. A szent hely tapasztalata elválaszthatatlan a szubjektumtól, de az egyén is ki van téve a 

változásnak. Igaza van Martin Heideggernek, amikor úgy fogalmaz: az ember azzal a 

távolsággal méri önmagát, amely az Isten(ség) (Gottheit) és saját maga között van.76 Isten 

jelenléte a világban olyan, mint egy templom végén feltűnő gyertyaláng, amely megfesti az 

oltárt, a terítőt, a szentély és a hajó bútorait az emberek érzéseivel együtt. Mindezek a derengő 

fényben olyan szorosan összeforrnak, hogy egymás nélkül szinte megszűnnének létezni. E 

meghitt atmoszféra annyira intenzív, hogy még a környezetét állandó megfigyelés alatt tartó 

intellektus működése is alábbhagy, amely különválasztja az „érzékelt tárgyakat” az „észlelő 

alanytól”.77 

A szent megtapasztalásában a tér kulcsszerepet játszik, mert képes a figyelmet felhívni a 

szent eseményre. A teológiai értelemben vett szakrális tér e szent esemény függvénye, amely 

átformálja a profánt.78 A keresztény hívő nem az emberi kéz alkotásaihoz – a templomhoz, az 

istenszoborhoz, vagy a hídhoz79 –, hanem e szent eseményhez méri önmagát és tetteit. Így a 

hely tapasztalatát felülírja valami, ami nem a környező dolgok világához tartozik (Jn 18,36-37). 

Az építészeti minőség azonban független ettől. Nem annak tényétől válik nemesebbé az 

építőanyag, hogy templomot építenek belőle: az építők szeretete, felkészültsége és 

önmérséklete ad hozzá a fizikai értékhez. Az értelem (logosz) nyomokat hagy a megmunkált 

anyagon, amelyek feltárnak egy-egy epizódot az építés történetéből. E nyomok tanúskodnak a 

tanulás folyamatáról is. A Czigány Tamás és Cseh András pannonhalmi kápolnájának építését 

(2010. július 14-25.) dokumentáló Zarándokének című film erre hívja fel a figyelmet. Bóta Kata 

egy olyan közösséget mutat be, amely tudatosan kerülte a professzionalizmust. Kezük alatt 

égett a munka: a fából hajlékot, az emberből mestert faragott, s közben olyan felismerésekre 

adott lehetőséget, amelyek éppoly szükségszerűek és tökéletesen bizonyosak, mint amennyire 

bárki által beláthatók.80  

 

                                                           
75 Vö. SC 122. Emiatt beszélnek a teológusok a liturgia kettős idősíkjáról vagy diakronikusságáról, ld. Benedek XVI. 
PP. 2010, p.74 és köv., valamint Ratzinger 2002, pp.155-158. 
76 Heidegger 1994b, pp.199-204, vö. Norberg-Schulz 1996b. 
77„«A közvetlen így lesz közvetülhető [vagy válhat így eszközzé]», s ez fenyegeti is a szentet, hiszen ami közvetült, 
ami eszközzé vált, már nem szent.” András Sándor „bocsátó szent”-nek nevezi a szent „közvetülés” előtti eredeti 
állapotát, ami ugyanaz, mint a „szent megnyílása” Heideggernél. András világosan megkülönbözteti a szentnek e 
fenomenológiai válfaját a teológiaitól, vö. Heidegger 1994a. Figyelemre méltó tény azonban, hogy ezt is, meg azt is 
szentnek nevezi, így hallgatólagosan beismeri, hogy átfedés van a transzcendens és immanens területei között. Ld. 
András 1994, pp.54-64, idézet uo. p.58.    
78 András 1994, pp.15-31 találóan világít rá arra a hármasságra, amelyet a szent szó jelentése hordoz: teremtő 
cselekedet, testi valóság, és kapocs, amely e kettőt láthatatlanul összeköti.  Könnyen összevethető a szent e három 
aspektusa a Szentháromság személyeivel. 
79 A görög templomra és a hídra tett utalás Heidegger 2005, p.82 és köv., ill. Heidegger 2006, p.31 és köv. 
szövegkörnyezetéhez kapcsolódik. 
80 Ez a filozófiában megfelel annak a három tulajdonságnak, amelyeket Dietrich von Hildebrand az a priori igazság 
megismerésének fenomenológiai kritériumaiként határoz meg – ezek , a szigorú belső szükségszerűség, az abszolút 
bizonyosság , és a hasonlíthatatlan érthetőség, ld. Hildebrand 2009, pp.68-78.  
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27. ábra/bal: Balázs Mihály, fehérgyarmati Szentháromság görög katolikus templom (1996-99) ikonfalának 
hátulja. Fotó: B.M. /jobb: Czigány Tamás és Cseh András, pannonhalmi zarándoktemplom (2010) mennyezete. 
Fotó: C.T. 

 

 

A mesterség elsajátítására az ember egyedül nem képes. Többnyire csak továbbadja azokat 

a tapasztalatokat, amelyeknek a birtokába jutott. Az építőhagyománynak ezért mindig vannak 

aktuálisan meg nem értett, lemásolt elemei. Nem várható el, hogy a hagyomány mindenütt élő 

és eredeti legyen, de törekedni kell, hogy megfejtsük az elődök kézjegyeit. Mindazok 

munkáiban, akik az építészetben a tanulás és önreflexió kettős lehetőségét látják, 

kérlelhetetlenül jelentkezni fognak a folyton rendre és harmóniára törekvő logika 

kézzelfogható jegyei.81 Az ószövetségi próféták szerint akik az irgalmat elnyerik, azok az idők 

végén a szent város lakói lesznek (Jer 31,38-40. Ez 48,30-35). Pál apostol szerint minden 

ember Isten temploma, amelyben a Lélek lakik (1Kor 3,9-17). Az egyház szegletköve Jézus 

Krisztus, alapjai az apostolok és a próféták, téglái pedig a hívők, akik Isten hajlékává épülnek 

egybe a Lélekben (Ef 2,20-22). Az apostol idejében az építészet még alkalmasnak látszott arra, 

hogy az egész kereszténység metaforájává váljon, s hogy ebben Pál mint építőmester határozza 

meg saját helyét. Nemcsak a templomépítészet vizsgálatakor kell e szempontot figyelembe 

venni, hiszen a beavatásként értelmezett építőhagyomány kétségtelenül rendelkezik spirituális 

vonatkozásokkal.82  

                                                           
81 Az építési technikában és technológiában a logosz (λόγος) és tekhné (τέχνη) – miként Marco Frascari interpretálja 
– egymással „khiasztikus” viszonyba kerül: nincs konstrukció (construction) értelmezés (construing) nélkül: a 
szerkezetépítés a szerkezet értelmezését feltételezi és viszont, vagyis nincs építés megismerés nélkül, ld. Frascari 
1996, p.500. Martin Heidegger szerint az építészet mint tekhné mindenek előtt az igazság megismerésének 
lehetséges módja, a tudás egy fajtája, ld. Heidegger 2006, p.46. Vö. Katona – Vukoszávlyev 2012b, pp.150-153. 
82 Vö. Guénon 2006, pp.64-71. Jézus Krisztus atyja, József maga is mesterember, ács volt. A Septuaginta fordításban 
az ácsmester, tekton (τέκτων) a héber kharash (חרש) megfelelője (Iz 41,7; 44,13), vagy az arámi eredetű naggar (יגר) 
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Az építőhagyomány tükrözi egy adott civilizáció sikereit és kompromisszumait. A fizikai 

tér meghódításában elérhetők ugyan sikerek, de az emberi lelemény nem ennek köszönhető. 

Az anyagi korlátok sokkal hathatósabban hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberi tapasztalatok 

felhalmozódjanak, és saját úton haladva tökéletesedjenek. A hely sajátosságai és a hagyomány 

tehát egymással szorosan összefüggenek. Ez utóbbi semmi szín alatt nem képzelhető el 

valamiféle, kortól és nyelvtől független általános műveltség formájában, mint ahogy a hely sem 

azonos a háromdimenziós térrel. Nem véletlen, hogy Kenneth Framptonnak, a kritikai 

regionalizmus szószólójának egyik legnépszerűbb tézise szerint a jellegtelenségnek tartósan 

ellenálló építészet nyelvezete csakis valami olyan lehet, amely már régről ismert, de mindig 

megújulni kész. A tektonika olyan konstruktív logika, amely képes kiválasztani az újból a 

tartósat, a régiből pedig az élőt.83 Ezen építési mód természetét Frampton a görögök 

gondolkodásával szemlélteti: 

 

Görög eredetét tekintve a tektonikus a tekton kifejezésből származik, amely ácsot vagy építőmestert 

jelent. Egyúttal a szanszkrit taksanra is visszavezethető, amely a kézművességre, az ácsmesterségre 

és a bárd használatára utal. Egy hasonló kifejezés maradványa található a védikus nyelvezetben is, 

ahol ugyancsak az ácsmesterségre vonatkozik. A görögben Homérosznál jelenik meg először, ahol 

ismét az ácsmesterséggel és általában a konstruálás művészetével kapcsolatban említik. A kifejezés 

első költői értelmezése Szapphónál található, ahol az ács költő is egyben. (…) Arisztophanésznál 

még egy a gépesítéssel és hamis dolgok gyártásával kapcsolatos jelentésre is rábukkanunk. (…) 

Végül a latin architectus kifejezés a görög archi [magyar átiratban arkhi- (ἀρχι-), a szerző] 

(tekintéllyel rendelkező személy) és a tekton (kézműves vagy építő) szavak összetételéből 

származik.84 

 

Az „ellenállás építészetének” (architecture of resistance) kritériumai között elsőként a 

tektonika szerepel: egyedül ez lehet a „fejlődés abakuszának” alárendelt „hallucinatív 

tájképek”ellenszere.85  Frampton Gottfried Semper segítségével megkülönbözteti az építészet 

két, egymással szemben álló hagyományát. Míg a tektonikus a pillér és gerenda additív 

összekapcsolásával fejlődik, a sztereotomikus egy meglévő tömeget [sztereosz (στερεός)] 

darabol [tomia (τομία)] kisebb részekre. Az előbbi az ég irányába, az utóbbi a föld belseje felé 

terjeszkedik. Ha ezt a különbséget a végletekig fokoznánk, akkor a tektonikus ház anyagtalan 

fénnyé, a sztereotomikus pedig a föld anyagává kellene, váljon.86 Frampton az előbbire építi 

kritikai regionalizmusát, de nem veti el az utóbbit sem. Létezik középút racionális és 

díszletszerű építészet között. Ha a homlokzati elemek (ajtók, ablakok, tetők és párkányok)87 a 

                                                           
helyett áll. Az utóbbi jelentése más, mivel ezzel a névvel a Tórában járatos, a zsidók között köztiszteletnek örvendő 
embereket illették, ld. Vermes 1981, p.21. 
83 A kritikai regionalizmus és az egyéb építészeti irányzatoktól Frampton szerint főként abban különbözik, hogy 
szembeszáll az „árucikk-építészettel” (commodity architecture), amely mind a modern elitizmus Szkülláját, mind a 
populizmus Kharübdiszét táplálja.  A kritikai regionalizmus kritikaiságát egyfelől az univerzálisnak a helyire, 
másfelől a helyinek az univerzálisra gyakorolt hatásából meríti, így törekedve organikus egyensúlyra kettőjük között. 
E mérlegelvnek a kritikai regionalizmusban kiemelt szerep jut, ld. Frampton 1996b, p.443, vö. Frampton 2004, 
pp.296-297. 
84 Frampton 1996a, p.521, ford. K.V. Az idézetben az arkhi- jelentése „fő-”, és nem „tekintéllyel rendelkező személy”, 
ahogy Frampton írja. A szerző elképzelése a tektonika szó eredetéről rendkívül népszerű, de bizonyos 
vonatkozásaiban, főként a szanszkrit-görög etimológia miatt vitatható. Nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy az 
architectus latin szó végződése valóban a görög tekton (τέκτων) adaptációja-e, vagy a latin tectus és az archi-ként 
latinosított görög arkhi- (ἀρχι-) szóösszetétele. A görög ácsot jelent, míg a latin a tego (befed, elrejt) igéből 
származik. Kifejtve in: Katona 2010c, pp.366-375, valamint Katona 2010a. 
85 Frampton 2004, pp.301-305, vö. Frampton 2002, pp.429-430. A globalizáció építészetével szemben erős kritika 
hangzik el in: Frampton 1996c, p.482. 
86 Frampton 1996a, pp.521-522 és p.527.  
87 Norberg-Schulz 1996a, p.420 szerint ezen elemek összessége határozza meg az épített környezet karakterét, vö. 
Norberg-Schulz 1980, pp.170-180. 
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szerkezetet értelmezik, akkor az épület membránját alkotó „szókészlet” ráfeszül a váz 

„grammatikájára”.  

Frampton elméleti „tektonikus tárgya” (tectonic object) középút a „technológiai tárgy” 

(technological object) és a „szcenografikus tárgy” (scenographic object) között. A „tárgyak” egy-

egy építészeti magatartást jelölnek. A tektonikus tárgy olyan, ami hangsúlyozza a látszó 

szerkezetet, és megmutatja a láthatatlan szerkezeti elemek helyét.88 Logikai kapcsolatot teremt 

váz és burkolat között. E két elem látszólag különálló életet él az épületben, de valójában 

egymásra vannak utalva: a burkolat mindig sejtet valamit támaszából, míg amaz szemérmesen 

elbújik takarója mögé. E játék olyan törvényszerűség egyben, amely a liturgia felépítésére 

emlékeztet, ahol a bevonulást, az előkészületeket, a felajánlást, vagy az igeliturgia elemeit más 

cselekmények (pl. a hívek énekkísérete) „fedik”.89  

Ha időben visszafejtjük a keresztény liturgikus szokásokat, akkor úgy találjuk, hogy 

mindehhez a templom valamikori vizuális elemei is hozzájárultak. Rekesztő zárta a kórust, és 

a szentélyt, az oltárt függönnyel takarták, de a hívek tudhatták, mi zajlik mögötte. A 

jelzésértékű határokat a beavatás mértéke szerint lehetett átlépni. A liturgiát áthatotta a 

misztérium leleplezésének szándéka (Jn 3,19-21), de az istentisztelet inkább a példabeszédek 

mintájára épült fel.90 A mise logikai vázának elemeit átfedő énekek és könyörgések olyanok, 

mint az épület tartószerkezete és burkolata. Az analógiát akkor értjük meg igazán, hogyha e 

kettő között tektonikus kapcsolatot feltételezünk. A burkolat úgy feszül a vázra, mint a 

sátorponyva: a varrásvonalak és illesztési pontok mindig a teherhordó szerkezet helyére 

utalnak.  

Erre utalt Balázs Mihály, amikor fehérgyarmati templomának (1996-99) görög katolikus91 

ikonosztázára rácsodálkozott: Somogyi-Soma László festményeit hátul markáns és dísztelen, 

égbe szökő faváz tartja, amelynek rendjét megismétli a nyitott fedélszék [27. ábra]. Az építész 

saját tervében felismert valamit, ami meghaladja az ember által tervezhető szépség határait; 

talán a legfőbb Építőmester (arkhi-tekton) kézjegyét az ikonosztázban, amely éppoly takarója 

a pőre szerkezetnek, miként az ének, amely az istentisztelet kánonját fedi.92 A liturgikus tér 

saját értéke nem a tektonikus épület – funkciótól független – elvont logikájában keresendő, 

hanem ebben az analógiában, ezért az istentisztelet nemcsak a térhasználaton, hanem az 

építésmódon keresztül is megérthető.  

 

 

 

                                                           
88 A 19. században Gottfried Semper kétféle szerkezeti jelleget különböztetett meg: a technikai-szerkezetit, valamint 
a szimbolikus-szerkezetit. Frampton új tektonika-fogalmában egyesítse ezeket, ld. Frampton 1996a, p.521. Bár az 
épület strukturális magja (Kernform) és dekoratív burkolata (Kunstform) közti 19. századi ellentmondás feloldása 
az őket egyesítő „testformában” (Körperbilden) már Karl Böttichernél is megjelenik, Semper Tektonik der Hellenen 
(1843) c. tanulmányával jóval messzebbre megy a tektonika értelmezésében. A Die vier Elemente der Baukunst 
(1852) szerint az építészet a tektonikának köszönheti létezését. Semper megkérdőjelezi a vitruviusi triádot (utilitas, 
firmitas, venustas), de elveti az erőltetett bibliai magyarázatot is. Szerinte az első ház nem Ádám gallyakból készített 
paradicsomi hajléka (mint Laugier), hanem a primitív törzsi közösségek kunyhója. A karibi kunyhót elemezve, 
annak négy alkotóelemét különbözteti meg, amelyek a következők: tűzhely, alapozás, váz/tető, és „membrán” (az 
épület burkolata). Mindez sok hasonlóságot mutat Martin Heidegger építészetelméletével, ld. Teal 2008, pp.68-71. 
Katona 2010c, pp.366-369 az elemek fenomenológiai és építészetelméleti értelmezéseit veti össze. Az építészeti 
absztrakció mint a táji környezet elemi sűrítménye Vukoszávlyev 2011b leírásában jelenik meg.  
89 Földváry 2003b, pp.120-124. 
90 Kevés olyan beszédet találunk az evangéliumban, amely mellett ott áll a magyarázat is. Ilyen a „Magvető” híres 
példázata (Mt 13,1-8), és az azt leleplező kifejtés (Mt 13,18-23). 
91 A magyarországi kortárs görög katolikus templomokról összefoglaló található in: Vukoszávlyev 2014, pp.29-31 és 
p.33. 
92 Ld. Somogyi 2006, pp.20-28. Heidegger 2006, pp.55-57 a megismerés elrejtő és felfedő tulajdonsága közötti 
törést olyan természetes jelenségnek tartja, amely a műalkotásban és a mű keletkezése folyamán „működésbe lépő 
igazság” szerkezetének alapvető tulajdonsága. Ezt tehát olyasvalami, ami a dolgok rendjének természetéhez tartozik. 
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A tektonika egyfajta logika, amely mesterségként apáról fiúra szállt, így az adott 

településhez, tájhoz, és emberekhez, vagyis a helyhez megannyi szálon kötődik. Természetesen 

nem jelenti az egyetlen tradicionális építési módot, de – a tömör-falas (sztereotomikus) 

építészettel szemben – lényegében csak a tektonika nevezhető áttetszőnek: a pillér-vázas 

szerkezet nagyratörően tart az ég felé, az elemek könnyedsége, elvékonyodása révén teljesedik 

ki.93 Minél jobban hasonlít a statikai váz saját erőábrájához, annál karcsúbb és stabilabb 

szerkezet jöhet létre, amelyben a geometria veszi át a nehézkedő anyag szerepét. A 

tektonikában tehát ott van a megszabadulás, a belső átlényegülés dinamikája. Célja a maga 

szintjén ugyanaz, mint azé a liturgiáé, amelyet egy kozmikus irányba tájoltak: az „átlépés”, 

másként a transzcendencia. 

A liturgia tektonikus terének „vegytiszta” változata Peter Zumthor Szent Benedek-

kápolnája (1989) Graubünden svájci kanton területén [26. ábra]. A surselvai Rajna-völgyre 

tekintő, keletre tájolt ház egy lavinának áldozatul esett régi bencés kolostor közelében épült. 

Hegyi tisztáson átvágó út, meredek ösvény vezet hozzá alacsonyabb kunyhók és többszintes, 

terebélyes gazda-házak, erdőszéle és napsütötte legelő között. Függőleges tagolásán meglátszik 

a helybeli minta,94 de a környező lakóházaknál szigorúbb formai egységet fejez ki vertikálisan 

nyújtott hengeres tömegével, zsindelykabátjával. A külső egységet ugyan megtöri kissé a 

bejárat, de ez az ára a belépő előtérnek és az enteriőr sértetlenségének. Az épület 

részletgazdagságát aprólékos műgond fokozza: a föld felett lebegő tömblépcső, karcsúsodó 

korlát, arasznyival magasabb padozat.  

A csepp-alaprajzú épület váza kétszer tizennyolc szabadon álló keret, amelyek halszálkás 

szarugerendázatot alkotnak. A kápolna belső, ezüstfelületű membránja csupán egy-egy 

artikulált ponton rögzül a tartópillérekhez. E minden bonyodalmat mellőző megoldás az 

építőelemek közti kapcsolatot hangsúlyozza.95 A membrán fényből és árnyékból szőtt 

mintázata változik az időben. Ha besüt a nap, a cseppnyi tér felragyog: kicsinységéből váratlan 

távlatok nyílnak. A kápolna természetes szépsége nem kíván magának több kommentárt.96 Ezt 

a sort folytatva számos olyan művet elővehetnénk, amit más összefüggésben már tárgyaltunk, 

kezdve a 20. század Liturgikus Mozgalmához kötődő rattenbachi csűrkápolnával (Aloys 

Goergen és Franz Xaver Lutz, 1979-82) egészen München Jézus Szíve-templomáig (Allmann-

Sattler-Wappner, 2000).97 Bár a legtöbb Zumthor alpesi kápolnájához hasonlóan az 

ácsmesterség nyomdokain haladva érte el a tektonikus építészet csúcsát, az anyagválasztás 

nem kizárólagos. A fánál nagyobb szilárdságú anyagok is kifejezhetik ugyanazt az építőlogikát, 

mert a tektonika szempontjából az építési mód a döntő, vagyis az az eljárás, ahogyan a házat 

főbb elemeire bontják, és kiszabják az egyes elemek szerepét.  

 

 

 

                                                           
93 Frampton 1996a, p.527. 
94 A graubündeni parasztházak jellemzően három szintre tagolódnak, alulról fölfelé: kamrára, konyhára és 
hálószobára. Az analógia forrása Vukoszávlyev 2008, p.18. 
95 Gottfried Semper szerint a faépítészetben és textil-szövésben járatos primitív kultúrák építőhagyományában a 
csomó (der Knoten) is szerkezeti elem. Az építőelemek közti kapocs (die Naht) eredetileg az elemek összekötözésére 
(verbinden) alkalmas hurokként, vagy csomóként elgondolandó. A csomókötözés számos ősközösségben kultikus 
tettnek számított, amint az Günther Nitschke bizonyítja. Nitschke kutatásait a sintó mezőgazdasági kötöző-
szertartással (binding ritual) kapcsolatos megfigyelésekre alapozta, eredményeit a Shi-Me (1979) c. esszéjében 
közölte. Frampton jó okkal nevezi az efféle szertartásokat ős-tektonikus rituáléknak (proto-tectonic ritual), ld. 
Frampton 1996a, p.524. 
96 Vö. „The Hard Core of Beauty” (1992), Zumthor 2006b, pp.29-38. M. Gyöngy Katalin magyar fordításában: 
Moravánszky – M. Gyöngy 2007, pp.31-35. 
97 Ebben az összefüggésben ld. Katona 2010d, p.418. 
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Svájcban maradva ide kell sorolnunk Raffaele Cavadini Szent Bertalan-kápolnáját (1997) 

[28. ábra]. Az épületet a ticinói Lago Maggiore brissagói partjától elérhető Porta Cœli-ben 

(jelentése: Menny Kapuja), az egykori Szent Bertalan-kápolna helyén emelték, amelyből mára 

mindössze egy freskó, Antonio da Trade 15. századi Angyali Üdvözlete maradt épen. A magára 

hagyott faldarabot Cavadini öntött keretbe foglalta és megóvta a további romlástól. Rajta bíbor, 

sárga és kék árnyalatokban pompázik Tarde műve, míg a kápolna szürke falára napszakonként 

különböző fény vetül. Az Angyali Üdvözlet szokásos kompozíciójának elképzelésekor elég Fra 

Angelico népszerű festményére gondolnunk, amelyet a firenzei Szent Márk-kolostorban 1436 

és 1445 között időző mester a dormitóriumba vezető lépcsőnél hagyott hátra: itt az angyal 

köszöntését fogadó Mária egy ház oszlopos tornácán tartózkodik. Az oszlopok közé szerelt 

karnisokról láthatóan hiányoznak a függönyök. Ezt a mintát követi Tarde freskója is, amellyel 

látszólag mostohán bánt el Cavadini, de kápolnája egyszerűsített formában a freskón látott 

építmény elrendezését nagyítja fel.98 A kubus köztéri felén fedett-nyitott tornác van, amelyet 

minden járókelő használhat. A tervező ezzel is igyekezett minél többet visszaadni a köztérnek, 

ezért csak a kápolna hátulját kerítette fallal, de a tér felől szabadon maradt az épületváz.99 A 

tornácot durván megmunkált, de csak térelválasztó gyanánt használt kőfal zárja, amelyből 

formabontóan kiáll egy kőpad. Az ülőalkalmatosságot, amely az Istenszülő házának tornácán 

is feltűnik Tarde képén, az Angyali Üdvözlet kompozíció részeként is értelmezhetjük. 

A tervnek sok egyéb hasonló eleme segíti a hely spirituális vonatkozásainak megértését, ha 

követni akarjuk az építés logikáját, amely lépésenként beavat a tervezők gondolkozásába. 

Szembetűnő például, hogy az osztógerendákkal merevített vasbeton váz görögkeresztet formál 

a kápolna minden látható oldalán. Egyszerre szakrális jel és strukturális elem ez, amely sejtet 

valamit a belsőből.100 Bár a burkolat ugyanabból a szürke gránitból készült, amelyből a 

helybeliek régóta építenek errefelé, az enteriőr a zsalu faerezetétől mintázott betonból készült. 

A homogén enteriőrt a vasbeton váz egyik gerendája osztja két részre, jelezve, meddig tart a 

hajó, és hol kezdődik a szentély. A funkciójukban eltérő térrészek határát a szentély 

kiemelésével is érzékeltették. A falazatot három keskeny ablaksáv töri át, amelyek pontos helye 

tökéletes összhangban van a kápolna térhasználatával. A keleti ablak, amely a kápolnán kívüli 

Angyali Üdvözlet fölött nyílik, a tó felől felkelő nap első sugarainak örömhírét egyenest a 

szentélybe küldi. Nyomában a súrlófények a felület beszédes textúráját kontúrozzák. A 

világosabb vasbeton pillérek, gerendák, és az ugyancsak betonból készült oltárasztal, a szószék, 

a szédeszen és padokon megjelenő puhább fabetétek felülete eltér a nyersebb hatású 

falazatétól. Az azonos anyagválasztás azt üzeni, hogy az oltár éppoly lényeges elem, mint a 

pillérek: a liturgia szerkezetének alapja, szegletköve. Cavadini alkotói magatartása 

segítségünkre van a hely megértésében. A történet, amelyet e tektonikus nyelven írtak logikus, 

olykor áttetsző, mint egy pauszpapír, amely kommentár nélkül is feltárja a vonalak rejtett 

törvényszerűségeit, és beavat a terv szépségébe.101  

 

                                                           
98 E felvetés tervezői szándéknyilatkozattal tényszerűen nem bizonyítható, itt és ezt követően csupán a formai 
összehasonlítás feltételes eszközével élhetünk. 
99 Breuning 1999. 
100 Emlékeztet ez Sigurd Lewerentz klippani Szent Péter-templomára (1962-67), ahol a hajó geometriai 
középpontjában egy I-acéltartókból komponált kereszt áll, amely vízszintes szárain (patibulumán) hordja a födémet, 
ld. Stock 2004, p.55. 
101 Zumthor 2006b, pp.29-38. 



82 
 

 
28. ábra: Raffaele Cavadini, Szent Bertalan-kápolna, Porta Cœli (1997). Fotó: K.V. 

 

 

4. Az értekezés eredményeinek összefoglalása 

 

A kortárs katolikus templomépítészet interdiszciplináris terület, amely sem a 

liturgiatörténetnek, sem az építészetnek nem lehet magánügye. Mint a párbeszéd és az 

istentisztelet megújulásának jól működő kortárs médiuma, egyszerre közvetítője az egyház 

tanításának és területe az alkotói kritikának. A templom programját adó építészeti döntés ezért 

nem pusztán a körülmények és a megbízó igényeinek következménye, hanem a katolikus 

egyház liturgikus vitában résztvevő fél. Több világhírű templom született már ebben a 

szellemben, mint például Ottokar Uhl karlsruhei (1979-89) és Álvaro Siza Vieira Marco de 

Canaveses-i temploma (1990-2007), amelyek a liturgikus reform kritikai történetében is 

bejegyzést érdemelnek. Hasonló érvényességű munka Andras Meck Dominikuszentruma 

(2008), Florian Nagler ökumenikus együttese (2001-2003), valamint Markus Allmann, 

Amandus Sattler és Ludwig Wappner Jézus Szíve-temploma (2000) Münchenben. 

A gyakorlatban elért sikerek ellenére a szakterületen rendelkezésre álló építészeti 

szakirodalomról forráskritika fogalmazható meg. E szakkönyvek rend szerint nem, vagy csak 

kevéssé tanulmányozzák a templom működését, s ennek megfelelően többségük a mise 

elterjedt formáját vitán felüli adottságnak tekintik. Az így létrejött kommentár-irodalom 

megteremtette a maga vizuális kultúráját, amely a templom lényegét, rendeltetését ritkán 

kifejtő képsorokban körvonalazza a szakrális tér fogalmát. Mivel az istentisztelet felépítésével 

kapcsolatos ismeretek hiánya számtalan rossz, vagy működésképtelen építészeti megoldásért 

felelős, egyes országokban (pl. Olaszországban, Németországban és az Egyesült Államokban) a 
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szakrális építményekhez külön tervezési segédleteket dolgoztak ki. Bennünket is ez késztetett 

arra, hogy a dolgozat elején kilenc pontban összefoglaljuk a római rítusú katolikus templom 

időszerűen értelmezhető liturgikus minimumkövetelményeit. Az összeállítás a II. Vatikáni 

Zsinatra és a zsinat óta született legfontosabb liturgikus dokumentumokra támaszkodik azzal 

az igénnyel, hogy megfeleljen a XVI. Benedek pápa reformja által támasztott elvárásoknak, 

kifejtve a római rítus gyakorlásához szükséges építészeti tér elvi feltételeit. Ehhez hasonló 

összeállítások nem hoztak még egyöntetű sikert a gyakorlatban, de legalább tájékoztatnak az 

egyház álláspontjáról. A magyar katolikus püspöki konferencia a követendő iránymutatás 

hasonló formátumú kiadásáról még nem döntött. 

A templomtervezők szakirányos felkészítése102 mellett korunk jelentős kihívását XVI. 

Benedek pápa 2007. július 7-én kiadott Summorum Pontificum kezdetű motu proprio apostoli 

levelének építészeti következményei jelentik. A levél feljogosít minden közösséget a XXIII. 

János pápa által 1962-ben kiadott misekönyv használatára, s ennek értelmében régi 

templomainkat alkalmassá kell tenni arra – az újakat pedig eleve úgy kell tervezni –, hogy a 

római rítus mindkét formája szerint misézhessenek bennük. Egy ilyen templom legfontosabb 

ismérve a két irányban (versus Deum és versus populum) használható oltár és ambó, valamint 

a liturgikus tér közösségi és devocionális jellegének egyensúlya. Építészeti eszközökkel tehát 

egyetlen gyülekezetet sem lehet megfosztani jogától, hogy az istentisztelet hagyományos 

módját válassza. E kritérium nem fér össze a kizárólagosan egyirányú tájolással és némi 

mobilitást feltételez: választhatunk a rögzített oltárral épülő átrendezhető bútorzat, és a fix, de 

mindkét irányban értelmezhető berendezés között. 

E liturgikus megújulással – más megfogalmazásban a reform reformjával103 – szervesen 

összefügg az irányított-hosszházas templomtér korszerűségének felismerése. Joseph Ratzinger 

nyomdokain járva napjainkban többen is (pl. Nicola Bux, Uwe Michael Lang, hazánkban Barsi 

Balázs, Földváry Miklós István és mások) újraértelmezték és élővé tették a liturgikus tér örökölt 

elemeit. Legjelentősebb ezek közül maga az irányított-hosszházas templomtér, amelynek 

hitelességét minden építészettörténeti előképet megelőzően a keresztény ima-irány igazolja. 

Az ima tájolása a templom legalapvetőbb követelményei közé tartozik, amely egyesíti az 

istentisztelet kozmikus, történelmi és eszkatológikus dimenzióját. Az irányított-hosszházas 

tértípus mai alkalmazása tehát nem tekinthető egy történeti forma rehabilitációjának, mert a 

hitvallás olyan kifejezését hordja magában, amelynek folytonos időszerűséggel kell bírnia a 

katolikus istentisztelet számára. Korunk templomépítő mesterei roppant érzékenységgel 

feleltek e kihívásra, de hűen érzékeltették a templom viszonylagosságát is. Álvaro Siza Marco 

de Canaveses-i munkája mellett ide tartozik az Allmann-Sattler-Wappner müncheni 

temploma.  Gyakori a hosszanti tér feloldására, vertikális vagy távlati fellazítására tett kísérlet, 

amint azt John Pawson Nový Dvůr-ban (1999-2004), valamint Ignacio Vicens Hualde és José 

Antonio Ramos Rivas Vaciamadrid-ban (2001-2009) megmutatta.104 A tengelyes szerkesztés 

igénye más helyeken is jelentkezhetett: olyan közösségeknél, ahová e reform hatása még nem 

érkezett el, de a hagyományokhoz való szorosabb kötődés megkívánta. 

 

                                                           
102 A római Szent Anzelm Egyetem (Pontifico Ateneo „S. Anselmo”) fennállása óta először liturgikus építészet és 
művészet témakörben hirdetett mesterképzést Architettura e Arti per la Liturgia címmel. A 2013/14-es tanév 
stúdiumának építészeti szakiránya főként a templomépítészet elméleti és gyakorlati kérdéseiben tájékozódni 
kívánó, oklevéllel rendelkező tervezők érdeklődésére indult. A közzétett felhívás hozzáférhető: 
<http://santanselmo.org/doc_pdf/pdf/AAL_guida%20e%20norme_13-14_web.pdf> [utolsó belépés: 2014. 
március 31.]. 
103 Ld. Kocik 2011. 
104 E tértípusnál a szerkezet és forma „szublimációja” erős jelenség korunkban. Vukoszávlyev 2013, p.85 és köv. az 
említett példák kapcsán a forma, az anyag és a tér elhagyásáról beszél.  
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E szemléletbeli átalakulás ellenére sem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a terveket, 

amelyeknek építészeti eszköztárát a közelmúlt máig jelentős befolyású liturgikus irányzatai 

(aggiornamento és ressourcement) határozták meg. A liturgikus reformot előkészítő 

szerzetesrendek és világi mozgalmak közös hivatkozási alapja az ókeresztény közösség, 

istentisztelet és életmód. Az eredeti és egységes kereszténység eszménye a zsinat után továbbélt 

e reformmozgalmak formai és térhasználati örökségében, és máig ihletője számos, főként 

közép-európai munkának. Előképként ide sorolható Emil Steffann több alkotása, vizsgált 

korszakunkban pedig Ottokar Uhl karsruhei temploma, Florian Nagler müncheni együttese, 

valamint Andreas Meck Szent Miklós-plébániaközpontja Neuriedben (2002-2008). Isten háza 

ezen elképzelés mentén jellemzően lakóház-szerű, habitusát tekintve illeszkedő, 

funkcionálisan a közösségi életre nyitott, összetett alaprajza pedig az ókori háztemplomokéra 

hasonlít. E templomok az istentiszteletben az utolsó vacsora feltételezett elrendezését 

elevenítik fel, amely lényegében centrális, az oltárasztal köré rendezett térként felfogott. Mivel 

a lakóépületekben másodlagosan kialakított szakrális tereket tekintették mintaképnek, ezen 

épületek genius loci-ja105 – hacsak nem az egyházi szentségek jelenlétét – nem jelent egyebet, 

mint természetességet, egyfajta profánságot, a családi miliő közvetlenségét és egy sajátos 

fogékonyságot a már meglévőre. Hazánkban Sajtos Gábor kisfakosi ferences pajtakápolnája 

(2001) építi tovább e gondolatiságot. 

A liturgikus mozgalmak munkájával a hangsúly a szentmise áldozati cselekményéről a 

közösség felé tolódott el, amely mind az istentiszteletben, mind annak építészeti keretében 

torzulásokhoz vezettek. Különválasztották az oltáriszentség szakrális-áldozati (sacrificium) és 

közösségi lakoma (cena) aspektusait. E problémával közös tőről fakad az istenimádat (devotio) 

és a közösség (communio) szembeállítása. Az előbbi természetszerűleg az irányított, az utóbbi 

a centrális tereknek felel meg, de ezek korunkban többnyire külön utakon járnak. Ma már 

ritkaságszámba megy az olyan térelgondolás, amely mind az istenimádat, mind a közösség 

szempontjait figyelembe veszi: a ritka kivételeket Albert Gerhards és Walter Zahner nyomán 

communio-tereknek (Communio-Räume) nevezi a szakirodalom. E tértípus tudatos 

kifejlődésének közvetlen előzménye a stuttgarti Szent Antal-templom Günter Pfeiffer-féle 

(1995-2006), valamint Rudolf Schwarz andernachi templomának Gerhards által javasolt 

átalakítása (1998-2002) volt. Ezzel párhuzamosan Franck Hammoutène Párizs-Défense-ban 

megvalósult (2001) és Mauro Galatino modenai Megváltó Jézus temploma (2000-2008) talált 

rá a fő- és merőleges melléktengellyel rendelkező irányított tér gondolatára. E modell a 

centrális és irányított-hosszházas terek lényegi szintézise, ahol a hívek két karban veszik körül 

a hajó közepét, egyfajta keleti ihletésű felvonulási utat (szolea). Itt közös tengely mentén 

helyezkedik el az ambó és az oltár, de esetenként a szédesz és a keresztelőmedence is. Az 

elrendezés adottsága, hogy a derekában kitáguló hajó centruma üres, amit jelképesen a 

"Szentlelket leesdő" gesztussal (epiklészisz) magyaráznak, praktikusan kellően tágas 

mozgástérként indokolható. 

Jól működő keresztény közösség azonban nem csupán keresztény utópiák és elméleti 

szintézisek segítségével képzelhető el, mert korunkban ezeknél közvetlenebb lehetőségek is 

adottak. Az istentisztelet eleve feltételezi a keresztény gyülekezet sokszínűségét, differenciált 

részvételét a misében, miként annak csúcspontja, az áldozati cselekmény is csak 

mozgalmasságában, időben lezajló folyamatában képzelhető el, ahol hívek szereposztása 

egymástól nagyban eltérhet. Mivel a liturgia belső hierarchiával rendelkező, rétegzett felépítést 

mutat, természetesnek kell tartanunk, hogy a gyülekezet tagjai, és az általuk birtokba vehető 

terek, térsorok között is különbségek, beavatási értelemben alá- és fölérendeltségi viszonyok 

jönnek létre. Kimutatható ez a történeti liturgikus terek klasszikus példáin keresztül is, 

                                                           
105 A keresztény hely szellemének szemléletes leírása Debuyst 2005, pp.7-17.   
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amelyek eredetileg nem térbeli, statikus, hanem a rítus folyamatára felépített időbeli, ritmikus 

elrendezést mutattak.106 Jelenkort érintő gyűjtésünkben több olyan esettel találkoztunk, ahol 

a funkcionálisan összetett – szociális, karitatív, munkahelyi és lakótereket is integráló – 

plébánia-együttesekben nem volt tervezési szempont, hogy a liturgia helyszíne a communio 

jelentésével társított centrális (U- vagy nyitott gyűrű alakú) térszervezést mutasson. Igazolja 

ezt Francesco Garofalo, Sharon Yoshie Miura és Floriana Taddei Casal Boccone-i komplexuma 

(2006-2010), vagy hazánkban Nagy Tamás gödöllői Szentháromság-temploma (2001-2007). 

Miként az oltár az istentiszteletben, az összetettebb együtteseken belül a templom tölti be a 

„fő” szerepét. A Casal Boccone-i együttes és Andreas Meck müncheni Dominikuszentruma 

alátámasztják, hogy a fénnyel, a felületek színével és textúrájával, valamint a tömegjátékkal 

kifejezett, esetenként drámai hangsúlyoknak fontos szerepük van a liturgia belső 

dinamizmusának kivetítésében az épületre és környezetére. 

 A katolikus istentisztelet lényegi és fedőcselekmények időben párhuzamos és váltakozó 

rendje, amelyet nemcsak a templom felépítése, hanem az építésmód általánosabb jellemzői is 

tükrözhetnek. A liturgia megfelelőjét az építőhagyományok között a tektonikában ismertük fel, 

mivel az ácsmesterségben – ahonnan a tektonika ered – a váz- és burkolóelemek pontosan úgy 

viszonyulnak egymáshoz, mint az istentisztelet lényegi és fedőcselekményei. A tektonika 

logikai kapcsolatot teremthet az épület elemei között, amely nem jöhetne létre sem a szerkezeti, 

sem a homlokzati részletek túlzott hangsúlyozása esetén, de ezek világos megkülönböztetése 

és logikus összekapcsolása révén a burkolat mindig sejtet valamit a szerkezetből. Az 

ácsmesterség hagyományát megújító néhány példa a jelenkori templomépítészetben Peter 

Zumthor sumvitgi kápolnája (1989), Jan Olav Jensen és Børre Skodvin ciszterci kolostora a 

norvégiai Tautrában (2003-2006) [4. ábra], hazánkban Czigány Tamás és Cseh András 

pannonhalmi zarándokkápolnája (2010). Ugyanezt a gondolatot tükrözte vasbetonban és 

kőben Raffaele Cavadini Szent Bertalan-kápolnája a dél-svájci Porta Cœli-ben (1997). A példák 

mindenütt megmutatták, hogy a tektonika a szerkezet fizikai áttetszősége irányába fejlődik, 

ahol a nehézkedés szerepét átveszi a súlytalanság és a fény. Az épület átlényegítése és a liturgia 

belső dinamikája egyaránt az anyag szellemi áttetszőségében (megváltásában) teljesedik ki. 

 

                                                           
106 Erről áttekintést ad Bouyer 2000, pp.21-57. 
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29. ábra: John Pawson, felújított Szent Márton-bazilika, Pannonhalma (2012). Fotó: Bujnovszky Tamás, alaprajz 
Gunther Zsolt jóvoltából. 

 

IV. fejezet 

Tudományos reflexiók és alkotói önértékelések 
 

 

1. Kritikai jegyzetek három alkotáshoz 

 

Építészeti kritikáról a templomépítészeten belül csak fokozott körültekintéssel beszélhetünk. 

Mivel e diszciplínában funkció, forma és jelentés más területekhez képest sokkal inkább 

összeforrt, így a merőben építészeti megközelítések utólagosan mindig hiányérzetet keltenek. 

Éppen ezért éreztük szükségét, hogy kapott eredményeink objektív támpontokat kínáljanak a 

szakterület sokoldalúságát tükröző kritikához, amit az alábbiakban népszerű munkák 

elemzésével kívánunk szemléltetni. A bemutatásra kerülő épületek a dolgozat fejezeteinek 

sorrendjét követve három kérdéskörhöz tartoznak, ezek az irányított-hosszházas templom, a 

communio-tér, és az építésmód hitelessége. Az egyes szakaszok olyan példákat ismertetnek, 

amelyek a kiemelt szempontok alapján valamilyen következetlenséget mutatnak, vagy olyan 

értéket képviselnek, amelynek érvényességében korábbi állításaink miatt kételkednünk kell. A 

katolikus álláspont e téren kiemelt jelentősége azonban nem von le a munkák egyéb 

tekintetben tagadhatatlan minőségéből.  
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Longitudinális tér és átváltozás kulcsfogalmak voltak a Pannonhalmi Szent Márton-

bazilika esetében [29. ábra]. Eltekintve mindattól a vitától, ami a műemléki értéket képviselő 

épület belső átépítése körül folyt, ezúttal csupán John Pawson tervének (2012) eszkatológikus 

vonatkozásaira térhetünk ki, amely magában foglalja mind a liturgiát érintő változásokat, mind 

az építőanyag szimbolikáját. A bencés közösségben már évekkel az átalakítás előtt tudatosult, 

hogy az évszázadok alatt felhalmozódott betoldások nem felelnek meg a rend igényeinek.1 Az 

anakronizmusokra adott választ a brit építész és magyar csapata a használat ésszerűségére és 

az „áldozati út” egyszerűsített modelljére alapozta. A tervrajz egymástól jól elkülöníthető 

liturgikus központok lineáris füzéréből áll, végében az 1970-ig használatos szentély emelvénye 

fölött ragyogó ablakkoronggal, amely már a templom kapujából szembetűnik. A négyes 

metszésű korong a felkelő nap belépésének helye (Zsolt 18/19,6-7).  

Bár a Szentháromságot jelképező három ablaksáv nem Pawson találmánya, az üvegnél 

sejtelmesebb, átvilágított kő Krisztus-szimbólumként új értelmezést kapott.2 Az iráni ónix 

finoman erezett rétegein átszűrődő fény az ambón át célba veszi az oltárt, amely ugyanabból az 

anyagból készült. A templom tengelyét folytatva eljutunk a keresztelőkúthoz, amely a lenyugvó 

nap utolsó sugarait szívja magába. Itt is ugyanaz a kő található. Az oltár és a keresztelőkút a 

keresztény beavatás fontos stációi, amelyek az átalakítás folyamán kiemelt helyet foglaltak el 

az eszkatológikus térben. Ez utóbbit a lépcsőzetes plató logikusan tagolta, de működése az 

átalakítás után vált igazán érthetővé. A szószéket felváltotta a középre helyezett ambó, az 

összecsukható székeket a két oldali stallum. Nemcsak formai változást jelent ez, hanem egy 

tisztább életteret, ahol a napi imaórák megfelelően végezhetők.  

A zsoltárokénál is jelentősebbnek vélhetnénk azt a jelképes dialógust, ami a hajó szakrális 

tengelye mentén jön létre a szembemisézős oltár és a keletelt (versus Orientem) szentély 

között. E jelenség azonban csak abban az értelemben nevezhető párbeszédnek, amennyiben a 

szentmiseáldozat oltáriszentségét relatívnak tekintjük a szakrális tér végpontjához, a 

tabernákulumhoz képest, amely oltárként már nem, csupán az eucharisztia tárolására 

használatos. Ellenkező esetben dialógus helyett inkább konfliktusról kell beszélnünk. Új oltár 

építése a plánumon nem lett volna kötelező,3 de a megbízó bencés rend eleget akart tenni a 

versus populum fakultatív gyakorlatának a II. Vatikáni Zsinat azon fontos alapelvére 

hivatkozva, amely a hívektől minél aktívabb részvételt vár.4 Az új oltár építése ebből a 

megközelítésből helytálló, de vitatható az oltár és a szentély újfajta viszonya: idő és tér, emberi 

történelem (áldozat) és a teremtés örökkévalósága (statikus isteni jelenlét) egymásra mutatva 

viszonylagossá válik benne.  

 

                                                           
1 Fehérváry 2008. Hasonló szellemben idézi Vukoszávlyev 2012, p.12. A bazilika megelőző, Storno Ferenc-féle 
felújítása korának megfelelő elvárásokat tükrözött, de nem kerülte el az üres, díszletszerű elemeket (pl. réginek tűnő 
elszínezett oszlopfők), s az eklektika anakronisztikus csapdáit. Takács 1996 p.185 alapján érdemes Storno felfogását 
összevetni a 13. századi átalakítások jellemzőivel: „Transzponálások és interpolálások szövődtek a történeti és 
művészettörténeti rétegek közé, amint az ősi privilégiumlevelek szövegei is hagyományozódtak, 
szétválaszthatatlanul és organikusan egymásba nőttek az első három évszázad folyamán. Olyan egyszerre régi és új 
művek jöttek létre, mint Szent István király úgynevezett alapítólevele, vagy Uros apát temploma.” A Pannonhalmi 
Bencés Főapátság John Pawsont kérte fel a Szent Márton-bazilika enteriőrjének felújításával. A terveket már 2009. 
március 21-én bemutatták a debreceni MODEM-ben rendezett magyar templomépítészeti kiállítás keretében. Az 
építési munkálatok 2011. tavaszán vették kezdetüket.  
2 A mise szentháromságos dimenziójáról ld. Lang 2006, p.92. Az ablakot és az anyagául választott ónixot Gunther 
Zsolt az eucharisztikus átlényegüléssel (transsubstantiatio) hozza összefüggésbe, in: Katona 2012b, p.42. 
3 Vö. PaOV p.247. 
4 SC 123, 3. bek. Hasonló esetekben mérlegelni kell az oltár mint magaslati hely (alta ara) és a Golgotát megjelenítő 
kompozíció, az oltár mint koporsó (tumba), és az oltár mint az utolsó vacsora asztala (mensa) között. Komplex 
jelentését nem lehet csak az egyikre vagy a másikra redukálni, erről a liturgikus konstitúció nem rendelkezik, vö. 
Barsi 2003, p.62 és köv. 
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A ködfelhőbe burkolózó Istenség elfüggönyözött szentélye a zsidóknál (Kiv 40,34-38; 1Kir 

8,10-13) az élet forrásának látható foglalata volt, amely lényegében megfelel a Krisztust rejtő 

keresztény tabernákulumnak. Az egykori funkciójától megfosztott, de a Jelenvalónak ma is 

állandó hajlékul szolgáló pannonhalmi szentély óhatatlanul ennek megfelelően értékelődik át. 

„Mivel a II. Vatikáni Zsinat rendelkezései értelmében a liturgia középpontja a plánumra került, 

a szentély egy üres térré alakult át, amely szellemi értelemben egyfajta átjáró lett a földi és a 

földöntúli világ között” – mondja Gunther Zsolt.5 A zsinat liturgikus felfogása következtében a 

szembemisézős oltárok sok helyütt elveszítették a kapcsolatot a szentéllyel, ezért azok vagy a 

fölöslegesség, vagy egy kereszténység előtti szakrális térértelmezés benyomását keltik.6 Ezek 

miatt ma fokozott szükség van arra, hogy a templomot az istentisztelet belső összefüggései 

szerint megfelelő építészeti eszközök hitelesítsék. A longitudinális térszervezésen túl ilyen 

eszköz lehet a templom liturgikus fókuszpontjait kitüntető, megkülönböztetett építőanyag 

használata. 

 
A Bazilika Műhely fontosnak tartotta, hogy az ónix segítségével egy olyan kontinuum alakuljon ki a 

templombelsőben, amely a beavatási szertartás helyétől az oltáron és ambón át egészen a túlvilági 

lét kapujáig, a szentélyig tart. Ha a nyugati kapu fölötti ablakot figyelmen kívül hagyjuk, akkor 

ennek a sornak első eleme a keresztelőkút. Az ónix itt már megjelenik, bár kisebb méretben. Nem 

penetránsan van jelen, hanem csak egyfajta felütésként. A keresztelőkút alja vaskos, süttői 

mészkőtömb a padozatnál durvább felületképzéssel. Fölötte, a henger koronázásaként jelenik meg 

az ónixból készült keresztelőedény.7    

 

Az ónix alkalmazása a szakrális térben számos bibliai víziót elevenít fel. Ez az anyag már 

az édenkertben is feltűnik (Ter 2,12), és a mennyei Jeruzsálem tizenkét alapkövének egyike (Jel 

21,20). Fény hatására a kő szinte átlényegül. Leglátványosabban a rózsaablak alakul át a 

szentély fölött felkelő nap sugaraiban. A féldrágakő korong egyfajta „színeváltozáson” megy 

keresztül: Jézus Tábor hegyi ragyogását ölti magára (Lk 9,28-36). E jellegzetes anyag 

folytonosságot teremt az enteriőrben, és feljelöli az ima-irányt. A beavatkozás vitatott ugyan 

műemléki szempontból, de a veszteségekért kárpótol az istentisztelet számára fontosabb 

eszkatológikus rend. Erről tanúskodik a keresztelőkút, az oltár, az ambó, a keleti körablak és 

az altemplomi ereklyetartó: a fénnyel átjárt kő Krisztus, a világosság jelképe. Az anyag 

„színeváltozása” által a templom Pannonhalma új korszakának nyitott kaput, amely egyben a 

tudatos liturgikus tervezés korszaka is.  

Az előretolt oltárt és a mögé, nyugati irányba beállított ambót a rítus rendes formájára 

szabták. A bútorok mozdíthatatlanok, nincs helye alternatívának. A longitudinális tér, a 

szimmetria, a tabernákulum és a körablak még ma is őrzik az eredeti ima-irányt, de a 

hangsúlyok eltolódtak. Az oltár helyett a légüres teret és a fényt magasztalták fel. Az 

immateriális tapasztalat immár eluralta a templomot, holott Krisztus valóságos teste az oltár 

eucharisztiájában nagyon is megfogható. 

 

                                                           
5 Katona 2012, p.41. Az orientáció itt sem vész el, és úgy kell érteni, amint a Benedictus szövege: Oriens ex alto (Lk 
1,78). A nap a horizonton kél, és nyilvánvalóan nem a magasban. A szöveg mégis úgy szól keletről, mint a 
„magasságból érkezőről”, ami felhívja figyelmünket, hogy a csillagászati keletnél többről van itt szó. 
6 Vö. Földváry 2003a, pp.160-161. 
7 Katona 2012, p.41. 
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30. ábra: A communio-tér két elvi változata, és Dieter Georg Baumewerd megvalósult sylti templomának (2000) 
alaprajza. Forrás: Fernández-Cobián 2009b, p.34, és Stock 2004, p.97. 

 

 

A fókusz kérdése okozza a legtöbb zavart a communio-tér egy túlidealizált értelmezésében 

is. Walter Zahner álláspontja szerint e tértípus előnyei akkor domborodnak ki igazán, ha a 

centrális és longitudinális felfogás közti egyensúlyt az alaprajz geometriája is kifejezi. Szerinte 

amennyiben a templomi enteriőr fókuszpontjaiban az oltár és az ambó áll, előnyösebb modellt 

kapunk, ha a főtengely szigorúságát a tér gyújtópontjai köré szerkesztett íves falak, s az ekként 

kijelölt haránttengely oldja [30. ábra].8 Egy ilyen templom hajójában a hívek U-alakba 

rendeződnek, s a szédesz az alakzat inflexiós pontjába kerül. Az eredmény hasonlít Rothenfels 

„nyitott gyűrű” kísérletéhez, de ahhoz képest irányt vált, és az ív közepén rendkívül 

elvékonyodik. A pap mögött már nincsenek padsorok, a szédesz kompozícióból kivált, helye 

megkülönböztetett, és egyeduralkodóvá válik a menza vagy népoltár. Mindez nem hat 

természetesnek, aminek egyik oka, hogy az ívesen „táguló alaprajz” nincs közvetlen 

összefüggésben a szentmise üzenetével, vagy ha mégis, legfeljebb az istentisztelet „Szentlelket 

leesdő” cselekménye, az epiklészisz indokolhatja. E cselekmény azonban közel sem annyira 

hangsúlyos a misében, mint amennyire a hozzárendelt forma a templommodellen belül. A 

liturgikus hangsúlyok és arányok helyes mértékét építészettörténeti összehasonlító elemzések 

is megmutathatják. A tridenti és vatikáni tér szintézise bizonyos történeti előképekben (pl. 

ókori római, észak-afrikai, német románkori, vagy monasztikus szent terek) magabiztosan 

fellelhető, az elődök mégis kerülték a szegmensíves falakat, és praktikus okokból az egyenest 

választották.9  

                                                           
8 Vö. Zahner 2009, p.61, és Fernández-Cobián 2009b, pp.33-34, valamint Gerhards 1999. 
9 Louis Bouyer már 1967-ben felvetette, hogy az igeliturgia számára funkcionálisan egy elliptikus tér is megfelelő 
lehet (két gyújtópontjában a szédesszel és az olvasóállvánnyal), de mindezt egy olyan átfogó szerkezetbe illesztette, 
amely átrendezhető a liturgia adott szakaszának megfelelően. Ötlete Schwarz elképzeléséhez közelebb állt, mint 
Gerhardsé, Sternbergé és Zahneré, mivel a liturgia változatosságát vette alapul. Így azt sem engedte, hogy az 
istentisztelet a hívek és a pap kötött helyzete, korlátozott mozgástere miatt látványosan elmerevedjen. Bouyer 
hangsúlyozza, hogy nem a falak elliptikus szerkesztése a fontos, mert a gyülekezet egy négyszögletű helyiségben is 
fel tudja venni a legmegfelelőbb alakzatot. Ezért bőven elég kimérni az ellipszist befoglaló téglalapot, amelynek 
oldalarányai e térszakaszban ideálisan 2:1 és 1:2 közé esnek. A templomban a gyülekezet egyöntetűségének nem 
szabad megbomlania, ld. Bouyer 2000, p.64.  
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31. ábra: Dieter Georg Baumewerd, Szent Kristóf-templom, Sylt (2000). Forrás: Stock 2004, p.96. 

 

 

Korunkban alig ismert terv, amely a communio-tér ovális modelljét olyan pontosan 

demonstrálná, mint Dieter Georg Baumewerd észak-németországi Szent Kristóf 

(Christophorus) temploma (2000) [31. ábra].10 Az építész új irányt kívánt mutatni az 

ezredforduló német egyházának, ezért az impozáns téglatemplommal majdnem kifogástalanul 

felmutatta mindazt, amit Gerhards és Zahner az „ideális” templomtérről megálmodott. E 

„tükörfordítás” apró eltérései mégis rávilágítanak az communio-tér szóban forgó esetének 

koncepciójában gyökerező hibákra.  

Az eltérések között legfeltűnőbb, hogy az ovális tér két vége zárt: az egyik végén orgona, a 

másikon tabernákulum kapott helyet egy egészen kicsiny apszisban. Mivel a tabernákulumnak 

nem fordíthatott hátat, és az összetartó tér vizuálisan kiemelkedő pontján túlzott hangsúlyt 

kapott volna, a szédeszt nem lehetett a minta szerint a templom tengelyében felállítani. 

Szerényebb megoldásnak tűnt a klérust a hívek soraiban elhelyezni, de a módosítás után már 

felismerhetetlen a nyilvánvaló előkép, Schwarz nyitott gyűrűje, amely a hajlatánál már az elvi 

modellben is vészjóslóan elvékonyodott. A tér túlságosan szétnyílt. Táguló középpontjában 

idegen üresség tátong, melynek kitöltésére a kétfókuszú elrendezést új elemmel kellett 

bővíteni: a hajó padozatának közepén kereszt alakban vízzel telt keresztelőkút található. A 

mennyezet gerendázata az ovális falak végződéseitől a középvonalig fokozatosan emelkedik, 

míg el nem éri legmagasabb pontját a keresztelőkút fölött. A keresztség vertikális dimenzióját, 

„Szentlelket leesdő gesztusát” hangsúlyozva ezen a helyen a mennyezet vizuálisan kinyílik az 

                                                           
10 Stock 2004, p.97, vö. Kálmán 2008, p.56. 
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égre. Mindez a hajónak olyan kiemelt helyén történik, amely az álperspektivikus enteriőr 

látvány-középpontja – mintha a templom egyetlen nagyméretű keresztelőkápolna lenne. 

Normális esetben azonban a keresztség felvételének helye nem a templom közepe, hanem az 

előtér, mert – miként már a háztemplomokban is – ez jelezi a bűnbánók vagy katekumenek 

feltételes tagságát a keresztény közösségben. A hajótól pillérsorral elkülönített körfolyosó 

ennek az előtérnek egyszerűsített változata lehetett volna, hiszen a bejárat is oldalt, ebbe az 

átmeneti zónába nyílik.11 A Szent Kristóf-templomban azonban az üres tér kitöltésére irányuló 

természetes kívánságból a szoba közepére helyezték a küszöböt, geometriai értelemben neki 

alárendelve az oltárt és az ambót.  

Van helye az akadálymentes mozgást elősegítő, üres térnek a katolikus templomban, de 

nem úgy hasznosítva, mint a németországi építmény esetében. Sylt tengerrel övezett szigetén, 

a templom íves falait indokolhatná egy költői vízió az ószövetségi bárkáról, de a különleges 

alakzat valódi oka az erőltetett centrális elrendezés, amely felülírta a kiegyensúlyozott 

kétfókuszú alaprajzi sémát. Amint azt korábbi példáinkban láthattuk, a communio-tér kiinduló 

elve formai felerősítés nélkül is érvényesül. E példák segítségével hamar belátható, hogy 

Gerhards és Zahner elgondolása megállja a helyét formai túlzások nélkül, és a tértípusban 

megvalósuló „lelki istentiszteletnek” (logiké latreia) nem szükséges feltétele az – urbanisztikai 

problémákat is felvető – íves alaprajz. 

Az illeszkedés kérdése magasabb szinten egy rendhagyó módon reprezentatív alkotás 

kapcsán merülhet fel, amely ezúttal nem a tér elvi kialakítása, hanem a szerkezet és 

anyaghasználat felől vet fel kétségeket. Rudolf Reitermann és Peter Sassenroth berlini 

engesztelőkápolnájának terve (Versöhnungskapelle, 1999-2000) a politikai tényezőktől és 

történelmi narratíváktól meghatározott építészet kategóriájába tartozik [32. ábra]. A kápolna 

elődje a Spree-kanyar északi oldalán a Gotthilf Ludwig Möckel terveit dicsérő 

Versöhnungskirche (1894) volt, amely Berlin 1945-ös felosztásakor a francia-szovjet 

szektorhatárra került. A templom a Fal felépítése után megközelíthetetlenné vált, majd 1985-

ben a hírhedt Bernauer Straße határházainak húsz évvel korábbi sorsára jutott: stratégiai 

okokból felrobbantották. A senkiföldjének nevezett mezsgye ma is látványos heg a város 

térképén. Belőle meríti elementáris erejét Hans Kollhoff 1998-ban épített Fal-emlékműve, 

amely csaknem hiányosnak tűnne a Versöhnungskirche helyén épült engesztelőkápolna nélkül. 

Ma már szinte megszokott dolog, hogy a szembenálló rezsimek távozásának és Berlin 

egyesítésének fényében az „engesztelő” (Versöhnung) titulusba, amelyet a háború előtti 

templom viselt, a „történelmi megbékélést” is beleértik. Nem csoda, hisz a kápolna egyszerre 

lát el egyházi és politikai feladatot, amelyet nemcsak az építészek éreztek át. A németországi 

gyakorlatnak megfelelően a keresztény gyülekezet aktívan kivette részét a tervvel kapcsolatos 

legfontosabb döntésekben. Ennek köszönhető az is, hogy a kápolna natúr anyagokból (fából és 

döngölt földből) épült, miután a drámai hatású betont elsöprő többséggel leszavazták.12  

A gabonával bevetett határmezsgyén még láthatóak a lerombolt templom körvonalai. Az 

egykori szentélyt két ellipszoid falgyűrűvel vették körül. A külső gyűrű tengelye a régi templom 

tengelyével párhuzamos, míg a másik a keletelésből kifolyólag ettől 40-45°-kal eltér. A laza 

vonalvezetésű falak mérséklik ugyan ezt a kettősséget, de az épület még ennek ellenére is olyan, 

mintha még nem döntötte volna el, kápolna, vagy emlékmű akar-e lenni. Még az apszissal is 

konkurál a liturgikus tér egyik mementó-fülkéje: ebben helyezték el a pusztulástól 

megmenekült régi oltárképet, amely csaknem az eredeti pozíciójába került vissza. 

 

                                                           
11 Vö. Földváry 2002, pp.171-174. 
12 Welzbacher 2001, vö. Kerékgyártó 2008, pp.256-263. 
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A hely gyászos történetének a falazat anyagával is emléket állítottak. A különleges 

technológiával készült szerkezet kivitelezésével Martin Rauch vorarlbergi iparművészt bízták 

meg. Püspökáldás kíséretében a döngölt fal anyagába keverték a lerombolt házak törmelékeit, 

így épült e kápolna rétegről rétegre. Christian Welzbacher szerint minderre azért volt szükség, 

hogy a hely történetét megértsük,13 de mindazon erőfeszítés, amellyel itt a múltnak adóztak 

rejtve maradna, vagy végleg szem elől veszne a hozzá fűzött kommentár nélkül. Ha a történelmi 

ismereteket félretéve tekintenénk rá, a döngölt falú kápolna helyett csak egy barlangot látnánk, 

s a ház nem beszélne tovább arról a civilizációról, amelyben keletkezett. Mivel mementónak és 

kevésbé a használatnak épült, a kápolnát meg kell magyarázni. E narratív maszkírozással 

szembeállítható a tektonika eredetisége. A korábbiakban részletesen taglalt építésmódra a 

berlini kápolnáéval szemben valóban ráillenének ezek az evangéliumi sorok: „aki az igazságot 

cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánosságra jussanak tettei, mert Istenben cselekedte 

azokat” (Jn 3,21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32. ábra: Rudolf Reitermann és Peter Sassenroth, Engesztelőkápolna, Berlin (1999-2000). Fotó: K.V. 

 

                                                           
13 Schulz 2001, és Richardson 2004, p.78 és köv. 
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33. ábra/bal: Mario Botta, Keresztelő Szent János-kápolna, Mogno (1986-98). /jobb: Peter Zumthor, Bruder 
Klaus-kápolna, Wachendorf (2007). Fotók: K.V. 

 

 

2. A templom a tervező személyes olvasatában 

 

Vizsgálataink után szót kell ejtenünk a templomok építőiről is. Bár ezúttal sem életrajzokkal és 

ars poeticákkal foglalkozunk, itt alkalmunk van a tervezők személyes álláspontját megismerni. 

A teljesség igénye nélkül néhány kiragadott nyilatkozat és hitvallás segítségével megpróbálunk 

számot adni néhány jellegzetes alkotói magatartásról, amelyek döntő befolyást gyakoroltak 

egy-egy templom megvalósulásának mikéntjére. Mindezekkel együtt azonban leszögezhetjük, 

hogy az építész vallomása elsősorban a műve, amelynek kritikai értékelése nem helyettesíthető 

a tervező nyilatkozatával, mint ahogy az épület hitelességét sem igazolhatja csupán az építész 

hozzáfűzött magyarázata. 

A szakrális építészet oly közvetlenül kéri számon az alkotó lelkiismeretét és értékrendjét, 

hogy ezek alaposabb vizsgálata nélkül nem lehet ilyen feladatba belevágni. Vannak, akik a 

templomépítést úgy fogják fel, mint egy „spirituális kútásást”, amelynek kereszténységtől 

függetlenül az a célja, hogy fokozza az ember lelki képességeit és gyarapítsa spirituális erejét. 

Azoknál a terveknél, ahol ez a legfontosabb szempont, ott a liturgikus térhasználat lehetőségei 

általában igen szűkösek és gyengék. Adódnak olyanok is, amelyek példásan szem előtt tartják 

a korszellemet, de közben az előzőhöz hasonlóan sorvad el a lényeg, az Istennel való találkozás 

lehetősége.14  

                                                           
14 Makovecz Imre csíkszeredai temploma (2003-2004) éppoly kevéssé vall a liturgikus szempontok ismeretére, mint 
Peter Eisenman „2000. év temploma” vatikáni tervpályázatra benyújtott terve (1996). Kálmán 2008, p.53 hasonló 
következtetésekre jut: „A két példa, bármennyire is távol áll egymástól, mégis közös problémára mutat: az elmúlt 
negyven év egymást követő két eszmeisége, a marxizmus és a helyére lépő New Age egyházképére. Szabó István 
építészete csak a jelenben él, és megfoszt a múlttól, így templomaiban nem tudjuk, honnan jöttünk és hová tartunk 
(marxizmus). Makovecz Imre a mítoszok energiáihoz fordul, hogy feloldja a jelen történelmi idő feszültségét, Jézus 
teret és időt megszentelő történeti alakját (New Age).”  
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Akadnak határszélen táncolók is. Ők a liturgiát lényegében nem érintő plasztikákkal 

kozmikus történeteket próbálnak elmesélni. Az efféle, önálló jelentéstartalommal rendelkező 

térköltemények akkor élhetőek át leginkább, amikor a templom kiürül. Ez már önmagában is 

mutatja, mennyire személyes tartalommal vannak felruházva. Különösen a kisebb kápolnák 

meditatív enteriőrjei alkalmasak erre,15 amire jó példákat lehet látni. Ilyen Peter Zumthor 

Bruder Klaus-kápolnája (2007). A németországi Wachendorfban felépített ház kívülről 

egyszerű, de szokatlan enteriőrt rejt. Külső felülete függőleges metszésvonalú síkokból áll, míg 

a belső konoidhoz hasonló torzfelület [33. ábra]. Az utóbbi zsaluzatát rönkökből alakították ki 

görbe gerincvonallal, és opeionnal a tér legmagasabb pontján. A földbeton megszilárdulása 

után a külső zsaluzatot elbontották, a belsőt pedig meggyújtották és azonmód kihamvasztották. 

A füst a tetőrésen távozott.16  

Zumthor „találmánya” a pogány alapítási rituálékhoz áll közel. Az efféle rituálék a 

hiedelmek szerint egy csomóval kötötték össze az eget és a földet. Egy jól látható pózna jelölte 

a kezdetet, a tűz melege pedig a lakott terület határait. E kultikus tettet – Mircea Eliade 

népszerű elmélete szerint – a prehisztorikus társadalmakban élő törzsfők minden új kolónia 

alapításakor megismételték, hogy megidézzék a letelepedés mitikus időkbe vesző aktusát.17 A 

kápolnában jelentős szerep jut az empedoklészi elemeknek is: az épület földhöz hasonló falát 

tűz égette ki, ide minden ajtónyitáskor levegő iramodik be, és padozatán összegyűlik a tetőről 

lecsorgó víz. Zumthor egy Wendlinghausenben tartott előadás alkalmával (2003), amelyet 

Atmoszférák című könyvében közzé is tett,18 hosszasan méltatta az ehhez hasonló benyomások 

építészeti szerepét. Szerinte a hang, a fény és a hőmérséklet, a taktilis ingerek szorosan 

összefüggenek az ember figyelmének élénkülésével vagy lankadásával. Hasonló hatása van a 

tér léptékének is, ez védelmet, elnyomást, és szabadságot is sugározhat az egyén felé. Zumthor 

ezen felül minden anyagnak egy saját „hangszínt” tulajdonít, amelyet a dolgok jellegzetes 

módon bocsátanak ki magukból. E tónusok nem visszavert hanghullámok, hanem a dolgok 

saját rezgéséből származnak, amelyeket csak kellő csendben lehet észlelni.19 Az ilyen 

tapasztalatok nem tartoznak az objektív tudomány területéhez, de Zumthor sajátos 

építészetének elemzésekor nem hagyhatók figyelmen kívül. 

Mario Botta is személyes hangnemet ütött meg Keresztelő Szent János-kápolnájával 

(1986-98), de az elemek szerepét nála átveszi a geometria mint a spirituális szimbolizmus 

eszköze. A ticinói Mogno, ahol a kápolna áll, egy elszigetelt alpesi falu, amely tavasz végéig nem 

szabadul a hó szorításából. E vidéket hidegvizű források és égbemeredő sziklák tagolják. A 

lavinák évről évre komoly károkat okoznak, ezért errefelé még a pajták is zömök lábakon 

állnak, és vaskos rönkökből épülnek. Hiába ért meg négyszáz évet, egy lavina pusztította el a 

kápolna elődjét is. A súlyos veszteség bevésődött a helyiek emlékezetébe, ezért Bottát 

figyelmeztették, hogy csak olyan biztos alapokon álló házat tervezzen, amellyel hasonló 

tragédia nem történhet. A kápolna megfelelt ezeknek a követelményeknek, de nem tett eleget 

a vidékies ízlés formai elvárásainak, ezért végül megoszló fogadtatásra talált.20  

 Statikai megfontolások alapján egy elliptikus henger kellően stabilnak bizonyult a 

feladatra, ezért Botta egy oldalt zárt, de vertikálisan nyitott enteriőrt képzelt el. Üvegfödém 

gyanánt olyan szögben vágta le a henger tetejét, hogy a metszet tökéletes kört adjon. A külső 

tehát láthatóan semmivel nem nyújt többet, mint Aldo Rossi posztmodern tömegsémái, de 

                                                           
15 A kisméretű kápolnák általában jó példák az „érzelmi hatásosság és egyéni megszólítottság művészi 
megfogalmazásának egyedi eseteire”, a „személyes és közösségi lét” alkotóerejének vizsgálatára, ld. Vukoszávlyev 
2004. 
16 Tafel – Rossmann 2008, pp.12-14, részletesebben in: Katona – Vukoszávlyev 2008.  
17 Eliade 1999, pp.27-30 és 44-48, vö. Katona – Vukoszávlyev 2012b, p.149 és köv. 
18 Zumthor 2006a. 
19 Uo. pp.29-33. 
20 Dal Co 1988. 
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odabent valami más rejtőzik. A váltakozó szürke és fehér kősorokból épített fal téglalapból 

rétegről-rétegre ellipszisbe megy át [33. ábra].21 Az átmenetet képző függőleges transzformáció 

a szellemi út, a spirituális tökéletesedés szimbóluma, amely a földet az éggel összeköti. Azt az 

erőfeszítést ábrázolja, amelyet a korlátai között élő embernek (téglalap) kell lépésről lépésre 

megtennie, hogy elnyerje a megváltás jutalmát, a lelki tökéletességet (kör). Talán a kör-alakú 

nyílást felosztó négyzetháló sem csupán a szerkezeti megoldás következménye, hanem a jövő 

kozmikus tervét magyarázza: „amint a menyben, úgy a földön is” (Mt 6,10). Vizionálja az idők 

beteljesedését, s ez Bottának, aki e kápolnát választotta leendő sírhelyéül, építészeti krédója is 

egyben.22 

Hazánkban a bencés rend győr-kismegyeri, Isteni Irgalmasság titulusú templomában 

(2008-12) lehet találni olyan különös és magyarázatra szoruló részleteket, amelyek felérnek a 

ticinói kápolna izgalmaival [34. ábra].23 Az építménynek paralelogramma-alaprajza van. 

Szokatlan a falat merevítő háromszögfödém, a plébánia barokk kápolnájára kacsintó ablak, és 

az előbbivel közös párkánymagasság. A figyelemreméltó részletek sorában előkelő helyen áll az 

aranymetszés, amelynek kapcsán felmerül az alkotói munkamódszer egyre izgatóbb kérdése, 

hogy vajon mindez szándékos-e; tudott-e Balázs Mihály a templom homlokzati kiosztásán 

megjelenő Fibonacci-sorozatról, a klasszikus tér- és homlokzati arányokról, a fény kiváltképp 

expresszív mintázatáról. A választ riportunkból megkaptuk: 

 

Ez meglep, de nagyon örülök, ha így van, mert azt jelzi, hogy az arányérzékem még működik. 

Tudatos szerkesztést nem alkalmaztam, ha valamiféle rendezettség folytán mégis úgy tűnik, akkor 

az csakis a véletlen műve. Voltak időszakok, amikor nagyon fontosnak tartottam a szerkesztést, de 

manapság egyre kevésbé. A kazincbarcikai templomnál pályakezdőként még szerkesztettem a 

térarányokat, különösen a szimmetria és aszimmetria problémája foglalkoztatott. De ennek már 

tizenhét éve. A kismegyeri templomnál már egészen más szempontok érdekeltek.24  

 

Az építész intuitív képességeihez tartozik az arányérzéke, amely az ember veleszületett 

szépérzékéből fakad. Ez az érzék a múltban nagy hagyományokat éltetett, de ma gyakran 

emlékeztetni kell erre. A hagyományok hosszú időn át kiállták a változó idők próbáit, éppen 

ezért fontos támpontokat adnak, amelyekre ma is bátran hagyatkozhatunk - állítja Álvaro Siza. 

Neki Marco de Canaveses-ben [34. ábra] kellett szembesülnie a korszerűsödő egyház liturgikus 

vitáival, amelyek főként a katolikus istentisztelet devocionális és közösségi aspektusainak 

szembeálltásából származnak. A templom terveit előkészítő szakértői küldöttség nem tudott 

megegyezni abban, hogy a templom hosszházas vagy centrális, hagyományos vagy modern, 

szimmetrikus vagy aszimmetrikus legyen, továbbá hogy mit fejezzen ki a kultikus berendezés 

diszpozíciója. A viták nem jutottak el az erők egyensúlyának gondolatáig, így számos döntést 

Sizának egyedül kellett meghoznia, aki a történteket nemes egyszerűséggel így dolgozta fel: 

                                                           
21 A Szent János-kápolna felszentelésének évében hasonló jelent meg Botta Tel-Aviv-i zsinagógájának (1996-98) 
enteriőrjében is, ld. Steiner 1998. Valamivel elvontabb modellt Luis Kahn meg nem valósult Hurva-zsinagógájának 
tervvariánsainál is nyomon követhetünk, amelyeket posztumusz könyvében tettek közzé, in: Larson 2000. 
22 Négyzet és kör, s ezek térbeli megfelelője, a kocka és a gömb kettőssége jellemzi a kívül sarkosan, belül lágyan 
formált hindu templomot is. Fontos része e távoli hagyománynak is a kör négyszögesítésének bölcseleti problémája, 
ld. „The Genesis of the Hindu Temple”, Burckhardt 1967, pp.23-58, vö. Guénon 2006, pp.156-162. Ld. még Katona 
– Vukoszávlyev 2012b, p.148 és köv., valamint p.159 és köv. 
23 Katona 2012c. 
24 Uo. p.32. 
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34. ábra/bal: Balázs Mihály, bencés rendi Isteni Irgalmasság-templom, Győr-Kismegyer (2008-12). Fotó: 
Bujnovszky Tamás. /jobb: Álvaro Siza Vieira, Boldogasszony-templom, Marco de Canaveses (1990-2007). 
Forrás: Vukoszávlyev – Szentirmai 2010, p.127. 

 

 
A portói egyházmegyéből több tanult ember is eljött, hogy segítsen; három teológus és a plébános. 

Nagyon sokat beszélgettünk, de közben észrevettem, hogy nem mindenben értenek egyet, mert 

ugyanazokra a kérdésekre különböző válaszokat kaptam. Túl sok kétség merült fel, és 

bizonytalannak, sőt bizalmatlannak találtam őket, éppen ezért csak odáig jutottunk, hogy sorra 

vettük a térszervezés különböző szempontjait. Nagyon jó példa erre a keresztelőmedence körül 

kirobbant vita. Egyesek szerint az oltár közelében kell felállítani, hogy a keresztelőkön sokan részt 

tudjanak venni, de mások szerint inkább a bejáratnál, mert ott lépünk be a keresztény közösségbe. 

Az előbbiek csak vonakodva, míg az utóbbiak teljes meggyőződéssel képviselték az álláspontjukat, 

így végül én is az ő megoldásukat fogadtam el. Nem kifogásoltam, hogy ez a II. Vatikáni Zsinat előtti 

szokásokhoz közelebb áll, mint a mostaniakhoz. De nézzünk egy másik példát! Az első 

tervváltozatban a sekrestye közvetlenül a szentélybe nyílt, és nem is lehetett másképp odajutni. 

Ekkor néhányan felhívták a figyelmem a bevonulásra, ezért terveztem még egy kijáratot, hogy a 

sekrestyétől a gyülekezeten át is vezessen egy út az oltárig. Mindez egy szigorúan konzervatív 

térszervezéshez vezetett, emiatt olyan szimmetrikus ma ez a templom. Nem ebből indultunk ki, de 

a sok és komoly szellemi mérlegelésnek ez lett a végeredménye.25 

 

A liturgikus vita miatt Siza a hagyományban lelt menedéket. Ez az út mentes a 

formalizmustól, de a hagyományt az építészet támaszának tekinti. A 2007-ig bővülő portugál 

plébánia tervezője megsejti a benedeki reform szellemi légkörét. Felfedezi a régi rítus 

szépségét, belső logikáját, és a templom architektúrájával kritikát fogalmaz meg a liturgia 

vatikáni terével szemben. Íme, egy újabb töredék Sizától, amely igazolja ezt: 

 

 

 

 

                                                           
25 Fernández-Cobián – Longa 2009, pp.208-9. Az interjú 2006. április 30-án, Portóban készült. Ford. K.V. 
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Úgy vélem, hogy ennek a templomnak a legjelentősebb és legösztönzőbb eredménye az, hogy 

továbbgöngyölíti a liturgikus vitát. A II. Vatikáni Zsinat fejleményeit értem ezalatt. Nagyon fontos, 

mert a templom kialakítását meghatározó liturgia bizonytalan korszakát éli. Tapasztaltam, hogy 

minden új templomnál szinte kizárólagos szempont a közösség, és mindent el kell követni, hogy a 

pap jól látható és hallható legyen: ebből csak amolyan demokratikus enteriőr születhet. Az efféle 

megoldások azonban a cirkuszi porondra kezdenek hasonlítani. A vatikáni fejlemények hatására a 

templomot először keverték össze az arénával. Saját érzéseimre hagyatkozva állítom, hogy a 

templom atmoszférájából ma hiányzik valami, amit nagyon nehéz kitörölni, mert sok évszázad 

hitén nyugodott. (…) A zsinat folyamán és a liturgikus instrukciók részéről persze történtek 

előrelépések is, de a legkevésbé sem hinném, hogy mára minden eldőlt. Úgy gondolom, hogy a 

zsinat csupán egy kérdést tett fel, amely mindmáig megválaszolatlan. (…) 

Az egyházi közösségek túlélése nagyban függ attól, hogy a hívek hogyan viszonyulnak a 

templomhoz. A hit megőrzése és a közösség egyformán fontos. Sokat segít ebben, ha az emberek 

úgy érzik, a templom tárt karokkal várja őket, de ahogy eddig is, a liturgiában jöhetnek még, sőt kell 

is, hogy jöjjenek változások. Sokat veszített a liturgia azzal, hogy az oltárt a gyülekezet felé 

fordították, mert így még a legértékesebb szakrális műemlékek sem rekonstruálhatóak hitelesen. 

Ma már nem érthetőek, eltűnt belőlük az összetartó erő, a térhasználat világos logikája. Az egyik 

legsúlyosabb probléma a szentély fala. Azelőtt ez a templom gazdagságának valóságos forrása volt, 

gondoljunk csak az arannyal pompázó fa triptichonokra, a retablókra, szobrokra, az ólomüveg-

ablakokra, vagy magára a fényre. Azért ékesítették fel ennyire a szentélyeket, mert a pap [és a hívek, 

a szerző] számára ez volt az iránytű. Amikor az új instrukciók szerint a pap ennek hátat kellett, hogy 

fordítson, akkor minden korábbi erőfeszítés egyszerűen fölöslegessé vált. Először én sem tudtam, 

hogy mit fogok kezdeni a Boldogasszony-templom szentélyével, aztán a kérdést megoldottam két 

nagy ablakkal az oltár mögött. A fény felülről érkezik, és kevésbé intenzív, inkább szórt vibrációt 

kelt a levegőben a pap körül. Idővel persze romlik a templom állaga, és lehet, hogy át is alakítják 

majd az évek során, de ha az emberek továbbra is eljárnak misére, akkor minden bizonnyal még 

sokáig állni fog.26 

 

Siza hagyomány mellett hozott döntése számba veszi a térhasználat rendjét, az ima-irányt 

és a liturgikus mozgást, amelyet a II. Vatikáni Zsinat után erősen korlátoztak. A 

szembemisézéssel (versus populum), az oltárhoz túl közel állított ambóval, és a bevonulás 

redukálásával a szentély színpadhoz, a hajó nézőtérhez, a mise pedig színházi előadáshoz kezd 

hasonlítani. A participatio actuosa jellemzően csak a hangszerelés és a látvány szempontjából 

érvényesült, de kevéssé az istenimádat (devotio) szorgalmazásában.27 Az utóbbinak fontos 

összetevői a liturgikus mozdulatok, a testhelyzet, a figyelem átirányítása, valamint az ének. „A 

liturgiában a mozgás mindennek a nyitja, ez biztosítja a szertartás zavartalanságát. A liturgikus 

mozgás elsajátítása már-már színészi előkészületeket igényel” – mondja Siza.28  

A liturgiát praktikusan egy ipari gyártósorhoz lehet hasonlítani, amelynek hatásfoka akkor 

éri el az optimumot, ha az alkatrészek logikusan, helyes sorrendben és akadálytalanul 

illeszkednek egymásba. Ugyanilyen szemléletes hasonlat a kórház is, amelynek elengedhetetlen 

kelléke a műtőasztal, és a betegágyak, fontosak a steril műtőeszközök, valamint a célirányos 

folyosók, hiszen ezek vészhelyzetben akár életet is menthetnek. A templomban nem a test, 

hanem a lélek gyógyulása a cél, a „műtét” pedig a liturgikus mozdulatsor révén megy végbe, 

amely a lélek kinetikájának felel meg.29 Ha a liturgia rendje az istentiszteleten túl az egész 

                                                           
26 A részletek forrása Fernández-Cobián – Longa 2009, p.208, 212, 217, ford. K.V. Tartalmilag vö. Alácsi 2006, p.25 
és köv. 
27 Bux 2011b, p.226 és köv. A teljes mértékű, tudatos és tevékeny részvétel (SC 14 és 41) nem teljesül azzal, ha hívek 
színdarabként nézik a „liturgikus előadást”. A templomtér mozgalmas elrendezésével is ösztönözni kell az éneklésre, 
az imára és a mozgásra, a lelki önátadására, melynek „szent jelei” a keresztvetés, térdre borulás, stb., vö. Bux 2011a, 
pp.152-166. 
28 Fernández-Cobián – Longa 2009, p.210, ford. K.V. 
29 Ratzinger 2002, pp.135-138, vö. Pawson 2004, p.41. 
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közösség életére is kivetülhet. Megvan a maga profán és szakrális kinetikája a monasztikus 

életmódnak is, amelyet kiválóan mutat a Nový Dvůr-i terv. John Pawson építészetében az 

épület csupán az életmód tükre, ami aktuálisan egy puritán életfelfogás térbeli és esztétikai 

követelményeit jelenti. Minimalizmusa előnyösen találkozik a monasztikus regulákban 

lefektetett tisztaságeszménnyel, amelynek megvalósításához alázatra, pontos megfigyelésre és 

a hallgatás képességére van szükség. A valódi egyszerűség ugyanis nem válhat felszínes 

szakmai védjeggyé, hanem az alkotó lényéből kell fakadjon:30 

 

Az építésznek talán ez a befogadó figyelem a legnehezebb, mert annyira megszoktuk, hogy az 

alkotásra, az önkifejezésre koncentrálunk. Ahogyan öregszem, ez a kivárás egyre jobban megy. 

Gyakran az éjszaka nyugalma segít. Ebben a csendben és nyugalomban mélyebben sikerül 

megértenem, hogy a mondatok mögött milyen szándékok és milyen vágyak rejtőznek. Egy szerzetes 

közösség heterogén csoport, amelynek tagjai között nagy a korkülönbség, és többen akkor kezdenek 

el különösen érdeklődni a tervek iránt, amikor személyes tereikről és tárgyaikról döntünk, amikor 

a kapcsolat személyessé válik. Ki kell tudni várni, hogy mindenki megszólaljon. Ez is része az 

építészetnek.31  

 

A liturgikus mozgás és a közösség életmódja egy meghatározott térigényt definiál. Ennek 

oka az istentisztelet összetettségében, és a vallásosságnak, a templom egész entitásának 

személyességében keresendő. Sokan félreérthetik ezt az entitást, összekeverve egy 

tudatalattiban rögzült archetípussal, a „templomszerűséggel”, holott a templomszerű forma is 

a liturgia szelleméből táplálkozik. Az istentisztelet időn túli és történelmi dimenziója a tér 

arányaiban, tagolásában és orientációjában, a megvilágítás helyében és intenzitásában, 

valamint a liturgikus berendezések összhangjában minden további nélkül kifejezésre juthat. 

Mindazonáltal, ha a forma vagy a vitális kifejezőerő keresése öncélúvá válik – az előbbi a 

posztmodern, az utóbbi a plasztikus modernizmus32 kísértése –, könnyűszerrel eltereli a 

figyelmet a lényegről. A szakrális tér hitelességét saját szívügyeként kezeli Siza is:  

 

A szóban forgó templomtér nagyon fontos számomra. Szerintem minden egyéb – a spiritualitás és 

az atmoszféra – a térből bújik elő, onnan veszi eredetét, de a térnek semmi köze a szokásos módon 

rávarrt metafizikai magyarázatokhoz. Gondoljunk csak bele, milyenek is lehettek az első keresztény 

kultikus terek a katakombákban! Noha egyszerű, földbe vájt üregek, mégis spirituális terek voltak, 

eredetileg a római bazilikák sem kimondottan vallásos használatra épültek. A tér atmoszférája 

magában foglalja az embert, a közösséget, része az összes ötlet és közös erőfeszítés, amelyek a 

liturgia kimeríthetetlen gazdagságára reflektálnak. Ebben a reflexióban rejlik a spirituális tér 

titka.33  

 

 

 

                                                           
30 Ld. Sudjic 2005, különösen pp.18-20. Az egyszerűség kérdése további elméleti bonyodalmakat vet fel. Időszerű 
lenne ugyanis Hannes Böhringernek a modernizmus „aszketikus tradíciójával” kapcsolatos kritikáját a 
minimalizmusra vonatkozóan is átgondolni, hiszen nem természetes a „szekuláris kolostorok” életmódját minden 
egyéb világi funkcióra ráerőltetni. Ld. Böhringer 2006, pp.30-36, és 63-71. Ferkai 2012, p.20 a Pawson-féle 
pannonhalmi bazilika-átalakítás kapcsán őt idézi: „A szerzetesek aszketikus tradíciójában gyakorolt egyszerűségre 
mindig az a veszély leselkedik, hogy rákényszeríti a világra a modernitás utópisztikus szelleme, amelynek szintén 
monasztikus gyökerei vannak. A modernitás építészei legszívesebben egy szekuláris kolostorrá építették volna át a 
világot. A kényszerű és erőltetett egyszerűség azonban uniformmá és sivárrá válik, és ezáltal a gazdagság hamis 
ellentétévé. Az egyszerű szegény és gazdag is egyidejűleg.”  
31 Somogyi 2011, p.70. Vö. Pawson 1996, pp.11-12. 
32 Ld. Katona – Vukoszávlyev 2012a, pp.15-20. 
33 Fernández-Cobián – Longa 2009, p.209, ford. K.V. 
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Botta és Zumthor szimbolikus terei bevezettek az alkotók személyes intuícióiba 

kozmoszról, időről és emberről. Körükbe több ismert alkotót is felvehetnénk, például a bécs-

donaustadti kápolna (2000) tervezőjét, Heinz Tesart,34 vagy – főként az újbudai Magyar 

Szentek Temploma (1994-96) miatt – Török Ferencet. Siza és Pawson hozzájuk képest egzakt, 

tervezői énjük megfigyelőszerepbe helyezkedik. Ez a szerep mégis személyes: olyasvalami, ami 

a csend által a lelki mélységek kincseit aknázza ki. Az eredmény is egyszerű, lemásolhatatlan, 

habár a liturgia, amelynek megértésére időt szántak, mindig ugyanaz. Ezek a tervek 

hasonlítanak egymásra, mert nem individuális alkotásként definiálták őket. Spirituális 

erejüket nem a kozmoszt modelláló egyéni formából vagy az építőanyagok „alkímiájából”, 

hanem az istentisztelet rendjéből merítik: a szobrászi plasztika átadja helyét a használati 

térnek. Tanulságos e szempontból Balázs Mihállyal készített riportunk, és Andreas Meck 

ismert tervezői attitűdje. Egy Velencében készített interjú alkalmával megtudtuk, mit jelentett 

Meck számára a templom és a közösség, amikor a neuriedi Szent Miklós-plébánián (2002-

2008) dolgozott [35. ábra]. A tervezőnek szemére lehetne vetni, hogy enteriőrjei túlságosan 

puritánok, de ez a német templomépítészetben nem új jelenség, elegendő Rudolf Schwarz 

terveire gondolnunk. „Terei fehérek, fénnyel átjártak, és semmi egyéb, csak a bútorzat és 

maguk az emberek töltik meg őket.” Meck így összegezte gondolatát: 

 
Csak be kell menni. Nem ridegség, hanem melegség fogadja, mert sok ember veszi körül. Az 

emberek színesek és hangosak, és velük az élet bejön az épületbe. Az épület csupán a bent zajló 

emberi tevékenység foglalata. (…) Németül így nevezzük ezt: „die Stimmung in den Räumen”. 

Minden szobának el kell találni a jellegét, hogy belépve érezhessük a magasságot, az ürességet vagy 

épp a védelmet (Geborgenheit), mint az anyaméhben időző magzat.35 

 

Meck terveiben mellőzött szerep jut a figuratív művészetnek, amely a puritán formanyelv 

felől természetes követelmény, az istentisztelet szükséges szimbólumai felől azonban 

hiányérzetet kelt. Álvaro Siza Marco de Canaveses-i templomának keresztjén sem függ Krisztus 

korpusza,36 a tervező ugyanis úgy véli, hogy a kereszten függő test emberközelisége a szakrális 

enteriőr egészével függ össze: alig észrevehető keresztek sokasága sorakozik elszórtan a 

templom belsejében, a márványpadozaton és a baptisztérium csempéin, ahol az építész 

Jordánba lépő Krisztust és Keresztelő Szent Jánost ábrázoló szabadkézi rajzai pihennek.37 A 

keresztek rejtve töltik meg a szent helyet. Beleolvadnak a terv plasztikus játékába, amely 

mintha nem volna készen, s épp formálódna még. Derűsen vándorol a fény odabent, s a falak 

fehér hullámvonalán itt-ott előbukkan az alkotó vázlata: 

 

A szentély keresztjére végül nem került korpusz, de bízom benne, hogy aki e pőre keresztre tekint, 

mégis érezni fogja rajta az emberi lényt, aki jelen van. A bútorok teli vannak olyan részletekkel, 

amelynek immanens, örömteli közvetlensége segít ráismerni a kereszten függő emberi alakra.38 

                                                           
34 Richardson 2004, p.98 és köv. 
35 Vukoszávlyev – Katona 2010, pp.38-39. 
36 RMÁR 308  
37 Siza készítette Alexandros Tombazis fatimai Szentháromság-templomának fali rajzait is (2007), amelyek a Marco 
de Canaves-i templom egyvonalas rajzainak stílusában készültek, ld. Castanheira 2007, pp.102-105. 
38 Fernández-Cobián – Longa 2009, p.215, ford. K.V.  
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35. ábra: Andreas Meck, Szent Miklós-plébániatemplom, Neuried (2002-2008). Fotó: Michael Heinrich és Florian 
Holzherr. 
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1. Előzmények, kérdések, célok 

 

Vizsgálatom fókuszába a római katolikus templomépítészet kilencvenes évektől napjainkig 

terjedő időszaka került, bár az így lefedett bő két évtizedet nem tekintem a "kortárs" állandó 

időhatározójának. E radikálisnak tűnő cezúra egyik oka a berlini fal leomlásának időpontja. 

1989 a hidegháború végének és Európa újraegyesítésének emblematikus évszáma. A 

kilencvenes évek a Szovjetunió, és a politikai egyházüldözés korszakának felbomlásával 

kezdődött, amikor Közép- és Kelet-Európa hitközösségei előtt nem várt távlatok nyíltak. A 

történelmi eseményt nem sokkal előzte meg a latin egyház művészetpolitikai irányváltása. II. 

János Pál 1988-as intézkedésével beszüntette a Szakrális Művészetek Pápai Bizottságának 

működését, megvonva ezzel a római egyházfő XI. Piusz óta (1924) gyakorolt jogát, hogy 

művészetet érintő kérdésekben személyesen rendelkezzen. E jogot a helyi püspökökre 

átruházták, komoly lépést téve az egyházművészet és számunkra fontos egyházi építészet 

autonómiája felé. A kilencvenes évekkel más korszak kezdődött az egyház életében, amely a 

közösséggel és a papsággal, a templomépítészettel és a liturgiával kapcsolatban új 

célkitűzéseket kezdett körvonalazni. 

A II. Vatikáni Zsinatot követő csendes évtizedekhez képest kétségtelenül megnőtt az igény 

a hagyományos istentisztelet iránt, amely a liturgikus reform communio-hitvallását az 

istentisztelet áldozati kellékeivel egészítette ki. Az értelmezési zavarok számos helyen 

ellenőrizhetetlen folyamatokat gerjesztettek; a templomtér túl merev vagy szabados felfogása 

ma már mindkét irányban a határokat feszegeti. XVI. Benedek pápa bölcsen mérte fel a 

helyzetet. 2007-ben Summorum Pontificum kezdetű motu proprio apostoli levelében 

kezeskedett arról, hogy amennyiben az a hívek lelki fejlődését szolgálja, püspöki kérvény nélkül 

engedtessék meg a zsinat előtti római misekönyv használata, s ezzel a régi rítus végzése 

mindenütt, ahol arra igény merül fel. A pápa ezzel kinyilvánította, hogy a római rítus két 

formájának akár egyazon templomban is meg kell férnie egymással, ugyanakkor nem 

részletezte ennek mikéntjét, s ezzel megoldandó feladatot hagyott az utókorra. A mai egyház 

legnagyobb liturgikus kihívása egy olyan templommodell kidolgozása, amely mind a zsinat 

előtti, mind a zsinat utáni térhasználatnak megfelel. Az "ideálterv" elkészítése máig késlekedik, 

mivelhogy kétséges, vajon létezik-e. Csak abban lehetünk biztosak, hogy létezik néhány 

általánosan alkalmazott irányelv, amelyek a tervezők számára kijelölhetik a követendő utat. 

Munkámmal különböző párhuzamos történeteket szeretnék bemutatni, keresve azokat az 

építészeti megoldásokat, amelyek segítségével tartalmi veszteség nélkül az egyetemesség javára 

egyensúly teremthető a reform és hagyomány térértelmezései között. Szükséges ehhez kitérni 

a legjellemzőbb kortárs templomterek kialakulására, szimbolikájára, vizsgálni kell a tér 

autonómiájának lehetőségét, és – akár az alkotó személyes nézőpontjának bevonásával – rá 

kell találni a tudatos istentiszteletre alkalmas építészeti keretre. Nem a régi rítus kortárs 

interpretációja, hanem a fenti egyensúly-elvnek megfelelő új építészeti nyelvezet 

kialakításának lehetőségei érdekelnek elsősorban. Az egyensúly téri igénye számos tervezési 

feladatot más megvilágításba helyez, ezért kerülnöm kellett az olyan példák ismertetését, 

amelyek bár építészetileg mintaértékűek, mégsem járulnak hozzá liturgikus megújuláshoz a 

harmadik évezredben. Hiba lett volna ugyanakkor a 2007 utáni események fényében nem 

átértékelni néhány korábbi, de ebből a megközelítésből még nem méltatott munkát. 

Kiindulásom az istentisztelet tere, de a példák kiválasztásban az általános építészeti 

minőség is jelentős szempont volt, amelyhez a jegyzett nemzetközi szaksajtó rostája bizonyult 

a leghathatósabb segítségnek. Célom nem egy-két kirívó eset kiválasztása, hanem ismert és 

példaértékű alkotások kritikai elemzése.
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2. Az elemzés módszerei és forrásai 

 

A szakterület kutatásához számos dokumentum és kiváló tanulmányok állnak rendelkezésre 

mind az építészet, mind a liturgiatudomány részéről. Forrásaink jó része gazdagon tárja fel a 

közelmúltban minősített munkákat: a tudományos esszéken túl különböző periodikákban 

megjelenő esettanulmányok, kiállítás-katalógusok és monográfiák egyaránt bőséggel 

rendelkezésünkre állnak. Az utóbbiak közé tartoznak Wolfgang Jean Stock építészeti kalauzai 

(2002, 2004 és 2006), Phyllis Richardson (2004), Till Wöhler (2005) vagy Rudolf Stegers 

kézikönyve (2008). E látványos munkák azonban az évtizedekkel korábbi kiadványokhoz  

képest sem tükröznek jelentős szemléletváltozást, mivel a II. Vatikáni Zsinat liturgikus 

reformjának szellemisége egyeduralkodóvá vált az egyházi építészet nemzetközi 

reprezentációjában. 

A templomokról szóló kiadványok megtévesztően nagy száma mégsem jelenti azt, hogy 

korunk liturgiájának építészeti kérdéseiben is ilyen mértékű egyetértés uralkodik. A 

templomokról szóló építészeti szakkönyvek rend szerint nem merülnek el a liturgikus működés 

tanulmányozásában. Legtöbbjük összemossa a különböző felekezetű vallási létesítményeket, 

és megelégszik a profán eszközökkel elért misztikus hatás felszínes méltatásával. Ha léteznek 

is ilyen eszközök, a gyakorlatban megkerülhetetlen értelmezni a szakrális építmény egyedi 

rendeltetését, az adott közösség hitvallását és a liturgikus hagyományát. 

Dolgozatom Európa kortárs templomait gondosan szűrve és némi regionális súlyozással 

tárgyalja, mivel a szakterület személyesebb és célirányosabb felgöngyölítésének ez egy biztos 

módja. Az épületek kiválasztásáról több száz példa részletes elemzését követően döntöttem, így 

a jelen írásban kifejtettek húsz-húsz százalékban dél- és nyugat-európaiak, hatvan százalékban 

Közép-Európából valók, míg a túlnyomó többségében protestáns Észak- és ortodox Kelet-

Európa e körből helyszűke miatt gyakorlatilag kimaradt. 

Több oka is van annak, hogy írásomban Közép-Európa nagyobb figyelmet kapott. Egyike 

ezeknek, hogy földrajzilag Magyarország is ebbe a régióba tartozik, így a lehetőség kínálja 

magát, hogy néhány kiemelkedő hazai alkotást újra e természetes és logikus nemzetközi 

kontextusba helyezzünk. Az is emellett szól, hogy e régió már a 20. század elejétől kulcsszerepet 

vállalt a liturgikus reformban, s az e téren tanúsított aktivitása napjainkban sem hagyott alább. 

Elegendő a Rudolf Schwarz munkásságával felfedezőútjára indult liturgikus mozgalomra (a 

liturgikus reform kísérleti műhelyére), számos német vagy a németországi eseményekhez 

szorosan kötődő teológusra (Johannes van Acken, Aloys Goergen, Erich Przywara, Romano 

Guardini), és e megújulásban nagy szerepet vállaló építészekre (Dominikus Böhm, Emil 

Steffann, Ottokar Uhl) gondolnunk – ezek hatása több évtizeden keresztül, máig hatóan 

jellemző. A liturgikus reform elsöprő győzelme a II. Vatikáni Zsinat során annak a programnak 

az eredménye volt, amit a római kúriával szemben állást foglaló, zömében németajkú teológiai 

fakultások készítettek elő a zsinat összehívása előtt, illetve vele párhuzamosan. Ma ismét 

jelentős német liturgiatudósok (Albert Gerhards és Walter Zahner) folytatják működésüket e 

területen, s nem feledkezhetünk meg a liturgia reformját átértékelő Joseph Ratzingerről, a 

bajorországi születésű XVI. Benedek pápáról sem. 

A kilencvenes évek termékeny vitáiból két liturgikus irányzat bontakozott ki, amelyeket 

leegyszerűsítve a közösség (communio) és az istenimádat (devotio) útjainak nevezhetünk. Az 

előbbinek a liturgia vatikáni, az utóbbinak a liturgia tridenti tere felel meg.  Mindkettőről több 

kimagasló elméleti munka foglalkozik, köztük az Albert Gerhards, Thomas Sternberg és Walter 

Zahner Communio-Räume-ja (2003). E gyűjtemény az egyes irányzatokat párhuzamosan 

tárgyalja, s egyúttal áthidalja azt a szakadékot is, amely e témában a teológiai és az 

építőművészeti irányt követő kutatások között tátong. Hasonló megfontolásokból az új 
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évezredben Európa-szerte hídverő konferenciasorozatokat indítottak, ahol különböző 

tájékozódású, de azonos szakterülettel foglalkozó kutatók és gyakorló építészek találkoznak. 

Ide tartoznak az építészeti biennálékkal párhuzamosan szervezett velencei és az ourensei 

konferenciák, valamint a magnanói Bose-monostor rendezvényei. 

 

 

3. A dolgozat felépítése 

 

Dolgozatom első, tényfeltáró fejezete a tervezési gyakorlatot a liturgiai elvárások felől közelíti. 

A fejezet végén szereplő lista pontokba gyűjti azokat a minimális követelményeket, amelyeket 

az egyház jogosan számon kérhet minden tervezőtől. Továbbá ebben a fejezetben szólok 

azokról a szellemi alapokról, amelyekre a keresztény katolikus templom épül. Kitérek a 

leggyakrabban ismételt tévedésekre, és a katolikus egyház szakrális művészetekről szóló 

tanítására. Innen megtudhatjuk, mi vonatkozik ebből a templomépítőkre, s hogyan áll a 

liturgia reformja ma.  

A „Motívumok a jelenkori templomépítészetben” című fejezet kiemelt területünk 

legfontosabb mai irányzataival foglalkozik. Bemutatja a communio építészeti térhódítását a 

monasztikus rendek és a liturgikus mozgalmak közvetlen hatásától az általuk képviselt eszmék 

kortárs reneszánszáig. Ebben a fejezetben számolunk be az aktuális vitáról, ami a Benedek 

pápa nevével fémjelzett törekvésekhez legszorosabban kötődik, és annak kilátásairól az 

irányított-hosszházas templomtérben. Az irányzatokat összehangoló gyakorlati szintézisek a 

harmadik fejezetben kerülnek terítékre, majd ugyanitt vizsgáljuk az istentisztelet építészeti 

kivetülésének lehetőségeit, sorra véve a templomot hitelesítő elemi eszközöket. Az utóbbival 

szoros összefüggésben, még ugyanitt megpróbálunk választ keresni az építőhagyománnyal 

kapcsolatos kérdésekre: Van-e olyan építési mód, amely a liturgia belső lényegéből következik? 

Követheti-e a mérnöki szerkezet a liturgikus funkciót, s ha igen, hogyan? Eredményeim 

összegzése után végül kritikai elemzésnek vetek alá néhány ismertebb alkotást, majd az 

értekezést személyes interjúkon és építőművészi hitvallásokon keresztül az alkotók 

önreflexióival zárom. 
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4. Az értekezés új tudományos eredményei 

 

I. Tézis: A római katolikus templomépítészet minimumkövetelményei napjainkban [6, 7, 8, 

15] 

  

Kilenc pontban összefoglaltam a római rítusú katolikus templom időszerűen értelmezhető 

liturgikus minimumkövetelményeit. Az összeállítás a II. Vatikáni Zsinatra és a zsinat óta 

született legfontosabb liturgikus dokumentumokra támaszkodik azzal az igénnyel, hogy 

megfeleljen a XVI. Benedek pápa reformja által támasztott elvárásoknak, kifejtve a római 

rítus gyakorlásához szükséges építészeti tér elvi feltételeit. 

 

A templomokról szóló építészeti szakkönyvek rend szerint nem merülnek el a templomok 

funkcionális tanulmányozásában, többségük a liturgiát vitán felüli adottságnak tekinti. E 

kommentár-irodalom megteremtette a maga vizuális kultúráját, amely a templom lényegétől, 

rendeltetésétől távol eső általános benyomások segítségével körvonalazza a szakrális tér 

fogalmát. Mivel a liturgiával és egyházi tanítással kapcsolatos ismeretek hiánya számtalan 

rossz, vagy működésképtelen építészeti megoldásért felelős, Európa egyes országaiban (pl. 

Németországban és Olaszországban) a szakrális építményekhez külön tervezési segédleteket 

dolgoztak ki. Bár ezek sem hoztak egyöntetű sikert a gyakorlatban, de legalább tájékoztatnak 

az egyház álláspontjáról, ezért a bevezetésükről egyre több püspöki konferencia határoz. 

 

 

II. Tézis: Egy motu proprio építészeti következményei [1, 7, 15, 19] 

 

XVI. Benedek pápa 2007. július 7-én kiadott Summorum Pontificum kezdetű motu proprio 

apostoli levele feljogosít minden közösséget XXIII. János szinódus előtti, 1962-ben kiadott 

misekönyvének használatára, ami az istentisztelet helyére vonatkozóan is 

következményekkel jár. Az apostoli levél értelmében templomainkat alkalmassá kell tenni 

arra, az újakat pedig eleve úgy kell tervezni, hogy a római rítus mindkét formája szerint 

misézhessenek bennük. Egy ilyen templom legfontosabb ismérve a két irányban (versus 

Deum és versus populum) használható oltár és ambó, valamint a liturgikus tér közösségi és 

devocionális jellegének egyensúlya. 

 

A versus Deum jelentése Isten felé hódolattal (devotio) mondott mise, amelyet olykor 

helytelenül "háttalmisének" mondanak. E hagyományos formában a lelkipásztor a közösség 

tagjaként a hívek élén áll és a gyülekezet nyáját szimbolikusan Isten elé vezeti. A versus 

populum a II. Vatikáni Zsinat hatására elterjedt, de annak liturgikus konstitúciójában nem 

előírt forma, amely során a pap és a gyülekezet egymással szembefordulva kialakítja az oltár 

asztalközösségét (communio). 

A "rendkívüli forma" elnevezés nem utal újabb liturgikus reformra, vagy egy teljesen új 

rítus bevezetésére, hiszen az egyház mindig is kapcsolatban kívánt maradni saját 

hagyományával. Ellenkezőleg. A római rítus 1970 előtti formáját nevezzük így, amelynek 

szabad gyakorlását a motu proprio minden gyülekezet számára lehetővé tette. A pápa szerint a 

rendkívüli forma nem okozhat meghasonulást a hitben: „lex credendi, lex orandi”; ezért 

egyetlen gyülekezetet sem lehet megfosztani jogától, hogy az istentisztelet hagyományos 

módját válassza. E kritérium nem fér össze a kizárólagosan egyirányú tájolással és némi 

mobilitást feltételez: választhatunk a rögzített oltárral épülő átrendezhető bútorzat, és a fix, de 

mindkét irányban értelmezhető berendezés között. 
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III. Tézis: A liturgikus reform építészeti örökségének átértékelése [3, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 17, 19] 

 

A gyakorlatban megvalósult példák tapasztalata alapján megállapítható, hogy a 20. századi 

liturgikus reformmozgalmak térkoncepciója a formálódó templomépítészeti 

iránymutatásoknak megfelelően átértékelődött: az irányított-tengelyes tér többpólusú 

megoldása a centrális terveknél kellőbb hangsúlyokkal és hierarchiával kezeli a szakrális 

térelemeket szimbolikájuknak megfelelően. A liturgikus tér ebből származó nagyobb 

tagoltsága az alaprajzilag összetettebb többfunkciós templom-együttesek építészeti 

eszköztárára kivetülve sikeresebben kifejezi a keresztény kultusz mozgalmasságát. 

 

A liturgikus reformot előkészítő szerzetesrendek és mozgalmak közös hivatkozási alapja 

az ókeresztény közösség, istentisztelet és életmód. Az „eredeti kereszténység” eszménye a II. 

Vatikáni Zsinat után továbbélt e reformmozgalmak formai és térhasználati örökségében, és ma 

is ihletője különösen a közép-európai templomoknak. A rendi istentiszteletben kezdettől 

adottak voltak a feltételek a zsinat liturgikus konstitúciójának magvalósításához. A kolostorok 

a zsinat üzenetét úgy értelmezték, hogy a laikusokat is be kell vonni saját hitgyakorlatukba. A 

ressourcement elképzelése szerint a reform az egyházat az apostoli időkhöz vezeti vissza, 

aminek fontos következménye volt, hogy a kortárs templomok ezen elképzelés mentén 

térszervezésükben és építészeti magatartásukban az ókori háztemplomokra hasonlítottak. 

Mindez a harmadik évezred iránymutatásainak megfelelően új értelmezést nyert. Az utópiák 

helyett az istentisztelet struktúrájához jobban illeszkedő, és a keresztény életről reálisabb képet 

kialakító építészeti megoldások jöttek létre. 

 

 

IV. Tézis: Communio-tér és modelljének jelentősége a térszemlélet megújításában [1, 7, 19] 

 

A katolikus istentisztelet közösségi és devocionális egységének helyreállítására kifejlesztett 

kortárs elméleti modell – a communio-tér – íves térhatárokkal kialakított változatában a 

kívánt egyensúly helyett a katolikus templom közösségi olvasata érvényesül erősebben. 

Gyakorlati példák igazolják, hogy a modell egyéb (pl. szerkezeti vagy esztétikai) okokból 

egyszerűsített ortogonális változatában sikeresebben megvalósul annak eredeti célkitűzése. 

Ez a változat ténylegesen értelmezhető úgy, mint a liturgikus egyensúly problémájára adott 

lehetséges építészeti megoldás. 

 

A Sacrosanctum Concilium liturgikus konstitúció nagyvonalúsága ellenére a gyakorlatban 

különválasztották a legfőbb oltáriszentség, az eucharisztia szakrális-áldozati (sacrificium) és 

közösségi lakoma (cena) aspektusait. E problémával közös tőről fakad az istenimádat (devotio) 

és a közösség (communio) szembeállítása: az előbbi az irányított, míg az utóbbi a centrális 

terekben érvényesül jobban. Ma már ritkaságszámba megy az olyan térelgondolás, amely mind 

az istenimádat, mind a közösség szempontjait figyelembe veszi. Albert Gerhards és Walter 

Zahner nyomán ezeket communio-térnek (Communio-Räum) nevezi a szakirodalom.  

A communio-tér egy fő- és merőleges melléktengellyel rendelkező irányított tér. A hívek 

két karban veszik körül a hajó közepét, amely egyfajta keleti ihletésű felvonulási út (szolea), 

ahol közös tengely mentén helyezkedik el az ambó és az oltár, de esetenként a szédesz és a 

keresztelőmedence is. Az elrendezés adottsága, hogy a derekában kitáguló hajó centruma üres, 

amit jelképesen a "Szentlelket leesdő" gesztussal (epiklészisz) magyaráznak, praktikusan 

kellően tágas mozgástérként indokolható. 
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V. Tézis: A longitudinális tér korszerűsége [1, 4, 6, 7, 8, 9] 

 

Az irányított-hosszházas templomtér hitelességét a keresztény ima-irány igazolja, amely 

jelentőségében megelőz minden építészettörténeti előképet. Az ima tájolása a templom 

legalapvetőbb követelményei közé tartozik, amely egyesíti az istentisztelet kozmikus, 

történelmi és eszkatológikus dimenzióját. Az irányított-hosszházas templomtér ezért 

korszerű. Kortárs alkalmazása nem tekinthető egy történeti forma rehabilitációjának, mert 

a hitvallás olyan kifejezését hordja magában, amelynek folytonos időszerűséggel kell bírnia 

a katolikus templomépítészet számára. 

 

Joseph Ratzinger (a későbbi Benedek pápa) liturgiatörténeti munkásságának nagy részét 

arra áldozta, hogy kimutassa az istentisztelet kozmikus és történelmi dimenziójának, 

transzcendens távlatának és a hívek által megélt jelenének összefüggéseit. Nyomdokain járva 

ma többen (pl. Nicola Bux, Uwe Michael Lang, hazánkban Barsi Balázs, Földváry Miklós István 

és mások) újraértelmezik és élővé teszik a liturgikus tér örökölt elemeit. A kortárs európai 

katolikus templomépítészetében ma is elevenen tovább él az eszkatológikus hagyomány. A 

2007-es fordulat után erősödött a templom jelképes felfogása. Az evangelizáció olyan 

eszközévé vált, amely kifejezi a Krisztus második eljövetelét (parúziát) váró egyház 

"zarándokútját" Korunk templomépítő mesterei roppant érzékenységgel feleltek e kihívásra, 

de hűen érzékeltették a templom viszonylagosságát is. Gyakori az irányított tér feloldására, 

vertikális fellazítására tett kísérlet. A tengelyes szerkesztés igénye más helyeken is 

jelentkezhetett: olyan közösségeknél, ahová e reform hatása még nem érkezett el, de a 

hagyományokhoz való szorosabb kötődés megkívánta. 

 

 

VI. Tézis: Tektonika mint az istentisztelet építészeti analógiája [2, 5, 12, 13, 14, 16, 18] 

 

A katolikus istentisztelet lényegi és fedőcselekmények időben párhuzamos és váltakozó 

rendjére bontható, amelyet a kívánt liturgikus tér réteges felépítése is tükröz. Az 

ácsmesterségen alapuló építőhagyomány szerkezeti és burkolóelemei viselkedésüket tekintve 

úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a liturgia ezen cselekményei. A tektonika törekvése az 

anyag átlényegítésére irányul, ezért az ilyen céllal folytatott istentisztelet építészeti 

analógiája. 

 

Az épület minősége független a funkciójától, amely egy adottság, ezért a liturgia számára 

legmegfelelőbb építészeti minőség is nagyon nehezen definiálható. Az értelem (logosz) 

nyomokat hagy a megmunkált anyagon, amelyek feltárnak egy-egy epizódot az építés 

történetéből. Ahol a munka áldozata összhangban van a szent hely fenoménjével, ott e nyomok 

nemcsak a tudásról, hanem a tanulás folyamatáról is tanúskodnak. 

A tektonika az épületet felépítő elemeket elkülönítve és összefüggéseiben szemléli. Olyan 

logikai kapcsot teremthet épületváz és burkolat között, amely nem jöhetne létre sem a 

szerkezet, sem a homlokzati részletek túlsúlya esetén. E két elem megkülönböztetése és 

összekapcsolása a tektonika alapművelete: a burkolat mindig sejtet valamit a szerkezetből, míg 

amaz elbújik mögé. A tektonika a szerkezet fizikai áttetszősége irányába fejlődik, ahol a 

nehézkedő anyag szerepét átveszi a levegő és a súlytalan fény, tehát megvan benne a 

megszabadulás, a belső átlényegülés dinamikája. Célja a maga szintjén ugyanaz, mint azé a 

liturgiáé, amelyet egy kozmikus irányba tájoltak: az „átlépés”, másként a transzcendencia. 
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VII. Tézis: A templomépítészet interdiszciplináris terület [3, 6, 8, 9, 10, 20, 21] 

 

A kortárs katolikus templomépítészet sem a liturgiatörténetnek, sem az építészetnek nem 

lehet magánügye, mert a párbeszéd és az istentisztelet megújulásának jól működő kortárs 

médiuma. Egyszerre közvetítője az egyház tanításának és területe az alkotói kritikának. A 

templom programját befolyásoló építészeti döntés nem puszta következmény, vagy a 

lényegtől független jelenség, hanem a katolikus egyházban – és párhuzamosan a protestáns 

felekezetű egyházakban – folytatott liturgikus vita aktív résztvevője és alakító tényezője. 

 

A II. Vatikáni Zsinatot – bár az 1965-ös negyedik ülésszakkal befejeződött –, tartalmilag 

nem tekintették lezártnak, hiszen részletkérdésekbe sem az istentisztelet rendjét, sem mást 

illetően nem bocsátkozott. Ugyanez érvényes az egyházi művészetre, és a templomépítészetre 

is, amelyben a liturgikus és művészi szabadság mindennél szorosabban összefonódik. 

Művészekhez intézett ünnepi beszéde keretében erről az egységről szólt VI. Pál 1964. május 7-

én a Sixtus-kápolnában. Az egyházfő szerint szépművészet – és így az építészet is – a liturgia 

interpretációjává válhat, aminek hiányában annak üzenete nem lenne szemléletes. A papság a 

szentírás-magyarázathoz rászorul a művészetre, amely a hívek jobb megértését szolgálva 

közvetíti az evangéliumok üzenetét. „Ahhoz, hogy az intuitív szépség lírikus kifejezőerejéig 

eljussunk, egyesítenünk kellene a papságot a művészettel” – mondta.  

A gyakorlatban több világhírű templom született ebben a szellemben. Ide tartozik 

Karlsruhe Szent Júdás Tádé-temploma (1979-89), amelynek tervezése és kivitelezése során 

Ottokar Uhl összesen tíz évet tanácskozott, hogy mind az építészetre, mind a kortárs 

istentiszteletre releváns választ adjon. Álvaro Siza Vieira Marco de Canaveses-i templomának 

terve (1990-2007) a liturgikus reform kritikai történetében is bejegyzést érdemel. Hasonló 

érvényességű munka Andras Meck Dominikuszentruma (2008), Florian Nagler ökumenikus 

együttese (2001-2003), valamint Allmann, Sattler és Wappner Jézus Szíve-temploma (2000) 

Münchenben. 

 

 

5. Az eredmények aktualitása és gyakorlati haszna 

 

A liturgiát szem előtt tartó alkotók intuitív válaszai a teológia számára is értékes visszajelzések. 

A spirituális téralkotásban nemcsak a liturgia és a tektonika tudományának van szerepe, 

hanem az építész személyes gondolatainak, tapasztalatainak is. A szakrális építészet oly 

közvetlenül kéri számon az építész lelkiismeretét és értékrendjét, hogy ezek alaposabb 

vizsgálata nélkül nem lehet ilyen feladathoz hozzáfogni. A liturgia ugyan megtölti a templom 

alaprajzát, de a tér mélysége és magassága általában nyitva áll a szent személyes olvasataira.  

Ugyanakkor meg kell felelni az egyház jogos elvárásainak is, nemcsak az előképek 

tanulmányozásával – hiszen ezek között építészeti minőségük ellenére is előfordulhatnak 

funkcionális tévedéseken alapuló megoldások –, hanem az arra való törekvéssel, hogy a 

templom bekapcsolódjék az aktuális liturgikus vitába, és közelebb vigyen a 2007-ben feltett 

kérdés megoldásához. A templom mint az igehirdetés eszköze az alkotói szabadság 

korszakában olyan felelősség a tervezők kezében, amely körültekintő tudatosságra kell, 

ösztönözzön mindenkit, aki erre a területre lép. Az értekezés tézisek formájában 

megfogalmazott új tudományos eredményei, a dolgozatban tárgyalt példákkal és alapelvekkel 

fontos támpontokat adhatnak ehhez: útmutatást az istentisztelet rendje körül kialakult 

időszerű viták értékeléséhez, párhuzamos esettanulmányokat, és eligazodást a vonatkozó 

egyházi szabályzatokban. 
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Az értekezés az építész szakma és az egyház felé is értékelés ad a kortárs 

templomépítészetről, a tervezők gondolkozásáról, az építőmesterség mai lehetőségeiről, és a 

stílus kérdésének másodlagosságáról, kísérlet téve a szakmaközi párbeszéd nyelvezetének 

kialakítására a római rítus legfontosabb építészeti kérdéseiben. 
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1. History, issue, goal 

 

My study focuses on the Roman Catholic Church architecture from the 1990’s to our present 

days, although I do not consider these two decades as the permanent time adverb of the 

“contemporary” period. The main reason of this seemingly radical caesura is the time of the 

fall of the Berlin Wall. 1989 is an emblematic year of the Cold War and the reunification of 

Europe. The years of 1990 began with the breakup of the Soviet Union and the end of the 

political persecution of the Church, when new and unexpected perspectives opened up for the 

religious communities of Central and Eastern Europe. This historical event was preceded by 

the re-orientation in the artistic politics of the Latin Church. John Paul II made the Pontifical 

Commission For Sacred Art cease to exist by means of his measure in 1988, cancelling the right 

of the head of the Church (practiced since 1924, Pope Pius XI) to decide personally in issues 

involving art. This right was transferred to local bishops, making a serious step forward to the 

autonomy of church art and the architecture which is important for us right now. The 1990’s 

meant a different period in the life of the Church, starting to define new goals relating to the 

community, the clergy, the church architecture and liturgy. 

Comparing to the silent decades following the Second Vatican Council, there was an 

undoubtedly increasing demand for traditional worships, which completed the communio-

credo of the liturgical reform with the sacrificial accessories of the mass. The interpretation 

problems induced uncontrollable processes in many places; the rigid or broad perception of 

the design of the church is pushing the envelope in both directions. Pope Benedict XVI assessed 

the situation wisely. Firstly, he made steps through his motu proprio apostolic letter (started 

with Summorum Pontificum) issued in 2007: if it serves the believers’ spiritual development, 

then the use of Roman Missal should be allowed for any congregations without the local 

bishop’s request, as well as the performance of the old rite wherever it is necessary. Through 

this act, the Pope declared that both forms of the Roman Rite should have place in the same 

church at the same time, but he did not go in architectural details, leaving a task to be solved 

for the future. The highest liturgical challenge of the contemporary church is, therefore, to 

develop a model appropriate for the pre- and post-Vatican use of space as well. The preparation 

of the “ideal plan” is in delay nowadays, because its existence is doubted. We can only be sure 

that there are a few generally applied directives, which may be able to define the way to follow 

for the architects. 

Through my work, I would like to present different parallel stories, seeking for those 

architectural solutions able to create balance between the interpretation of space of reform and 

tradition in favour of the universality, without having any loss of content. For this, it is required 

to refer to the development of the most characteristic church spaces, we need to examine the 

opportunity autonomy of the space, and we need to find the architectural framework of the 

conscious worship, also with the inclusion of the creator’s personal viewpoint. I am interested 

right now not in the contemporary interpretation of the old rite, but more in the opportunities 

to create a new architectural language appropriate for the principle of balance mentioned 

above. The spatial demand of the balance gives new perspective to numerous planning tasks; 

this means that I had to avoid the presentation of examples that mean high architectural 

quality, but do not contribute to the liturgical renewal of the third millennium. However, it 

would be a mistake not to review some of the previous works that have not been evaluated from 

this point of view, especially in the light of the events after 2007. My starting point is the space 

of the mass, but the general architectural quality was an important aspect as well, for which 

the international press proved to be the most effective help. My goal is not to select one or two 

specific cases, but the critical analysis of well-known and exemplary works. 
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2. Methods and sources of the analysis 

 

Large number of documents and excellent studies are available for the research in this field, 

from both the perspectives of architecture and of liturgical studies. Most of our sources richly 

reveals the recently qualified works: besides the scientific essays, case studies published in 

different journals, exhibition catalogues and monographs are as well available. The latter 

include the architectural guides written by Wolfgang Jean Stock (2002, 2004 and 2006), the 

manuals of Phyllis Richardson (2004), Till Wöhler (2005) or Rudolf Stegers (2008). 

Comparing to the publications going back in decades, these spectacular works do not represent 

notable changes in perception, because the spirit of the liturgical reform of the Second Vatican 

Council achieved dominance in the international representation of church architecture. 

The confusingly large number of the publications made on churches does not mean that 

the consensus regarding the architectural issues of contemporary liturgy is equally high. The 

architectural books published in our research field usually do not study the liturgical function 

in details. Most of them mix the buildings of the different religions and is content merely to 

superficially appreciate the mystical effect achieved by artificial means. Even if such assets 

exists, it is inevitable to interpret the individual purpose of the sacred building practically, the 

creed and liturgical traditions of the community in question. 

My thesis addresses the contemporary churches of Europe through thorough filtering and 

some regional emphasis, because this is an optimal way to study this field personally and 

specifically. I decided about the buildings selected for the presentations after the detailed 

analysis of hundreds of examples and their classification according to different criteria. As for 

their proportions, forty percent of the case studies represents Southern and Western Europe 

altogether, and sixty percent of them represents Central Europe, while the mostly protestant 

Northern Europe and the orthodoxian Eastern Europe was left aside due to the spatial limits 

of this dissertation. 

The higher attention paid to Central Europe in my work is for various reasons. One of these 

is that Hungary is also in this geographical region; this offered the opportunity to place some 

of our outstanding national works in this natural and logical international context once again. 

Another is that this region had a key role in the liturgical reform right from the very beginning 

of the 20th century, and its activity in this field has not lost impetus in our days either. It is 

enough to mention the liturgical movement started with Rudolf Schwarz’s activity (the 

experimental place of the liturgical reform), numerous German theologians closely related to 

the events in Germany (Johannes van Acken, Aloys Goergen, Erich Przywara, Romano 

Guardini) as well as the architects having great role in this renewal (Dominikus Böhm, Emil 

Steffann, Ottokar Uhl) – their effect has been observable in the last few decades, until our 

present day. The resounding victory of the liturgical reform during the Second Vatican Council 

was the result of the program prepared by the (predominantly German-speaking) theological 

schools opposing to the Roman Curia, before convening the council or in parallel therewith. 

Nowadays, notable liturgical expert continue acting in this field (like Albert Gerhards and 

Walter Zahner), and we should not forget Joseph Ratzinger, also known as Pope Benedict XVI 

who re-evaluated the liturgical reform. 

Two liturgical tendencies were to born from the productive debates of the 90’s, which may 

be called as the ways of community (communio) or devotion (devotio) in a nutshell. The former 

applies for the Vatican space of the liturgy, while the latter to the Trident one, respectively.  

Both of them are presented by outstanding theoretical works, like the Communio-Räume 

(2003) written by Albert Gerhards, Thomas Sternberg and Walter Zahner. This collection 

presents the different tendencies in parallel, but in the same time bridging the gap between the 
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researches of theological and architecture in this respect. Similar considerations led to the 

series of conferences all around Europe, which are the meeting places for researchers and 

architects of different orientation but working on the same field. These include the Ourense 

and Venice conferences organized in parallel with the Architectural Biennales, as well as the 

conventions of the Bose Monastery in Magnano. 

 

 

3. The structure of the study 

 

The first, investigative chapter of my thesis makes a liturgical and doctrinal approach. The list 

at the end of this chapter includes all those minimum requirements, which may be asked by 

the Church from every designer. Moreover, I mention in this chapter the intellectual 

foundation upon those the entire Catholic Church is built. I will also refer to the most 

commonly repeated mistakes and the Catholic Church’s teachings on sacred arts. This will 

show us what refers to the church architects and how is the situation of the liturgical reform 

nowadays.  

The chapter “Motives in contemporary church architecture” presents the most important 

actual tendencies of our highlighted field. It introduces the architectural expansion of the 

communio, starting from the direct effect of monastic orders and liturgical movements until 

the contemporary renaissance of the ideas represented by them. In this chapter, we will give 

an overview about the actual debate most strongly connected to the efforts represented by Pope 

Benedict and the perspectives thereof in the longitudinal church space. The practical synthesis 

coordinating the tendencies will be presented in the third chapter; we will analyse the 

possibilities of the architectural reflection of the holy mass, in terms of the elemental assets 

that make the church authenticated. In close relation to the latter, we will try to find answer 

for the questions related to the architectural tradition in the same place: Is there a specific 

construction method coming directly from the inner essence of the liturgy? Is the building 

structure able to follow the liturgical function, and if so, then how? After the summary of our 

results, we will critically analyse some well-known works and close the thesis with the creators’ 

self-reflection through personal interviews and architectural creeds. 
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4. New scientific results 

 

I. Thesis: The minimum requirements of today’s Catholic church architecture [6, 7, 8, 15] 

 

In nine points, I summarized the liturgical minimum requirements of the Roman Catholic 

Church interpreted in a timely manner. The compilation is based on the most important 

liturgical documents issued since the Second Vatican Council, with the demand to fulfil the 

expectations defined by the reform of Pope Benedict XVI, detailing the conceptual 

requirements of the architectural space necessary for practicing the Roman Rite. 

 

The architectural books published in the field of the churches usually do not study the 

functionality of the churches, most of them considers the liturgy as a capability beyond doubt. 

This literature of commentaries created its own visual culture, which defines the concept of the 

sacred space with general impressions being far from the essence and the intended use of the 

church. Whereas the absence of the knowledge related to the liturgy and ecclesiastical teaching 

responsible for high number of bad or out-of-date architectural solutions, in some countries 

(like Germany and Italy) separate planning guides were created for sacred buildings. Although 

these did not have uniform success in practice, nevertheless, they inform about the Church’s 

position – no surprise why great number of episcopal conference decides about their 

introduction.  

 

 

II. Thesis: Architectural consequences of a motu proprio [1, 7, 15, 19] 

 

The motu proprio apostolic letter initiated with Summorum Pontificum issued by Pope 

Benedict XVI the 7th of July 2007 authorizes each community to use Pope John XIII’s Missal 

published in 1962 before the Council, which has consequences relating to the liturgical space 

itself. According to the apostolic letter, existing churches need to be made available for 

liturgical praxis of both forms of the Roman Rite, and the new ones need to be designed 

accordingly. The most important criterion of this kind of church is the altar and ambon that 

can be used in two directions (versus Deum and versus populum), as well as the balance 

between the community and devotional property of the liturgical space. 

 

Versus Deum means a mass performed with reverence (devotio) to God, sometimes 

incorrectly named as “mass back to the people”. In this traditional form, the pastor stands at 

the head of the congregation and symbolically leads the assembly towards God. The versus 

populum spread as a result of the Second Vatican Council, but it is not a prescribed form in the 

liturgical constitution thereof, during which the priest and the assembly forms the table 

fellowship of the altar, turning towards one another (communio). 

The name “extraordinary form” does not refer to a new liturgical reform or the 

introduction of a completely new rite, because the church has always desired to stay connected 

to its own tradition. Actually, on the contrary. This refers to the form of the Roman Rite before 

1970, through which the motu proprio made available for each community. According to the 

Pope, the former rite serves the spiritual growth of the Christian community and the 

extraordinary form cannot cause disunion in faith: “lex credendi, lex orandi”; therefore none 

of the communities can be deprived from the rights to use the traditional form of the mass. 

This criteria is not compatible with an exclusively one-way orientation of the space, and expects 

removable furniture, or a fixed arrangement that can be defined in both directions. 
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III. Thesis: Re-evaluating the architectural heritage of the liturgical reform [3, 4, 5, 6, 11, 14, 

15, 17, 19] 

 

According to the experiences of the realised examples of contemporary churches it can be 

stated that the spatial concept of the 20th century liturgical reform movements have been re-

evaluated due to the changing demands of church architecture: the multi-focused solution of 

the longitudinal model arranges sacred space with a more appropriate emphasis, and better 

understanding of symbolism and hierarchy. The adequate articulation of the liturgical space, 

projected to the architectural language of a multi-functional church complex, explains the 

dynamics of Christian life with greater success.   

 

The common point of reference of the religious orders and movements preparing the 

liturgical reform is the Old Christian community, worship and lifestyle. The idea of original 

Christianity continued to live on after the Second Vatican Council. Its heritage of form and 

space has been giving inspiration to Central European churches until the present days.  

The conditions in the monastic liturgies were available for the realisation of the liturgical 

constitution of the Second Vatican Council. The monasteries mostly defined the message of the 

Council in such a way that the laics may be involved in the religious praxis and regulations of 

their own traditions. Ressourcement considered that the liturgical reform leads the Church 

back to the apostolic times, which resulted in the important tendency that the houses of God 

became similar to the ancient house churches in their spatial arrangement and architectural 

character. Today, this issue has been fully re-evaluated thanks to the liturgical guidelines of the 

third millennium. Instead of utopias new architectural solutions have emerged, which can suit 

liturgy’s structure much better, and depict a more understandable and realistic image of 

Christian life. 

 

 

IV. Thesis: The importance of the communio-space and its model in the renewal of spatial 

perception [1, 7, 19] 

 

In the curve-line variant of the communio-space (a contemporary theoretical model 

developed for the restoration of the communal and devotional unity of the catholic mass) the 

community-based interpretation of the church is too strong to reach the desired balance. 

Practical examples prove that with an orthogonal version (simplified for structural or 

aesthetical reasons) the model’s original objective is more likely achievable. This version can 

actually be interpreted as a potential architectural solution given for balancing the liturgy in 

the desired way.  

 

The one-sided practices created, despite the liberality of the liturgical constitution of 

Sacrosanctum Concilium, caused deviations. The sacred-sacrificial (sacrificium) and 

community feast (cena) aspects of the celebration of the Eucharist were separated from each 

other. The unnatural dichotomy of devotion and community has common origins with this 

problem: the former applies better to the directed, while the latter applies more central spaces, 

respectively; nevertheless, these follow different paths in our present age. Nowadays, it is quite 

rare to find a space concept that takes both the aspects of the worship as well as the community 

in consideration. These ventures prepared balanced models referred to as communio-spaces 

(Communio-Räume) in scientific literature (by Albert Gerhards and Walter Zahner).  
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The communio-space is a directed space having a main and minor axis. The congregation 

surround the centre of the nave in two wings, which is a procession way with oriental 

inspiration (solea). The ambon and the altar are situated along a common axis, but sometimes 

the sedilia and the baptismal font as well. An important feature of this arrangement is that the 

centre of the widening nave is hollow, which is symbolically explained by the epiclesis (“the 

invocation of the Holy Spirit”) and can be justified by a large margin practically advisable. 

 

 

V. Thesis: The modernity of the longitudinal space [1, 4, 6, 7, 8, 9] 

 

The authenticity of longitudinally directed liturgical space is proved by orientation of 

Christian prayer, which precedes every historical examples of architecture in point of 

importance. The orientation of prayer belongs to the most basic requirements of the church, 

which unites the cosmic, historic and eschatological dimension of the prayer. The 

longitudinally directed church space can be considered modern for this reason. Its 

contemporary application is not to be taken as a mere rehabilitation of a historical form, 

because it brings itself an expression of creed which needs to be continuously timely for 

Catholic church architecture. 

 

Joseph Ratzinger (later known as Pope Benedict) devoted most of his liturgical work to 

present the relationship between the cosmic and the historical dimension, the transcendent 

perspective and the present time of the mass experienced by the believers. Following his trail, 

an increasing number of researchers (for example Nicola Bux, Uwe Michael Lang, Balázs Barsi, 

Miklós István Földváry in Hungary) reinterpret and awake the inherited elements of the 

liturgical space. The eschatological tradition continues living on in the contemporary Catholic 

church architecture of Europe. The symbolic perception of the church became stronger after 

the turning point of 2007. It became the asset of the evangelisation representing the pilgrimage 

of the Church awaiting for the Second Coming of Jesus (parousia). 

 The contemporary masters of church building answered this challenge with high 

sensitivity, but accurately suggested that there is a relativity in the church itself. There are 

continuous attempt to loosen the directed space vertically. The demand of the axial design 

appeared in other spaces as well: in communities, where the effect of this reform has not 

arrived yet, but it was necessary for the closer affection to traditions. 

 

 

VI. Thesis: Tectonics as an architectural analogy for the liturgy [2, 5, 12, 13, 14, 16, 18] 

 

The catholic mass consists of temporally parallel and alternating sequence of main and 

auxiliary acts, which is reflected by the layered structure of the liturgical space. In terms of 

their behaviour, the structural and cladding elements of a carpentry-based building tradition 

are related to each other as these acts of the liturgy. The efforts of the tectonics are directed 

to the redefinition of the material, so it is the architectural analogy of the mass carried out 

with the same purpose. 
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The quality of the building is independent from its function, which is an aptitude, that is 

why the construction quality most appropriate for the liturgy can be hardly defined. The reason 

(logos) leaves its marks on the material to be elaborated, which covers an episode from the 

history of the construction. The sacrifice of the work is consistent with the phenomenon of the 

sacred place, but the marks show us not only the knowledge but also the learning process. 

The tectonics observes the different construction materials separately and in their context 

as well. It can create a logical link between the building frames and cladding material, which 

may not be possible in the cases of dominant structure or overemphasized façade details. The 

distinction and linking of these two elements is a basic operation of the tectonics: the cladding 

always suggests something from the structure, while the latter hides behind it. The tectonics is 

developing towards the physical transparency of the building structure, where the air and 

weightless light takes the role of the hard material. Tectonics has the internal dynamism of the 

liberation, aiming at the final transparency, thus having the same purpose as the liturgy 

oriented to a cosmic direction: the “passage”, also known as the transcendence. 

 

 

VII. Thesis: Church architecture is an interdisciplinary field [3, 6, 8, 9, 10, 20, 21] 

 

Due to our analysis on the changing role of the church designer and in virtue of several 

architectural creeds, it can be stated that the church building is a well-working contemporary 

media of the renewal of religious worship. The architectural decision qualifying the program 

of a church is a mediator of the teachings of the Church and the field of creative criticism, 

therefore, it is an active participant and adjusting factor of the liturgical debate carried out 

in the Catholic Church, and in parallel, the protestant churches as well. 

 

The Second Vatican Council – although it ceased with the 4th session of 1965 – was not 

considered concluded, since it went into details neither about the order of the mass, nor about 

other issues. The same applies to the Catholic art and church architecture in which the 

liturgical and artistic freedom are more closely intertwined than anywhere else. Pope Paulus 

VI spoke about this unity during his speech at 7th of May 1964 in the Vatican’s Sistine Chapel. 

The Archbishop of Rome suggested that fine art – including architecture – can become an 

interpretation of the liturgy; in absence thereof, its message could not be expressive. The clergy 

needs art for the explanation of the Holy Scriptures, which conveys the message of the Gospel, 

serving a better understanding of the believers. “In order to arrive to a lyric expressiveness of 

the intuitive beauty, we need to unify clergy with art” – he said.  

Lots of the world’s famous churches were built in this spirit, including the Church of Saint 

Jude Thaddeus in Karlsruhe (1979-89). During its design and construction, Ottokar Uhl has 

spent ten years with negotiation to get relevant answers for the questions of both architecture 

and contemporary liturgy. The plan of Álvaro Siza Vieira’s Marco de Canaveses Church (1990-

2007) deserves to be mentioned in the critical history of the liturgical reform. A work of similar 

importance is the Dominikuszentrum of Andras Meck (2008), Florian Nagler’s ecumenical 

complex (2001-2003) as well as the Allmann-Sattler-Wappner’s Sacred Heart Church (Herz 

Jesu, 2000) in Munich. 
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5. Actuality and practical use of the results 

 

The architects’ intuitive answers reflecting the liturgy may be valuable feedbacks for both 

architecture and theology. Not only liturgy and tectonics have their role in sacred spatial 

design, but also the personal thoughts and experiences as well. Sacred architecture hauls an 

architect up for his conscience and values so directly, that this kind of task cannot be initiated 

without paying closer attention to them. Liturgy generally determines the ground plan of a 

church, but the depth and height of its space is rather opened for the personal interpretations 

of sacredness.  

At the same time, the legitimate expectations of the Church need to be taken in 

consideration, not only by studying the prefiguration – because we can find solutions based on 

functional mistakes despite their architectural quality – but with the effort to include the 

church into the actual liturgical debate and bring us closer to solve the question of 2007. The 

church, as a device of evangelisation, means such a great responsibility, which urges everyone 

entering this field to practice consciousness. The new scientific results of this dissertation may 

give us important guidelines through the examples and principles presented in this work: 

guidance for the timely debates around liturgy, parallel case studies and orientation in the 

regulations of the Church. This work gives an evaluation about contemporary church 

architecture for both the architects and the Church. It describes designers’ thinking, the 

opportunities of the profession of architects in our days, and the subsidiary of the issue of the 

style, trying to develop a language for the interdisciplinary dialogue on the most important 

architectural issues concerning the Roman Rite. 
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Rezümé / Resume 

 

 
„«Az Úr bevonul szentélyébe»: Kortárs római katolikus templomépítészet a liturgia tükrében – Európa 

1989-től napjainkig” című értekezés főként Dél-, Nyugat- és Közép-Európa jelenkori templomépítészetét 

dolgozza fel a legutóbbi huszonöt év ismeretanyagára fókuszálva. Bár a választott terület kutatásának a 

tudományos publikációk mellett elkerülhetetlen része az építészeti esettanulmány, e munka – szakítva 

a leíró jellegű építészeti analízis hagyományával – a templomépítészet okára, a liturgikus térhasználatra 

összpontosít. Az ilyen jellegű megközelítés létjogosultságát a szakrális építészet kutatásának nemzetközi 

tárgyalásmódja mellett Rudolf Schwarz német építész (1897-1961) tervezői praxist, tudományos 

tevékenységet, és hitgyakorlatot egyesítő munkássága indokolja, amely máig meghatározó hatással van 

a szakterületre. A templom a liturgia működéséből érthető meg; a 20. század jelentős liturgikus 

reformtörekvéseink ismeretén keresztül nyerhetünk betekintést a nevesebb tervezők térkoncepcióiba, 

amelyek tudatosan vagy tudattalanul  ma is e mozgalmak eredményeire reflektálnak.  

A szakterület egyik legjelentősebb aktuális kihívása XVI. Benedek pápa (2005-2013) nyomán a 

templomépítészet újrahitelesítésének munkája, amely a római rítus különleges formájának 

térnyerésével lezárta a II. Vatikáni Zsinatot követő bizonytalan korszakot. Az áldozati cselekmény 

termékenyítő erejének, az istentisztelet belső dinamizmusának, hierarchikus viszonyainak felfedezése új 

tértípusok megjelenését ösztönözte, a szociális funkcióval gazdagodó templom-együttesek 

városépítészeti jelentőségre tettek szert. A mozgalmasság, a terek, tömegek játéka, színek és textúrák 

váltakozása a liturgia lényegéből következik, míg a statikus térszemlélet kettős forrásból: a monasztikus 

hagyományból és a puritán irányultságú ressourcement eszmerendszeréből táplálkozik. Korunk 

megpróbáltatását az egyensúly megteremtése és a hagyomány követése jelenti: szintézis vagy választás 

a hosszanti és centrális térszervezés, áldozat és közösség, hierarchia és egyenlőség építészeti megfelelői 

között.   

 

 

The dissertation titled “«The Lord enters His Sanctuary» Contemporary Roman Catholic Church 

Architecture in the Light of the Liturgy – Europe, 1989 to the Present” concerns the contemporary 

church architecture mainly of Southern, Western, and Central Europe by focusing on the knowledge 

of the past twenty-five years. Although the scientific publications altogether with the architectural case 

studies were inevitable parts of the research, this study – going off the track of descriptive 

architectural analyses – concentrates on the raison d'être of church architecture: the liturgical space. 

The reason for this approach is the international way of discussion characteristic in this field, and 

moreover the influential work of Rudolf Schwarz (German architect, 1987-1961), which had unified 

design praxis and scientific agency with religious confession. A church may only be understood 

through an ongoing liturgy, and consequently, we may get a closer insight into the spatial concepts of 

some qualified architects only in the light of the 20th century reform movements, wherewith the 

architects – consciously or not – undoubtedly reflect to the achievements of these movements.  

One of the greatest challenges of today’s church architecture is the re-authentication process, which, 

following the intentions of Pope Benedict XVI (2005-2013) and the spread of the extraordinary form 

of the Roman Rite, has ended an uncertain epoch after the Second Vatican Council. The re-invention 

of the energising power of the sacrificial act, the inner dynamism of the liturgy and its hierarchic 

structure have inspired new spatial models; church-complexes extended with new social functions 

have gained an urban importance. Such dynamism, the play of blocks and voids, or the alteration of 

colours and textures derive from the essence of liturgy, whilst the static spatial concept comes from 

two sources: the monastic traditions, and the ressourcement’s ideals on puritanism. Balance and 

tradition prove to be the greatest ordeals of the present times: a synthesis of or choice between the 

architectural analogies of longitudinal and central spaces, devotion and community, hierarchy and 

equality.   

 

 


