
A II. Vatikáni Zsinat, Sacrosanctum Concilium kezdető liturgikus konstituciója 

figyelmeztet: „Mindazok a mővészek, akik alkotó tehetségükkel a szent Egyházban 

Isten dicsıségét kívánják szolgálni, tartsák mindig szem elıtt, hogy tevékenységük 

bizonyos értelemben a teremtı Isten szent utánzása”. (SC 127) 

 

Kedves Testvérek! 

 

Ma 46 éve született Csaba. A születésnapján temetjük ıt. Úgy 25 évvel ezelıtt 

találkoztunk elıször. Egy közös barátunk ismertetett össze bennünket, aki együtt volt 

vele katona, és aki már ott megismerte benne azt a keresı embert, akinek végül is 

megmaradt egész életében. A hévizgyörki középkori öregtemplom helyreállításánál 

találkoztunk, az építészhallgatók templomépítı munkájába, ı is lelkesen 

bekapcsolódott. İrzök egy fényképet: ı áll a templomtornyot körülvevı állványon, a 

királyi alapítást jelölı kettıs kereszt alatt, a cserépléc-létrán kapaszkodva segít a 

toronysisak fedésében. (Késıbb a templom taberbákulumának ajtaját és a déli kapu 

Szent Márton ábrázolását is ı készítette.) 

 

Megismerkedésünk idején Csaba már diplomamunkájára készült, a sokszor 

emlegetett csempeszkopácsi déli kaput tervezte. A készülı kapu rajzait, elkészült 

darabjait azután Kispesten is megláthattam, a családi ház mögötti kis mőhelyben, 

amelyet akkor már ketten használtak: İ és édesapja, aki az Iparmővészeti Múzeum 

mőtárgymásoló mőhelyének volt munkatársa. A mőhelyben, lakásban látható 

fémöntések, domborítások – édesapja munkái – a mővészi pálya meghatározó 

hátterének mutatkoztak. 

 

Tudtuk, mondta, hogy végérvényesen egyházmővészettel szeretne foglalkozni. És 

ez, ne feledjük, akkor volt, a ’80-as évek közepén, amikor templomot helyreállítani 

még az építész diplomatervekben is csak kiállító terem céljára lehetett. 

 

Nem fogadta osztatlan lelkesedés választott diplomamunka témáját, azt, hogy 

templomkaput cizellál. Az egyházmővészetet akkoriban, már megtőrték fıiskolai 

szinten, de bátorság kellett ahhoz, hogy valaki arról álmodozzon, hogy egész életét, 

munkásságát erre áldozza. Csaba volt ennyire bátor. Bátor volt, akár életre szóló 

sorsközösséget vállalni a II. Világháború és az azt követı politikai fordulat után 



háttérbe szorított mővészekkel is, mint amilyenek Kittlinger Kálmán a virtuóz 

ötvösmővész, vagy a mezıkövesdi Takács István festımővész (akit még kontáradó 

fizetésére is köteleztek) vagy Pikéthy Tibor váci zeneszerzı, kántor-karnagy, vagy 

Körmendy Nándor építész (és a sor közel sem teljes), akik a kor kiváló, korábban 

szép reménnyel induló, ám késıbb feledésre kárhoztatott, akár megbélyegzett 

egyházi mővészei, vagy ipari épületek tervezésére korlátozott építészei voltak. 

 

Csaba tehetségét tudatosan az Isten szolgálatába akarta állítani! Ahogyan késıbb 

megfogalmazta: „Az egyházmővészet egy sajátos evangelizáció”. 

 

A zsinati dokumentum ezt mondja: a szakrális mővészet arra szolgál, hogy 

„alkotásaival a lehetı legjobban vezesse Isten felé az emberek lelkét.” (SC 122) 

Csaba ezt személyes hitével átélve így idézte a Szent István Társulatban tartott 

elıadásán 1996-ban: a szakrális mővészet arra szolgál, hogy „nagy erıvel emelje a 

lelket Isten felé”. Felemelt bennünket az Isten! Ehhez a kifejezéshez ragaszkodott 

azon a napon is, Óbudaváron, amikor eltávozott. Felemelt bennünket az Isten! 

 

Erre a sajátos evangelizációra tette föl már akkor az életét, amikor friss 

diplomásként, de megmaradva örök keresınek, útnak indult a pályán. Számára a 

mővészi kibontakozás egyet jelentett a Teremtı Isten egyre mélyebb 

megtapasztalásával, munkái pedig ennek a mélyülı Isten-tapasztalatnak 

megnyilvánulásai lettek. A pálya elején a képzımővészetekhez jól értı mecénások 

bíztatták, segítették, támogatták, ikonográfiai ismereteit kiegészítették – nagy 

lehetıség volt ez számára. De a csempeszkopácsi kis embermértékő kaputól hosszú 

út, mővészi érlelıdési folyamat vezet, a pátyi templom megrajzolt, részben elkészült, 

de most menthetetlenül félbemaradt 3*6 méteres, hatalmas kapujáig. Közben 

kelyhek, paténák, cibóriumok, ereklyetartók, krizmatartó edények, díszített keresztek, 

püspöki pásztorbotok, mellkeresztek, gazdag cizellálású evangéliumos könyvek 

kerültek ki keze alól. Ezek a legegyszerőbb templomtól kezdve, a római Szent Péter 

Székesegyházig, a templomok méltó, míves liturgikus felszerelését képezik. 

(Evangéliumos könyve II. János Pál pápának szolgált ajándékul, XVI. Benedek 

pápának a schönstatti családok keresztjét adhatta át személyesen.) 

 



Csempeszkopácstól kezdve mennyit finomodtak, lágyultak a vonalak, rajzosabbá 

lettek az alakok, indák. És ebben Imrinek is nagy szerepe volt. Egy mővész-házaspár 

tagjai természetszerően hatnak egymás életmővére is. Csaba kiimádkozta, kivárta, 

hogy ilyen társa lehessen az életben és az alkotásban. 

 

Tudatosan a középkori mővészetbıl eredeztetett alapossággal, átéltséggel 

dolgozott, megvallva, hogy „a Megfeszített testének, sebeinek és arcvonásainak 

megformálásakor sokszor megrendítı az İ közelsége.” 

 

Régen dédelgetett, meg nem valósult álma volt, egyházmővészeti képzés, 

posztgraduális képzés elindítása és olyan mővészeti iskola megindítása, amely 

„átfogná az egyházmővészet minden területét, az építészettıl a képzımővészeteken 

át egészen az ötvösségig”. Merthogy ı maga is egyetemes egyházmővész volt. És 

Bachot nagyon kedvelte. Benne van minden munkájában, amit Bach a partiturára 

írva jelzett: Soli Deo Gloria. 

 

Félbeszakadt munkákkal, de teljessé tett élettel állhatsz Isten elé. Ez utóbbiban 

biztosak vagyunk. És ez mindennél fontosabb! A fizikai hiányod miatt érzünk 

bénultságot… 

 

Hallgatom a kazettát, amit tıled kaptam, amit te is sokat hallgattál munka közben: a 

Hiliard Együttes és Jan Garbarek: Officium. Ezután már ez is mást jelent, mintha 

eddig nem lett volna ilyen szomorú. Kicsit félelmetes a szaxofon hangja, de a lélekig 

hat. És ezt sem mindenki szereti… Aki hagyja magát, azt felemeli az Isten. 

Felemelt bennünket az Isten. Felemel bennünket az Isten. 

 

 

Holnapi Márton 


