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Ablak


Az Inas és a Mesterlegény tablóin a szabadkőművességben három ablakot találunk; mindegyiket ráccsal, annak megfelelően, amit a Királyok Könyve mond (6,4) a Jeruzsálemi Templom ablakairól. Úgy tartják, hogy ez a három ablak keletnek, délnek és nyugatnak felel meg, azaz a nap három állomásának; egyetlen nyílás sem jelképezi északot, hiszen itt a nap nem halad keresztül. A lényeg tehát, hogy lehetővé váljék a fény befogadása ezen a három ponton keresztül, és talán három különböző modalitásban. Az inasok, akiket északra helyeznek, a déli ablakon keresztül a maximális intenzitást kapják. 
A levegőre és a fényre való nyitottságával az ablak a befogadókészséget szimbolizálja; ha az ablak kerek, ez olyan jellegű befogadásról árulkodik, mint a szemé és a tudaté (légakna, ökörszemablak); ha négyszögletes, ez az égi javak iránti földi befogadókészséget jelenti.


Kapu

1. A kapu vagy ajtó szimbolizálja az átjárást két állapot, két világ között, az ismert és az ismeretlen, a fény és a sötétség, a gazdagság és a szegénység között. A kapu rejtélyre nyílik. De dinamikus és pszichológiai értéke van; mivel nemcsak utat mutat, hanem felhív minket, hogy átlépjük. A másik világ felé vezető utazásra hív... 
A kapu a nyitány, amely lehetővé teszi a be- és kilépést, tehát a lehetséges átjárást – még ha ez az egyetlen lehetőség is – egyik területről a másikra: szimbolikus értelmezésben leggyakrabban a profán területéről a szakráliséra. Ilyenek például a katedrálisok kapui, a hindu toranák, a khmer templomok vagy városok kapui, a japán torik stb. 
2. A kínai városoknak négy fő kapujuk volt. Rajtuk keresztül űzték el a rossz befolyásokat, fogadták a jókat, engedték be a vendégeket; rajtuk keresztül áradt szét a császári Erény a birodalom négy vidékére, rajtuk keresztül voltak szabályozottak a nap órái és az évszakok. Angkor-Thom négy főkapuja megismétli a négy égtáj felé Lokeshvarának, a világegyetem urának sugárzó képmását. Ugyanakkor négy irányból teszik lehetővé a bejárást a világnak ebbe a középpontjába. A székesegyházak kapui, a templomkapuk: a szent zarándokút nyitányai, amelyek a celláig vezetnek, a szentek szentjéig, az istenség valóságos jelenlétének színhelyéhez. Magukba foglalják magának a szentélynek, az ég kapujának szimbolikáját. A templomkapukat gyakran vad őrök (mesebeli állatok, dvârapâla az ázsiai templomokban, sőt a tantrikus mandalákban, fegyveres őrök a titkos társaságok páholyaiban) vigyázzák. Egyszerre tiltják a tisztátalan, ártó szándékú erők behatolását a szent területre, és biztosítják a bejutást az arra méltó jelölteknek. Ezek bejutnak a városba a kapukon keresztül (Apokalipszis 22,14) ; míg a többiek visszavetettnek a külső sötétségbe. 
3. Az őrzők szimbolikája nyilvánvaló módon a beavatásra (=bejárat) vezethető vissza, amit az ajtón való átjutásként is értelmezhetünk. Janus, a misztériumokba való beavatás latin istene, birtokolta a napfordulatok, vagyis az éves ciklus felívelő és leszálló szakaszainak kapukulcsait. Itt egyaránt szó van az istenek és az emberek kapujáról; ezek arra a két útra nyújtanak kijáratot, melyeknek Janus az ura (mint Ganesha Indiában): pirti-yana és dva-yana, mondja a hindu hagyomány, az ősök és az istenek útjai. A két kapu pedig a Janua inferni és Janua celi, a poklok és az egek kapui. 
A földről az égbe való átjutás a nap kapuján keresztül valósul meg, ami a kozmosz kijáratát, az egyéni helyzet korlátain túli világot szimbolizálja. A kupola, a sátor tetején lévő lyuk, melyen keresztülnyúlik a világ tengelye, valamint a fej csúcsa, minden esetben egy szűk nyílás, mely az Égi Birodalomba enged bejárást. Ezt fejezi ki még a cérna vagy a teve áthaladása a tű fokán keresztül. 
4. A kapu újabb figurája: a hindu torana, ami a kalához, a falánk figurájához kapcsolódik. A kapu itt a szörnyeteg pofája, s ily módon az életből a halálba való átmenetet szimbolizálja, de a halálból a születésbe való átvezetést is; kétszeres ciklikus folyamat, kiáradás és beépülés, kalpa és pralaya. A khmer művészetben a kala két különböző makarát köp ki magából, s ezekből bontakozik ki – ahogy ők maguk is kiköpik a szó szoros értelmében – a kapu szemöldökfája, ami így a szivárványhoz kapcsolódik: ez közvetett igenlése a földről az isteni szálláshelyre való átjutás lehetőségének. 
A kozmikus megnyilvánulása, amelyről az imént beszéltünk, Kínában is kifejeződik a kapu szimbolikájában: Hi-tseu szerint a k’ouen trigramma (passzív princípium, Föld) a zárt kapu; a k’ien trigramma (aktív princípium, Ég) az a kapu, amely megnyílik, a megnyilvánulás. A kapu nyílásának és záródásának váltakozása kifejezi tehát a világegyetem ritmusát. Valamint a jang és a jin váltakozását; de a kapuk itt inkább egyenlítőinek, mint napfordulóinak tűnnek (a jang a th’en jelből ered, ami a tavasznak felel meg). Ugyanebben a gondolatmenetben maradva, az ég kapujának nyílása és záródása (mint a Taóban, 6 és 10) a légzés ritmusával áll kapcsolatban, amiről viszont tudjuk, hogy az előbbi mikrokozmikus megfelelője. A kapuk záródása taoista elképzelés szerint (Tao, 529 a lélegzet visszatartása és az érzékelhető percepciók megsemmisülése. 
A kapu ide-oda mozgását és a sarokvas mozdulatlanságát szemlélve. Eckhart mester az előbbiből a külső ember, az utóbbiból a belső ember szimbólumát alkotja meg, ez utóbbit nem érinti – tengely irányú központi helyzeténél fogva – a külső mozgása. 
5. A zsidó-keresztény hagyományban a kapunak hatalmas a szerepe, mivel általa nyílik út a megvilágosodásra; rajta tükröződnek vissza a világegyetem harmóniái. Az Ótestamentum és az Apokalipszis kapui, mint a krisztusi fenség és az utolsó ítélet, fogadják a zarándokot és a híveket. Suger azt mondta Saint Denis látogatóinak, hogy inkább a befejezett mű szépségét kell csodálni, és nem az anyagot, amiből a kaput csinálták. Hozzátette, hogy a szépségnek, amely megvilágosítja a lelkeket, kell őket a felé a fény felé irányítani, melynek Krisztus az igazi kapuja (Christus janua vera). 
Azért ábrázolják a dicsfénnyel övezett Jézust a katedrálisok kapujának timpanonjain, mert ő maga – a Megváltás misztériuma által – a kapu, amelyen keresztül a mennybéli birodalomba juthatunk: Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül. (János, 10,9). Krisztus, írja Alexandriai Szent Kelemen egy gnosztikus szöveget idézve, az igazság kapuja, mivel kimondatik a 118. Zsoltárban (19-20): Tárjátok ki nekem az igazság kapuit, bemegyek, hogy hálát adjak az Úrnak. / Ez az Úrhoz vezető kapu, az igazak mennek be rajta. 
A kapu szimbóluma gyakran megjelenik a regényíróknál. Jeruzsálemnek olyan kapui vannak, írja Hugues de Fouilloy, amelyeken keresztül belépünk a templomba és eljutunk az örök életbe. Mesélik – írja –, hogy a jeruzsálemi kapuk öntudatlanul a földhöz tapadnak, amikor az egyházi főpapok földi dolgok szeretetét élvezik; és az ég felé emelkednek, amikor az égieket keresik. A templom kapuja az örök élethez vezet. Ezért írhatja Guillaume de Saint-Thierry: Ó, Te, aki azt mondtad, Én vagyok a kapu... tedd számunkra nyilvánvalóvá, melyik lakóhelynek vagy te a kapuja, melyik pillanatban és mely személyek számára nyílsz meg. A ház, melynek a kapuja vagy... az ég, amit Atyád lakik. A Szent Szűzről is mondják, hogy az ég kapuja. A Szeplőtelen Fogantatás litániáiban az egyház a következő jelzőkkel festi Szűz Máriát: Ezékiel zárt kapuja, Kelet Kapuja és az Ég Kapuja. Máriát a középkori ikonográfiában gyakran zárt kapuként ábrázolják (lásd például az amiens-i kórusülés oldalfalának alapzata). 
A román építészetben a kapu meghatározó szerepet tölt be. Egyfajta szintézist képvisel, hiszen egymagában elég ahhoz, hogy tanítást nyújtson. T. Burchkardt a kapu és a fülke összekapcsolódásának fontosságát hangsúlyozza. A fülkében véli felfedezni a világ barlangjának kicsinyített mását. Szerinte ez megfelel a templomi kórusnak, és az isteni epifánia helyévé válik, mivel egybeesik az égi kapu szimbolikájával. Az égi kapu kettős mozgást ír le: bevezeti a lelkeket Isten birodalmába, ez tehát felemelkedő irányú mozgás, és lehetővé teszi, hogy eljussanak hozzájuk az isteni üzenetek. Ha átlépünk egy kaput, akkor szintet, környezetet, központot, életet váltunk. 
6. A kapunak van egy eszkatologikus jelentése is. A kapu mint az átlépés helye, és különösen a megérkezésé, teljesen természetesen a belépés közelségének szimbólumává válik, és a felsőbb valóságba való bejutás lehetőségének jelképévé (vagy megfordítva: az isteni javaknak a földre való kiömlése szimbólumává). 
Így jelentik be Krisztus visszatérését, s őt úgy írják le, mint egy utazót, aki kopogtat a kapun: Az ember fia már az ajtóban van. (Márk, 13, 29). Máskor a szimbolika sokkal gazdagabb. Az Apokalipszis Krisztusa azt mondja (3, 20): Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem. A képet az Énekek Énekéből kölcsönözte (5, 2), amelynek húsvéti szimbolikáját megerősíti a zsidó vallás. A zsidó hagyományok húsvétra várják a végső megszabadulást és a Messiás eljövetelét (lásd a Négy éjjel című verset a Kivonulás Könyvének Targumában 12, 42). Ezt a várakozást gyakran a kapu motívumának segítségével fejezik ki (Josephus, A zsidók története 18, 29) ; szokás volt kinyitni a templomkapukat húsvét éjszakáján (Zsidó háború 6, 290 ss.) ; csodálatos jelek mutatkoztak a húsvéti ünnep során – legfőképpen az, hogy a templom kapuja magától megnyílott –, a nép ezt úgy értelmezte, hogy isten megnyitotta a boldogság kapuját, tehát a végső és messianisztikus folyamat megkezdődött. A hagyomány örököseként a primitív kereszténység húsvét éjszakáján várja Krisztus újra eljövetelét, és a vigília ünneplése közben lesik a kopogást, mellyel majd a feltámadott jelez a világ kapuján. 
Hasonlóképpen beszélnek az egek kapuiról (A teremtés könyve, 28, 17; Zsoltárok 78, 23), amelyeket majd Isten nyit meg, hogy megmutatkozzék (Jelenések Könyve, 4,1), és szétterjessze jótéteményeit az emberekre (Malakiás, 3, 10). És megfordítva, a kapuk megnyitása (az új eszkatologikus Jeruzsálem kapuié, Izaiás, 60, 11, az ideális templomé...) szimbolizálja a szent nép szabad belépését az isteni kegyelembe. 
A halálnak (Izaiás 38, 10), a pokolnak vagy a halottak birodalmának kapui szimbolizálják ennek a rettentő mélységnek félelmetességét, amelyből képtelenség kijutni, de amely fölött Krisztus győzelmet hirdet. Birtokolja a kulcsait (Jelenések Könyve, 3, 7). 
Ezen a ponton világossá válik, hogy a kaput Krisztusnak magának szimbolikus leírásaként értelmezik (János, 10, 1-10): ő az egyetlen kapu, amelyen keresztül a bárányok bejuthatnak az akolba, azaz a kiválasztottak birodalmába. 
7. A képen egy faragott kapu látható (lásd egy másik kapu leírását geometriai kifejezésekkel), egy senoufo szentélyé, Towara városában, Afrikában. Ez a kapu ugyanakkor képes oktatás is, nem azáltal, amit a szemnek nyújt, hanem amit a lélek számára szimbolizál. Ez a kapu egy kozmogónia szimbóluma. Abroncskorongot látunk a kapu középpontjában, amit ember- és állatalakok vesznek körül széles négyszögben, a fejüket lefelé fordítva. A négyzet fölött – mintha egyenes vonalú relief lenne – hat alak, akik közül az egyik egy lovag; a négyzet alatt: vándorló ember, leopárd, rinocérosz (?), széttárt szárnyú madár, támadásra készülő felemelkedő kígyó. Jean Laude a következő értelmezést adja; mellette a zárójelben a sajátunk: A kapu, amely elválasztja a szent helyet (a szentély belsejét) a profán világtól, az élők felé fordítja (a külső felé) a teremtésnek egyfajta bemutatását, egy kozmogóniát. A középponti korong valószínűleg a világ köldökét, azaz középpontját szimbolizálja (ami a teremtés forrása és tengelye). Az ábrázolt alakok pedig a szellemek megjelenítései (ők közvetítenek a megalkotott világ és a láthatatlan alkotóerők között)... Az ábrázolt lények és dolgok egymáshoz viszonyított dimenzióját nem veszik tekintetbe (a lovag feje nagyobb, mint a lóé: az arányok a fontosság szerint jelennek meg, a lényeket nem fizikálisan, hanem hierarchikusan ábrázolják)... A világegyetemet itt úgy értelmezik, mint egy központi mag körül szétterjedően fejlődő világot, ahonnan a lények és a dolgok sugárszerűen áradnak szét. (A lények legfelső része, azaz a feje van legközelebb a körhöz, ahonnan az élet származik; ez megmagyarázhatja egyes figurák fordított vagy görbe helyzetét; nem térképre való kivetítést látunk itt, nem szimmetriát és nem is perspektívát, hanem megannyi szimbolikus formát és helyzetet.) 
8. Mindezek mellett a kapu a transzcendencia gondolatkörét is felidézi, amely elérhető avagy tiltott, aszerint, hogy a kapu nyitva vagy zárva van, átlépik vagy csak szemlélik. Michel Cournot igen eredeti hevességgel bírálja Robert Bresson filmjét: ...Balthazár teremtményei idejük java részét azzal töltik, hogy ajtókat nyitnak, zárnak, átlépnek és visszalépnek rajtuk. Elég, ha csak egy kicsit is fogékonyak vagyunk a transzcendenciára, s láthatjuk, hogy az ajtó nem pusztán falba vágott nyílás vagy fadarabok együttese, amelyek sarokvasakon forognak. Aszerint, hogy nyitva van-e vagy zárva, kulcsra zárják vagy becsapják, egy ajtó, anélkül, hogy alapjaiban megváltozna, jelenlét vagy távollét, felhívás vagy tiltás, perspektíva vagy vaktérkép, ártatlanság vagy tévedés. Csukott ajtót szemlélünk: létező, aki még látótéren kívül van, közeledik hozzá; alig láttuk meg árnyékát az ajtóra vetülni, máris belökte és eltűnt mögötte: jelenlétet, aktust, szándékot mutat be így profán jelleg nélkül, egyszerű filmi eszközökkel megjelenítve egy tiszta és mozgó felületet. A bressoni lélekállapotban az egyetemes ökumenikusként fogalmazódik meg: nincs az élet immanenciájának ökumenikusabb képe, mint egy nyitott és újra záródó ajtó: egy ajtó ily módon jelentést adhat, anélkül, hogy meggyengülne. (Nouvel Observateur 1966, 80. p. 40.) 
9. A kapu számtalan ezoterikus értelmezésnek is felkínálja magát. Az alkimisták és a filozófusok számára Pernety páter szerint ugyanazt jelenti, mint a kulcs: bejárat vagy eszköz arra, hogy az egész művön keresztül kifejthessük hatásunkat. Az ajtó a rejtett eszköz, a titkos szerszám megjelenése. 
A szabadkőműveseknél a templomkapu két oszlop között helyezkedik el, s egy befalazott homlokzatban nyílik, fölötte háromszög alakú oromdísz; az oromdísz fölött iránytű, ami felfelé, az ég felé mutat. 
A templomkapunak nagyon alacsonynak kell lennie. A világi egyénnek, mikor belép a templomba, meg kell hajolnia, nem alázata jeléül, hanem annak kifejezésére, hogy milyen nehéz a profán világból a beavatás területére átlépni... Ez a gesztus emlékeztetheti őt arra is, hogy amikor a profán világban eléri a halál, újjászületik majd egy új életben, ami ahhoz hasonló módon történik, ahogyan egy gyermek a világra jön. Plantagenet azt is megemlíti, hogy a templom kapuját Nyugati Kapunak nevezik, ami emlékeztethet bennünket arra a tényre, hogy küszöbénél nyugszik le a nap, vagyis ott alszik ki a fény. Az ezen túli világban már a sötétség uralkodik, következésképpen a profán világ.

Forrás: Jean Chevalier-Alain Gheerbrant: 
Dictionnaire des Symboles 
(Paris: Seghers, 1973-1974).
 Fordította: Maruszki Judit



