
FRÉDÉRIC DEBUYST: A HELY
SZELLEME A KERESZTÉNY
ÉrÍTÉSZETBEN

A hely (szelleme) (" gen ius loci", "génie du lieu"
stb.) kifejezés modernkori építészeti ér telmezé
sét Christ ian Norberg-Schulz dolgozta ki azo nos
círn ű művében (Genius Loci. Towards a Pheno
menology of Architecture. Academy Editions,
Lond on, 1980), melyben például ezt írja: "Mi t is
értü nk az említett hely alatt? Hogy szemmel lát
hatóan megh alad ja az absztrak t helymegh atáro
zást. Arr a a totalit ásra gondo lunk, amelyet
meghatáro zott anyagi szubsz tanciáva l, form á
val, textúrával és színnel rendelkező tárgyak al
kotnak. Ezek a tárgyak együ ttesen hat ározzák
meg a környék jellegét, ami a táj lén yege. A
hely legtöbbször mint karakter vagy mint at
mos zféra jelenik meg. A hely ezé rt minőségi , át
fogó jelenség, amelyet mi egyetlen alko tóelemé
re sem redukálhatunk le, a térviszonylatra sem,
hogy ne vesz ítsük el valód i term észet ét."
Fréd éric Debu yst könyvében ezt a fogalma t he
lyezi el a keresztény gondolkodásba n: megm u
tat ja, hogy a "genius loci" esz méje a keresztény
ség kétezer éves tört énete folyam án kiseb b
vagy nagyobb intenzitással mind végig jelen
volt a vallásos építészetben. A cime t (Le génie
chrétien du lieu) A hely keresztény szellemének is
lehetne fordítan i (a könyvben többször is fel
bukkan e kifejezés): ezek sze rint a keresztény
ség álta l megjelölt helyek valami plu sz, rejtőz

ködő kisu gárzással bírnak? Vajon milyen, és
miér t fontos ez a többlet?

Álta lában kevesen és keveset gondo lnak bele
az épített környezet jelentőségébe és jelenté sei
be. A szerző bencés szerzetes, akinek életmód
jából ad ód óan kiemelkedő fontosságú a hely,
ahol éle tét tölti: a monostor . A monostor válasz
tott, totális hely; a nap mint nap látott , érzékelt ,
tapa sztalt terekben és környezetben a "genius
loci" megérzése és megértése szinte term észetes
folyam at lehet. Körn yezetünk mélyebb megér
tése azonban minden (keresztény) közösség éle
tét gazdagítja.

A Bencés Kiadó törekvése, hogy a megjelen
tetett művek által tágabb l ehetőség nyíljon a hit
ről, teológiáról, vallásról folytatott közb eszéd
előtt. Frédéric Debuyst könyve feltá rja az építé
sze t és hit, építészet és vallás köz ti lehetséges
kap csolódási pont okat, ezá ltal is tágítva a ke
resztény kultúra értelmezésének határait. A
szerző főként példákon keresz tü l illusztrálja
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mondanivalóját. A hely keresztény sze llemének
megért ését elsősorban aktív cselekvésként kép 
ze li el. A meg értés és felismerés legjobb mód
szere egyes helyek meglátogatása és megisme
rése. A könyv csupá n kalauz lehet.

A keresztény helyfogalom bevezetése ut án a
szerző a 20. század i liturgikus mozgalom leg
fontosabb építészeti ered ményei t mu tat ja be.
Megmutat ja, milyen fontos sze repet játszo tt
eze n épületek létrejött ében az ókeresz tény ha
gyo mányok újrafelfedezése. Fréd éric Debu yst
az első állandó és nyilvános ókeresz tény imahe
lyeknél már felfed ezn i véli a hely szellemének je
lenlétét: az utolsó vacso ra terme, a salamo ni
templom és a zsinagógák mind előképet jelen
tettek az el ső keresztény eknek; a római ókeresz
tény templomok mégis egészen sajátosan és
egyedi mód on illeszkedtek az őket körülvevő

városi szövetbe. Erdekes mód on egy meglevő

é pű letí típus) felhaszn álása jelentett e a ku lcsot.
A római bazilika formája és a római keresztény
liturgia könnyen illeszked ett egy más hoz, így
már a 4. század tól álta lánossá vált a gyülekezeti
tem plom ok bazilikáli s megformálása (bazili
kális: olya n háromhajós tér , melyben a főhajó

megvilágít ása a mellékhajók fölé nyúl ó főha

jófalon , gádorfalon l évő ablakokon keresztül
tört énik. Előképei egy iptomi és hellén ünnepi
csarno kok. Leggyakrabb an alkalmazott típusa
Rómában alakult ki az 1. század elején). A ki
alakuló és éppen csak elismertté vált keresz
ténység építészetében zökkenőmentesen és al
kotó módon illeszkedett a tárgyi világba .

A 20. századi példákban k ő z ő s , hogy mind
az ókeresztény időkre jellemző (a helyet) meg
értő, beleérző hozzáállást tükrözik. Rothenfels
vára, a másod ik világháború előtti ka tolikus if
júsági mozgalom, a Quickbo rn közp ontja volt.
Romano Guard ini, a mozgalom "mentora" ké
sőbb külön ös jelentőséget tulajdonított a lovag
teremnek, mely helyet ado tt a mise ünneplésé
nek, és más együ ttléteknek. A vas tag falakkal
határolt térben a bútorzatot az alkalomnak
megfel elően rend ezték el. így a tér, bár lényegé
ben változatlan ma rad t, képes volt sokféle ese
ménynek otthon: ad ni. Ezt a fajta otthonosságot
és odafigye lést próbálta később meg teremteni
Emil Steffan építész a müncheni Szent Lőrinc

templom nál. A könyvben ez az egyetlen egy
házközségi, kortárs liturgikus tér. Vajon a hely
szellemébe n oly fontos bensőségesség, intimitás
ilyen tem plomokban nehezebben tapasztalh ató
meg? Mintha a kü lvilág ellenha tásai gyökere-



sen átformálták volna a közös ünneplés lehe
tőségeit. A templomtér kialakítása a hívek és a
liturgiát végzők közti térbeli viszony átformálá
sával igyekszik egységbe vonni az ünneplő kő

zösséget.
A könyv utolsó harmadában kortárs és ősi

bencés monostorok példája alapján úgy tűnik,

hogy egy monostor esetében a genius loci és an
nak keresztény lényege eleve adott. Egy monos
tor működéseés szerzeteseinek élete eleve a táj,
a környezet és egymás megértésén alapul? Az
együttélés feltétele lenne ez? Frédéric Debuyst a
"lakás" négy alapvető feltételét a monostor fel
építésével felelteti meg; az intim és közösségi
terek, az ezeket körülvevő út és a kifelé irányu
ló nyitottság, a vendégszeretet minden monos
torban a közösség életét szolgálják.

Hétköznapi szóhasználatban a "genius"-szal
rendelkező helyeket "erős"-nek nevezhetnénk.
De vajon mi különböztet meg egy "erős" helyet
egy monostortól, egy keresztény közösséget be
fogadó épülettől (az ecclesia szó ugyanúgy jelent
közösséget és a közösséget befogadó épületet,
épületeket is)? Frédéric Debuyst hangsúlyozza
a megérkezés fontosságát: az utca zaja és a li
turgikus tér közötti út folytonosságát. Az oltár
és az azt körülvevő tér a hétköznapitól eltérő

minőséget képvisel. Itt érhetjük tetten a hely
keresztény szelleme megkülönböztetés jelentő

ségét: hiszen minden szent helyen a környeze
tet alkotó dolgokon és azok jelentőségén túl út
ról, elindulásról és megérkezésről is szó van.
(Ford. Szilágyi Klára; Bencés Kiadó, Pannonhal
ma, 2005)

RIGÓ BÁLINT

OMNE ENS EST BONUM
Dávid Katalin: A szép teológiája;
Kereszténység és kultúra

"Azonban ahhoz, hogy túljussunk az értelem
birodalmán, teljes egészében végig kell men
nünk rajta, egy minden szempontból kifogásta
lan utat járva végig. Máskülönben nem az érte
lem birodalmán jutunk túl, hanem messze azon
innen maradunk." E Simone Weil-i szöveghely
Dávid Katalin egész munkásságának is mottója
lehetne. A vallási szimbólumok egyik legjelentő

sebb hazai kutatója legfáradhatatlanabb tudósa
inknak is egyike. A kitűnő művészettörténész

nek és tanárnak a Szent István Társulat
gondozásában most egyidejűleg jelent meg négy
karcsú, zsebkönyvméretű, de igen finom anya
gú, míves kiállítású kötete. A Mózes és a Róma
szenvedélyes szakszerűsége, elhivatott tudomá
nyossága a szerző korábbi dolgozataiból isme-
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rős jegyek. Hogyemezekhez is kedvet
teremtsünk, szólunk röviden a másik kettőről.

A szép teológiája nem éri be kevesebbel, mint
amit a cím ígér: a művészi szép fogalmának
teológiai keretű értelmezésére, szakrális vonzatú
fölmérésére tesz kísérletet. Pontosabban: a szép
ségről értekezve a teologikus megközelítés, a
szakralizáló értésmód elmellőzhetetlensége

mellett érvel. A forma (mint eszme), az anyag, a
kompozíció, a rend, az alak; a véges emberi és
az isteni végtelen; középkor és avantgárd; litur
gia és ikonográfia; cinizmus és közjó; az archetí
pus, a szimbólum és a szimbólumvesztés: a szép
teológiáját A szép teológiája e fogalmak mentén
bontja ki. A tanulmány, amely Szerit Agostontól
és Aquinói Szent Tamástól vett idézetekkel in
dul, aprólékos műgonddal, aggályos figyelem
mel megszerkesztett gondolati fölépítmény
ként, minden elemében biztos egészként áll az
olvasó előtt. Olyanként. melyben az elméleti
alapvetéseket történelmi összefüggések igazol
ják, s a történeti távlatosítást avatott műelemzé
sek készítik elő. A Picasso-féle Guernicának
vagy Masaccio Vagyonelosztás című képének
ikonografikus olvasata a szűkre szabott keretek
dacára is tanítani valóan egyszerű, ám mentes
mindenfajta egyszerűsítéstől. Tanítani valóan,
miközben a könyv maga is érezhetően tanítani,
tanítást közvetíteni igyekszik. Mintegy gyakor
lattá nemesítve önreflexiója elméleti tézisét: "a
hit tanításakor nem a fény létezését kell bizonyí
tani, hanem meg kell tanítani látni a fényt"
(138.). Az írástudó társadalompedagógiai felelőssé

ge tűnik át például az életfa szimbolikájából
nyert, merészen aktualizáló történelembölcsele
ti belátásokon is. E koherens esztétikai-teológiai
rendszerben a külőn-kűlőn esetleg kevéssé
meggyőző tételek is helyüket találják. A gondo
latmenet épületessége, az érvvezetés következe
tessége ugyanakkor nem fedi el, inkább együtt
gondolkodó dialógusra kínálja föl az izgalmasan
kérdéses szövegrészeket. Hogy Tamás a valaha
élt legnagyobb gondolkodó; hogy a posztmo
dern kori liberalizmus szükségszerűena nihiliz
mussal tart rokonságot; hogya művészi alkotás
létmódja hézagtalanul leírható az ábrázolás, ki
fejezés és jelentés fogalomhármasával - s még
sorolhatnánk: olyan állításai ezek a könyvnek,
melyek kérdéseket támaszthatnak az olvasó
ban. De mi egyéb jele lehetne egy szellemi alko
tás elevenül ható voltának, mint az, hogy kérde
zésre, gondolkodásra, folytatólagos töprengésre
késztet - azaz párbeszédre hív?

Hasonlóképpen a szímbólumokban átörökíthctő

kuliúra létmegtartó erejére figyelmez és figyel
meztet, csak általánosabb művelődéstörténetiér
vénnyel, tágabb összefüggések érzékeltetésével,


