
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,



a Kereszténység és kultúra című munka. A terem
tés és megváltás kettős aktusában értelmezett vi
lágban a kultúra szerepét s a kereszténység je
lentőségét eredendően szociális elkötelezettség
bírja itt szóra.

A kötet két tanulmányt foglal magában. Az
első szöveg A keresztény kultúra struktúrájáról ad
historikus, de a jelenhez mért összefoglalást. A
kultúrára adott definícióval már az első lapo
kon tisztává téve saját bölcseleti álláspontját s
kulturális hovatartozását: .kuitúra az, aminek fel
adata felépíteni az embert úgy, hogy természete ké
pes legyen befogadni a kegyelmet. Mert a 20. szá
zad után milyen más értelme lehetséges a
kultúrának, a kegyetlenség megélt és megélésé
ben is elképzelhetetlen valósága után. Mindent
a kegyelem szolgálatába állítani." (l0-11.)
(Kiem. az eredetiben - H. T.) (Vagy, a jelképek
nyelvén fogalmazva meg ugyanezt: "a kereszt
kitárulkozó szimbólum, négy ága a négy világ
táj felé a végtelenig hosszabbítható, anélkül,
hogy alakja megváltozna" [56.].) Ezt követően

(keresztény) hit és életvitel, vallás és kultúra ko
rántsem egyértelmű kapcsolatát értelmezi a
dolgozat - a püspöki és a monasztikus misszi
ók korai teljesítményétől a harmadik évezred
társadalmi válságtüneteiig vezetve a vizsgáló
dásban az olvasót. Vázlatosságában is pontos
analízis tárgyává válik a pogány hitvilágok s a
keresztény vallás kommunikációja a középkor
kezdetén, majd a keleti és a nyugati keresztény
ség viszonya, s Magyarország történelmi szere
pe e viszony alakulásában. A jelenre térve a ke
resztény szociális tanítás és munka kerül az
elemzés középpontjába - azzal együtt pedig a
társadalomgondozás mikéntje (s a száz év előtti

francia példa erre), az ökológiai szemlélet mi
benléte. a szociális piacgazdaság jelenkori értel
mezhetősége,az igazságosság és az irgalmasság
ma lehetséges jelentései. A Vigilia hasábjain ta
lán fölösleges is emlékeztetnünk arra, hogy az
"új aszkézis" (70.) zárszószerűen megfogalma
zott kívánalma mennyire szépen s ígéretesen
cseng egybe a "keresztény antropológiai forra
dalom" Johann Baptist Metz-i igényével.

A hagyomány szerepe a keresztény kultúrában
rendkívül személyes hangvételű, már-már me
ditációs irányú írás. Esszé, mely a hagyomány
őrzés és értékteremtés egymástól elválasztha
tatlan feladatát a szabadságra (azaz félelem
nélküli létezésre - boldogságra) és szeretetre
(mely "a valóság, a törvény, a közjó, a létezés
maga" [91.]) rendelt "emberi jelenség" (Teilhard
de Chardin) mulaszthatatlan kötelességeként
tünteti föl. A felelősség nem csekély: "Az érték
teremtés gazdagítja az egész Mindenséget, míg
az értékpusztítás megsérti a kozmoszt." (92.)
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Az így értett világban (melyben "minden és
mindenki azonos szakralitást hordoz" [87.]) Dá
vid Katalin írásai bizonyosan a teremtés, a gaz
dagítás egyetemes műveletébe kapcsolódnak
bele. Annak tudatában s mindegyre azt tudato
sítva, amit a másik kötet is előszeretettel idézett
az "angyali doktorról": "omne ens est bonum"
- minden lét érték.

Ezek után magunknak sem remélhetünk töb
bet, jobbat, mint amit a szerzőnek kívánunk:
még sok hasonló munkát, a szellem még sok
ezekkel egylényegű alkotását. Mert, megint
csak Simone Weil szavaival: "Az értelem nem
kontrollálhatja magát a misztériumot, de töké
letesen hatalmában áll a misztériumhoz vezető

- a misztériumhoz felemelkedő és az onnét
alászálló utak ellenőrzése. Így tökéletesen hű
marad önmagához, ha felismeri, hogy létezik a
lélekben egy hozzá képest felsőbb rendű képes
ség, amely messzebbre vezeti a gondolatot. Ez a
képesség pedig a természetfeletti szeretet."
(Szent István Társulat, Budapest, 2006)

HALMAI TAMÁS

JUHÁSZ ANIKÓ - CSEJTEI DEZSŐ:
TALÁLKOZÁSOK ÉS
TÖRÉSVONALAK
Írók, költők, filozófusok

Miképpen ötvöződik a filozófia és az irodalom
kettőssége: a logika és a poétika, a szó szerinti
és a képi, sokszor szimbolikus és metaforikus
jelentés, a (feltételezhető) realitás síkja és a fik
tív beszéd? Kik azok a költők, író k, akik képe
sek voltak bizonyos filozófiai problémáknak a
meglátására, a rákérdezésre és a bölcseleti ha
gyományon alapuló, sőt néha azon is túl muta
tó, sajátosan egyéni végiggondolásra és kifeje
zésre, és hogyan formálták át az irodalmi
műalkotásba sajátos életfilozófiájukat, egyedi
lét- és történelemértelmezésüket? S kik azok a
filozófusok, akik gondolataikat sziszternatikus
filozófiai rendszerek helyett aforizmákban, köl
tői meditációkban, fiktív és narratív történetek
ben, ironikusan, metaforikusan, így poétikusan
vagy retorikusan közölték? Akik nem féltek az
irodalmias filozófiai locsogás bélyegétől? Vagy
másképpen: hogyan és miről lehet megszólaIni
filozófia és szepirodalom határának "közös
mezsgyéjén"?

Többek között e kérdésekre is válaszol a kö
zelmúltban megjelent Találkozások és torésoona
Iak. Irók, költ6k, filozófusok című elegáns kiadású
könyv. A szerzők: Csejtei Dezső, a Szegedi Tu
dományegyetem filozófus-professzora és felesé
ge, Juhász Anikó, költő-irodalmár-filozófus.A


