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A szakrális művészet, a liturgikus teológia, a II. vatikáni zsinatot megelőző Liturgikus Mozgalom és a 

modern templomépítészet egyik legjelentősebb szakértője, a belgiumi Saint-André de Clerlande ben-

cés perjelség szerzetese. 1959-től 1980-ig az Art d’Église című folyóirat főszerkesztője, számos könyv 

szerzője. Teológiai és filozófiai képzettsége a modern művészet iránti érzékenységgel párosult, s ez 

alkalmassá tette őt arra a párbeszédre, amely nem csupán elméleti szinten, hanem a művészekkel folyó 

gyakorlati együttműködésben is igen gyümölcsöző volt. Tanácsaival segítette azt a teológiai gondolko-

dást, amely megelőzte a pannonhalmi bazilika 2012-es belső felújítását. 

A Bencés Kiadónál megjelent könyve:  

• A hely szelleme a keresztény építészetben, 2005 
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