
(ezek segítették a restaurátor munkáját), illetve
a roncs állapotukról készült fényképeket láthat
juk. Ilyesformán halvány sejtelmünk lehet arról,
mekkora szakértelmet és türelmet kivánt a
műtárgyak restaurálása. Bizony, sokszor köny
nyebb lett volna újra elkészíteni némelyiket,
mint visszaállítani régi állapotukat. Ezt bizo
nyítják a videofelvételek is, melyeket a tárlattal
szomszédos helyiségben tekinthetnek meg a
látogatók Ezeken a rnester, munka közben ma
gyarázZa el és mutatja meg az egy-egy tárgy
helyreállításakor alkalmazott eljárásokat, ötlete
ket. A kiállításnak külön értéke ez, hiszen a res
taurátorok tevékenységébe vajmi ritkán pillant
hatunk be.

A kiállítás. az Esterházy-gyűjtemény anyaga
mellett Szvetnik Joachim önálló művészi tevé
kenységét is felvillantja, és így teljes képet ka
punk sokoldalú tehetségéről. Önálló alkotásai
között nemcsak vázlatot, rajzot láthatunk, ha-

Teológia

Új egyházi kiadványok

Basll Hume: A vándor útja
A szerző egy észak-angliai bencés kolostor apát
jából lett westminsteri érsek, bíboros, az angol
katolikus egyház feje. Írásai - mint egyénisége
és egész tevékenysége is - megejtően egysze
rűek, s éppen ezért annyira hatásosak. "Lelki
jegyzetfüzet"-nek nevezi művét, s az írások
többsége valóban a főpásztor egy-egy beszédé
re, előadására, tanulmányára épül, vagy a körü
lötte zajló életre utaló reflexióját tartalmazza.
A könyvből mégis határozottan kirajzolódik egy
sajátos és rokonszenves lelkiség: a püspök
vándornak érzi önmagát, és - felhasználva az
ősi hasonlatot - vándorútnak tartja a keresz
tény ember életét. Az örök élet vándorútján a
20. században járó zarándok jegyzetei ezek.
Zarándoktársunk tehát az égi haza felé - s úti
jegyzetei mínket is megerősíthetnek a magunk
útján. - Az utóbbi időkben egyre több püspök
nevét ismeri a világ könyvei nyomán. A könyv-
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nem plaketteket. sőt egy csaknem tíz év
munkáját dicsérő rendkivül finom művű dom
borítást is. Megcsodálhatjuk két portréját, me
lyek a mellszobor műfajábanszokatlan eljárással:
rézdomborítással készültek

Úttörőnekmondhatjuk e kiállítást, hiszen mö
dot ad arra, hogy ne csak művészek, hanem
restaurátorok alkotásait, tevékenységet is megis
merhessük. Ki tudja, miért, az ő működésük

homályban marad. Pedig ezúttal is bebizonyoso
dott, hogy munkájuk ugyancsak értékes, éppúgy
"kirakatba való", rnínt a művészeké, csak éppen
más jellegű. Az Iparművészeti Múzeumban meg
rendezett kiállítás szemlélője mindenesetre
úgy érzi: mégis igazi művészt ismerhetett meg,
emberi közelségből. úgy feltáruikozva, úgy
megnyílva, ahogy az igazán jelentékenyek: rej
tőzködve, alázatosan, a tehetség, elhivatottság
hitelével.

Fábry Eszter

nyomtatás korában természetesnek kell tarta
nunk, hogy a tanításra szentségi felhatalmazást
kapott püspök az írott szö segítségével is irá
nyítsa híveit. Ilyen Basil Hume, bár ő nem teo
lógiai szakkönyvet ad a kezünkbe, hanem egy
mélyen hívő és gondolkodó ember reflexióit a
keresztény élet hétköznapjairól. (OMC)

Ezt tudnillik tudni illik!
A "kereső felnőtteknek" szóló katekizmus erede
tije jól ismert francia folyóirat, a Faites et Saisons
különszámaként jelent meg. Mint a kiadó elősza

va megjegyzi, a katolikus hittel ismerkedőknek
szantak ezt a kis összefoglalást, amely csak a
legszükségesebb tájékoztatást, a hit ábécéjét
tartalmazza. Mindezt a régi katekizmusok
kérdés-felelet formájában. A 150 kérdés-válasz
sorát néhány szentírási idézet és vers szakítja
meg.

Akérdések ügyesen foglalják össze a legfonto
sabb tudnivalókat: a keresztények, a Biblia, Isten,
Jézus, a Szentlélek, az egyház, a szentségek, a
keresztény erkölcs.

A könyvecske olvasásakor mégis súlyos
kétségeink támadnak. Amolyan "gyorstalpaló
tanfolyam" ez azok számára, akik néhány órás
előkészület után valamelyik szentséget kivánják
fölvenni. Kellő előkészület ( tehát tudás, szándék
és hit) nélkül nem szabad fölvenni a szentsége
ket. De vajon elegendő előkészületnek mond-



hat juk-e, ha valaki ennyit megtud a katolikus
hitről? Kérdéseink tovább szaporodnak, ha a
részletekben elmélyedünk. Akönyvecske ugyan
is néhány lényeges pontban leegyszerűsíti, "Ie
kerekíti", adivathoz alkalmazza a katolikus hi
tet. Elképzelhető, hogy így kevesebb ellenállás
ra talál a nem hívők között - ennek érde
kében azonban nem szabad elhallgatnunk
egyet sem a hit alapigazságai közül. Hogy csak
két példát említsek: tizenegy válaszban ismer
jük meg Jézust - de alig esik szö arról, hogy
feltámadt s lsten Fiának bizonyult; erről nem
szól a szentmisével kapcsolatban sem, amint
nem említi a mise áldozatjellegét sem. A kiadó
néhány kényes ponton szerenesés kézzel igazí
tott az eredeti, a hitigazságokat még lazábban
előadó szövegen - sajnos nem eleget. (Egy
javított, második kiadásban akadhatnak más, ki
sebb igazítanivalók is. Megéri-e a címmel ma
gávai átlépni a magyar helyesírás szabályain?
Nem kellene-e a világvallásokat a francia he
lyett a magyar ábécé sorrendjében közölní?
(OMC)

Agostino Trapé: Szent Ágoston
Szent Ágoston az egyház legnagyobb egyéniségei
és, .legnagyobb hatásu szentjét közé tartozik.
Életútja valóban a kegyelem csodája ,- Vallomá
sai pedig felülmúlhatatlanul tárják elénk a té
velygő, Istent kereső, majd megtaláló ember
küzdelmeit és boldogságát. Agostino Trapé
nem egyszerűenéletrajzot ír, de távol áll tőle a
szentek életíróiba oly sokáig beidegződött

jámbor, édeskés hangnem is. Amint előszavá

ban írja, Ágostont, az embert, a lelkipásztort és
a misztikust kívánja bemutatni. Hozzátehetjük:
és a teológust, az eretnekekkel szemben a ka
tolikus hitet védelmező egyháztanítót. Törté
nelmi korfordulóban él Ágoston - nem köny
nyű feladatra vállalkozik, aki hitelesen kívánja
bemutatni a kort, annak politikai, egyházpoliti
kai és teológiai küzdelmeit. Trapé hatalmas is
meretanyagot tár elénk - mondanivalója azon
ban annyira világosan rendezett és fogalmazott,
hogy eligazodik benne az is, aki most ismerke
dik ezekkel az eszmékkel és eseményekkel.
Csak hálásak lehetünk a könyv megjelente
téséért mind a fordítónak, mind a kiadónak.
Egyetlen konkrét javaslatunk lenne: rendet kel
lene tenni az egyházi nyelvben használatos sza-

vak helyesírásában. Hogyan írjuk: Szt. vagySzent
Ágoston? Akönyvben három !apon ugyanannak a
szönak négyféle írásformájával találkozunk: pe
lágianusok, pelágianusok, pelágiánusok, pelagi
ánusok. Az egész magyar nyelvmúvelés javára
válna, ha rnegszületnék az egységes egyházi he
lyesírási szabályzat, a legújabb helyesírási sza
bályzat kiegészítőjeként. (S mekkora eredmény
volna, ha ezt ökumenikus összefogással dol
goznák ki és fogadnák el!?) (Szent István
Társulat)

Romano Guardini: Az imádság iskolájában
Guardini századunk méltánytalanul elfelejtett
nagy teológusai közé tartozik. 1985-ben, szü
letésének századik évfordulóján tanulmányok,
könyvek idézték fel alakját, főleg hazájában,
Németországban, s több könyvét is újra kiadták.
Gazdag és sok tekintetben új utakat fölfedező

életműve azonban nem talált igazi fogadtatásra
és folytatásra. Ennek oka részben a világháború,
részben pedig az, hogy a II. Vatikáni zsinattal
megújuló teológia már túllépett Guardininak a
maga korában igazán újszerű szemléletén is.

A- zsinat egyik leglátványosabb reformja a
liturgia megújítása volt. Ezt azonban a húszas
években kezdődött liturgikus reform készítette
elő. A munkába Guardini is.belekapcsolödott, s
két könyvecskéje egyszerű nyelven, mély
érzékkel tárta fel a liturgia szimbólumrend
szerét. misztikáját. Ez a kötet A liturgia szelle
me című könyvecskét tartalmazza, amely 1940
ben magyar nyelven is elsőként kezdte formál
ni az új liturgikus szemléletet. A kötet címéül
szolgáló könyv nyomtatásban most jelenik meg
először magyarul. Guardini hosszú éveken át a
keresztény világnézet és vallásfilozófia profesz
szora volt a müncheni egyetemen. Számos kö
nyve azonban a keresztény élet gyakorlatához
ad útmutatást. Az imádság Guardini szerint ke
gyelem és szükségszerüség, de egyben fárad
ságos kötelesség is. Nem érhetjük be tehát az
ajándékba kapott élménnyel, végig kell járnunk
az imádság előiskoláját is: tanulnunk is kell
imádkozni. - A kötetet jól egészíti ki a Mi
atyánkról szölö füzet: bensőséges elmélkedés
arról az imáról, amelyre Jézus tanított meg
bennünket. - A könyv "kötelező olvasmánya"
lehetne mindazoknak, akik igényesebb lelki
életre törekszenek. (Szent István Társulat)
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