
nincs vallásos művészetük, hanem az, hogy a mű-
vészet egészéből különösen fontos és becses mű-
vészetként kiemelt magas rendű vallásos művé-
szet helyére a legsilányabb, többnyire ártalmas
művészetet állították, amelynek célja egyesek
gyönyörködtetése, és ezért már puszta kivételes-
ségénél fogva is ellentétes a világtestvériségnek
azzal a keresztény elvével, amely korunk vallásos
tudatát alkotja.” Tolsztoj mindezt lelki és szellemi
betegségnek minősíti, amiből a gyógyulás csak
Krisztus tanításának az elfogadásával lehetséges.
Summázata: „A művészetnek ma az a rendelte-
tése, hogy az értelem területéről az érzelem terü -
letére tegye át azt az igazságot, hogy az embe-
rek boldogságának kulcsa egyesülésükben van,
és a most uralkodó erőszak helyén megteremtse
az Isten, vagyis a szeretet uralmát… A keresztény
művészetnek az a feladata, hogy megvalósítsa az
emberek testvéri egyesülését.”

Ez gyönyörű, bár utópisztikus optimizmus.
Külön vizsgálódás tárgya lehetne, hogy mennyi
valósult meg Tolsztoj művészet-etikai és eszté-
tikai elképzeléseiből a 20. század irodalmában,
művészetében. (Ford. Makai Imre és S. Nyírő Jó -
zsef; Európa Kiadó, Budapest, 2010)

BODNÁR DÁNIEL

A VILÁG TENGELYE
Várszegi Asztrik: A hely szerelmese
című könyvének margójára

Manapság ritka adomány, hogy olyan házban
lakhassunk, amit teljes egészében természetes
anyagokból — kő, agyag, fa, nád stb. — építettek,
és ahol a sátorhoz hasonló, egyébként mondjuk,
mexikói „cubana” középpontjában, a csúcsos
tetőn át is kimagasló, oldalágait részben megőr-
zött, sudár fa áll. Műépítész barátom, aki néha
befogad, mesélte, hogy a telken átfolyó patak
mellett, az elképzelt épület méretének megfelelő
távolságra legelőször ezt a fatörzset helyezte el,
és ez lett a hajlék centruma, világtengelye. Az
„Axa Mundi”. Az ő tájépítő művészetében ez a
legősibb, a spirituális mozzanat, amely egyszer-
smind lelki otthonná, s mintegy szentéllyé is
teszi a megálmodott lakhelyet.

A kolostorokat alapító szerzetesek viszonya a
kiválasztott tájhoz, rendszerint fennsíkhoz, domb-
hoz, hegygerinchez stb., ehhez hasonló, csakhogy
még kifinomultabb jellegű. Ahogyan a Vigilia
2010. januári számában olvashattuk: „A táj gon-
dolati mondanivaló hordozója, a természetet az
emberi érzékelés és gondolkodás alakítja át tájjá.
A természet azáltal válik tájjá, hogy az ember meg-
tölti saját érzelmeivel, vágyaival, emlékezetével,

hozzákapcsolja vallásos elképzeléseit, azaz eszmei
többletet vetít belé. A keresztény hagiográfiában
a spiritualizált tájnak az egyházatyák korától
kezdve fontos szerepe volt. A szentéletrajzok szá-
mos toposzt használnak, hogy a szent ember élet-
szentségét bizonyítsák. A táj és a természet is ezek
közé a toposzok közé tartozik, szerepe elsősorban
az, hogy a bemutatott eszményt alátámassza”
(Urbán Imre: Puszta sivatag és Paradicsomkert. Táj
és természet a remeterendek és ciszterciták középkori fel-
fogásában. Vigilia, 2010. január, 2–9.).

Pannonhalma monostorának kialakulása in-
kább az egykori ciszterciek tájmodelljét követi,
nem a „puszta sivatag”, hanem „a szemet gyö-
nyörködtető, termékeny Paradicsomkert” érté-
keinek látványos foglalata. Urbán a fönti tanul-
mányban már Szent Romualdusra is hivatkozik,
akiről Petrus Damiani írta: „Bár Romualdus el-
viselte a terméketlenséget, mégis olyan föld után
vágyakozott, ahol a növekedő lelkek illő gyü-
mölcsöt hozhatnak” (Vita Beati Romualdi. Istituto
Storico Italiano, Fonti per storia d’Italia, No. 94.
Roma, 1957, 74.).

Nos, Pannonhalmán annak a világnak a ten-
gelye található meg szimbolikusan, amelyben a
„növekedő lelkek illő gyümölcsöt hozhatnak”.
A bencés rend, a kolostor főapátját, Várszegi
Asztrik atyát igen nehéz elképzelni egy „puszta
sivatag” remetéjeként, lévén, hogy hivatásához
tartozik pedagógusnak lenni, hiszen a tanító rend
tagjaként számtalan évjárat nevelője is. A bencés
gimnáziumból bizonyára nagyon sok gyümöl-
csöző lélek sereglett szét Pannóniában, s talán az
egész világon, akiknek a hely, ahol növendékek
lehettek, a világ tengelyeként szolgálhatott spi-
rituális értelemben is. „A korai szerzetesek nyi-
latkozataiban találkozunk az amator loci, a hely
szerelmese kifejezéssel. Magam is ilyen vagyok.
Egy szerzetes számára a monostor az Istennel
való találkozás helye” — írja a szóban forgó
könyv 205. oldalán.

A kötet címe sem véletlen tehát: A hely szerel-
mese maga a főapát, aki Elmer István rövid kér-
déseire válaszolva beszéli el egy egész élet leg-
főbb fejezeteit, amelyekből egyúttal a Krisztus
követésére „föltett” életpálya bizonyságtétele
bontakozik ki.

A kolostori élet általában a szakrális térben
játszódó, rítusok által is szabályozott folyamat,
ám Asztrik atya alkatában nagyon fontos ténye -
ző az a nyitottság, ami megfelelő kommuniká-
ció val a kívülállók számára is átjárást biztosít a
szent és a profán társadalmi terek, szférák között.

Nem is lehetne jó nevelő az a szerzetes, aki az
ezredfordulón felnőtt gyermekek nagyon is evi-
lági, értékvesztett, gyakran vulgáris, emberalatti
környezetére, a kritikus helyzetben lévő egész ma-
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gyarországi kulturális atmoszférára ne figyelne
oda olyan szeretettel, amely nem nélkülözi a kellő
kritikát sem. Az elbeszélő nem tér ki rá, de az ol-
vasó megállapíthatja, hogy a többféle identitású
ősök leszármazottja nemigen lehet szűkkeblű
egyén. Jézus követőjeként a legjobb, amit tehet:
„Körülfog a sokféleség, olykor emberi káosz, s
igyekszem a közösséget összefogni, tagjai közt
közvetíteni és a nézeteltéréseket kiegyenlíteni,
közben saját szabadságomat és hivatásomból adó-
dóan a Krisztushoz kötő hűséget megtartani”
(71.). A legpontosabb kifejezés talán, hogy a könyv
főszereplője integratív személyiség.

Számomra nagyon fontos az a mondanivalója
is, ami egyfajta „ars paedagogica” a törött és ösz-
szekötött szárnyú madár példázatában: „Egy-két
hónapig tápláltam, majd vezértollai között elvág-
tam a pamutszálat s fölengedtem. Kiterjesztett szár-
nyával két, széles tájékozódó kört írt le a házunk
fölött, s elrepült a szárhalmi erdőbe. Pedagógiai
munkámban és az emberekkel való foglalkozásban
a következő maradt meg az ölyvvel töltött időből:
Isten mindegyikünknek adott szárnyat, de te az
én szárnyamon nem repülhetsz, csak a sajátodon.
Pedagógusként a növendéket hozzá kellett segí-
tenem saját szárnyak kifejlesztéséhez. S ezt az ege-
részölyv tanította meg nekem”(101–102.).

Jómagam, mint „külhoni” olvasó, Asztrik atya
következő gondolatát tartom a legégetőbben ak-
tuálisnak: „Lehet, hogy a családi háttér is oka, de
egyre inkább úgy látom, a Kárpát-medencében a
katolikus egyház egyfajta közvetítő szerepet tölt-
het be a nacionalizmusukba szorult népek között.
A politika nem érheti el azt, amit az egyház elér-
hetne e népek megbékéltetése érdekében” (22.).

Pilinszky János írta: „Latrokként tér és idő ke-
resztjére vagyunk mi verve, emberek…” Vársze -
gi Asztrik hitvallásában a kereszt maga a világ
tengelye. Krisztus követése az átölelését jelenti
annak a keresztnek, amely(ek) mi magunk va-
gyunk, a nekünk adatott élet. Teher ugyan, de
Krisztus nyomába lépve vinni hatalmas erőt ad
a Tőle kapott szeretet. (Szent István Társulat, Bu -
da pest, 2010)

CS. GYIMESI ÉVA

SZUNYOGH XAVÉR FERENC:
A LÉT BÖLCSELETE

Szunyogh Xavér Ferenc a bencés rend egyik leg-
nagyobb alakja volt a két világháború utáni idő-
ben. A Budapesti Bencés Gimnázium tanára volt
az egyházi iskolák államosításáig, ez után osz-
toz nia kellett a szókimondó papok sorsában, és
börtönbe került, élete végét pedig Pannonhal-
mán töltötte.

Diákjai rajongtak érte, de életét nem töltötte
be a tanítás. Mintegy 1200 szentbeszédet tartott,
nagyszámú könyvet adott ki, ám liturgikus mű-
ködése volt a legfontosabb. Leírhatjuk, hogy meg-
 előzte a II. Vatikánumot. Magyarul keresztelt és
esketett, a hívekkel szembe fordulva misézett,
élete legnagyobb hatást keltő műve, la tin–ma -
gyar misszáléja pedig, amely két nyelven kö-
zölte a szentmise állandó és az év minden nap-
jának változó részét, tízezrek számára tette
érthetővé a szentmisét.

Egyetlen kirándulást tett a filozófia területére,
és ezt értünk, diákjaiért tette. Akkor a nyolcadik
osztályban filozófia óra is volt, amelyet nehéz volt
megfelelő tartalommal megtölteni, mert megfe-
lelő tankönyv sem volt. Elvállalta ezt az órát. Ez
a könyv 65 évvel ezelőtti diákjai, Bagdy Gábor,
Dányi Dezső és Juhász József által megőrzött sok-
szorosított jegyzet újranyomása (Juhász József
Szunyogh Xavér Ferencről írt életrajzával és
Schwanner Endre róla készített, egyéniségét tö-
kéletesen visszaadó portréfotójával).

A könyv nem más, mint a skolasztikus filozó-
fia alapjainak és a természetes Isten-érveknek
rövid összefoglalása 17–18 éves fiatalok számára.
Népszerű, könnyen olvasható, ma is időszerű, és
nem lép fel azzal az igénnyel, hogy bármi igazán
újat adjon elő. Négy része „Az általános metafi-
zika”, „A részletes metafizika”, „A fizikai Isten-
érvek” és „A lélektani Isten-érvek”. Az első rész
a metafizika fogalmát és fölosztását, majd a lét, a
való fogalmát és az okság bölcseletét foglalja ma-
gában. A második rész megkülönbözteti a termé-
szet és az ember bölcseletét, először az anyag, az
élet és a világegyetem bölcseletét tárgyalva, majd
a tapasztalati és a bölcseleti lélektant. A fizikai
Isten-érvekkel foglalkozó rész a rend, a törvények
és a célszerűség tapasztalatából indulnak ki, és ezt
követik a csillagászatból és a biológiából vett
érvek. A negyedik, a lélektani Isten-évekkel fog-
lalkozó rész talán a legfontosabb, foglalkozik a ne-
gatív Isten-érvekkel, tehát a tagadás tarthatatlan-
ságával is, és ezt a záró részt az Isten mibenlétére,
valamint az Isten és a világ kapcsolatára vonat-
kozó fejtegetések zárják le. Valószínű, hogy a
szerző egyes természettudományos jellegű része-
ket ma már kissé másként írna meg, a könyvet
mégis a legmelegebben ajánljuk a hit és a keresz-
tény filozófia kérdései iránt érdeklődő fiataloknak
és a velük foglalkozóknak. Ma sem tudunk olyan
könyvet, amely ennél jobb és közérthetőbb, alap-
fokú áttekintést tudna adni mindezekről a kér-
désekről olyan fiataloknak, akik ennek a kérdés-
nek nem szakértői, és — más lévén a hivatásuk
— nem is akarnak azzá válni. (Novum Pocket,
Sop ron, 2010)

SZAKOLCZAI GYÖRGY
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