
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)
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