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mányait. Bár minden kérdésre nem kapunk 
választ, de egy olyan pillanatképre nyerünk 
rálátást, amely segít eligazodnunk a felekezet-
közi párbeszéd szövevényes összefüggéseiben. 
Az olvasó tájékozódását elősegíti a szakszerű 
magyar fordítás is, amely Mártonffy Marcell 
munkáját dicséri, aki a közép-európai iroda-
lom és a teológia szakértőjeként hiteles és köz-
érthető nyelven tette elérhetővé Koch bíboros 
munkáját.

András Szabolcs

Rod Dreher: Szent Benedek 
válaszútján. Túlélési terv egy 
kereszténység utáni világban
Osiris, MCC, Budapest, 2021

A szerző kiléte és munkássága a magyar köz-
életet is nagyon foglalkoztatja. Számos vitát, 
interjút közölt vele a közelmúltban több mé-
diafelület. Hagyományosan jobboldali poli-
tikai szemléletet képvisel, ezért sokan úgy te-
kintik, mint a kereszténységét nyíltan vállaló 
politikust, írót.

Rod Dreher 1967-ben az USA Louisiana 
államában született, metodista családban ne-
velkedett, 30 évesen megházasodott, s felesé-
gével három gyermeket nevelnek. 2001-ben 
katolizált, ám az amerikai katolikus egyház-
ban később tapasztalt visszaéléseken maga 
is megbotránkozott, és 2015-ben a keleti 
ortodox egyházba lépett. Számos publikáci-
ója közül a 2017-ben megjelent The Bene
dict Option című műve tette őt híressé szerte 
a nyugati világban. Gondolatai közel egy 
évtizeden át érlelődtek „The American Con-
servative” néven megjelent blogbejegyzésein. 
A szerző meglátásai mind a szekuláris, mind 
a vallásos sajtóban visszhangra találtak. Már 
az eltelt néhány év alatt is rengetegen idézték, 
mert aktuális, radikális, sőt kereszténységünk 

szempontjából gyakran húsbavágó kérdése-
ket feszeget a maga lelkes stílusában.

Időszerű problémát fejteget, hiszen a nyu-
gati civilizáció valóban válaszútra érkezett. 
Vitathatatlan tény, hogy a keresztény hagyo-
mányokra épülő társadalmak alapvető meg-
újulásra szorulnak. A kezünkben levő kötet a 
bevezetést követően 10 fejezetre oszlik, majd 
a 330. oldaltól a szerző végkövetkeztetését ol-
vashatjuk. Gondolatainak kiindulópontja a 
nyugati világot ért súlyos spirituális és kultu-
rális válság. Ennek mibenlétéről a „Vízözön” 
című fejezetben ír, majd „A válság gyökerei” 
címmel írt 2. fejezetben annak történetét 
tárja fel. A 14. századtól lépésenként mutat 
rá, hogyan veszítette el a Nyugat embere 
a felsőbb tekintély iránti érzékét, és ennek 
következtében hogyan hullt a társadalom 
atomjaira napjainkig. Zygmunt Bauman szo-
ciológus szavaival élve A „cseppfolyós moder-
nitás” korát éljük, amikor a korábbi szilárd 
értékek szertefoszlottak a nyugati társadalom-
ban. „A nyugati világ úgy él, mintha Isten 
nem létezne” – idézi XVI. Benedek pápát. „Az 
veszett el számunkra, ami összeköt bennün-
ket egymással” (83.). A dekadens társadalom 
könnyen kiábrándítja az embert, hiszen indi-
vidualizmusának mindenek fölé emelésével 
és támogatásával automatikusan és szó nélkül 
elvonja tőle, amire születésénél és teremtésénél 
fogva igénye és jogosultsága van: szorult hely-
zetében, örömében vagy bánatában magának a 
közösségnek a támogatását. Dreher könyvének 
az egyik legnagyobb értéke, hogy a benedeki 
opción keresztül újra felmutatja, hogy az em-
ber közösségi lény, a keresztény ember kétsze-
resen az: közösség nélkül nincs kereszténység.

A kötet fordítója, Bakos Gergely OSB utó-
szavából megtudhatjuk, hogy a szerző alapvető 
gondolata Alasdair MacIntyre méltán nevezetes 
erkölcsfilozófiai tanulmányát fejtegeti tovább, 
melyet a The Benedict Option című könyvében 
alaposan kifejt. A skót filozófus párhuzamot 
von az 5. században már szétesőfélben levő 



– 110 –

Recenziók

Római Birodalom erkölcsi és társadalmi 
helyzete és korunk válsága között, sőt arra is 
rámutat, hogy annak idején a Szent Benedek 
reguláját követő monasztikus szerzetesek mu-
tattak valós alternatív útvonalat, amely kive-
zetett a kor válságból. Ez a gondolat ragadta 
meg Rod  Drehert, s motiválta arra, hogy az 
észak-amerikai keresztények válságos helyzetét 
és pesszimisztikus jövőképét megrajzolja. Szer-
zőnk, aki sokáig pártpolitikai színtéren is elkö-
telezett volt, sokak számára meglepő aktuális 
párhuzamokat hoz, pontosabban az elmúlt 
évek politikai fordulatainak hátterébe enged 
betekintést. Nem tussolja el kiábrándulását, s 
ez indítja új utakra.

Könyvének harmadik fejezetét arra szánja, 
hogy megmutassa, mit tanult a mai bencések-
től. Nem volt rest, felkereste Szent Benedek 
szülővárosát, az itáliai Nursiát, hogy az ottani 
Benedek-rendi szerzetesek között hosszabb 
időt töltsön; az ősi Regulát tanulmányozta, 
és a szerzetesekkel beszélgetett. Vele együtt 
fedezzük fel a Regulában megőrzött bölcses-
séget, amely nem a kiváltságosoknak, hanem 
a mindennapi küzdelmekben élő Krisztus- 
követőnek ad útmutatást. Miközben a szer-
zetesközösség életéről olvasok, magam is el-
gondolkodom azon, hogy milyen lelkülettel 
végzem mindennapi munkámat, az imádság 
átjárja-e egész napomat, minden cselekede-
temet. Szerzőnket megérinti a monostorban 
megtapasztalt közösségi lét, ahol minden fon-
tos döntést együtt kell meghozniuk, figyelem-
be véve társaik érdekét. A  vendégszeretetről 
nemcsak a Regulát idézve olvasunk, hanem 
konkrét megvalósulásában is láthatjuk. 
A könyv e fejezete olyan lelki olvasmánynak 
minősül, ahol egy lényeglátó idegenvezető kí-
sér a Regula ösvényein járva. De mielőtt még 
azt kérdeznénk a könyv szerzőjétől, hogy ha 
ilyen hitelesnek látja a bencés szabályzat sze-
rinti életet, miért nem maradt ott akár har-
madrendi szerzetesnek, ő maga lép tovább 
és vezeti olvasóját e szavakkal: „Hogyan visz-

szük ki a bencés bölcsességet a monostorból, 
s hogyan alkalmazzuk a 21. századi világi 
élet kihívásaira?” Majd így folytatja: „A ben-
cés spiritualitás arra tanít, hogy szeretettel és 
türelemmel kezeljük a világot, s alakítsuk át 
– amint a Szentlélek átalakít minket. Szent 
Benedek válaszútja a Regula erényeiből me-
rít annak érdekében, hogy a keresztények 
másképpen álljanak hozzá a közé lethez, egy-
házhoz, családhoz, közösséghez, neveléshez, 
munkájukhoz, szexualitáshoz és a technoló-
giához” (117.). Következetesen és átfogóan 
megy végig a Regula által nyújtott biztonságos 
közeg bemutatásán, és próbálja ennek gyakor-
latát a hétköznapokba, e világba átültetni. Jól 
strukturált, összefoglaló munka, látszik, hogy 
tapasztalaton alapszik. Mindenképp tovább-
gondolásra késztet saját életmódunkkal és 
kereszténységünkkel kapcsolatban, és rávilágít 
annak hiányosságaira.

A korábbi felismerések fényében a 4. feje-
zetben a kötet szerzője az „újfajta keresztény 
közéletről” értekezik. Az USA-beli politikai 
játszmákból kiábrándulva azt vallja, hogy „a 
növekvő és megállíthatatlan széttöredezés 
korszakában” a vallásos konzervatívok – akik 
közé önmagát is sorolja – a hatalmi pozíciók 
keresésénél jobban járnának, ha „virágzó szub-
kultúrákat” építenének (127.). Meggyőződése 
szerint a kultúra visszanyeréséért és megújí-
tásáért nem az egyházon kívül, hanem azon 
belül kell dolgozni. Attól óv, hogy a mai tö-
megtársadalom fősodra  (mainstream) magával 
ragadja a keresztényeket, hiszen ahogy fogal-
maz: „spirituális halált jelent együtt haladni 
a fősodorral”. A nyugati világ keresztényének 
azért kell visszahúzódnia, hogy – miként Szent 
Benedek korában a monostorok közössége és 
a körülöttük élő világi keresztények – ma is 
alternatív társadalmat tudjon kiépíteni, hogy 
így bensőleg és a támogató közösség által meg-
erősödve szolgálhasson másokat. Ehhez pedig 
a családokat, az egyházi közösségeket és az is-
kolákat kell megerősíteni, és a vendégszeretet 
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hálózatait kell kiépíteni. Könyvének további 
fejezeteiben Dreher ezekről ír, de immár nem 
elméleti megfontolásokat, hanem saját dön-
téseinek következményeit fogalmazza meg, és 
mintegy pasztorálteológiai útmutatást ad. 

A keresztény közösségépítésről „A ke-
resztény falu eszméje” című fejezetben szól. 
Dreher hitelessége abban áll, hogy saját 
családi életét is ebbe az irányba mozdította 
el. A templomot nem fogyasztói élményként 
kezeli, hanem élete központjának tekinti. 

Hazánkban is kardinális kérdés az oktatás 
mibenléte. Tudjuk, hogy az iskolák világa 
meghatározza a következő nemzedék életét. 
Szerzőnk, aki blogja segítségével sok szülővel 
került kapcsolatba, széleslátókörűen és mesz-
szemenően látja az amerikai ún. „nyilvános 
iskolákban” folyó oktatás és nevelés hiányossá-
gait és buktatóit, ugyanakkor óva int attól is, 
hogy a keresztény iskolákat idealizálja. Sajátos 
szempontjait érdemes megfontolni, ám szük-
séges a magyar viszonyokra adaptálni. 

Kategorikus szemléletében, amely végig-
kíséri a könyv mondanivalóját, benne van a 
kereszténység radikalizmusának magja, ám 
„a hagyományos”, „ortodox”, „konzervatív” 
szavakat sok helyen a jó és igaz jelzők szino-
nimájaként használja, ami az értékek és az ér-
tékelés összemosását és gyakran leszűkítését is 
jelentik.

Végül összefoglalóan azt mondanám, hogy 
Rod Dreher prófétai ihletettségű művét 
legszívesebben azoknak ajánlanám, akik ké-
szek azt közösségi megfontolás tárgyává tenni. 
Alkossunk olvasókört arra, hogy a kötet 
fejezeteiben olvasottakat alkalomról alkalomra 
kisközösségben átbeszélgessük. Jó esetben 
nemcsak az aktuális kihívásokat ismerhetjük 
fel, hanem közösségi válaszlépést is tehetünk! 

Köszönet illeti a kiadót, amely szép kiállítá-
sú, ízlésesen tördelt, jól olvasható kötetet adott 
az olvasó kezébe. Elengedhetetlenül hasznos-
nak bizonyulnak a fordító, Bakos Gergely OSB 
által adott lábjegyzetek, amelyekkel a magyar 

olvasó számára segítséget ad az amerikai olvasó 
számára evidens kifejezések megértéséhez.

Thorday Attila 

Rik van Nieuwenhove: Thomas 
Aquinas and Contemplation
Oxford University Press, Oxford, 2021

A Sapientiana folyóirat főszerkesztője hívta 
fel figyelmem a könyvre, amiért hálás vagyok 
neki. A munka szerzője Rik van Nieuwen-
hove, jelenleg az angliai Durham Egyetem 
tanára, számos kitűnő középkori teológiával 
foglalkozó monográfia szerzője (Introduction 
to Medieval Theology, Introduction to the Tri
nity, The Theology of Thomas Aquinas, Jan van 
Ruusbroec. Mystical Theologian of the Trinity). 
Publikációit áttekintve meggyőződhetünk 
róla, hogy a szemlélődés témája legalább tíz 
éve foglalkoztatja, joggal várjuk tehát, hogy a 
belga származású katolikus teológus egy kiér-
lelt, átgondolt munkát nyújt át olvasásra.

Annak dacára, hogy Tamás az emberi élet 
célját Isten szemlélésében határozta meg, más 
nagy témákhoz képest kevesebb teret szentelt 
a földi szemlélődés leírásának. Egyes kutatók 
egyenesen úgy vélték, e téma egyáltalán nem 
volt fontos számára. Mások iróniával jegyzik 
meg, hogy a doctor angelicus számára a kon-
templáció a tudományos munkával, magá-
val az írással esett egybe. A téma a Tamás-
kutatásban is mostohán kezelt. Ha az utóbbi 
fél évszázad vonatkozó monográfiáit akarjuk 
összeszámolni, alighanem egy kezünk is elég 
lesz hozzá. A szerző vitába száll e közkeletű el-
képzelésekkel, igazolva, hogy Tamás életének 
különböző szakaszaiban újra és újra visszatér 
ehhez a fontos témához, és kidolgozza a szem-
lélődés filozófiai és teológiai vonatkozásait, 
monográfiája pedig azt ígéri, képes orvosolni 
a szakirodalom egyoldalúságait. A  szerző he-
lyesen látja meg a problémát: Tamás szemlé-




