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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-
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lődés-koncepciója filozófiai, etikai és teológiai 
problémákat egyaránt érint, s ez bizony kihí-
vás elé állítja a módfelett specializált akadémi-
ai kutatást.

Nieuwenhove széles terepbejárást folytat 
a kontempláció fogalmának feltárásáért. Át-
tekinti a fogalom episztemológiai (ismere-
telméleti) alapjait (2.), a transzcendentálék 
problémáját (3.), a rendi kontextust (4.), Ta-
más teológia- és hitfelfogását (5.), a szeretet 
és a szemlélődés összefüggését (6.), a Lélek 
ajándékait (7.) és a végső boldogság témáját 
(8. fejezet). Már a fejezetek puszta felsorolá-
sa is alighanem ambivalens érzéssel tölti el a 
legtöbb olvasót. Egy ötletes, újszerű beveze-
tést tartunk kezünkben Aquinói Szent Tamás 
egész gondolkodásához? Melyik fejezetet kell 
elolvasnom ahhoz, hogy megtudjam, mi is a 
szemlélődés valójában? Melyik fejezetbe szö-
kött és rejtőzött el az eredeti téma? Ezek a 
kérdések nem alaptalanok. Nem gondolom 
például, hogy a transzcendentálék ismerete 
nélkül ne lehetne megérteni, mi is a szemlé-
lődés Tamásnál. Ám el kell ismerni, a szerző 
ügyesen fogja kézen olvasóját, és figyelemre-
méltó szakértelemmel és érdekfeszítő módon 
kalauzolja végig a tamási gondolkodás legkü-
lönbözőbb területein.

Arról, hogy miben is áll a szemlélődés Ta-
másnál, leginkább az első fejezetből tájéko-
zódhatunk. A kontempláció eszerint az igaz-
ság − kiváltképp az isteni igazság − szemlélése. 
A latinban a consideratio szó szerepel, ami vi-
lágossá teszi, hogy e „meghatározás” remény-
telenül tág, így a szemlélődés kifejezés számos 
dolgot jelenthet. Jelölheti (a) a bölcseleti és 
teológiai szemlélődést, (b) a Lélek ajándékai 
révén elmélyült keresztény életet, (c) legtá-
gabb értelemben azonos a tevékenységtől való 
szabad visszavonulással (vacare), az Istennek 
szabadon odaszánt idővel, végül jelentheti a 
túlvilági szemlélődést is (d). Előbbi három úgy 
viszonylik az utóbbihoz, mint a tökéletlen bol-
dogság a tökéleteshez. Ez a sokrétűség követeli 

meg, hogy a monográfia egyrészt megkülön-
böztesse egymástól a szűkebb értelemben vett 
spekulatív szemlélődést (a) és a tág értelemben 
vett szemlélődést (b-c), másfelől rámutasson a 
szemlélődés egyfajta „ideális”, a többi jelentés-
réteget egységesítő jelentésére, amennyiben az 
az értelem egyszerű intuíciója (simplex intuitus 
intellectus). Tamás nyilvánvalóan ettől az alap-
jelentéstől várta, hogy képes egységesíteni a 
széttartó, evilági és túlvilági jelentésrétegeket.

 Rik van Nieuwenhove bátor, kritikus szel-
lemű szerző. A fejezetek többsége önálló meg-
közelítéseket kínál, melyek nemegyszer bevett 
szakirodalmi pozíciókat, elfogult meggyőző-
déseket igyekeznek felszámolni. Kritikáit fel-
készülten, érvekkel meggyőzően alátámasztva 
adja elő. Az egész könyvben vissza-visszatérő 
elem például, ahogyan Tamás „karizmatikus” 
értelmezőivel szemben újra és újra vitába szál. 
Ezek azok a ma is népszerű megközelítések, 
melyek a Lélek ajándékairól írt sorai alapján 
affektív értelmezést kívánnak adni hit- és teo-
lógiafelfogásának. A  szerző meggyőzően mu-
tat rá Tamás intellektualizmusára és arisztote-
lészi axiomatikus tudományfelfogására, hogy 
bemutassa, miként állt ellen a hit és a teológia 
affektív felfogásának. Amellett érvel, hogy 
Tamás fokozatosan lazított a teológia („teo-
lógiai szemlélődés”) és a Lélek ajándékainak 
kapcsolatán. Korai álláspontja ugyanis abból 
a meggyőződésből eredt, hogy a tudományok 
alapelveinek evidenseknek kell lenniük, ezt az 
evidenciát pedig egyedül a Lélek különleges 
kegyelme tudja megteremteni a teológia ese-
tében. Később azonban, amikor rátalál a tu-
dományok arisztotelészi modelljére, már nem 
tartja a teológia kutatásához elengedhetet-
lennek a Lélek ajándékait, hisz más tudomá-
nyok sem képesek saját alapelveik evidenciáját 
biztosítani. A tágabb értelemben vett (nem 
spekulatív) szemlélődés tárgyalásba vonásával 
azonban a dolgok kétségkívül összetettebbé 
válnak. Tamás ajándékokról szóló traktátusai 
ugyanis a belga teológus szerint „demokrati-
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zálják” a kontempláció antik fogalmát. Szem-
ben ugyanis a tanulást igénylő spekulációval, a 
Lélek az „egyszerű hívőt” is megajándékozza a 
szemlélődés intuitív, misztikus módjaival.

Konklúzió gyanánt szabadjon néhány kér-
dést intézni a műhöz. Az olvasás után egyértel-
művé válik majd, hogy pontosan milyen tevé-
kenységet értett Tamás szemlélődésen? – Nem. 
Ez azonban, azt hiszem, nem a monográfia 
hibája. Talán tévedek, de mintha Tamás túl-
ságosan sokféle, széttartó hagyományt kívánt 
volna egyben tartani a fogalom segítségével. 
Érdemes végigolvasni a munkát? – Bizony az! 
A szerző alapos és széleskörű terepismerete, 
a bemutatott tágas perspektívák garantálják, 
hogy minden olvasója tanulhat valamit a ve-
zetésével bejárt úton.

Szeiler Zsolt

Ferdinand Ulrich: Virginitas 
foecunda. Krippe und Kreuz 
– fruchtbare Jungfräulichkeit, 
Schriften VI.
Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg, 2021

Ferdinand Ulrich (1931–2020), az Univer-
sität Regensburg 1996-ban emeritált filozófia-
professzora életének utolsó előtti évében, 
2018-ban különleges karácsonyi elmélkedéssel 
ajándékozta meg első körben barátait, majd 
halálát követően a német egyházat. A könyv 
a Johannes Verlag Einsiedeln gondozásában 
látott napvilágot a filozófus írásai sorozatának 
hatodik köteteként: mindössze 95 oldal, melyet 
a szerkesztők – Stefan Oster Passau-i püspök és 
Georg de Nicolo – egy 20 oldalas, megvilágító 
erejű előszóval vezetnek be. Nemcsak a szöveg 
keletkezésének fordulatos történetével ismer-
kedhet meg az olvasó, hanem első benyomást 
is szerez a regensburgi mester alapvető intuí-
cióiról, gondolkodói stílusának és nyelvezeté-
nek eredetiségéről. Ráadásképp a kicsiny kötet 

színes nyomtatásban eleveníti elénk azt a 15. 
szá zadi, francia zsolozsmáskönyvből származó 
Szentcsalád-miniatúrát is, amely szerzőnket a 
kontempláció folyamán ihlette, s amit képes-
lap formájában kapott 2017 decemberében. 
To vábbi szép ajándék a szerkesztők részéről 
Ferdinand Ulrich kétoldalas, kézzel írt válaszle-
velének közzététele, mely sorok a Virginitas foe
cunda gondolatcsíráit őrizve létrehozzák a sze-
mélyes jelenlét, a személyes párbeszéd erőterét. 
Krippe und Kreuz, jászol és kereszt: a terem-
tett lét üdvtörténetének kiemelkedő pillanatai 
és egyedülálló terei. Egyfelől az isteni szeretet 
termékeny szüzességének jegyét hordozzák, 
másfelől elénk tárják a Szentcsalád s majd az 
egyház egzisztenciájában megvalósuló választ is, 
mely emberi, teremtett szeretet analóg módon 
ugyan, de szintén szűz és termékeny egyszerre.

A hazánkban kevésbé ismert szerzőt a ’60-
as évek elejétől elszakíthatatlan szálak fűzték 
Hans Urs von Balthasar, svájci irodalomtudós 
teológus munkásságához. Ez utóbbi nézetei a 
keresztény metafizika lehetőségéről és felada-
tairól elsősorban a Ferdinand Ulrich- hal való 
párbeszédben kristályosodtak ki. Ösz tönző je-
lenléte a teljes életművet áthatja: kezdve a Tri
lógia nyitányától, az Alak szemlélésétől (1961) 
valamint a Glaubhaft is nur Liebe (1963) kar-
csú, teológiai programadó írásától a teológiai 
esztétika, dramatika és logika vaskos kötetein 
át, kifejezetten vagy búvópatakszerűen, el egé-
szen az Epilog (1987) bravúrosan tömör záró-
akkordjáig. Sőt, a posztumusz megjelent elmél-
kedéssorozata: Ha nem lesztek olyanok, mint ez 
a gyermek (1988) – mely értelmezhető Hans 
Urs von Balthasar szellemi öröksége kompen-
diumaként – hármas fókusza révén több pon-
ton is rezonál a Virginitas foecundával. A svájci 
teológus ugyanis röpke munkájában szintén 
jászol- és keresztközelben szemlélődik, amikor 
Jézus gyermekségtapasztalatáról ír, a Szűzanya 
alakjában rámutat a gyermekség maradandó 
jegyére, illetve hosszan fejtegeti a megváltott 
ember istengyermeki hivatásának eredendő-




