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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-



– 114 –

Recenziók

ségét. Bármilyen kérdés kerüljön figyelmük 
középpontjába, mindketten a létnek mint sze-
retetnek az intuitív, transzcendentális és ősképi 
tapasztalatából indulnak ki, másfelől szüntelen 
Isten önmagát feltáró, önkiüresítő, mindig na-
gyobb Szeretetének igézetében gondolkodnak.

Életének 87-ik évében Ferdinand Ulrich 
a szélesebb olvasóközönség előtti, hosszúra 
nyúló hallgatását mintegy megtörve újból 
tollat ragadott. Kontemplációban kiforrott 
gondolatait betegség okozta szenvedések és 
erőtlenség dacára, fizikai küzdelmek árán ön-
tötte írott formába. A pőre tény önmagáért be-
szél. Szellemének utolsó leheletével örökítette 
meg számunkra a szemlélődésnek és lelkiveze-
tésnek szentelt évtizedek gyümölcseit. Köztu-
dott, hogy a Johannes Verlagnál 1998 és 2006 
között megjelent, írásait egybegyűjtő kötetek 
anyagát javarészt az 1980-as évek előtti mun-
kái képezték. A Virginitas foecunda létrejöttével 
titokzatos fordulat rajzolódik ki. Elég egy futó 
pillantást vetni a névmutatóra, hogy az olvasó 
megsejtse: a regensburgi mester legteológiaibb 
alkotását tartja kezében. Az idézett 37 szerző 
Arisztotelész, Kierkegaard és Pascal kivételével 
egyház atya, rendalapító szent, misztikus, teo-
lógus és költő. Az újszövetségi írásokra is sű-
rűbben hivatkozik, idéz számos evangéliumi, 
páli verset, s ami leginkább meglepő és eredeti, 
a Jelenések könyvének több képét, fejezetét is ér-
telmezi. E teológiai karakter ugyanakkor nem 
tekinthető törésnek sem az életmű központi 
témájának, sem Ferdinand Ulrich gondolko-
dói stílusának szempontjából. A  regensburgi 
filozófus a lét(ezés)nek mint teljesen ingyen 
áradó és eltékozolt szeretetnek a misztériu-
mát – Liebeumsonst, das absolute Umsonst der 
Liebe – járja körül a kreisendes Denken formá-
jában: legyen szó az ember léttapasztalatáról, 
valamint a transzcendentálékról korai, 1961-es 
főművében, a Homo abyssus-ban; a keresztény 
egzisztenciáról mint élet és halál egyeredetű 
valósulásáról (Leben in der Einheit von Leben 
und Tod: Schriften II); az emberré érlelődés 

útjairól a mesék bennfoglalt metafizikájában 
(Erzählter Sinn: Schriften III); az emberi szó-
ról (LogoTokos: Schriften IV); a tékozló fiú 
példabeszédének nagyszabású filozófiai értel-
mezéséről, mellyel a Szentírás létközpontú 
olvasását kívánja feleleveníteni (Gabe und 
Vergebung: Schriften V). Ugyanez állítható ki-
sebb lélegzetű írásainak és tanulmányainak 
tükrében is, melyek a modern ateizmus gyöke-
reivel, a gyermeklét metafizikájával, az imával 
mint teremtményi létünk alapvető aktusával, a 
szabadság és idő keresztény tapasztalatával, il-
letve a 20. századi ideológiákkal foglalkoznak. 
A gondolatok erezetében mindvégig ugyanaz 
a misztérium lüktet és ölt nyelvi, fogalmi ala-
kot: az abszolút ingyen áradó, eltékozolt isteni 
Szeretet – valamint emberlétünk, gondolko-
dásunk megkísértettsége, megszámlálhatatlan 
spekulatív zsák utcája. Ez egyértelműen észlel-
hető a Virginitas foecunda oldalain is. Figye-
lemre méltó ráadásul a Gegenwart der Freiheit 
c. 1974-es művének záró fejezete, ahol – Az 
új élet: cselekvés a nemcselekvésben – bár on-
tológiai kontextusban, de már megfogalmazást 
nyer e kései kötet néhány központi gondolata 
a cselekvés Szent Ignác-i alapelvének dialekti-
kus feloldhatatlansága és spekulatív kimeríthe-
tetlensége kapcsán.

Ferdinand Ulrich nem osztotta fejezetekre 
könyvét. Egy rövid előzetes megjegyzést köve-
tően a Szűz Máriát és ölében a Kisdedet tartó 
Szent Józsefet ábrázoló miniatúrából indul ki, s 
majd ahhoz tér folyton vissza, miközben a gon-
dolatok ösvényén csillagtúraszerűen barangol. 
E szellemi, kontemplatív mozgás a filozófus sa-
ját vallomása szerint nyelvileg egymással szoros 
összefüggésben álló fragmentumok füzérét hozta 
létre. Ezt utólag nem kívánta tudományos 
módszerességgel rendezni. Szemlélődésének 
há rom spekulatív égtája és alapvető dimenziója: 
a Szentháromságon belüli örök eredések termé-
keny szeretete; a Szentcsalád léte és szeretetta-
pasztalata; valamint jelen, végidőbeli léthelyze-
tünk – ám annak nem csupán egzisztenciális és 
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hitéleti vetületei, hanem társadalmi, gazdasági, 
tudományos, technológiai és környezetvédelmi 
összefüggései is. Hogy könnyebbé tegyék az 
olvasást, a szerkesztők 11 fejezetre bontották a 
szöveget. Az irányadó fejezetcímek lehetővé te-
szik, hogy az olvasó azon a ponton kapcsolód-
jon be, amely leginkább felkelti érdeklődését. 
A Szentcsalád létének misztériumára való rácso-
dálkozást követően Ulrich a Steril egzisztencia? 
című fejezetben Szent József „szűzi apaságáról”, 
a „szalmaember” mennyei Atyához, Kisdedhez 
és Máriáról való viszonyáról elmélkedik a nem-
zés, az általános értelemben vett gyarapodás, a 
valódi hatalom és igazi tekintély összefüggésé-
ben. Ezt követően nyilván a Szűzanya létének 
titkát – Az élő Írás, Isten Igéjének hordozója – 
járja körül, akiben maga az ószövetségi Írás 
ölt testet. E ponton olvasható egy alcímmel 
kiemelt három oldalnyi szakasz is, a bibliai ki-
nyilatkoztatás kompendiuma, ami Ulrich hit-
vallásának is tekinthető. A Diabolikus Pszeudo 
Háromság és PszeudoAnya szakaszban a Jele
nések könyvének 13. fejezetét magyarázza, a 
fenevadak létrejöttét állítja párhuzamba az int-
ratrinitárius eredésekkel, majd rávilágít a sátáni 
áltermékenység és a tárgyiasított, puszta lehe-
tőségnek tekintett „anya-g” (Materia) kap-
csolatára. A PszeudoEucharisztia c. fejezetben 
szintén az apokaliptikus dimenzió kerül előtér-
be, Ulrich a Jel 12 pár mozzanatát aktualizálja. 
A regensburgi mester megdöbbentő módon 
tapint rá további hittitkok perverz jelenlétére 
korunk kontextusában. Keresztények a szociális 
humanizmus szolgálatában? – veti fel a sokré-
tű kérdést szintén végidőbeli összefüggésben. 
A vadállat száma c. fejezetben a Jel 13,18 ver-
sén elmélkedik, rávilágít a 666 által implikált 
antropológiai perverziókra, melyből korunk 
számtalan kísértése is fakad. A keresztre feszített 
Világosság fejezettől kezdődően a horizontális 
látószög újból vertikálissá tágul. Szent Ágostont 
és Canterburyi Szent Anzelmet idézve Ulrich a 
Megváltó alakját szemléli, a kereszt eseményén, 
a Fiú Atyával való kapcsolatán elmélkedik. Eb-

ből fakadóan, a kierkegaardi alapelv mentén 
az isteni cselekvés misztériumát járja körül – 
A szeretet feltételezi azt, amit tesz – a teremtés, 
a Szűzanya léte és saját, kegyelemből való új-
jászületésünk, Isten gyermekeivé érlelődésünk 
szempontjából. Ulrich megrendítő sorai Jézus 
utolsó megkísértéséről itt olvashatók. A Feltét
len szeretet – teremtői termékenység c. fejezetben 
a valódi emberi méltóság és szabadság kerül 
a figyelem középpontjába. A cselekvés Szent 
Ignác-i alapelvét fogalmazza újra a jánosi teo-
lógia által áthatott saját ajándékfilozófiájának 
fényében. A miniatúrán szereplő állatok, a fel-
nyergelt szamár és az ökör kapcsán elmélkedik 
továbbá a teremtett világ egészének sóvárgásá-
ról a megváltás, Isten gyermekeinek dicsősége 
után (Róm 8,18k). Az utolsó két fejezetben – 
A Theotokosz és a mi reményünk, illetve Az igaz 
szentírásolvasás – újból a Szűzanya alakja kerül 
előtérbe: a kozmosszal és Isten gyermekeinek 
kommuniójával való kapcsolata, szűzi anyasá-
gának termékenysége, végül mint a Szentírás 
olvasásának kegyelmi, személyes erőtere. Az 
ajándékkötetet az Istengyermek imádására hívó 
egyszerű, telített szavak zárják.

Ferdinand Ulrich könyvét örömmel ajánl-
juk mindazok számára, akik a hit útján járnak. 
Segítségünkre van, ha újból egységben szeret-
nénk látni hitünk cserépedényének szilánkjait, 
és szeretnénk elmélyedni a keresztény hittitkok 
személyes, eleven Szövetében, Mária titoktel-
jes létében. A kötet esetleges jövőbeli lefordí-
tása mindenképp gazdagítaná a magyar nyelvű 
szakirodalmat.

Jakab Krisztina Franciska
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