
Modernitás  
és lelki értelmezés 
Ferdinand Ulrich ontologikus egzegézise 

„Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, és fel-
tárta előttünk az Írásokat?” (Lk 24,32). Az emmauszi úton maga a Fel-
támadott tárja fel az Írás értelmét, majd még azon az estén „megnyi-
totta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat” (Lk 24,45). A Feltámadott 
pedagógiájának célja, hogy értsék és higgyék: „Ezeket mondtam nek-
tek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, 
amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban ír-
tak” (Lk 24,44). A szív lángolása, az értelem megnyílása, hogy hitre 
jussunk — Lukács evangélista nyilván nem akarja későbbi korok eg-
zegetikai kérdéseit megválaszolni, mégis talán minden későbbi meg-
fogalmazásnál pontosabban adja meg a lelki értelmezés lényegét, mely 
lelki értelmezés nélkül minden szövegmagyarázat meddő. 

Szolovjov Antikrisztusa1 uralkodásának harmadik évében megalapítja 
a „Szabad Szentíráskutató Világintézetet”. Hogy az orosz vallásfilozófus2 
írásában e maró gúny céltáblája épp a modern bibliatudomány, annak 
okát talán abban kell keresnünk, hogy Szolovjov vallásfilozófus, s e gúny 
valójában egy a „hittől független hittudomány” eszméjét illeti. A hit-
tudomány rosszul értelmezett autonómiája persze nemcsak a modern 
korban okozott feszültséget, de itt mégiscsak a modernitás tudomá-
nyeszménye áll szemben a hittudós küldetésével. Vajon feloldható-e 
ez a feszültség? Egymásra találhat-e hívő engedelmesség és a tudás sza-
badsága? Tud-e a laikus tudomány az Istennek kijáró tisztelettel rá-
kérdezni a misztériumra? Válhat-e imádságos elmélkedéssé a szaktudományos 
egzegézis? Jelen írásunkban egy olyan szerzőre3 szeretnénk felhívni a 
figyelmet, aki legalábbis elmélyítette e kérdést. Ferdinand Ulrich filo-
zófusként is hittel olvassa az Írást, az Írás elmélkedő olvasása számára 
akkor is a hit aktusa, ha mint filozófus olvas. 

A modern egzegézis autonómia-igénye egy olyan szekularizációs 
folyamat része, amely bizonyos értelemben felfalja gyermekeit. Félő, 
hogy ezen emancipált hittudomány leginkább abban az értelemben vá-
lik autonómmá, hogy elveszti kapcsolatát az egyház valós életével, s 
tulajdonképpen az egyházon kívülre kerül. Ezzel azonban — legalábbis 
a katolikus felfogás szerint4 — eredeti hivatásától távolodik el. 

Az „egzegézis autonómiája” első olvasatban egy szaktudomány füg-
getlenségét jelenti. Ez beleillik a tudományok autonómiájának általá-
nos térnyerésébe, s mindenképpen van egy pozitív tartalma. De ezen 
emancipációs folyamatban az egzegézis — legalábbis egyes képvi-
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selőinél — teljes függetlenséget igényel magának a teológia minden 
más ágától, sőt magától a hittartalomtól is. Az egzegézis egyre inkább 
„laikus” tudomány — e jelenség hátterében meghatározóan jelen van 
a modern gondolkodás történeti-plurális jellege, mely nemcsak a „dog-
mával” akar leszámolni, de minden olyan igazságigénnyel is, amely 
vallási jellegű: a modernitás elvitatja a teológiától, hogy állításait tu-
dományos szempontból megalapozottnak tekintsék. Szükségesnek lát-
szik tehát, hogy az egzegézis emancipációját ne elszigetelt jelenségnek 
tekintsük, hanem tágabb háttereként figyelembe vegyük a modern gon-
dolkodás általánosabb folyamatait. A történeti-kritikai megközelítés itt 
paradigmaszerű, hiszen a modern egzegézis autonómia-igénye jórészt 
egybeesik a történeti-kritikai módszer létjogosultságáért folytatott küz-
delemmel. A történet-kritika azonban nem csak egy történeti jellegű 
vizsgálódás autonómiájának biztosítása a teológián belül. Megjelené-
se annak a historizáló romantikának a világába illik, mely a vallások-
ban csak történeti képződményeket lát, s elvitatja azoktól, hogy képesek 
igaz állítások megfogalmazására, elvitatja tőlük azt, ami a legsajátabb 
jellemzőjük: hogy a tapasztalaton túlira vonatkoznak. 

Miért kell ragaszkodnunk ahhoz, hogy az egzegézis hit-tudo-
mány? Miért kell az egzegézisnek törekednie arra, hogy módszerta-
nában is tükröződjék az a meggyőződés, hogy a Szentírás kinyilat-
koztatott szöveg? Talán egyszerűen azért, mert enélkül nem fogja tudni 
megérteni a szöveg értelmét, mert enélkül épp attól tekint el, ami e szö-
veg mondandója, születésének célja, fő szervező elve: a tartalmától. 
A szöveg kinyilatkoztatott jellege miatt beszélünk isteni és emberi szer-
zőről. Olyan értelmezési módszerre van szükség, mely érzékeny a ket-
tő különbözőségére, s nem elégszik meg azokkal a megközelítésekkel, 
melyek megragadnak a tisztán történeti kategóriáknál. A Szentírás-ér-
telmezés feltételez valamilyen kinyilatkoztatás-teológiát, s ezért végül 
egy olyan egzegézisre van szükség, mely önmagát el tudja helyezni 
abban a nagyobb összefüggésben, amely a kinyilatkoztatás tulajdon-
képpeni közege: az egyház eleven hitében. 

A Dei Verbum konstitúcióval új korszak kezdődött a katolikus egze-
gézisben. Jellemző, hogy a teológiai köztudat e dokumentumot úgy 
tartja számon, mint amely megnyitotta az utat a történeti-kritikai mód-
szer szabadsága előtt, noha a zsinat emellett egy másik alapelvet is 
megfogalmazott: a történeti-kritikai módszert ki kell egészítsék olyan 
módszerek, melyek tekintettel vannak a Szentírás egészének egysé-
gére, az élő hagyományra s az analogia fideire.5 Úgy tűnik, a zsinat óta 
eltelt több mint öt évtized nem volt elegendő arra, hogy egzegézis és 
teológia ilyen értelemben közeledjék egymáshoz. Ám egzegézis és teo-
 lógia távolsága a fentiek értelmében nem a tudomány belügye — 
hanem az egyház minden tagjának személyes gondja, mert az egy-
szerű hívő is megkérdezi: hogyan kell olvasnom a Szentírást? 

A fentiekből elsősorban az következik, hogy az egzegézis és a teo-
lógia közötti közeledéshez szükség van a modernitással való ko-
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molyabb számvetésre. Épp ezért lehet segítségünkre Ferdinand Ul-
rich gondolkodói útja, aki a tamási hagyomány megújításán fára-
dozik, s elsősorban Hegel, Nietzsche, Marx, Freud és Heidegger fi-
lozófiájával áll dialógusban. Létgondolkodása felelős számvetés a 
dialóguspartnerek kérdéseivel, a keresztény gondolkodást valóban 
ütközteti a modernitás nagy alakjaival. Reflexiójában pedig hang-
súlyosan szerepel a nyelv kérdése — a beszéd, a szöveg, az olvasás 
„ontológiája”. E területekre vonatkozó megfontolásai érintik az eg-
zegézisről mondottakat. Az alábbiakban csak egy szempontot sze-
retnénk tovább vinni, s megfontolásainkat a lelki értelmezés terü-
letére korlátozzuk. Ulrich olvasásmódja, ontologikus egzegézise 
ugyanis valójában a lelki értelmezés egy módja, a lectio divina egy-
fajta előtanulmánya, mely a modernitásra is tekintettel van. 

De mi is ez a lelki értelmezés?6 Mi a „sensus spiritualis”, mi a szö-
veg „lelki értelme”, és ehhez csatlakozva mi az a lelki „érzék”, mely 
a lelki értelmezéshez szükséges? A lelki értelmezés ugyanis egy olyan 
érzék működése, mely a betű szerinti jelentésen túl is megnyitja előt-
tünk a szöveget, s így feltárul annak mélyebb, teljesebb értelme. 

Ez a „lelki” értelmezés azt feltételezi, hogy mi „ugyanabban a Lé-
lekben”7 olvassuk a szöveget, mint amelyben írták, s a lelki értelmezés 
nem szakítható ki a hit életének teljes tágasságából, kapcsolati há-
lójából. Alapvető célja pedig nem egyes vitatott kérdések tisztázá-
sa, hanem a hit igazságának megragadása. Már ebből a néhány gon-
dolatból is láthatjuk, hogy a lelki értelmezés erős feszültségben állhat 
a modern egzegézissel, melynek képviselői a lelki értelmezést 
gyakran tudománytalan megközelítésnek tartják, annak a hittudo-
mány világán belüli alkalmazását autonómiájuk megkérdőjelezésének 
érzik. Kérdés azonban, hogy az az egzegézis, mely elutasítja a lelki 
értelmezéssel való tényleges dialógust, mennyiben tudja egyáltalán 
érzékelni a szöveg kinyilatkoztatott jellegét, illetve egy hit nélkül „pre-
parált” szöveg végül a hit számára „fogyasztható” lesz-e még? De 
nem csak a hit szempontjáról van itt szó. Ha az Írás sajátja egy mira 
profonditas, akkor értelmezésében szükséges egy interior intelligentia. 
Az ember végül rákérdez a dolgok lényegére, a végső összefüggé-
sekre — ez feltételezi az emberi gondolkodás sapientiális jellegét, épp 
azt a bölcsességi jelleget, melyet a Fides et ratio8 a keresztény filozó-
fia maradandó kritériumának lát. Ezek fényében azt kell mondjuk, 
hogy a lelki értelmezés egyfajta spirituális gyakorlat, melyben a hit 
által megvilágosított értelem erényei növekednek. Ulrich szöveg ér-
telmezései pedig éppen ebbe az irányba mutatnak.9 

Hogyan is olvassa Ulrich a Szentírást? Nem valamiféle módszerre 
gondolunk itt, inkább egy olvasói magatartásra, arra az alapvető 
hozzáállásra, mellyel a szöveget kézbe veszi. Ha valaki olvas, köz-
ben aligha foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy „mi is az én olvasói 
hozzáállásom?” — mégis épp ez az a kérdés, amely elvezet a lelki 
értelmezés szívébe. A lelki értelmezés ugyanis egy olyan olvasás, 
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melyben a teljes ember részt vesz, melyben egész önmagát mintegy 
rendelkezésre bocsátja, hogy őbenne legyen termékeny Isten Igéje 
— s ebben a folyamatban komoly jelentősége van a véges szellem 
befogadókészségének, a szellem tágasságának, mellyel Isten Igéjét 
befogadja. A lelki értelmezést ezért kísérnie kell az igyekezetnek, 
hogy a hitben megnyíljunk az Írás szavára — azaz formálnunk kell 
olvasói hozzáállásunkat. 

Miképp „táplálkozik” tehát Ulrich gondolkodása Isten Igéjével? 
Mit tart ő megfelelő olvasásnak? Hogyan lehetséges ingyenesség-
ben olvasni, abban a gazdag szegénységben, mely nem vár az ol-
vasástól semmit, de megkap mindent? A kérdés a szeretet titkához 
vezet el minket. 

Szeretetben megmaradó olvasás11 
Amit Ulrich az olvasásról végül mond, az elvezet gondolkodásának 
eleven kezdetéhez, forrásához, ahhoz a gondolkodói tapasztalat-
hoz, mely őt mindvégig mozgatja, mely ennek az életműnek legsa-
játosabb üzenete, ahhoz a minden művét és mondatát, minden sza-
vát egészen bensőleg átjáró egy titokhoz, hogy a lét: szeretet. Ebben 
a teljes valóságot átfogó látomásban minden mást megelőzően ész-
leljük a szeretetként értett lét titkát, ez az, ami minden létező mé-
lyén felcsillan, és így jelenik meg nekünk. Mindezekben Ulrich szá-
mára itt megjelenik maga a gondolkodás is a legvalóságosabb és 
legeredendőbb alakjában: a szeretet élet-útjának végigjárása a lét 
teljes horizontján, hogy végül elérkezzen a hála szavához. 

A gondolkodás Ulrich szerint a létadás útját járja végig mintegy 
„visszafelé”: a létezőtől a benne megjelenő léten át a lét végső ho-
rizontjáig. Az ontologikus olvasás tehát az autentikus gondolkodás 
sajátos esete, az írott szövegben úton lévő gondolkodás, mely 
azonban megőrzi a gondolkodás legáltalánosabb küldetését: a sze-
retetben megmaradva végigjárni a lét útját. Az ontologikus olvasásban 
tehát az ember saját szelleme nyitottságát észleli, nyitottságát a lét-
re, a lét lényeg felettiségére, s mintegy betűről-betűre haladva tanulja 
a létnek az emberre való irányultságát.12 Az ontologikus olvasás mint 
spirituális gyakorlat az ember ön-el-sajátításának terepe: az ember 
önmagává-válása a szöveg befogadása által. Az ontologikus olva-
sás leírásában ezen befogadó-valósuló mozzanat felé kell tovább-
haladnunk. 

Olvasás mint önmagunk befogadása 
Aki olvas, az mintegy szabadon mozog az elbeszélő önközlésében.13 
Az olvasás ezen önközlés befogadása, de ezáltal saját létezésem be-
fogadása is, hisz a másik, azáltal, hogy megnyitja előttem belső tá-
gasságát,14 azt a teret adja meg nekem, melyben önmagammá vál-
hatok. A szövegnek engedelmeskedve mintegy a szövegtől, az 
elbeszélőtől fogadom be saját létemet, ezzel a legteljesebb értelem-
ben szabad módon a saját legbensőmből válok önmagammá. Ez az 
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a mód, ahogy az elbeszélő saját szabadságát és termékenységét a 
szöveg által mintegy közvetíti, pontosabban így válik önajándéko-
zása az olvasásban termékennyé az olvasóban.15 Olvasni nem jelent 
mást, mint élni megajándékozottságunkat az olvasás aktusában, s 
ezáltal mélyebben önmagunkká válni. 

Olvasás mint táplálkozás 
„Omnes creaturae edunt esse”, idézi Ulrich Eckhart Mestert.16 Ha a 
létező egy „lét-birtokló”,17 akkor ehhez hasonlóan mondhatjuk akár 
azt is, hogy a létező egy „léttel-táplálkozó”. A létezők: a léttel táplál-
koznak, a lét önmagát adja nekik, hogy létezhessenek. S ez a „táp-
lálék” nem „idegen anyag” nekik, hanem legbensőbben épp erre van 
szükségük. Az ember is, mint létező, egy a léte mélyén-kezdetén rá 
kimondott, létét ajándékozó igenből létezik. A lét ajándék-jellege adja, 
hogy létét teljesen befogadhassa, abban önmagává válhasson, sza-
bad lehessen minden tartozástól és önigazolástól. Omnes creaturae 
edunt esse: minden létező a lét ajándék-jellegéből él, ebből az eleven 
szeretet-létből táplálkozik. 

Az olvasás ilyen értelemben vett táplálkozás. A szavak ízlelése, 
az elbeszélő gondolatainak befogadása. Az elbeszélő hozzánk szól, 
s szavaiban önmagát adja nekünk, ránk mondja ki a szeretet igenjét 
— amit befogadva az eléri lelkünk legmélyét, ahol erre az igenre éhe-
zünk. Az olvasásban miénk lesz az elbeszélő önközlése, s ez az ön -
ajándékozás — a szeretet rendjében — valóban táplálék az olvasó 
számára. 

Olvasás a szabadság légkörében 
Minden igazi dialógus: szabadságok dialógusa, benne a szabadság 
szólítja meg — és ezzel felemeli, megerősíti — a másik szabadságát. 
A dialógus minden szava őrzi és közvetíti azt a szabadságot, mely-
ben fogant,18 de az olvasás is belső szabadságból fakad, s a két sza-
badság egymást szólítja a szövegben, az olvasás közben „együtt-
növekszik”.19 Az olvasás engedelmesség és szabadság begyakorlása, 
mert az olvasó engedi, hogy a szöveg vezesse, hogy a szöveg hatá-
rozza meg, hogy kivé válik az olvasás által — de ezen engedelmesség 
által az olvasásban mélyebben eltalál önmagához. S épp ez a szabad 
engedelmesség antropológia és ontológia teljes kérdésfelvetéséhez 
irányít minket, hisz Ulrich gondolkodásában a szabadság végül nem 
más, mint a lét mint ajándék ingyenességének élete az ember véges 
létmódjában.20 

Az olvasás ingyenessége 
Ulrich egyik legfontosabb kifejezése: Umsonst. Elsődleges jelentése: 
ingyen, ingyenesen. A szövegösszefüggéstől függően jelenthet hiá-
bavalóságot is.21 Szalay Mátyás a Gott unser Vater című cikkben így 
fordítja: „mert csak”.22 Jelen összefüggésben mindenekelőtt arra gon-
dolhatunk, hogy aki olvas, mintegy ingyenesen, előzetes elvárások 

15„Az igazság (…) ingye-
nes ajándékként jelenik 

meg.” Fides et ratio, 
15. pont, 25. 

 

16Gabe und Vergebung, 
i. m. 675. 

 

17Aquinói Szent Tamás: 
In Metaphysica Aristotelis 

Commentarium, 12. 1. 
Idézi: Homo abyssus, 

i. m. 34. 
 

18Gabe und Vergebung, 
i. m. 78. 

 

19Gabe und Vergebung, 
i. m. 154. 

 

20Ferdinand Ulrich: Gott 
unser Vater. Internationale 

katholische Zeitschrift 
Communio, 4 (1975/1), 

29–38., 37. 
 

21Ulrich elsősorban a 
Leben in der Einheit von 

Leben und Tod lapjain ak-
názza ki e kettős jelentést: 

Leben in der Einheit von 
Leben und Tod – und drei 
unveröffentlichte Arbeiten. 
Johannes Verlag, Einsie-
deln, 21999, főként: 104–
108. A szakasz Csontos 

Attila fordításában magya-
rul is megjelent: Ferdinand 
Ulrich: A szeretet hiábava-

lósága és ingyenessége 
a halálban. Embertárs, 8 

(2010/1), 93–95. 
 

22„Amennyiben a véges 
szabadság elő-feltételek 
nélkül – »mert csak« – ki 
meri mondani a feltétlen 
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és előítéletek nélkül kell olvasson — tehát umsonst. Semmit nem vár-
ni a szövegtől, egészen nyitottnak lenni, hogy aztán igazán meg-
ajándékozottá váljunk: „Lesen umsonst.” Mert minden szöveg, min-
den szó a lét ajándék-jellegével veszi kezdetét. A szó által az 
elbeszélő önmagát adja. Az olvasó: ingyen megnyitja magát a sza-
vak előtt. Az emberi beszéd, elbeszélés, olvasás alapszövete: Liebe um-
sonst. Ha olvasni akarok egy szöveget, mindenekelőtt ezt kell „be-
gyakorolni”, „elsajátítani”: az olvasás szegénységét és gazdagságát 
a szeretetben. Ezt az ingyenes olvasást nevezhetjük kenotikus ol-
vasásnak is, hiszen az olvasás aktusában mintegy teljesen kiüresí-
tem önmagamat, magamban teret adok a szövegnek, a szöveg sza-
vai mintegy bennem megtestesülhetnek. 

Kenotikus olvasás 
Ha az ontologikus olvasás a „szeretetben megmaradó olvasás”, mely 
a „szabadság légkörében”, „ingyenességben” olvas, akkor ez az ol-
vasó, a szövegben türelmesen előrehaladó olvasó részéről teljes ke-
nózist kíván. Így olvasni csak az tud, aki olyan mértékben a szövegnél 
van, hogy ezáltal és ebben teljesen elfelejteti, sőt elveszti önmagát. 
Nem saját magát keresi a szövegben, nem önigazolást, valamilyen 
megszerezhető tudást vagy birtokolható igazságot keres, nem bir-
tokba venni vagy leleplezni akarja a szöveget, hanem mindezektől 
a hamis olvasási magatartásoktól megtisztulva „egyszerűen csak ol-
vas”. Így lehetséges csak „tiszta egzegézis”, ez a szeretet életének és 
halálának egysége,23 miközben olvas. 

S így az ontologikus egzegézis talán csak megküzdött nyitottság 
a szövegre, mely nyitottság által a szöveg sok szavában megtalálhat 
minket a szöveg Egy szava, a Szentírásnak a szöveg lehetséges ér-
telmezései és jelentés-szintjei hátterében meglévő egysége, melyre 
végül minden szövegmagyarázatnak irányulnia kell. Emberileg, az 
emberi gondolkodás lehetőségeit figyelembe véve talán csak a ke-
nózis nyitottságára törekedhetünk. De ha ez így van, akkor az on-
tologikus egzegézis végtelenül szegény lehetőségei ugyanakkor vég-
telen gazdagság forrásává válhatnak, ha a Szentírás szövegének belső 
egysége végül mégis feltárul előtte. S így az ontologikus olvasás ta-
lán nem más, mint hűséges, türelmes szegénység, szerető várako-
zás, mely a szöveg betűinek sűrűjében barangolva bízik abban, hogy 
előbb-utóbb eljut egy teljesebb és eredendőbb olvasás tisztására. 

Az olvasás kísértései 
Ulrich a létgondolkodás leírásában folyamatosan reflektál az ezen 
gondolkodói úton minket érő kísértésekre.24 Ily módon az olvasás 
is folyamatos megkísértettség, az olvasás kísértései valójában a lét-
gondolkodásnak az olvasás aktusában artikulálódó kísértései. A Gabe 
und Vergebung lapjain, ahol a tékozló fiú történetét értelmezi, e kí-
sértéseket mint a két fiú életútjának kísértéseit írja le, melyek alap-
tipológiája a „habzsolás-éhezés” (a fiatalabbik) és a „táplálkozni nem 

igent a végességben…” 
Ferdinand Ulrich: Isten, a 

mi Atyánk. Communio. 
Nemzetközi katolikus 

folyóirat, 24 (2016/1–2), 
105. Az eredeti: „In dem 

Maße wie endliche Freiheit 
voraus-setzungslos, 

»umsonst« das unbeding-
te Ja inmitten der 

Endlichkeit wagt …” 
Gott unser Vater, i. m. 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23Vö. Leben in der Einheit 
von Leben und Tod – 

und drei unveröffentlichte 
Arbeiten, i. m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24Homo abyssus, i. m. 26. 
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tudás” (az idősebbik). Mindkettő elvéti a lét ajándék jellegét — az 
egyik az önzés, a helytelen önszeretet, a másik az élni nem-tudás, 
a helytelen ön-nem-szeretet módján. E kísértések által az ember el-
veszíti igazi nyitottságát a valóságra, ami pedig a gondolkodás első 
mozzanata lenne. Ugyanígy az olvasás aktusában az ember a szö-
vegre való nyitottságát veszítheti el, élő kapcsolatát azzal, amit ol-
vas. A kísértések által az olvasó végül önmagába zárul. Ezáltal azon-
ban az olvasás elveszti szabad, önfeledt ingyenességét, s a birtoklás 
és hatalom játszmáinak posványába süllyed. 

Mivel azonban ezen kísértések a létgondolkodás és az ontologi-
kus olvasás számára maradandóan jelen vannak, az olvasás mindig 
spirituális gyakorlat kell maradjon: folyamatos éberséggel, a Lélek 
segítségül hívásával kell magunkat napról napra e kísértésektől meg-
óvni, a tőlük való szabadulást az olvasás imádságában kiesdeni. 

Kontemplatív olvasás 
„Kontemplatív olvasás” — ez a kifejezés a „lelki értelmezés” szino-
nimája, mely egybefogja a fentebb mondottakat. Szabadság, ingye-
nesség, kenózis, megkísértettség: e szavak végső értelmüket a kereszt 
szemlélésében nyerhetik el. A keresztet csak az értheti meg, aki eb-
ben a kenotikus szeretetben megmaradva szemléli, kontemplálja — 
s a kontempláció mélysége csak a kereszt kontemplálásában tárul fel. 

A kereszt kontemplálása a modernitás legfontosabb kérdéseit érin-
ti: szabadság és szolidaritás; a tudás fejlődése, megnyílása egy „újra”, 
ami több, mint a már ismert, a „régi”; egyáltalán a jövő befogadá-
sa és valamilyen megragadása; egy új közösség, új társadalom szü-
letése. Nem állítjuk, hogy a kereszt minden kérdést előre feltett és 
megválaszolt, de azt igen, hogy a keresztény gondolkodónak a ke-
reszt kontemplálásában kell keresnie a választ a modernitás valós 
dilemmáira. 

Mi a végső alapja annak, hogy képesek vagyunk kontemplatívan 
olvasni egy szöveget? Mi az ember alkatának azon ontológiai adott-
sága, mely erre képessé teszi? Ulrich szerint ez a szabadságunk, me-
lyet létünkkel ajándékba kaptunk, s mely szabadság nemcsak vala-
milyen üres „kötöttségektől mentesség”, hanem mindenekelőtt az 
elfogadás és a befogadás szabadsága, melyben létünket tudjunk tel-
jesen el-fogadni és be-fogadni. Ulrich e befogadóképességet Máriá-
ban szemléli, akinek emberi természete a Fiút befogadta, sőt aki a fiú 
emberi természetét adta. S Mária önmagát nemcsak Isten előtt nyi-
totta meg, hogy benne a Fiú megtestesülhessen — hanem mielőttünk 
is, hogy Mária misztériumában felfedezzük saját szabadságunkat.25 

A hagyomány ismeri a „Máriában való gondolkodás” (philosophari 
in Maria) útját. Ennek az útnak egyik szempontja, ha „Máriában ol-
vassuk az Írást”. S ez az a nézőpont, amelyben mintegy természe-
tes módon összefoglalható Ulrich ontológiai egzegézise. De mit is 
jelent Máriában olvasni az Írást? Mit takar ez a „képes beszéd”, mi-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25Gabe und Vergebung, 
i. m. 790. 
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szerint akinek testében az Ige megtestesül, akiben cselekvő az iste-
ni termékenység, őbenne válik képessé az Ige olvasója arra, hogy az 
Igét valóban befogadja? 

A Szentírás mindenekelőtt Isten szava az emberhez. Az ember a 
megszólított, hogy megszólítva benne növekedjék az Írás, hogy ő maga 
élő Szentírássá váljék. Ez a megszólítottság az istengyermeki lét, fi-
úságunk. Így a Szentírás olvasása olyan belső átalakulás, melyben fiúi 
létünk válik elevenné, élő tapasztalattá. A mi fiúságunk növekedé-
sében pedig rejtve jelen van a Fiú Anyja, az Elsőszülött test szerinti 
Szülője, az a Mária, aki így, fogadott fiúságunk szerint nekünk is 
anyánk. Mária nemcsak mintája az Ige befogadásának, kihordásának 
és szülésének, hanem ezen túl van Máriának egy rejtett jelenléte min-
denkiben, aki olvassa az Írást, mert Mária szabadon megnyitja saját 
létét mindenki előtt, aki Isten Igéjét befogadja. Őbenne ment végbe 
a megtestesülés — s ezért csak őbenne lehetséges elgondolni a meg-
testesülést, s ilyen értelemben őbenne lehet meghallani az Írás sza-
vában hozzánk beszélő Logoszt.26 Aki olvasva az Írást befogadja lel-
kébe az Igét, valójában már belépett Mária belső világába. Ilyen módon 
Mária már mindig is jelen van az olvasás aktusában, s az olvasó bel-
ső nyitottsága valamiképp azonos Mária nyitottságával, mely ugyan-
akkor az olvasó nyitottságát hordozza, sőt lehetővé teszi. Ezen túl Má-
ria Istennek kimondott igenjét is megnyitotta mindenki számára, hogy 
minden ember belőle merítse igenjét, s aki olvas, Mária igenjében 
mondja ki a hála válaszát a Teremtőnek. 

Mária rejtve jelen van az Írás olvasásakor — rejtve, de nem csu-
pán jelképesen, hanem valóságosan, mint a tiszta befogadóképesség. 
Máriában ment végbe a végessé válás legradikálisabb formája: a meg-
testesülés. Ő az, akiben az ellentétek kiegyenlítődnek: Ő a Virgo- Mater; 
a „caritas creata creatrix”,27 akinek ölében Isten „majdnem semmi”28 
lett; Ő a gazdag szegénység, a szabad engedelmesség és termékeny 
szüzesség alakja; a Logosz megtestesülésekor Őbenne ugyanaz a tisz-
ta passzivitás és a legteljesebb — istenszülői — aktivitás.29 Az ellen -
tétek differenciált egységbe rendeződésének hordozójaként Mária 
maga az ontológiai differencia „in Person”, Ő az, akinek alázatossá -
gában az „Onto-theo-logik” kísértése legyőzetett. 

Mária egyszerűsége: a modernitás legszofisztikáltabb és legkomp -
likáltabb dilemmáinak hazatalálása a kontempláció aktualitásába. 
Mária kontemplációja: az események és szavak megértése, azokban 
Isten akaratának ízlelése. Ő az, aki mindenkor „megjegyezte mind-
ezeket a dolgokat, és el-elgondolkodott rajtuk szívében” (Lk 2,19). 
Ő az, aki mindenkinek, aki kezébe veszi az Írást, a Lélekkel együtt 
mondja: „Aki szomjazik, jöjjön; és aki akarja, merítsen ingyen az élet 
vizéből!” (Jel 22,17).
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27Uo. 779. 
 

28Clairvaux-i Szent Bernát. 
Ulrich számos helyen 

 idézi, de az idézett helyet 
nem adja meg. 

 

29Gabe und Vergebung, 
i. m. 780. 
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