
SZENT BONAVENTURA MISZTIKAI
SZELLE ME IRTA: P. TAKÁCS INCE O. f. M.

Szent Bonaventura azok közé a szellemek közé tartozik, akik mindig az aktuali
tás varázsával tündökölnek, mivel nagyságuk miatt az emberiség közkincsét
képezik. A nagy kincseket pedig féltékenyen szokás őrizni; kézről-kézre

adogatják, családról családra öröklik. A Kohinoor és Orlow gyémántok
nagyságuknál és drágaságuknál fogva is felülmúlják az ékszerészeknél talál
ható brilliánsokat. Az emberiség nagy szellemei, lángelméi ragyogó gyémántok,
akikről csak kellőleg értékelő minősítéssel beszélhet a hétköznapi ember.
A nagy szellemeknek arculatja azért is feltünő, mivel egyéb értékes emberek
átlaga felett egyéni becscel, különleges jellegzetességgel is birnak. Egyéni
nagyságuknak fokmérője nemcsak az a tény, hogy értelmiségükkel felülállnak
a nem szakavatottak felett, mint pl. Napoleon a haditudományban, Dante
a költészetben; hanem az igazi szellemi nagyságok ugyanabban a tárgykörben
kiválóak között is valamiben szembetűnően elütők minden eladdigi egyéntől.

Igy opl. Röntgen nagysága másban leli magyarázatát, mint Marconié, vagy
teologusokról szólva más Aquinói Szent Tamás nagysága és más Szent Bona
venturáé. Itt is elmondhatjuk a Szent Pál-féle jellemzést: «Más a fényessége
a napnak, más a fényessége a holdnak, és más a fényessége a csillagoknak;
egyik csillag is különbözik fényességben a másik csillagtől».! Aquinói Szent
Tamást a bámuló utókor fölényes és tiszta értelme miatt angyali tudósnak
mondja, Szent Bonaventurát pedig az írásaiban megnyilatkozó szent tűz miatt
a szeráfoknak engedelmes istenszeretetéből vett jelzővel «szeráfi doktornak»
állítja.

Vélemények Szent Bonaventuráról
A Szeráfi tudós egyéniségét, szellemi alkatát úgy írhatnők körük, hogy ő mély szko
lasztikus bölcselet mellett Illés szekereként tüzes lélek módjára tudja magával ragadni
az olvasót. Tüzesít, melegít, hevít, istenszeretetre gerjeszt. A világos ész és érvelés
leple alatt gyujtani tud. Nemcsak a hideg eszmélődés. hanem a meleg szemlélődés

ernbere. Istent nemcsak bizonyítja. hanem hozzá közelebb visz műveiben, iránta
szeretetre gyullaszt. Szent Bonaventura különös praktikus hajlamánál fogva nem
elégedett meg tárgya előadásával és megvilágításával, hanem mindent a gyakorlati
keresztény élettel hozott vonatkozásba, és így kézenfekvő volt nála az istenszeretetre
való buzdítás. Ennek gyakorlati kivitelében nem édeskés, nem álmisztikus álmodozó,
de nem is csak bölcselkedő. hanem elmélkedő. szemlélődö egyén, aki e minőségében

eladdig nem hallott lelki szépségeket fedez fel. Mivel pedig az Isten és lélek viszonyá
ról az emberek mindig készek gondolkodni és elmélkedni, eme emberi vonásnak tulaj-

l L Kor. 15. 4!.
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donítható az, hogy Bonaventurát századokon keresztülolvasták, műveit forgatták.
Misztikus vonatkozású művei így lettek közkeletűvé. Szent Ágoston, Areopági Dénes,
Szent Bernát, a Victorok gondolatai Szent Bonaventura összhangzatos lelkén átszű

rödve, a Summák tisztánlátásain megrostálva, a szentferenci alázat és egyszerűség

erényeiben aláfestve újszerűnek tetszenek, az újdonság erejével hatnak, amelyek
soha nem teszik a középkori embert elfáradtá és nem válnak fárasztóvá. Ha mégis
megtörtént. hogy egy időre, kisebb-nagyobb idöközre elvonatkoztattak Szentünktől,

ez onnét van, mivel másokra feledkeztek, akik pedig jórészben szintén belőle táplál
koztak. Munkássága a tökéletesítő, befejező és egészet alkotó tevékenység jellegét
hordja magán. Hajlandók vagyunk elhinni, amit Bonaventura egyik legjobb ismerője,

Etienne Gilson megfogalmazott róla: A Szent Bonaventurától alkotott épület annyira
egyéni és befejezett valami, hogy tovább nem is fejleszthető. És még hozzáfűzi:

ha a tomizmus a középkori augusztinizmusnak látszólag véget vetett, ez onnét van,
mert Szent Bonaventura után a középkori augusztinizrnus misztíkus alkotása nem
tökéletesíthető, hasonlóan ahhoz, hogya keresztény arisztotelizmus Aquinói Szent
Tamás után lezárult. 1 Ennek következményeként egyként befolyásosnak kell tar
tanunk azt a hatást, amit Szent Bonaventura nemcsak korára tett misztikai szem
pontból, hanem amit ugyanazon szemszög alatt a későbbi századokra is gyakorolt;
ez különben annál inkább érthető, mivel a későbbiek kellő távlatból szemlélték az
ő nagy egyéníségét és így elfogulatlanul értékelték és mérték le misztikájának súlyos,
majdnem kitörölhetetlen jellegér. Mindaz az irodalom, amely a lelkiélet és lelkigyakor
latok fontosságát hangoztatta, avagy egyenesen az Istennel folytatott egyesülésre
buzdított, úgy mutat rá Bonaventura misztikus és lelki Irásaira. mint amelyek a
kiteljesedett tökéletesség példányai és valósággal lelki municióraktárt képeznek.
Nem is olyan régen hangoztatta egy francia kapucinus, P. Symphorien, az ő nagy
befolyását Kempis Tamás Krisztus Követésére.1 Alapos cikkében ugyanis kimutatja
főleg belső érvekből a bonaventurai gondolatmenetet eme aranykönyvben. Sőt azt
a hatást is észreveszi, amit a Szeráfi Tudós a németalföldi talajon keletkezett közös
élet testvéreire és ezeknek tulajdonképpeni alapítójára. Radewyns Florentiusra
gyakorol. 8 Fölhozza P. Symphorien még a spanyol Cisneros bencés apátra tett hatá
sát is, hogy igy kidomborítsa azt a befolyást is, amelyet Szentünk Loyolai Szent
Ignáera is gyakorolt. 4 Különösen nagy vonzerőt gyakorolt Szent Bonaventura misz
tikus szelleme a XIV. század német domonkosrendi mestereire, Suso Henrikre és
Eckehardra. P. H. Denijle O. P. vette észre először és mutatott rá, hogy Suso Henrik
mester «Exemplan c. művecskéjében majdnem az egész 54. fejezetet Szent Bona
ventura «Itinerariumából» vette.! Egy másik író pedig így ír erre vonatkozólag:
Mehrfach schliesst er (Suso) sich fast wörtlich an Stellen des Itinerariums an. Seine
Geistesverwandschaft mit Bonaventura hat ihn in einem allerdings nebensáchlichen
Punkte zum Abgehen von der Lehre des Aquinaten veranlasste." Ugyancsak Szent
Bonaventura műveinek olvasásából P. Madridi Alfonz és Ossunai Ferenc ferencesek,

1 Stefan Gilson: Der heilige Bonaventura. Hellerau, 1929. 668.
tp. Symphorien: L'influence spirituelle de S. Bonaventure et I'irnitation de

Jésus Christ. V. ö. Études Franciscaines, t. XXXIII. 1921, t. XXXIV. 1922, XXXV,
1923. V. ö. még Franziskanische Studien, 1928, 294 sköv.: Dr. H. Gleumes: Der
heilige Bonaventura und die Imitatio Christi.

8 Franzisk. Studien, u. o. 295.
4 Franzisk. Studien, u. o. 297.
6 Opera Omnia S. Bonaventurae, Quaracchi, 1891. V. köt. XXVII.
8 Mr. S. Hahn, in Festgabe zum 60. Geburtstag Clemens Baeumkers : Beitráge

zur Gesch. des Phil. des Mittelalters. Supplementband. Münster, 1913. 349. V. Ó.
Archivum Franciscanum Historicum. XIV, 1921. 40.
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misztikus Irók gyakoroltak döntő hatást Szent Teréziára.! A II. lyoni, a konstanzi,
flórenci, a trienti egyetemes zsinatokon Szent Bonaventura művei gyakran szolgál
tak a helyes és igaz tan megfogalmazására. P. Ludovicus a Castroplanio O. F. M.
jeles munkájában kimutatta, hogya Vaticanum több határozata, így a De Deo Crea
tore, De Fide et ratione, továbbá a pápai primátusról, annak perpetuitásáról és a
csalatkozhatatlanság dogmájáról szóló határozatok Szent Bonaventurától vannak
kölcsönözve. 2

Pápák dícséretei

Maguk a római pápák csodálattal vannak eltelve a szeráfi doktornak magasztos
szelleme iránt, amely életéből és műveiből egyaránt kiviláglik. Nemcsak kortársa,
IV. Kelemen, nagy pártfogója, X. Gergely, hanem IV. Sziksztus is, aki őt szentté
avatta, a legnagyobb dicsérettel szól róla; a szenttéavató bullában azt állítja róla,
hogy műveiben a Szentlélek látszott szólani,3 Sőt fölemlíti Alexander de Halesnak,
Bonaventura mesterének mondását is, aki látva alázatos, tudós és szerény tanítvá
nyát, azt szokta róla állítani, hogy neki úgylátszik, mintha Bonaventurában Ádám
nem vétkezett volna. Ugyancsak VI. Sziksztus pápa említi, hogya szenttéavatást
Mátyás királyunk is kérte az apostoli Szentszéktől.A dicséreteket megismétli V. Sziksz
tus, amidőn őt 1588-ban egyházdoktorrá avatja. A Szentünkből kiáradó, istenszere
tetre hangoló lelkiség teljesen eltöltötte a nagy XIII. Leó pápát is, aki Alvernán
szokott érsek korában lelki megújulást tartani s úgyIátszik ott Szent Bonaventura
műveivel töltekezett. Legalább ezt látszanak bizonyítani ama szavai, amelyeket
r Soo november II-én történt audencián mondott a ferencrend generálisának és a
Szent Antal-kollégium tanári karának. «6, aki az eszmélődés leginkább meredek
magaslataira fölhágott, a misztika teológiáról oly tökéletesen értekezett, hogy abban 
a szakemberek közös véleménye szerint - könnyen vezérül tekinthető. Gyakran
és szívesen olvastuk ezt a Doktort; ebből az olvasásból kifolyólag hihetetlen lelki
élvezettel töltekeztünk és szinte a levegőbe emelkedtünk : ő ugyanis Istenhez vezet. 4

Ha a pápák ennyire magasztalták Bonaventurát, akkor nem csoda, ha egyes kiváló
tudósok, mint pl. a híres Gerson is a sok jeles egyháztudós között őt tartotta a legki
válóbbnak. 6

. .. és hazánkban t

Hogy valamikor Szent Bonaventura művei szinte közkézen forogtak, azt
eléggé mutatja a ferences eredetű kódexeink tartalma, ahol sokszor lefordítják
műveinek egyes szebb vagyaktuálisabb fejezeteit, sőt kisebb lelki-misztikus
műveit is. A török hódítás és vallásújítás hullámainak elcsendesültével. a

l A. Gemelli-P, Takács I.: Franciskanizmus. Bpest, Ig33. 165.
2 P. L. a Castroplanio O. F. M.: Seraphicus Doctor Bonaventura in oecomenicis

catholicae Ecclesiae conciliis, disquisitio historico-theologica. Romae, 1874.
3 Opera Om. I. XL.
4 V. Ö. Acta Ordinis Minorum. r Soo. IX. 177-178. Latin eredetije így hangzik:

«Is postquam maxime arduas speculationus summitates conscendit, de mystica theolo
gia tanta perfectione disseruit, ut in ea, communi hominum peritissimorum suffra
gio, habeatur facile princeps. Frequens libensque Nos Doctorem hunc legimus ; ex
qua lectione incredibili animi voluptate percellimur et fere in aéra levamur : ipse
enim manuducit ad Deum»,

6 Op. Om. X. 34.
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bonaventurai másolás és a rnűveiből való táplálkozás szinte egészen elűl,

úgyhogy soha sem tud nagyobb erőre kapni. A XVII. és XVIII. sz. bona
venturai irodalmi termékek régebbi kevésbbé kritikai kiadású műveiből és
külföldi főleg német fordításokból táplálkoznak, de éppen azért már nem látják
olyan tisztán Szent Bonaventura eredeti írásait, hanem egyéb compilátiókkal
tévesztik össze. Igy pl. 1722-ben egy klarissza fordításában jelenik meg Szent
Ferenc élete, amely «Szent Bonaventura Doctor és Cardinal által Summában
foglaltatott», de amely munka sokban hasonlít inkább a Fioretti, avagy a
Speculum perfectionis gondolkodásához, mint pedig Szent Bonaventura
«Legenda S. Francisci» feliratú művéhez.!Legújabban honi nyelvünkön nagyon
szépen hódolt Szent Bonaventura szellemének dr. Schütz Antal egyetemi tanár,
aki a klasszikus ferences teológiáról írt tanulmányában plasztikusan és kerek
deden domborítja ki Szentünk bölcseleti, teológiai és misztikus gondolko
dását.f Úgyszintén ki kell emelnünk Babits Mihálynak méltánylandó törek
vését is, aki Szent Bonaventura egy himnuszát fordította le a tőle megszokott
hozzáértéssel, Ez a Jesu largitor veniae kezdetű himnusz különben rávall
Bonaventurára, aki az Úr szenvedésének egyik legnagyobb szemlélöje."
A napjainkban mindjobban gazdagodó magyar aszketikus irodalom egyébként
elég gyéren részesíti a kellő méltánylásban a szeráfi Doktort. A megjelent
aszketikus és misztikus kézikönyvek csak annyiban foglalkoznak vele, avagy
éppen csak megemlítik, amennyiben elkerülhetetlenül szükséges, hogy a tör
ténelmi hátteret és folytatólagosságot szem elől ne tévesszék." Mindennek
valószínűleg egyik oka az, hogy Bonaventurának gyönyörű tízkötetes kritikai
kiadása folio-formátumban került ki és így az V. és VIII. kötetek, amelyekben
aszketikus és misztikus traktátusai vannak, kevésbbé alkalmasak a gyakori
olvasásra és mivel kevésbbé is hozzáférhetők. A quaracchii kiadók azonban
előre megsejtve ezt a nehézséget. gondoskodtak a misztikus művek kis nyolcad
rétű alakban történő kiadásáról ezen a címen: Seraphici Doctoris S. Bona
venturae Decem Opuscula ad theologiam mysticam spectantia, Quaracchi.rcco.
Úgyhogy aszketikus és misztikus vonatkozású munkákban kis jóakarattal
Szentünk mindig megközelíthető és megkérdezhetö.

Szegényes bonaventurai irodalmunkkal ellentétben hangoztatnunk kell

1 A mű címe: Meg-dicsöéttetett poenitentia tartásnak eleven példája. Sze
raphicus Sz. Ferenc atyánknak szentséges élete. Mely stb. mint fönt.

2 V. ö. Szent Ferenc nyomdokain. 1226-1926. Bpest, jubiláris mű, 133-184.
s Babits M.: Amor Sanctus. Budapest, 1933. 182-85. A közölt Jesu largitor

veniae megvan Op. Omn. VIII, 674, A quaraccii kiadásban hiányzanak a következő

verssorok: crucificus et anxius - inter latrones medius; ad te languet affectio-et
ad te poenitentia. A fordított himnusz a Krisztus hét szaváról írt költemény második
igéje a hozzátartozó oratióval.

'V. ö. Dr. Tiefenthaler J6zsef: Aszkézis és Misztika c. munkáját. Bp., 1930,
amelyben Szent Bonaventuráról csupán négyszer történik említés; Ad. Tanquerey 
dr. Czumbel Lajos: A tökéletes élet, Aszketika és Misztika. Desclée, 1932, inkább
Szent Tamásvól és R. G Garrigou-Lagrange O. P. idevonatkozó munkáiból merít
bőven; Müller Lajos S. ].: Aszketikájában, Bp., 1932 és Misztikájában, 1935 még
a legtöbbször kérdezi meg a Szeráfi Doktort.
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egy Gilsonnak állítását, aki szerint, ha ma Franciaországban az aszketikát
illetőleg francia-iskoláról beszélhetünk, ez jórészben Szent Bonaventura szelle
mére vezethető vissza.' Gilson szerint ugyanis Szent Bonaventura a keresz
tény misztika csúcspontját jelenti. Ezt ő oly tökéletességig emelte, amilyen
egyáltalában elérhető volt. E szempontból az is érthető, hogy Szent Bona
ventura tanítása nem hasonlítható össze Szent Tamáséval.P Annyi meg
állapítható mindenesetre, hogy az ő hatása még ott is észrevehető, ahol
egyébként első tekintetre az nem tűnik föl előttünk.

Misztikus művei

Szent Bonaventura a lelki élet kiművelése szempontjából századának gond
viselésszerű embere; az aszketika és misztika terén mutatkozó működése

sok tekintetben a jövő századokra nézve is kiinduló pontot képez. Abban a
korban, amelyben egyrészről az éles bölcselkedő ész, másrészről az álmiszti
cizmus mint irányt adó tényezők állnak végletszerűen egymással szemközt,
Szent Bonaventura képezi a józan ész által befolyásolt és teológiailag meg
alapozott misztikai írásaival az arany középutat.

A XIII. században ugyanis megszületnek a nagy summák, a klasszikus
teológia és a szkolasztikai bölcselet eme beláthatatlan gazdagságú kincses
házai. Képviselőik Nagy Szent Albert, Alexander de Hales, Aquinói Szent
Tamás, Szent Bonaventura, Duns Scotus, hogy csak a legnagyobbakat említ
sem. Ezeknek és a többieknek Summáiban tündöklik az emberi észnek, ennek
az isteni szikrának fénye. Az összes szentírási könyvekben megmutatkozó
isteni kinyilatkoztatás igéit ugyanis hangyaszorgalommal és nagy leleményes
séggel gyüjtik egybe tételeik alátámasztására; a szentatyák, az Egyház és
zsinatok véleményeit, határozatait, szokásait bámulatos hozzáértéssel meg
mutatják; a kegyelemtől és kinyilatkoztatástól fölemelt és a nagy bölcselők

től szerencsésen befolyásolt emberi .értelmet új meglátásokkal, módszerezéssel,
szinte kicsinyeskedő fölosztásokkal élesítik. Elmondható, hogy e kornak nagy
bölcselói és teológusai révén az emberi ész a legfölségesebb módon revelálta
teremtő alkotó, rendszerező és irányító erejét. Ezek a nagy szellemek ketté
osztották a világtörténelmet, megfelezték a középkort, mesgyét állítottak
a szellem kultúrájában, amelyet az utókor nem téveszthet szem elől. Ez a
Summák kora. Maga Szent Bonaventura is egy ilyen klasszikus Summának
a szerzője, A quaracchii gyönyörű tízkötetes Bonaventura-kiadás első négy
kötete az ő Summáját adja Commentaria in quatuor libros Sententiarum címen.
Ennek teológiai és bölcseleti iránya a plátói, ágostoni, anzelmi és a Victorok
gondolatmenetének letéteményese, amely a gyakorlatiasságot, lelkiséget és
érzelmi indokokat sem ejti el. Teológiai és összefoglaló készségének különben

v S, Gilson: i. m. 667-68.
9 Gilson: i. m. 673.

VIGILIA 133



134

rövidebb összegezése, mintegy a Commentáriák foglalata a Breoiloquium,
amelyről pl. egy Scheeben József azt állítja;' hogy ama kor teológiájának
virága és veleje. A híres Bonaventura-tisztelő Gerson pedig nem habozik ki
jelenteni, hogy harminc évi tanulmányozás után kezdi csak érezni annak
édességét, továbbá, hogy annak egyes szavait is megfontolás tárgyává tette."

Bár megragyogtatta Szentünk a teológia és bölcselet terén is szintetizáló
és elemző tehetséget, ő mégis akkor legnagyobb, amidőn szívére hallgatva
már Commentárjaiban elhinti lelkiséget lehető illatos virágait, amelyek annyi
bájjal veszik körül személyiségét. Ahol ugyanis csak alkalom kínálkozik rá,
a distinkciök között is elrejt valami gondolatot, amely felhívás Isten szerete
tére, érvelései közé is beszúr egy gyengéd felszólítást a lelki életre. A misztikus
hajlamú teológus Bonaventurának egyik méltó és súlyos alkotása az Itine
rarium mentis in Deum (Az elmét Istenhez vezető kalauz), amely szerenesés
vegyülete a teológiának, bölcseletnek és misztikának. Értékére nézve Gerson
azt állítja, hogy az meghalad minden emberi dicséretet." Gondolatmenete pedig
abban összegezhetőP. GemeIli szerint, hogy az emberi elme számára az Isten
hez jutásban : az érzékelhető mindenség alkotja az előcsarnokot, az emberi
elme, mint Isten tükre képezi a «Szentélyt», a Szentírás kinyilatkoztatása pedig
a Szentek szentjét. 4

Szent Bonaventura misztikai működése annál figyelemreméltóbb, mivel
a XIII. század elején úton-úfélen kéznélfekvő volt Joachim de Floribus (megh.
1202) álmisztikus és az ó-keresztény montanisták Parakletos tanán nyugvó,
alaptalan reményekre hevítő rajongása. Joachim hatása beszüremkedett egy
bizonyos enyhébb formában a fegyelmet túlzottan hangoztató ferences rend
tagok körébe is. Többé-kevésbbé a joachimizmus szele legyintette Hugo de
Digne, B. Pármai János, a krónikaíró Salimbene, Angelus Clarenus, Petrus
J oannis Olivi, Ubertinus a Casali spirituális felfogású franciskánusokat, Szent
Bonaventura rendtársait.s Ezekkel szemben Szentünk az arany középúton
halad; épp az Itinerarium a példa rá, hogy misztikus szárnyalásait is a józan
ész és a korabeli katolikus skolasztikai teológia és bölcselet tisztító ereje fes
tette alá. Gondolatköre egyébként az ágostoni, az areopáginak nev. Dénes
féle, a szentbernáti magasságokat járta, akiknek multja és misztikai tekin
télye kizárta nála az esetleges és sekélyes szertelenségeket. A már eléggé ki
jegecesedett és mély szkolasztikus elvek pedig vaspántként szorították lel
kendezését és kenetes emelkedettségeit a katolikus gondolkozásmódra. Abban
az időben az aszketika és misztika között, mint tudomány között nem volt

1]. Scheeben: Dogmatik, L 1873, Freiburg, 432.
2 Op. Omn. V. k., XVI. Ugyanezt állítja az Itinerariumról is.
a Archivum Francisc. Hist., XIV, 1921, 39-40: opus immensum, cujus laus

super est ore mortalium.
4 P. Gemelli-P. Takács: Franciskanizmus. 392.
5 V. ö. P. Guido Bondatti O. F. M.: Gioachanismo e Francescanesimo nel dugento,

Porziuncola, 1924; P. Takács Ince: B. Pármai János a béke angyala. Bp., 1930.
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elválaszthatóan fölépített különbség. Mivel pedig az aszketika inkább a ke
gyelemmel közreműködő tevékenységet hangoztatja, míg a misztika a kegye
lemmel szembeni tanulékonyságot, a kegyelemnek boldogító és ható erejét
domborítja ki, - Szent Bonaventura Szent Kasszián Jánossal, Loyolai Szent
Ignáccal, Szent Alfonzzal ellentétben, akik az elsőnek szolgálatában állnak, 
inkább a szorosan vett misztika útját járja és pedig Szent Terézia és Keresztes
Szent János módjára. A Szeráfi Tudós ezt mégis akként teszi, hogy misztikájá
ból nem hiányzik az aszketikának alapvető eleme sem.'

Bonaventura misztikus teológiájának foglalata és minden ilyfajta terméknek
alapvető forrása a De triplici via (A hármas útról) szóló lelki kézikönyv. Értékét
eléggé bizonyítja az a tény, hogy egy Savanarola 1497-ben megírta ennek magya
rázatát. P. Robinson Paszkál O. F. M. jelenlegi ír nuncius pedig egyszerűen a misztika
foglalatának hívja.s A már az Areopáginak nev. Dénestől emlegetett «hármas úton»
a lelki tisztulás, megvilágosítás és Isten szeretetében egyesült lélek útját érti. További
idevonatkozó műveiként meg kell említenünk mint a lelki élet gyöngyeit képező

írásait: Soliloquiumát, amellyel Hugo a S. Victoret utánozva, az «ember» felel adéleb
kérdéseire dialóg alakban. A Lignum vitae (Az élet fája) a Krisztus Urunk születé
séről, szenvedéséről és megdicsőüléséről elmélkedő lélek számára rögzítő segítség
kíván lenni. Ide tartoznak továbbá: De quinque festivitatibus pueri Jesu (A gyer
mek Jézus öt ünnepéről), Tractatus de praeparatione ad Missam (A szentmiséhez
való előkészületről papok számára), De perfectione vitae ad Sorores (Útmutatások
a tökéletes életre apácák számára), De regimine anime (A lélek kormányzásáról),
De sex aliis Seraphim (A szeráf hat szárnyáról, vagyis az előljárók hat eréynéröl) ;
egyenesen Krisztus szenvedéséröl szólnak az Officium de passione Domini és a Vitis
mystica, sive Tractatus de passione Domini (A titokzatos szölötőröl).

Misztikus gondolatok járják át ama műveit is. amelyeket a rendi ügyekben
írt akár egyenesen lelki érdekből, akár mint rendi generális kötelességszerűségből,

avagy mint a rendalapítónak bámulója és követője, e nagy szeritről. Ide sorozhatjuk
az Apologia pauperum (Szegények védelme) c. könyvét. amely Szent Bonaventura
remekei közé tartozik; ebben a párisi egyetemen keletkezett kolduló rendek elleni
vitába szól bele erélyesen, de szeretettel. Tiszta fogalmakkal. érveléssel. az ellenfél
szot.zmáinak felfedésével. de egyúttal leereszkedő szeretettel dolgozik itt. A szent
ferencrendi regula körül felmerülő kérdésekkel foglalkozik a következőkben: Epistola
de tribus quaestionibus, Determinaiiones quaestionum circa reguiam. Fratrum Mino
rum; továbbá Expositio super 1'egulam Fratrum Minorum (regula-magyarázat).
Sermo super 1'egulam F1'atrum Mino1'um (Beszéd a kisebb Testvérek regulája fölött) ;
a regula előírásaival van összefüggésben másik két kis értekezése: Quare Fratres
Minores praedicent et confessiones audiant (Miért prédikáljanak és gyóntassanak
a Kisebb Testvérek). De sandaliis Apostolorum (Az apostolok sarujáról). Az ő elnök
lete alatt rzöo-ban megtartott rendi egyetemes káptalan határozatait foglalja egybe
a Constitutiones Generales N arbonenses, Mint generális hivatalos leveleit tartal
mazzák az Epistolae officiales. A Regula novitiorum, újoncoknak való előírásait

tartalmazza. Az Epistola contimens XXV memorabilisa, Szent Bonaventurának a

IP. Jacobus Heerinck O. F. M.: Introductio in theologiam spiritualem asce
ticam et mysticam. Taurini-Romae, 1931, IlO, II L

2 «a perfect compendium of alI that is best in ib. V. ö. Arch. Franc. Hist. 1921.
XIV. 39-40.
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lelki életről alkotott felfogását foglalja össze találóan. De imitatione Christi (Krisztus
követéséről) tartozik még ide, továbbá világhíres Legenda Sancti Francisci (Szent
Ferenc életrajza) és ennek liturgikus beosztás szerinti kidolgozása a Legenda minor
S. Francisci.

Hogy Szent Bonaventurának eme művei, illetve azoknak egyike-másika hazánk
ban is nagy közkedveltségnek örvendtek, kiviláglik abból, hogya XV. és XVI. század
beli kódexeink azokat magyarra is lefordítva adták, vagy sokszorozták. Egyes bona
venturai részeket tartalmaznak: az Ehrenfeld-Jókai kódex, a Lobkovitz, Érdy,
Debreczeni, Weszprémi, Teleki kódexek, a Vitkovits kézirat.! A XVII században
P. Kéri Sámuel (1660) és P. Remetey Nárcisz (1698) ferencesek adták ki Szent Bona
ventura zsoltárkönyveit a Boldogságos Szűzről, míg P. Senquiczy PálO. F. M. a Szent
Bonaventurának tulajdonított Speculum disciplinae-t (A fegyelem tükre) adta ki
1677-ben Pozsonyban Fenették Tüköre címen.t

Az "Itinerarium" tartalma

Az elsorolt aszketikus, illetve misztikus művek közül legalább hármat röviden kivo
natoini akarok, hogy jobban megsejtsük a Szeráfi Tudósnak gondolkodását és szelle
miségét. Először lássuk Szent Bonaventurát az Itinerarium mentis in Deum c. művében

Ez a könyv az Istenhez eljutás értelmi és lelki módját abban találja, hogya
gondolkodó ember a kívülről szerzett ismeretek révén önmagán keresztül érkezik
el Isten olyatéri megismeréséhez. amely fölemel, jóra hangol és érzelmeket táplál.
Az érvelés premisszái aJ a létező világ, b) az ember szellemi tehetsége, amelyek révén
következtetünk c] Isten tulajdonképpeni mivoltára. Vagyis szerinte Istenhez elju
tunk rajtunk kívül fekvő, bennünk lévő és fölöttünk levő okokból. A három megadott
utat egyenként két részre bontva Bonaventura, mindegyiknek egy-egy fejezetet
szentel; így jő ki a hat fejezet, amelyhez hetediket és utolsót csatol, amelyben bizo
nyos értelmi önkívületről szól, mikor is a gyarló emberi érzékek helyett inkább a
kegyelem veszi át a működő szerepet. Ebből az utolsó fejezetből csillámlik ki, hogy
nála az Istenre következtetés és eljutás nemcsak érvelés, agymunka, hanem föl
emelkedés, tényleges Istenhez közelítés kedélyileg és lelkileg. A külvilágból (I. fej.)
Szeritünk szerint azért lehet következtetni és eljutni Istenhez, mert abban szemlél
jük az Ö «hatalmát, bölcsességét és jóságát, aki létezik, él és értelmes lény, tiszta
szellem, romolhatatlan és változhatatlam. A fejezet végén a következő szép megálla
pítást vetíti elénk: sAkit tehát a teremtett dolgok ekkora fényessége sem világosít
meg, az vak; aki ennyi kiáltó szóra sem ébred meg, süket az; aki ily eredmények
láttára sem dicséri Istent, az néma; aki ennyi jelből nem veszi észre az első okot,
értelmetlen az. Nyisd föl tehát szemeidet, lelki füleidet élesítsd meg, oldd meg ajkai
dat és szívedet illeszd oda, hogy minden teremtményben Istenedet lásd, halld, dicsérd,
szeresd és tiszteld, magasztald és becsüld, nehogy a föld egész kereksége ellened támad
jon. Mert emiatt sharcolni fog a föld kereksége az esztelenek ellens.s A második feje
zetben ugyancsak a teremtmínyek útján egy finom árnyalatú meglátással azt fejte
geti, hogy Isten nemcsak a teremtett dolgok által, hanem azokban is megismerhető,

amennyiben eltölti azokat lényegével, hatalmával és jelenlétével. Ezt a megismerést
öt érzékünkkel eszközöljük.

1 V. ö. Vargha Damján: Szent Ferenc nyomdokain, i. m. 98, 85, 122, 104 stb.
8 P. Seraphinus Farkas O. F. M.: Scriptores O. F. M. provinciae S. Mariae

in Hungaria. Pozsony, 1978, 26, 30, 29.
8 Bölcs. k, 5, 21.
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Ha a teremtett világ külső szemlélete képezte az előcsarnokot Isten megisme
réséhez. akkor a magunk szellemi világa alkotja a szentélyt. Akaratunk, értelmünk
és emlékezőtehetségünk ugyanis nagyban revelálják a gondolkodó előtt Istent. «Vonulj
önmagadba - írja Szentünk - és lásd, hogy lelked forrón szereti önmagát; de nem
szerethetné önmagát, hacsak nem ismerné önmagát, viszont nem ismemé önmagát,
hacsak nem emlékeznék önrnagára.» Az Istenhez való eljutás önmagunkon keresztül
akkor lesz magasabb tökéletességű, ha a hármas isteni erény: a hit, remény és szere
tet megvilágítja a lélek belső világát és így «hierarchicussá» vagyis emegtisztítottá,
megvilágítottá és tökéletessé» válik. (IV. fej.)

A következő útban az ember mintegy önmagán felül szemléli az isteni lénye
get, amely a három személynél egy és tulajdonkép elsődleges neve Istennek.! Isten
fogalmát olyan létezőnek állitja, akit nemlétezőnek nem is tudunk elgondolni (IV.
Iej.), míg a VI. fejezetben kiindul az Areopáginak nev. Dénestől származó és Bona
venturát annyira jellemző elvből, hogy bonum dicitur dijjusivum sui, vagyis hogy
a jónak már a fogalmában benn van az, hogy kiáradó. Istenre vonatkoztatva állítja,
hogy a legfőbb kiáradás csak akkor van meg, ha az «tényleges is belső, lényeges és
szernélyi, természetes és akarati, szabad és szükségszerű, fogyatkozhatatlan és töké
letes». Ezzel a Fiú és Szentlélek születési, származási okát jelöli meg tulajdonkép
pen. Az utolsó VII. fejezetben az Istenhez kőzelítés módját abban jelöli meg, hogy
az ember necsak az érzéki világot hagyja el, hanem önmagát is. A dolgot Szent Ferenc
alvernai mentis escessusdual világítja meg, majd mint az ehhez szükséges kellék
megjelölését hangsúlyozva így folytatja: el kell hagyni az értelmi működéseket és
minden érzelmet át kell változtatni és át kell alakítani istenivé. Ez pedig misztikus
és nagyon titokzatos valami, amelyet senki sem ismer, hanem csak aki megkap.2

Szent Bonaventura az Isten felé vezető eme kalauzt" - saját vallomása sze
rint - Alverna-hegyi szernlélődésében (1259) írta. Igazi tipikus kifejezése az Szent
Bonaventura szellemiségének, aki a szigorú éleslátás és skolasztikus módszer mint
eszköz révén beletört az embert az isteni dolgok szemlélődésébe és megkívánásába.

Tanítása a "Titokzatos 5z616t6r61"

Szent Bonaventura magasabb lelki tudományát legjobban elárulja a Vitis
mystika c. művecskéje. Ebben a szkolasztikus tudás teljesen hátraszorul és
a szemlélődő lelki ember, a misztikus Bonaventura jelenik meg előttünk esz
ményi magaslatokon. A máskülönben egyszerű, mindig klasszikusan szép és
tömör nyelvezete itt meleg érzelmek, gyermekded indulatok tolmácsolására
oldódik; olyan fokú kenetességet és hangulatosságot árul el eme munkájá
ban, hogy nem lehetetlen az, amit az egyik kódex címe és az Elősz6 is sejtetni
enged: eszerint Szentünk ezt a kis munkát valahol szentbeszéd alakjában
mondotta el. Csupa szónoki lendületű és magával ragadó áram hömpölyög át
az egész traktátuson. A Szentírás gondolatai annyira átfűzik, átitatják sza
vait, hogy e munkájának szinte minden alapgondolatát, azoknak árnyalatait.
nagyon sokszor majd minden szavát a Szentírással fejezi ki. Innét van csodá
latos, szinte a kőszíveket meglágyító hangja és olvadozó különben mindig

1 II. Móz. 3, 14.
2 Jelenések k. 2, 17.
3 Az Itinerarium található Opera Omn. V. 295-313.
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egyszerű nyelvezetének is a hatása. E munkát hajdan Szent Bernátnak tulaj
donították nem egyszer, azonban a legjelesebb kéziratok, a különben könnyen
felismerhető bonaventurai stílus és a Szeritünktől annyira kedvelt Urunk
szenvedésének festése határozottan a Szeráfi Tudós után kiabálnak.! Szent
Bonaventuráról szokták felhozni azt a jelenetet, amely szerint Aquinói Szent
Tamás egyszer őt meglátogatta s őt a kereszt tövében elmélkedve találta,
amiért is tudományának és bölcsességének forrásául Szent Tamás a keresztet
jelölte. A Megfeszített szeretete ebből a művecskéjéből a legjobban árad szét,
azért a szentbonaventurai szellemnek is egyik legjobb ábrázolója.

Hogy a kiindulási pont érthetőbb legyen és hogy rámutassunk: mennyire a
Szentírás gondolataival fejezte ki magát, itt adom magyarul rövid Előszavát: «Én
vagyok az igaz szőlőtő stb. (Ján. 15, 1.) Oh Jézusom, te kegyes szőlőtő, jöjj! Te Uram,
Jézus Krisztus vagy «az élet fája», amely a paradicsom közepéri van (I. Móz. 2, 9.),
amelynek «levelei orvosságul vannak» (Ezech. 47, 12), gyümölcsei pedig az örök életre
szolgálnak; oh áldott virág és áldott vesszőnek a legtisztább Szűzanyánakgyümölcse
(IV. Móz. 17, 8) egyúttal, és aki nélkül senki sem bölcs, mert te vagy az örök Atyá
nak bölcsesége, gyenge és száraz elmémet «az értelem kenyerével és a bölcseség vizé
vel» méltóztassál felüdíteni, hogy Téged, aki Dávid kulcsa vagy, felnyitva (Iz. 22,

22; Jelen. 3, 7), a te sugárzásoddal elém táruljanak a homályos dolgok, a sötétség
megnyíljék, hogy általam a te útmutatásoddal és fényeddel én a beszélő és a hall
gatók is egyúttal elnyerjük az örök életet. Ámem.

Bonaventura ebben az egész műven keresi a szőlőtő és Krisztus közötti
hasonlóság tulajdonságait. Ha ugyanis az evangélium szerint az Üdvözítő

önmagát ehhez a nemes növényhez hasonlítja, akkor ennek meg is van az alapja.
Szentünk meglepő hasonlóságot talál a szőlőtő természetes tulajdonságai és
a szölőművelés fajtái között egyrészről, másrészről a szenvedő majd meg
feszített Krisztus között, akit ö annyi jelentöségteljességgel Titokzatos Sz6ló
tőnek nevez el ebben a szenvedő és megfeszített minőségében.A nagy hasonló
ságot mindenekelőttabban találja, hogy a szőlőtőt nem vetik, hanem ültetik;
ugyanígy a második isteni személyt megtestesülése által az Atya átplántálta
Mária méhébe (r. fej.). A szőlőre elérkezik a megmetszés ideje; úgy Urunkat
is körülmetélték. Amint a szőlőmetszés a tőkét megfosztja ágaitól, az Úr
Krisztust megfosztották a «gyalázat késével» minden dicsőségétől, a megvetés
késével minden hatalmától, a fájdalom késével az élvezettől, a szegénység
késével a gazdagságtól. Végre a félelem késével elvágták tőle minden barátját
és hozzátartozóját (2. fej.). A szőlőt körül szokták ásni, ami Urunknál az
incselkedők cseleit jelképezi. Ide tartozik a sok rágalom, szó, cselekdet, ame
lyekkel ártani akartak neki. Majd látva, hogy így nem tehetik tönkre, átásták,
átdöfték kezeit és lábait, szentséges Szívét. A Szentszív gondolatánál hossza
sabban időzik és elmondja azokat a mélyértelmű szavakat, amelyek a Szent
szív első nagy tisztelőjévé avatják (3. fej.). (Befejezése következik.)

1 A Vitis Mystica olvasható Op. Omn. VIII. 159-189. Kisebb alakban a Decem
opuscula 442-508. oldalain.
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