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Ki volt Duns Scotus?
"Isten dicsősége ragyog föl boldog Joannes Duns Scotus tanításá
ban és életszentségében, aki a megtestesült Ige hirdetője és Mária
szeplőtelenfogantatásának védelmezője volt." Így mutatta be II. János
Pál pápa a legnagyobb ferences hittudóst 1993. március 20-án, ami
kor ünnepélyesen kihirdette Scotus tiszteletének megerősítését az
egész egyházban. Ezzel döntő előrelépés történt a Causa Scoti
ügyében: a ferencesek hat évszázada igyekeznek elismertetni nagy
tanítójuk életszentségét.

1993-ban tehát először emlékezhettünk meg Boldog Duns Scotus
ról a liturgiában november 8-án, halálának napján. Az első Scotus
ünnep tiszteletére a két magyarországi ferences rendtartomány tu
dományos ülést rendezett külföldi és hazai előadók részvételével.

Ioannes Duns Scotus neve egyelőre inkább csak a ferencesek és a
filozófusok körében ismert.' Ki volt hát a "Skót", akit 685 évvel
halála után II. János Pálpápa érdemesnek tartott arra, hogy az
egyetemes egyház elé állítsa, mint példaképet?

Sírfelirata2 négy sorban foglalja össze életének színterét: Scotia
me genuit / Anglia me suscepit /Gallia me docuit /Colonia me
tenet/; (Skócia' szült / Anglia fogadott be /Gallia tanított / most
Kölné vagyok/.

A skóciai Dunsbán született 1265 körül. Már az elemi iskolában
is ferencesek tanították, akik felfigyeltek a tehetséges fiúra. A csa
ládban köztiszteletben álló nagybátyja ekkor már az angliai feren
ces rendtartomány tagja. Ide lép be Ioannes is. Először Oxfordban
tanul, de nemsokára Párizsba küldik további tanulmányokra. Pap
pá szentelése az egyik biztos dátum életében: 1291. március 17- én
szenteli fel a lincolni érsek. 130o-ig Oxfordban és Cambridge-ben
tanít, 1302-ben Párizsban találjuk, ahol hamarosan elnyeri a Doctor
Subtilis, az "éleselméjű tanító" elnevezést. 1303-ban el kell hagynia
Párizst, mert nem hajlandó aláírni Szép Fülöp levelét vm. Bonifác
pápa ellen. Kényszerű távolléte néhány hónapig tart, visszatérhet
tanítani, és 1305-ben megkapja a magiszteri fokozatot. 1307-ben
hagyja el ismét Párizst, elöljárói Kölnbe küldik, ahol nagy lendü
lettel tanít és prédikál. Itt éri váratlanul a halál 1308: november
8-án.

Boldoggá avatási beszédében a Szeritatya megemlíti, hogy már
mindjárt halála után boldognak mondták Scotust. A ferences rendnek
mégis századokon át kell dolgoznia azon, hogy ne csak Aquinóit és
Bonaventurát tartsák szentnek a skolasztikusok közül. Hiszen Lucas
Wadding, a 17. század ferences történésze így ír róla: nulli virtute se
cundus - erény dolgában senki mögött nem maradt el. Az életszent
séget és a kiemelkedő keresztény tanítást sokáig nem vitatták el tőle.
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Aboldoggá avatási per

Másként állt a helyzet a kultusszal. Ügyében ötször folyt boldoggá
avatási per, és mindegyik során Scotus tiszteletét kellett bizo
nyítani. Először 17ü6-17ü7-ben Kölnben, majd a Nápoly melletti
Nolában 17ü9-1711-ben, ennek folytatásaként ugyanitt 1905-1906-

. ban. Ezt követte két, kevésbé jelentősper 1904-1905-ben Genovában
és 1918-ban Rómában; ez utóbbi csak egyetlen napig tartott.i'

A boldoggá avatást valójában nem Scotus állítólagos tetszhalála
késleltette, bármennyire ezt idézi fel sokakban Scotus neve. Halála
után jó kétszáz évig semmiféle utalást nem találunk erre a körül
ményre. Idézzük erről Dietrich Esser ferences rendtörténészt:

"Paolo Giovio történetíró, író és irodalmár (1483-1552) kitalált
egy történetet, amely az általa annyira szeretett kétes anekdoták
egyike. Minden további adat és forrásmegjelölés nélkül azt állítja,
hogy Duns Scotus tetszhalott volt és élvetemették el: 'Szélütést
kapott, így érte a büntetés: mégpedig az, hogy tetszhalott volt és
idő előtt hozzáláttak eltemetéséhez. Amikor azután ismét magához
tért, a természet későn kezdett ellenállni a betegség rohamának:
hiába kiáltott segítségért a nyomorult, sokszor verte a sírboltba fe
jét, míg végül koponyája széttört és ő elhunyt." Amikor törté
netének igazsága felől kérdezték, Giovio csak ennyit mondott: Ha
nem is igaz, de jól ki van találva ('Se non e vero, e ben trovato')."s
A történet valótlansága már a kortársak előtt világos volt, hiszen a
kölni minorita templomban soha nem volt kripta vagy sírbolt, és
Scotust is a puszta földbe temették, koporsó nélkül.

Scotus tanításának ellenfelei azonban így akarták személyét be
feketíteni. A tetszhalál történetének talán leglelkesebb terjesztője

Abraham Bzowski lengyel domonkos (1567-1637). Bzowski Scotus
halálát Giovio alapján írja le, csak éppen 1294-re teszi. Az ő korá
ban Scotus születési évének 1274-et tartották, így húszévesen halt
volna meg. Bzowski megbízhatóságát jellemzi az is, hogy Alexan
der of Hales tanítványának mondja Scotust. Alexander mester, a
korai ferences iskola alakja, Szent Bonaventura mestere, 1245-ben
halt meg Párizsban. A kölni boldoggá avatási per idején a kritikus
első bíró, von Veyder püspök, az egész tetszhalál-anekdotára csak
legyint, mint mesére.

A századforduló körül megújultak a törekvések a rend részéről

Scotus boldoggá avatása érdekében. A Szeplőtelen Fogantatás dog
májának 1854-es kihirdetése is előtérbe helyezte személyét, hiszen
ennek a hittételnek Szent Tamással szemben a védelmezője volt.
Ide sorolhatjuk műveinek párizsi kiadását, a Vives kiadást 1891 és
1895 között, 26 kötetben. Ez nem kritikai kiadás volt, hanem Lucas
Wadding 17. századi munkájának közzététele. Az 1911-ben újrain
dított ügy a biztató kezdetek után ismét elakadt. A rítuskongregá
ció ugyanis kiadott egy rendeletet, miszerint a boldoggá avatáshoz
nemcsak azt kell bizonyítani, hogy az illetőt "ab immemorabili
tempore" tisztelték, hanem műveit is meg kell vizsgálni (a moder
nizmus elleni éberség korában vagyunk!). Ezt VIII. Urbán pápa ed-
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digi rendelkezései nem kívánták meg. Nem elég, hogy 1501-ben VI.
Sándor maga rendelte el, hogy a ferencesek Duns Scotus szellemé
ben szervezzék meg stúdiumukat, hogy 1568-ban V. Piusz jóvá
hagyta a Scotust követő ferences teológiai iskolát, hogy 1757-ben
XIV. Benedek pápa megelégedését fejezte ki a ferencesek teológiai
iskoláiról, ahol Scotus alapján tanítottak.

A vizsgálat eredményét szinte előre lehet tudni. Scotus ugyanis
nem volt tomista, sőt, Tamástól sokban független, nála merészebb,
őt bíráló gondolkodó. XlII. Leó pedig 1879-ben így inti a teológu
sokat: " ... Szent Tamás szárnyain az emberi ész olyan magaslatra
emelkedett, hogy magasabbra már alig szárnyalhat és a hit az ész
től több és hathatósabb segítséget alig várhat, mint amennyit Aqui
nói Szent Tamás által nyert".6 A tomista filozófiát és teológiát 1917
ben kánonjogi paragrafusok írják majd elő a teológiai főiskolák szá
mára. Elsikkad, hogy XIII. Leó ugyan Aquinói Szent Tamást ajánlja,
de enciklikájában mégis legtöbbször a skolasztikusokról beszél,
akikhez Scotust mégiscsak oda lehetne sorolni. A boldoggá avatási
bizottság egyik tagja, Prühwirth német bíboros listát terjeszt be a
Scotusszal szembeni kifogásokról. Többek között ezeket jegyzi
meg: "Scotust a modernisták használják védekezésül... Boldoggá
avatása arculcsapása volna két pápának is, akik úgy rendelkeztek,
hogy Aquinói Szent Tamást kövessük... A skotisták elhallgatják
Scotus valódi tanait... Katolikus szerzők nem ismerik el Scotus igaz
hitűségét. .. Scotus művei nem ismeretesek...,,7 Az ügy újra vissza
kerül a rendi megbízotthoz, újabb vizsgálatokat igényelnek.

Egészen a II. Vatikáni zsinatig hallhatók voltak a konzervatív to
mizmus hangjai: "Mivel a tomista tanítást az egyház bizton
ságosnak mondta ki, a biztonságos pedig egyenlő azzal, hogy biz
tos, a biztos pedig azzal, hogy igaz, ezért Aquinói Szent Tamás
kiemelése egyben minden egyéb irányzat elítélését is jelenti."s Ami
röviden így hangzik: "Aki Tamás ellen van, az egyház ellen van.,,9
Ebből az alapállásból érthető, hogy "egyes lapokban a zsinat idején
síkraszálltak azért, hogy a Szentírás mellé tegyék oda Szent Tamás
Summa Theologicáját".lO Ezeket Karlo Balics horvát ferences Sco
tus-kutató idézi fel az 1968-as amerikai Scotus-kongresszuson. Az
ő neve fémjelzi azt a vállalkozást is, amelynek Prühwirth bíboros
képtelen vádjai adtak döntő lökést. 1927-ben a ferences rend létre
hozza a Scotus-bizottságot Ephrem Longpré kanadai kutató veze
tésével. 1938-ig folyik a kéziratok gyűjtése és elemzése. Longpré a
kiadásban időrendisorrendet akar követni, de 1938-ban Balics veszi
át munkáját, aki a legfontosabb művek kiadását tartja első feladat
nak. 1950-től azután folyamatosan jelennek meg a kritikai kiadás
kötetei. ll Balics 1977-ben hunyt el, munkáját a szintén horvát Lukas
Modrics folytatja.

Scotus boldoggá avatása elől tehát mára az az akadály is elhárult,
hogy művei nem ismeretesek, és jelentőségük nem világos a kato
likus tanításra nézve. VI. Pál pápa pedig a zsinatot követő években
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több beszédében is igyekezett eloszlatni azt az aggodalmat, hogy
az egyház kizárólag Aquinói Szent Tamást tartja egyedüli hiteles
teológusának.

Joannes Duns Scotus a skolasztika "újabbnak" nevezett ferences
iskolájának kimagasló alakja. Egy nemzedékkel követte Bonaven
turát, az első ferences iskola vezéralakját. Iskolákról beszélünk, de
elfelejtjük, mennyire önálló gondolkodók voltak a középkori sko
lasztikusok, még ha egyazon szerzetesrendhez tartoztak is. Scotus
különösen kiemelkedik önállóságával, amit azzal érdemelt ki, hogy
kritikus szellemével egyik elődjét vagy kortársát sem kímélte; nem
a magiszter tekintélye alapján akarta elfogadni az igazságot. Egy
későbbi ferences teológus, az ír Mauritius a Portu azon tűnődik,

hogy Scotust azután William of Ockham bírálta ugyanilyen kemé
nyen: lIa kisebb testvérek szigorával, mely senkit sem kímél" .12 Kri
tikája a hagyomány igazságát keresi: a könyörtelenül szigorú gon
dolkodót a reformáció idején a Hercules Papistarum jelzővel illetik.

Wolfgang Kluxen, Scotus egyik mai német ismerője és fordító
ja13 azt próbálja bemutatni egyik tanulmányában, hogy Scotus a
"gondolkodás szentje".14 Scotus legismertebb történelmi hatású
teológiai műve a szeplőtelen fogantatás tanításának elméleti meg
alapozása. Nagyon tömören összefoglalva: Isten képes volt meg
őrizni Fia anyját az eredeti bűntől - méltó volt, hogy így tegyen
- tehát meg is tette. Maga az érvelés semmiképpen sem "jámbor",
inkább tanáros. A szeplőtelen fogantatást megalapozó teológiai ok
fejtést soha nem fogják szentképek hátára nyomtatni. A fogalmi
szaknyelv, a gondolatok hideg logikai egymásutánja, a tanúságok,
érvek és problémák kritikus kezelése számunkra aligha enged sze
mélyes jámborságra következtetni. A mai ember nehezen boldogul
a skolasztikus szerzőkkel, mert Pascal nyomán a szív meggyőzö

érveit keresi, míg a skolasztikában inkább a fej intellektuális hoz
záértése uralkodik. Ez a teológia nem az imazsámolyon, hanem a
katedrán szól.

A skolasztika viszont soha nem felejti el, hogy a két rövid írás
közül, amellyel történetileg elkezdődik (Canterbury Szent Anzelm:
Monologion és Proslogion), az egyik elmélkedés, a másik imádság.
Az első arról elmélkedik, hogyan lehetne az ész eszközeivel beha
tolni a hittitkok rejtelmeibe, a másik azért imádkozik, hogy az ér
telem beteljesülést nyerjen a hitbeli megértésben. Azt sem árt fel
idézni, hogy a skolasztikus tudományosság - és életszentség - az
előadótermek parázs vitáiban, az iskolák és katedrák versengésé
ben valósul meg, az egyetemi élet emberi körülményei között. Eb
ben a nyüzsgésben folyik az az igazságkeresés, amely az imádság
ban nyer megértést és megnyugvást. Éppen a nagy teológusok pél
dázzák számunkra azt, hogy a fogalom erőfeszítése, az igazság
iránti szenvedély és a misztérium előtti alázat a vallási odaadás
tanújelei: maga a gondolkodás válik istentiszteletté, a jámborság
cselekedetévé, áhítatgyakorlattá. Az értelmes embemek nem kell
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lemondania szellemi mivoltáról, amikor a hitet elfogadja. Az lesz
a hivatása, hogy szellemi életét is kiteljesítse a hit fényében. A jám
borság nem a nyelvezetben nyilvánul meg, hanem az igazság lan
kadatlan keresésében és egyre pontosabb kifejezésében.

Scotus szerint pedig azért lehet az életszentség útja a gondolko
dás, mert az emberi ész lényegénél fogva Isten színelátására nyert
képesítést. Hitünk ugyanis azt tanítja, hogy az ember !lrra kapott
meghívást, hogy "színről színre" lássa majd Istent. Az ember nem
a maga erejéből, hanem csak Isten kegyelméből fogja elérni ezt a
látást. De a kegyelem nem teremt bennünk új szervet, amivel Istent
meglátjuk, és nem kapunk másik természetet a mostani helyett,
amikor természetfölötti beteljesülésünk elérkezik; hiszen akkor már
nem mi volnánk azok, akik Istent látiák, nem a mi színeIátásunk volna.

Így lesz Scotusból Doctor Subtilis, az analitikai pontosságú meg
vitatás mestere. Ha valaki, akkor ő magára vette Ifa fogalom erőfe

szítését"; tudva arról, hogy nem végezhet félmunkát, nem eléged
het meg mesterkélt bizonyításokkal: "Ha szofizmákat hozunk bizo
nyításul, az veszélyes a hitetlenekkel szemben, mert így csak ne
vetségnek tesszük ki a hitet."lS

Szerinte kétféle teológia létezik: a teológia önmagában véve, és a
"mi teológiának". Az "önmagában vett teológia" még nem a mi
énk, nekünk csak az állapotunknak megfelelő teológiánk van - the
ologia nostra. Ennek a teológiának az a szerepe, hogy újra meg újra
rátérítsen minket arra az útra, amely a lét végső értelméhez vezet,
amely Isten színelátásában teljesedik be, és amelyen nem mehetünk
végig másként, csak a szabadság cselekedeteit végrehajtva, melyek
re a kegyelem tesz képessé. Így a teológia az összes elméleti, kije
lentésével együtt gyakorlati tudomány: az üdvösség felé vezető

életmódot hivatott szolgální." Ennek jegyében fogant Scotus (és
általában a ferences teológia) központi gondolata, az akarat elsőd

legessége az értelemmel szemben a szemlélődésben. Scotus ebben
ellentmond Arisztotelésznek, és Szent Pálra hivatkozik, aki a sze
retetet helyezi mindenek fölé (IKor 13). Ennek a szeretetnek kell
Scotus szerint alárendelni az értelem tevékenységét, hiszen lImit ér
Isten szemlélése, ha egyúttal nem szereljük is.őt".17

Végül: Duns Scotus Szent Ferenc követője volt. Nem írt himnu
szokat Ferencről, nem lett rendfőnök, mint Bonaventura, nem fű

ződnek reformok a nevéhez. Mégis, Ferenc tanítványa volt. Egye
temi magiszterként teszi elméletileg megalapozottá, amit Ferenc az
életével és egyszerű szavaival képviselt. Tanításának fontos jegyei
Szent Ferenc alakjából érthetők: Isten maga a szeretet, Krisztus
(megdicsőült)embersége központi szerepet játszik az üdvtörténet
ben, Isten kegyelme és jutalma abszolút ingyenes (az "érdem" kri
tikus szemlélete).

Reméljük, hogy [oannes Duns Scotus boldoggá avatása nem ma
rad meddő és csupán a múltra vonatkozó gesztus a Szentatya ré
széről, hanem lendületet ad a hazai Scotus-kutatásnak is.
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