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Dolgozatomnak azért adtam alcímet, hogy nyomába léphessek a
ferences iskola alapítóinak, akik mindig alárendelték a tudást (scire)
az életnek (bene vivere); a teológiát az életszentségnek.

Ez nem jelentette azt, hogy teológiai munkájuk kevésbé lett volna
szakszerű és tudományos, gondolati szempontból fegyelmezett és
következetes. Ránk maradt írásaikban azonban mindig fel lehet fe
dezni Szent Ferenc lelki fiát, a misztikust, az aszkétát, az apostolt.

Boldog Duns Scotus János egyetemi előadásai szigorú tematikát kö
vettek. A Sententiák könyvét kellett kommentálnia, de ebben a kommen
tálásban olyan hangsúlyeltolódásokat, olyan meglátásokat adott át ta
nítványainak, amelyek egészen eredeti szemlélet megalapozói lettek.

Kierkegaard filozófiájára, mely a modern életérzés és léthangulat
előrevetítése, tagadhatatlan hatást gyakorolt, hogy nem vehette
feleségül azt a lányt, akit szeretett. Scotus egész elvont szubtilis
tanítása, hatalmas gondolati tűzijátékai abból a Szent Ferenc-i lel
kiségből fakadnak, amely Istent a maga abszolút transzcendens mi
voltában, mégis szentháromságos szeretetének felismerésében "Deus
meus et omniá"-nak nevezi, és a Megtestesülés ünnepét fölébe helyezi
a pénteki nap böjti fegyelmének, és azt akarja, hogy még a falak is
húst egyenek és az állatok is dupla abrakot kapjanak; vagyis az egész
teremtés érezze át az ünnepet, amely az övé is. Nemcsak Izraelé, nem
csak az egyházé, nemcsak a történelemé, hanem a teremtésé is.

Meggyőződésem, hogy Boldog Duns Scotus János szellemi ha
gyatéka mögött felfedezhetőSzent Ferenc lelkisége: Greccio, a Nap
himnusz és Alverna.

Scotus zsenije teljes erejével a Szent Ferenc-i élmény nyomába
szegődik,és teológiát formál belőle, így menti meg az istenélményt
a mítoszoktól a logosz segítségével.

Scotus istenfogalma

Metafizikai
istenfogalom

Scotus istenfogalmában három világ találkozik: a metafizika (a filozó
fusok istenfogalma); az ószövetségi kinyilatkoztatás; az újszövetségi,
mindent beteljesítő, utoljára elhangzott ige: Deus caritas est (Iin 4,16).

Scotus a metafizikai istenfogalmat az ószövetségi kinyilatkoz
tatás alapján tökéletesíti, de ez a tökéletesítés nem egyszerűen át
meszelése a filozófusok istenfogalmának, hanem radikális át-
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lényegítése. A metafizikai istenkép lényegül át a kinyilatkoztatás
Istenének képévé, mert Scotus szemében Isten nemcsak a végtelen
létező, a szó teljes értelmében létező, hanem létezése és a teremtett
dolgok létezése között szakadék van.

A pogány filozófiák monizmusba fulladnak, mert nem tudnak
mit kezdeni a világegyetemmel. Scotus szerint Isten, aki formálisan is
szeretet, liberissime közli teremtményeivel jóságának és szeretetének
sugarait, és azt a legnagyobb szerétetből teszi, ex maxima caritate.

Éppen ebből a kijelentésből is láthatjuk, hogy a Deus caritas est
(lJn 4,16) alakítja át Scotus saját istenképét a végső kinyilatkoztatás
fényében: Scotus abszolút értelemben veszi a kijelentést: Isten a
szeretet, a szeretetet nem Isten egyik tulajdonságának tartja, hanem
Isten lényegének. Egész teológiáját - Gilson szerint - az a való
ban lényeges tétel jelöli meg, hogy az első szabad aktus, amely a
létezés egészében felismerhető, a szeretet aktusa.

Isten farmaliter dilectia et farmaliter caritas et nan tantum effective.
Szeretetét nem szükségszerűségbőlközli a teremtésben, hanem li
berissime. Az Istent ilyen radikálisan szeretetnek felfogó teológia
képes helyesen gondolkodni a teremtésről. A teremtés fogalmát
egyébként más vallások nem ismerik, sem a modern termé
szettudományok. Az ősi vallásokban a teremtés nem más, mint Isten
szükségképpeni önkifejtődése. Ha Isten nem szeretet, akkor nem sza
bad. Ha nem szabad, akkor a teremtés sem az 6 szabad tette, hanem
egy öröktől fogva jégbe hűtött program felengedése (kibontakozása).

Ma, a harmadik évezred fordulóján az európai ember figyelme egy
re inkább a világmindenség felé fordul, de nem csak a részletekre
figyelő értelmével, hanem a létezésre csodálkozó értelmével is.

Ez ma egyre nagyobb probléma. Igehirdetésünkből szinte hiányzik
a teremtés hirdetése. Igehirdetésünk történelemcentrikus, hiszen Krisz
tus az embert váltotta meg. A teremtéstant sokszor csak hozzáragasztjuk
ehhez a tanításhoz, de nem látjuk azt az egységet, amit Scotus látott, aki
Istenben a teremtő szeretetet tartotta abszolút isteni valóságnak.

A New Age gnosztikus tanításának sikerei is jelzik a fiatalok
vallási érdeklődését az universum kérdései iránt, és kérdéseikre
adott válaszaink bizonytalansága mutatia azt a hiányt az igehir
detésben, amelyet Scotus tanítása be tudna tölteni. Scotus ugyanis
abból, hogy Isten a szeretet, arra következtet, hogy a megtestesülés
áll műveinek csúcsán és minden a megtestesülésért van. A világ
krisztológiai jelenség: örök karácsony foszforeszkál az anyagban.

Akárhol, akárhányszor felvázoltam Boldog Duns Scotus [ánosnak a
megtestesülésről szóló tanítását, mindig és minden hívő olyan tanítás
ként fogadta, amelyet sohasem hallott, de amely valóban evangéliumi.

A megtestesülés Isten legnagyobb műve

A most bemutatott scotusi istenfogalom nyilván alapvetőerr szent
háromságos istenfogalom, hiszen Isten nem lehetne maga a szere-
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Megtestesülés

VÖ.Ordinatio "Ld.92.
q-um.n.2.; Vives 7,15,

p. 426b-427a

lsten önszeretete

tet, ha egyetlen személy lenne. És a teremtett dolgok iránti szeretet
akkor valódi létszükséglet lenne csupán/ vagyis szeretete nem len
ne szabad (egyáltalán nem lenne), teremtése pedig nem lenne te
remtés/ hanem önkifejlődés.

Scotus teocentrizmusára épül krisztocentrizmusa, amellyel a
doctor subtilis kiegészíti a ferences iskola krisztocentrikus szintézi
sét spekulatív és dogmatikus területen, amelyet Szent Ferenc
atyánk indított el és Bonaventura, a szeráfi doktor folytatott. Scotus
a megtestesülést tartja summus opus Dei-nek, mert az egész terem
tésben és történelemben a megtestesült Ige Isten dicsőségének a
lehető legnagyobb kifejeződése, kinyilvánulása, megvalósulása.

Scotus tulajdonképpen nem egyszeruen a megtestesülés indító
okát kutatja, nem is csak a teremtést létrehozó isteni motívumot,
hanem mindent együtt szemlél: a teremtést, a megtestesülést, a
megváltást; ezeket a műveket, melyek nem mások, mint Istennek
operatio ad extra-ja.

Az operatio ad extra-ban pedig a legnagyobb értéknek isteni di
csőségét látja, amelynél nagyobb semmi sem lehet, csak maga Isten
(amennyiben a dicsőséges Isten belső életének, szeretetének teofá
niája). Ha pedig az Isten dicsőségénekmegnyilvánulása és megva
lósulása a legnagyobb érték a teremtett létezésben és a történelem
ben/ akkor semmi más motívumnak nem lehet alávetve, mert Isten
számára csak a legnagyobb érték lehet a cél.

Scotus szemében Istennek nem lehet más végső célja a teremtés
sel, mint saját dicsősége.

Ne gondoljuk, hogy Isten despotaként nyilatkozik meg, aki azt
akarja, hogy mindenki hódoljon előtte. Scotus szemében Isten di
csősége Isten szeretetének megnyilvánulása.

Mivel Isten perfectissime akar és szeret, vagyis a legrendezetteb
ben és a legértelmesebben. rationalissime szeretve önmagát, azt
akarja, hogy mások is vele szeressenek, condiligentes legyenek a sze
retet egyetlen aktusában. Vagyis az 6 dicsősége nem más, mint
olyan szetető lények megteremtése, akik szintén képesek szeretni 
tökéletesen befogadva az 6 szeretetét és tökéletesen viszontszeretve
őt magát. Erre pedig csak Jézus Krisztus, a megtestesillt örök Ige ké
pes és csak benne és csak általa (a kegyelem által) a választottak.

A megtestesülés Isten abszolút célja az operatio ad extra-ban. 
Ez a cél nem függhet semmitől, viszont minden tőle függ.

Scotus az isteni tervet, az üdvösségtervet és egyben a teremtést
(ebben van eredetisége) egyedül Isten szempontjából nézi, az isteni
lényegből. mely végtelen szeretet. Mivel Isten szereti önmagát, és
azt is akarja, hogy végtelenül szerettessék, logikusan arra a követ
keztetésre jut, hogy aki universa propter semetipsum operatus est (Prov
16/4)/ azt akarja, hogy azok között, akiket szeretetébe kapcsol, a
condiligentes között legyen valaki a causa finalis et exemplaris, akinek
elsőbbségevan mindenekfelett, és aki képes őt a legtökéletesebben
viszontszeretni.
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Amegtestesülés és a
bűn viszonya

Szent Ferenc
Naphimnusza

lsten és ember
hasonlósága

Isten a megtestesülést (unio hypostatica) a bűntől függetlenül
akarja. Első gondolata a világról a megtestesülés, a karácsony. Ez
az első nem időlegességetjelent, hanem mélységet, rangot, abszolút
célt. Ez a tanítás káprázatosan új, mégis benne van a keresztény
hagyományban, mint a szántóföldbe rejtett kincs. A modem egze
gézis Szent Pál leveleinek (ezen leveleknél ősibb) Krisztus-himnu
szaiban felfedezi mint őskereszténygondolatot, hogy Jézus Krisz
tushoz tartozik a teremtés, még a megváltás említése előtt.

A zsidókhoz írt levél idevágó kijelentése: Krisztusért és Krisztus
által lett a mindenség (2,10).

A keletiek közül Szent Maximosz hitvallót idézem csupán, aki a
megtestesülés titkairól így ír: ,,6 az a boldog cél, aki miatt minden
teremtetett... e cél érdekében alkotta Isten a természet rendjét...
Krisztus titka miatt, Krisztusban nyert alapot és célt a teremtett
mindenség és minden, ami csak van benne." (PG 90, 62lA és 625A)

A középkorban Nagy Szent Albert, Gerson és Scotus után a
ferencesek, majd az újkorban John Henry Newmann, D.Gueranger,
Scheeben és a magyar Schütz Antal a folytatói e hagyománynak,
amelynek lappangó tüze Assisi Szent Ferenc életében lobbant láng
ra. Ferenc nemcsak átélni próbálta a teremtésre is tartozó megtestesü
lést, hanem meg is énekelte titokzatosan a Naphimnuszban, hiszen az
a Nap, aki a Fölségesről hordoz jelentést és ugyanakkor a mi testvé
rünk is, nem más, mint a megtestesült Ige, akiben, aki miatt maga az
anyagi lét, még az ember halála is Istenhez vezető úttá lett.

De nemcsak énekelt erről a titokról, hanem a tiszta gondolatok
teológiai nyelvén is megfogalmazta 5.Intelmében: Szívleld meg, ó
ember, milyen nagy kitüntetésben részesített téged az Úristen, mi
kor test szerint szeretett Fiának képére (imago), lélek szerint pedig
saját hasonlatosságára (similitudo) teremtett és alkotott téged.

Ebben a szemléletben mi emberek testben is hasonlítunk Istenre,
tudniillik az Istenemberre. Isten gondolataiban ő az első ember. 6
az emberiség igazi feje, az első Ádám, aki nem bukott el. Tehát ha
Ádám sohase vétkezett volna, akkor is lett volna megtestesülés 
állítja Scotus. Ez a ha ... akkor a scotista világban nem a lehetősé

gekkel való játszadozás és a felületes elmék által gyakran szőrszál

hasogatásnak minősített szellemi ínyenckedés, hanem a lényeg
megragadása, hiszen lehetetlen, hogy a megtestesülés, amely a leg
nagyobb jó a teremtésben és amely Isten legnagyobb műve, ~ leg
nagyobb rossz következménye legyen.

Az ofelix culpa húsvét éjszakai felkiáltása elfogadhatatlan ezen a
szinten, mert a bűn sohasem szerencsés, a bűn sohasem állhat fény
ben, az mindig förtelmes lázadás, gyalázatos céltévesztés és közép
szerűség.

Nem a bűn váltotta ki az Atyaisten szívéből a megtestesülés gon
dolatát, hanem maga a szeretet, dicsőségének kinyilatkoztatása.
Három igen fontos következtetést kell itt levonnunk a napjainkban
induló új evangelizációra vonatkozóan.
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Ajövő évszázad
misztikája

Scotus ésTheilhard
deChardin

Abűn szerepe

Az ártatlanság
rehabilitációja

Szeretet és kegyelem

A következő évszázad vagy misztikus lesz, vagy nem lesz! Vagy
újra átéli az emberiség Istenhez való tartozását, vagy embersége
bomlásnak indul. Kétféle misztikát ismer a vallástörténet: az egyik
kozmikus, panteista, személytelen. Ez nem a keresztény misztika.
Ez az irányzat komolyan veszi az anyagi létezés misztériumát, és
beleveti magát a hatalmas világfolyamba, amely végül is a személy
tagadása.

A keresztény misztika viszont személyes [ézus-misztíka: konkrét
személlyel kapcsolatba lépő, az embert kiteljesítő életközösség, de
sokszor vagy mindig akozmikus: Jöjjön el Jézus, de múljék el ez a
világ. Ebben a misztikában a mindenség csak színtér, szinte csak
színfal a nagy dráma, az üdvösségtörténet kibontakozásához.

A panteista, kozmikus, személytelen misztika az európai embert
a legnagyobb értéktől fosztaná meg, a kinyilatkoztatásból megis
mert személyiségtől,a személyes szeretet mennyországától. A Jé
zus-misztika pedig, amelybe a kozmosz csak függelékként, szinte
apokrif fejezetként alig integrálódik, megfosztaná az embert a ter
mészettel való olyan egységtől, amelyet a Biblia mindig is sugallt.

Scotus látomása, melynek fényében indult el Theilhard de Char
din (bár ő letér a tiszta logikai gondolatok síkjáról, és természet
tudományi adatokat, valamint az evolúció gondolatát is beledol
gozza teológiájába), mutatkozik talán a legmodernebb evan
gelizációs útnak, de a látomást át kell venni, életté kell átfordítani,
és a mai nyelven meghirdetni.

A másik megfontolandó tanulság: szabad-e a bűnnek akkora
szerepet tulajdonítani, mint amilyet a nem Scotus-szcmléletűteoló
gia tulajdonít, például Szent Anzelm? Bűntől sebzett világunk gyó
gyul-e attól, ha a bűnnek végül is Krisztust, Isten dicsőségét, Isten
szeretetét lehozó erőt tulajdonítunk? Nem azért zuhanunk-e, mert
a bűn hálójába maga a teológia is belekevert bennünket? Az esz
mény majdhogynem a nagyokat vétkező, majd megtért ember lett
az ártatlan ember helyett. Szabad-e úgy beszélni a bűnről, mint ami
emberségünk velejárója, nem pedig megcsonkítója?

Ha a bűn az embert emberebbé tenné, ha a bűn hozzátartozna
emberségünk lényegéhez, Jézus Krisztus vétkezett volna, ami ab
szurdum.

Isten a megtestesült Igében az ártatlan (és mégis irgalmas) em
bert állította példaképül, a szeplőtelen fogantatásban szintén az ár
tatlant tette az irgalom anyjává. Sürgősen rehabilitálni kell teoló
giai, pszichológiai szempontból is az ártatlanságot, az ártatlan em
bert, mert Istennek ez az eredeti elgondolása rólunk. Hogy a bűn

meg legyen fosztva attól a teológiai rangtól, amelyet neki tulajdo
nítanak.

A megtestesülésnek ez az abszolút felfogása abban is segít, hogy
megértsük a szeretet abszolút elsőségét, mind kegyelemtani, mind
morális szinten. Kegyelemtanában Scotus a szeretetet teljesen azo
nosítja a kegyelemmel, és azt állítja, hogy csupán külső hatásaik
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különbözősége miatt van külön nevük. Csak formális különbség áll
fenn közöttük. A kegyelem az esse rendjéhez tartozik, a szeretet a
természetfölötti módon való operari rendjéhez. A kegyelemben van
még valami tökéletlenség, de a szeretetben nincs; ezért Isten nem
nevezhető kegyelemnek, de nevezhető szeretetnek.

Scotus így rátalált az egész lelki élet ontológiai alapjára, még ha
nem is idézi: Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott
Szentlélek által (Róm 5,5).

A megváltás Jézus Krisztus vére által

Abűn lsten
szeretetének fényében

Ajézusi áldozat
értelmezése

Ezek után mi a helye az Úr kereszthalálának az üdvtörténetben?
Mivel Isten ténylegesen szabad embereket és angyalokat akart te
remteni, és mivel előre látta minden ember bukását az ősszülőkben.

előre látta ennek a bukásnak az orvoslási módját is Krisztus szen
vedése, megváltó halála által.

Amikor Scotus Jézus vérehullását szemléli, mindig Krisztus sze
retetére figyel. A vérehullás a megváltás materiális eleme - Krisz
tus szeretete a formális elem. Valójában emiatt az egész örökkéva
lóság óta előre látott és megszakítás nélküli szeretet miatt szenve
dett és halt meg értünk az Úr.

Isten erre a kereszthalálra való tekintettel adott szenvedésre ké
pes testet, de a megváltást létrehozó esemény: Krisztus megszakítás
nélküli szeretete.

Scotus nem tagadja az eredeti bűnt, a személyes bűnöket és meg
váltásunk szükségességét, de nem a pogány áldozatok rítusai felől

közelíti meg a megváltást, hanem Istennek feltétlen és minden el
lenállásunk ellenére Krisztusban megmaradó szeretetéből.

Rendkívül fontos és a keresztény hitet mélyen érintő ponthoz
érkeztünk.

Katolikus hitünk csak azt követeli meg tőlünk, hogy valljuk: Jé
zus Krisztus halála által megváltott minket, de nem követeli ennek
egyetlen teológiai megközelítését sem dogmaként elfogadunk.
Helytelen, ha hitünk szent titkát, a megváltást úgy gondoljuk el,
mint az Atya haragjának csillapítására irányuló törekvést, amely
során kivégzik a legtökéletesebb embert (az Istenembert). A scotusi
megfogalmazásban Jézus Krisztus áldozata inkább az Isten áldoza
ta értünk, mint a mi vállalkozásunk, hogy a legártatlanabb bárány
kivégzésével, egészen elégő áldozatával csillapítsuk haragját.

Scotus látomása nyit utat olyan megközelítésekre, amelyekben a
keresztáldozatból jobban ki lehet emelni azt, amit mi emberek tet
tünk, vagyis a bűnt: Jézus kivégzését és azt, amit az Istenember tett,
aki mindennek ellenére is tovább szeretett, és mint a szeretet kirá
lya regnavit a ligno Deus, ott, a Kálvária dombon is kinyilatkoztatta
Isten szeretetét, amelyet Alvemán Szent Ferenc atyánk elsősorban

kért és csak utána a szenvedést.
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