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Ferenc magához
ölelte a Gyermek Jézust
Assisi Szent Ferenc és az ő lelki fiai: Szent Antal, Szent Bonaventu
ra, boldog Scotus János és még sokan mások, mind megölelték a
Gyermeket. Kapcsolatuk erős, egzisztenciális és maradandó kap
csolat volt a Gyermek Jézussal, Isten megtestesült Fiával, illetve
Isten Fiának megtestesülésével.

Hogy ez a kapcsolat, ez az ölelés milyen teljes volt, azt az is
mutatja, hogy átfogta az értelem (dogmatika), az akarat (erkölcs),
és az érzelmek egész területét, sőt az érzékekét is: látni akarták,
érinteni, kommunikálni vele, ahogy egy kicsi gyermekkel kom
munikálni lehet.

Szent Ferenc az első évezred karácsonyát örökölte, melynek
középpontjában az értelmi megfontolás állott. Karácsony titkának
nagy tanítója, Szent Leó pápa karácsonyi beszédeiben állandóan
visszatérnek a következő fordulatok: "Ismerd fel"; "Fontold
meg"; "Ne feledd el soha" - Mit? Azt, hogy Isten Fia valóságos
ember lett és minket isteni természetének részesévé tett. l Tehá t
van, amit fel kell ismerni, meg lehet érteni (hiszen tanítani kell)
és meg kell fontolni Jézus születésében. Ezek igazságok, hatalmas
tények, amelyeket az ókeresztény egyház éppen az evangéliumok
Jézusát védve fogalmazott meg a nagy krisztológiai zsinatokon.

Egy rádióműsorban hallottam, hogy egy külföldre szakadt ma
gyar szerzetespap, aki elhagyta hivatását, majd később keresztény
katolikus hitét is, imigyen nyilatkozott: " ...már az evangéliumok
is meghamisították Jézus alakját, én visszamentem az evangéliu
mok mögé: az igazi Jézushoz ..." Szerettem volna megkérdezni tő

le: milyen tudományos módszerrel és milyen dokumentumok
alapján dolgozott? Kijelentésében azonban volt valami hallatlan
nagy vigasztalást adó állítás. Áttételesen ugyan, de megvallotta,
hogy a katolikus egyház Jézusa azonos az evangéliumok Jézusá
val, s ha valaki valamiért nem akarja elfogadni az egyház Jézusát,
akkor az evangéliumok Jézusát sem fogadhatja el, ha logikusan
gondolkodik, mert a krisztológiai szent zsinatok Jézusa ugyanúgy
egylényegű az Atyaistennel, mint az evangéliumok Jézusa On
10,30: "én és az Atya egy vagyunk"), és ugyanúgy két akarata
van: egy isteni (mindenható) és egy emberi (nem mindenható); és
két tudása van: egy isteni (mindentudás) és egy emberi (nem
mindentudás); és ugyanúgy egyetlen "Én"-je van, mely azonos az
Örök Isten Második Személyével. Ha Jézus nem ez, akkor lsten
nem lett emberré. Ha Jézus csak Isten, akkor emberi teste, emberi
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élete és halála szemfényvesztés. Ez ellene mond a történelemnek.
Ha pedig Jézus nem Isten, akkor az emberiség legnagyobb go
nosztevője, mert becsapott bennünket, és több ember halt meg ér
te és miatta - tudva, hogy Jézus elvezeti őt a föltámadás dicső

ségébe -, mint amennyi meghalt Hitlerért, Sztálinért, illetve mi
attuk. Szent Ferenc tudta azt, amit tudni kell Jézusról, és fel is
fogta értelmével. Ez a tudás hitünk erős alapja, mert ez a tudás
egy személyre vonatkozik, aki szeret. Félreértik azok Assisi Szent
Ferencet, akik az érzelmek trubadúrját látják benne, és nem ve
szik észre a nagy gondolkodót, aki képes volt új és eredeti mó
don belegondolni a megtestesült Ige misztériumába, illetve az Ige
megtestesülésének a misztériumába.

Ö nem volt antiintellektuális. Eme irányzat egyébként is az en
tellektüelek eltévelyedése: az egyszerű hívő nép soha nem antiin
tellektuális. Ferenc csupán a teológiának azt a művelését utálta,
amely a tanítás, a katedra, a könyvkiadás stb. által meg akar gaz
dagodni. Illetve az olyat, amely megelégszik a tudással, holott en
nek a tudásnak van egy egészen sajátos jellege: ha valaki úgy
ahogy felfogja, hogy egy végtelen, teremtő, szellemi, önmagának
tökéletesen elégséges Isten érette emberré lett, hogy vele közölje
isteni természetét; és ő (aki ezt felfogja) tovább paráználkodik,
hazudik - vagy csupán langyos marad; és képes úgy beszélni er
ről a valóságról, hogy soha nem gyullad fel a szíve, nem ragyog
a szeme, nem változik el a hangja: az valójában nem értette meg
ennek az igazságnak a legsajátosabb jellegét, illetve ellenáll neki.
Erről, illetve ezekről írja Szent Ferenc: "Azt mondja az Apostol
"A betű öl, a létek pedig éltet« (2Kor 3,6). Betű által halnak meg
azok, akik csak a szavakat óhajtják tudni, hogy így bölcsebbnek
tűnjenek fel másoknál; s így akarnak nagy vagyont szerezni, hogy
azt rokonaik és barátaik közt szétoszthassák. Es betű által halnak
meg azok a szerzetesek is, akik nem akarják követni a Szentírás
(szó szerint: a szent betű) szellemét, hanem beérik a szavak merő

tudásával és értelmezésével" (7. Intelem).
Ez a kis intelem fontos tudománytan i megjegyzést rejt magá

ban. A keresztény teológia, amely a megtestesüléssel, megváltás
sal foglalkozik, sajátos, újfajta értelmi tevékenységet követel: az
akarat azonnali megmozdulását. Ha az akarat nem mozdul, ak
kor félreértés történt, vagy ellenállás a kinyilatkoztatott igazság
nak. A 2x2=4 nem követeli életem megváltoztatását, csak annak
tudomásulvételét, hogy 2x2=4. Ha ezt tudomásul veszi valaki és
továbbra is szeretőt tart felesége mellett, vagy sikkasztásra építi
anyagi egzisztenciáját - az igazság nem csorbul. Ez az igazság
nem követel tőle többet. Ám az a dogma (igazság), hogy Isten
emberré lett, az akarat megmozdulását követeli. Ha az akarat
mégsem mozdult meg ezen dogma erőterében, akkor igenis a
megértéssel van baj, mert ezt a dogmát úgy fogja fel, úgy tanítja,
úgy adja tovább, mintha nem követelné a legteljesebb megtérést.
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2Michel Hubaut: Krisztus
a miboldogságunk.

Agapé, Újvidék, 1991.

Így mérgezett anyagot ad át. A mérgezést a stílusban adja át: a
hideg, ún. tudományos stílusban. Persze itt nem arról van szó,
hogy lírai költeménnyel szakítsa meg teológiai fejtegetését vagy
egyetemi előadását - de arról igen, hogy bizonyos stíluselemek
mutassák, érzékeltessék ezen igazság új, az egész embert elkötele
ző voltát. A ferences voluntarista iskola a mai keresztényeknek
ezt üzeni: az akarat a hit igazságainak területén igenis a megis
merőképesség részeként működik.

"Ferenc és Klára Szentlélektől megvilágosított értelme minden
képességét latba veti, hogy jobban megértse Istent Jézus Krisztus
ban. Szent Ferenc Magyarázott Miatyánkja ennek az Istent egyre
jobban megismerni, szeretni akaró törekvésnek kiváló illusztráció
ja: »Ragyogjon fel bennünk a Te ismereted, hogy felismerjük, mi
lyen a Te jótéteményeid szélessége, ígéreteid hosszúsága, fönsé
ged magassága és ítéleteid mélysége« (MKif 3).

De az ő szemükben a szeretet világossága a legjobb kulcs a va
lódi lelki megértéshez, amely nem teoretikus, hanem cselekedete
ink igazi megtéréséhez vezet: nA testvérek kérdésére: vajon ked
vére van-e, hogy a Rendbe felvett tudósok a Szentírást tanul
mányozzák, így felelt: nekem az a tetsző, ha Krisztus példája sze
rint, akiről azt olvassuk, hogy inkább imádkozott, mint olvasott,
az imádság gyakorlását nem mellőzik, sem arra nem törekszenek,
hogy tudják, mit kell beszélniök, hanem hogy a hallottakat meg
tegyék, s midőn megtették, azt megtevésre másoknak is előter

jesszék. Akarom, hogy testvéreim evangéliumi tanítványok legye
nek, s így az igazság ismeretében előre haladjanak, hogy a tiszta
egyszerűségben megerősödjenek,és a galamb együgyűségét a kí
gyó ravaszságától el ne válasszák, mint az isteni Mester áldott
szóval is egybeíűzte« (LM 11,1). Arra is figyelmezteti testvéreit,
hogy a hit megértésében el kell kerülni az ismeret gyümölcseit ki
sajátítani akaró kísértéseket (Int 2,7).

Az ima Ferenc és Klára számára a megértés, a bölcsesség és
lelki megkülönböztetés iskolája (ld. LM 11,2; L 40-41). Minden
erejükkel azon igyekszenek, hogy a hit adataiban, amelyet értel
mük felfogott, észrevegyék a belső összefüggést és annak jelen
tését mindennapi életükre vonatkozóan. Klára így ír Végrendeleté
ben: »Mi tehát, miután elköteleztük magunkat az Úr útján, vi
gyázzunk, hogy arról soha le ne térjünk hanyagság vagy tudat
lanság által« (Kl Végr 22).2

Hogy mennyire eredeti módon gondol bele Ferenc a megteste
sülés misztériumába, álljon itt bizonyítékul az 5. Intelem egy rész
lete: "Szívleld meg, ó ember, milyen nagy kitüntetésben részesí
tett téged az Úristen, mikor test szerint szeretett Fiának képére
(imago), lélek szerint pedig saját hasonlatosságára (similitúdo) te
remtett és alkotott téged."

Vagyis Ferenc az ember teremtését a megtestesült Ige, illetve az
Ige megtestesülésének erőterében gondolja el a bűnbeeséstől füg-
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getlenül. Ezt a csodálatos teológiai meglátást majd egyik lelki fia,
a ferences boldog Scotus János fejti ki filozófiai fogalmakkal.
Egyébként neki, boldog Jánosnak is megjelent a Gyermek Jézus,
és megölelte.

Az lehetetlen, hogy ha Ádám nem vétkezik, Krisztus nem jön
el, az Ige nem testesül meg. Ez az aránytalanság önmagában is
elviselhetetlen, hogy ti. a legnagyobb rossz, a bűn eredményezte
a legnagyobb jót, a megtestesülést. A megtestesülést (incarnatio ab
so/uta) semmi sem váltja ki Istenből, hanem Isten akarja, mert ne
ki így tetszik: szeretetből, öröktől fogva függetlenül a bűntől, és
csakis a megtestesülésben akarja a mindenséget.

Meglepő, hogy már Kr. u. 200 felé Tertullianusnál megjelenik
ez a gondolat, de Ferencnél és a ferences gondolkodóknál tör a
felszínre, majd John Henry Newman bíborosnál. Hogy a magyar
Schütz professzor úr valóban teológus, és nem csak teológiai ta
nár, az többek között abból is látszik, amilyen stílusban ír a meg
testesülésről a Krisztus című művében, és amilyen tisztelettel, fej
hajtással és elismeréssel szól a ferences meglátásról ezen könyvé
nek 240. oldalán - úgy látja, hogya mérleg nyelve (ti. annak
mérlegelésében, hogy csak a bűn miatt lett megtestesülés, vagy
attól függetlenül is lett volna) Scotus felé billen. Az utána jött
nem egy teológiai tanár szőrszálhasogatásnakminősíti ezt a nagy
Szent Ferenc-i látomást, amely előtt a piarista professzor is tiszte
lettel és csodálkozva áll. Annyit azonban meg kell jegyeznem,
hogy az igazi tudományban, mint a krimiben is, el lehet bukni
egy hajszálon. Természetesen szó sincs az eredeti bűn tagadásáról
vagy a megváltás lekicsinyléséről - és semmiféle automatikus
krisztikus evolúciót nem ismer Ferenc. Ö és fiai csak megfontol
tak valamit a megtestesülés misztériumában.

Ez a megfontolás magában foglalja az akarat mozdulását is, és
az érzelmekét. Ferenc a boldogságtól sír a greccioi karácsonyi éj
szakában, és mint diakónus ő prédikál, de prédikációjában kerüli
Jézus nevét; mint szerelmes szerelmének nevét, mert a nagy sze
retetben van valami szégyenféle, valami szemérmesség.

Látni akarja a Kisdedet, ezért rendez élő Betlehemet, de ez a
látás sohasem színpadias és pásztorjátékos, hanem eucharisztiás,
liturgikus és megrendült:

"Ismerjétek fel méltóságtokat, pap testvéreim, és szentek legye
tek, mert ő szent. És mivel ezen szolgálat cím én mindenki más
fölött megtisztelt benneteket az Úristen, azonképpen ti is minden
ki másnál jobban szeressétek, tiszteljétek és becsüljétek őt. Nagy
nyomorúság és szánalomra méltó gyarlóság, hogy bár olyan kö
zel tudjátok őt magatokhoz, mégis más dolgokkal törődtök a vi
lágon. Rettegjen minden ember, reszkessen az egész világ és
örömtől repessen az ég, midőn az oltáron a pap kezében nyug
szik Krisztus, az élő Isten Fia. Ó, csodálatra méltó nagyság és bá
mulandó méltóság! Ó, fölséges alázatosság! Ó, alázatos fölség,
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3Az egész rendnek írt
levél. 23-39.

4Michel Hubaut: i.m.

hogy a világegyetem Ura, Isten és az Isten Fia annyira megalázza
magát, hogy üdvösségünkért a kenyér szerény színe alá rejtezik.
Lássátok meg, testvéreim, Isten alázatosságát és öntsétek ki szíve
teket előtte. Alázzátok meg magatokat, hogy felmagasztaltassatok
általa. Semmit se tartsatok tehát vissza magatokból, hogy egészen
magához fogadjon benneteket az, aki egészen odaadja magát ér
tetek".3

Ferenc nemcsak a vizualitás evangéliumi kultúráját adta ne
künk, hanem arra is megtanított, hogy egész testével higgyen az
ember Krisztusban, hogy egész testével imádkozzék:

"Veri mellé t, sóhajt, sír, nyög, hangosan beszél, leborul, feleme
li az ég felé kezét..." Testvérei néha meglepik magányos imáiban:
"Megannyiszor megfigyeltem: hangos nyögések közt rimánkodott
az isteni kegyelemért a bűnösök számára, és keserves zokogással
siratta az Úr kínszenvedését, mintha szeme előtt folyt volna le.
Látták imádkozni éjjel, amint karját kereszt módjára széttárta, mi
közben egész teste felemelkedett a földről, és fénylő felhőkkel

volt körülvéve. A teste körüli csodálatos fényesség volt bizonysá
ga lelke csodálatos ragyogásának" (LM 10,4). Ferenc úgy beszél
és imádkozik, mint egy igazi déli ember: kezével. A Szentlélektől

áthatott teste valóban imádsággá változott Az ima sokféle moz
dulatára tanítja meg testvéreit. Az állva mondott ima a Krisztus
sal feltámadt fiak imádsága, a térdelve mondott az Úr szolgájá
nak imája, a földre borulás az Istent imádó és bűnbánó ember
mozdulata. "A testvérek, akik együtt éltek vele, jól tudták, milyen
gyakran fordult meg ajkán Jézus neve, mily édes és kellemes,
mily gyöngéd és szeretetteljes volt a róla való beszélgetés. A száj
a szív bőségéből szólt, és szeretetének kiapadhatatlan forrása be
töltötte egész valóját és kiáradt a világba. Legbensőségesebben

összeforrt Jézussal: Szüntelenül Jézust hordozta szívében, Jézust
hordozta ajkán, Jézust hordozta fülében, Jézust hordozta szemé
ben, Jézust hordozta kezében, Jézust hordozta minden porcikájá
ban" (lCel 115).4

Mindezt jelenti, hogy Assisi Szerit Ferenc magához ölelte a
Gyermek Jézust.

904


