
Mit jelent egy
CSEKE ÁKOS szöveget érteni?

Jegyzetek a középkor hermeneutikai hagyományához

Hatvanéves édesanyámnak

1976-ban született. Tanul
mányait a PPKE BTK ma
gyar-angol-esztétika sza
kán végezte, jelenleg a
Sorbonne doktorandusz
hallgatója. Legutóbbi írá
sát 2004. 12. számunk
ban közöltük.

A középkori hermeneutika ismertetésekor két alapelvre szokás fel
hívni a figyelmet: az úgynevezett négyes értelem tanítására, amely
szerint egy szöveg többféle értelemnek ad otthont, nevezetesen
egy betű szerinti, egy allegorikus, egy morális és egy anagógikus
értelemnek, illetve a mindenkori értelmezés tekintélyelvűségére,

legyen itt szó akár a Biblia, akár az egyházatyák, akár később

Arisztotelész autoritásáról. Az említett hermeneutikai alapelvek
létét nem lehet és nem is kell kétségbe vonni, ugyanakkor talán
nem szükségtelen bemutatni azt, hogy adott esetben egy-egy szer
ző elmélete hol módosította, illetve hol lépte túl ezt a hagyományt.
Az alábbiakban Szent Ágoston néhány értelmezéssel kapcsolatos
belátására szeretném felhívni a figyelmet, a következő kérdésekre
választ keresve: 1. Mit nevezünk szövegnek? 2. Mit jelent egy szö
veget érteni? 3. Ki a legelső tekintély egy szöveg értelmezésekor?

1. Mit nevezünk szövegnek?

lOe magistra IV, 8.

20e trínitate XV,
11,20.

Az emberek által írt vagy kimondott szöveg egy jelentésformáló
akarat révén megszülető, hangok vagy szavak egymásutánjából
álló jelcsoport. Egy szöveg, egy szó által az ember megpróbálja ki
fejezésre juttatni saját belső lényét, illetve tudását vagy sejtését sa
ját magáról, a világról vagy Istenről, a szó ennyiben jel, mondja
Ágoston, csakúgy, mint a gesztus, külső jele egy belső emberi gon
dolatnak, még ha a külső és belső szó közötti kapcsolat nem is li
neáris és nem is magától értetődő.' Az emberi és az isteni beszédet
Ágoston hasonlóképpen képzeli el: ahogy Isten az Ige réven el
gondolja a világot, és megteremti azt, ugyanúgy az ember külső

szava a benne élő belső szó testetöltése.' A világ tehát maga is szö
veg, de ahogy a világ csupán az isteni ige hasonmása, és ennyiben
nem más, mint a tökéletlenség konkretizációja, mely magában hor
dozza az isteni tökéletesség ígéretét, úgy az ember esetében a kűl

ső, érzéki szó tökéletlen utánzata csupán az örök tudásnak, mely
benne mint belső szó él.

Ágostont valósággal lenyűgözi az értelemmel felruházott em
beri szó tehetetlensége, örök megkésettsége a belső szóhoz, a
szív szavához képest, nem utolsósorban azért, mert a szó meg-
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késettsége egyben képe a lélek megkésettségének is: ahogyan az
folyton elmarad a valósággal szemben, úgy a lélek is folyton le
kési önmagát és szinte automatikusan elzárkózik élete, Isten
elől. A gondolat és a beszéd a lélek mélyén élő tudás aprópénz
re váltása: a nyelvnélküli tudás lefordítása egy adott nyelvre,
egy örök és talán elgondolhatatlan gondolat átváltozása töré
keny, kétes, emberi szóvá, szöveggé, gondolattá, gesztussa.' Ez a
belső és a külső szó közötti örök eltérés, ez a képtelenség, ez a
hátrány és örök késettség nyelvi jellegű, mégis, a nyelvben rejlő

képtelenség az egész ember terhe, bizonyos értelemben nem
más, mint az ember eredendő bűnösségének egy kifejeződése,

ami az isteni szóra való képtelenségében mutatkozik meg: a ké
pesség és a képiség elhomályosulásában. Az ember élete bizo
nyos értelemben folytonos halogatása, elnapolása csak az Istenre
való teljes ráhagyatkozásnak, ahogy az emberi nyelv is saját ere
detétól. a belső szótól való kényszerű és zavarba ejtő elkűlőnbő

ződésben él.
A szó képtelensége a lélek mélyén élő belső szóra éppúgy vo

natkozik, mint a világban élő isteni igére: ahogy az emberi szó
nem éri fel a szív szavát, ugyanígy nem éri fel a világot, és a
benne megmutatkozó isteni beszédet sem. Amint Ágoston és
Adeodatus A mesterró1 című dialógus első részében megállapítja:
a szó nem más, mint a dolgok jele, az írás, az írott szó maga pe
dig a dolgok jelének. a kimondott szónak a jele. Az írott szöveg
a jel jele, ami azt is jelenti, hogy az írás kétszeres távolságra he
lyezkedik el a valóságtól. Mire képes tehát a szó, ha sem a lélek
ben visszhan~zó, sem a valóságban testet öltő isteni beszédet
nem éri fel? Agoston válasza meghökkentően radikális: ha a szó
a valóság másolata csupán, amely képtelen a valóságra, sőt,

amely eltakarja a valóságot, az azt jelenti, hogya szó által sem
mit nem tanulunk. A szó mindenhatóságába vetett hitről való le
mondás a szabadság ígérete: a szent emberek azok, akik már
életükben képesek erre, és ezért, ahogy Ágoston másutt írja, a
valóság szelíd olvasói ők, akik legföljebb azért ütik fel a Bibliát,
hogy másokat okítsanak belőle. Nincsen szükségük szövegekre,
írásokra, mert a valóság könyvében anélkül is kiismerik már
magukat."

Aszövegnélküliség luxusát azonban csak a szent életű embe
rek engedhetik meg maguknak, a mindenkori ember számára,
paradox módon, a nyelv és a nyelviségben született szövegek
adnak éltető erőt, a nyelviség megkésettségében rejlő bűnösség

ugyanis, éppen a belső szó tiszta fényessége által, korrigálható.
Ágoston szkepticizmusa nem annyira az embernek magának,
hanem az emberi szónak az igazságra való képtelenségére vo
natkozik. A jelek világa csalóka, eltakarja Isten beszédét kint, a
világban és bent, a lélek mélyén. Olybá tűnik, mintha önmagá
ban is teljes egész, külön világ volna, magába bolondít, mint egy
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A belső igazság és a
külső szó kapcsolata

5De trinitate XV,
11,20.

A szó emlékeztető és
felhívó funkciója

csacska nő, miközben a teljesség benne csak ígéretkent van jelen.
Ugyanakkor, ha sikerül a jelet annak látnunk, ami: jelként, ami
nem önmagát, hanem azon túl valami mást jelent és jelez, ha si
kerül a külső, érzéki jeleken, beszédeken, szövegeken át az isteni
beszédhez és valósághoz visszajutnunk, akkor a nyelviség kor
rekciója által az ember önmagára, a világra és Istenre való kép
telensége is korrigálható.

Az ember a belső igazság mindenségéből és a külső szó sem
miségéből él, oly módon azonban, hogy benne a semmiség nem
annyira szemben áll a mindenséggel, hanem annak ígéretét hor
dozza magában. A kettő közötti kapcsolatra vonatkozó döntés
egzisztenciális értékű: az igaz létezéshez az vezet el, ha a külső,

érzéki jeleket a lélek belső igéje felé fordítjuk vissza. Isten ben
nünk élő szava helyett emberi szavakkal bíbelődni a bennünk
élő lehetőség elhalasztása csupán, de a külső szót visszavezetni
a belső szó felé s a lelket saját Istene felé egyugyanazon tisztulá
si folyamat két fázisa. Ez az, amit Ágoston "intuíciónak" nevez,
ezáltal is jelezve az ember belső világa felé megtérő és onnan
újra elinduló kutatás szükségességét. Ágoston nem nyelv- és
szövegellenes, elmélete nem arra mutat rá, hogya szó teljesség
gel szükségtelen volna, hanem inkább annak a szükségességére
irányítja rá figyelmünket, hogy üdvös módon viszonyuljunk a
szóhoz. A szó ugyan önmagában nem tanít, egy szöveg által
semmit nem tanulunk, más szempontból ugyanakkor a szó, és a
szöveg az, ami az önfeledésben élő embert mintegy felébreszti,
újjáéleszti, nem, mert igazat mond, hanem mert arra az igazság
ra emlékezteti, amit öröktől fogva tud. Ez döntő jelentőségű, hi
szen Ágoston szerint minden emberi cselekedetet - csakúgy,
mint Isten esetében - egy gondolat előz meg, s a gondolat tisz
taságán múlik, hogyacseledet Istenre képes lesz-e, és hogy jó
ságot eredményez-e.'

A szövegértelmezés kérdése Ágostonnal nemcsak hermeneu
tikai, hanem az ember egész lényét érintő kérdéssé válik: ho
gyan tudom elkerülni a jelek szolgaságát, és hogyan lehetek ké
pes a különböző szövegek által az igazságra, ami bennem lakik,
és a világra, ami körülvesz? Hogyan válik értelmezhetővé Isten
szövege a lélek tájain és a világmindenség terében? A jelek jelen
tése és igazsága nem a jeleken magukon, hanem az értelmezésen
áll vagy bukik: a helyesen értett emberi szó és emberi szöveg ta
lán nem eltakarja az isteni szót, hanem feltárja őt, hiszen a kép
telenség fogalma sem csupán ellentétben áll a képességgel, ha
nem magába fogadja annak a lehetőségét. Ágoston szerint a
szónak ebben az értelemben két alapvető funkciója van: az emlé
keztetés és a felhívás. A szó, a szöveg jel, mely valami másra
utal, mint önmaga. Ha tudom, hogy mire utal, akkor a szó nem
megtanít valamire, amit nem tudok, hanem emlékeztet valamire,
amit tudok. Ha nem tudom, hogy mire utal, akkor pedig a jel-
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zett valóság keresésére ösztönöz." A szó, a szöveg nem az, ami
az igazságot hordozza, hanem az, ami az igazság létére emlékez
tet és az igazság keresésére hív?

Ahogy késöbb Bonaventúra mondja Ágoston nyomán: a világ
könyv, Isten írása, amit az ember eredetileg képes volt olvasni,
de a bűn elhomályosította e képességét. A második könyv, amit
Isten adott a bűnös embernek a Biblia maga, amelynek segítsé
gével újra megérthetjük a világot, mint írást, mint Isten beszé
dét." Az ember eredendő bűne a világra, saját magára és Istenre
való képtelenségében mutatkozik meg: az emberi szó nem képes
a világra, és nem képes az igazságra sem, s a távolság nemcsak
ember és ember között olyan mérhetetlen, mint egyik csillagtól a
másikig, de az ember saját maga számára is folyton távolodó,
érthetetlen és közölhetetlen titok marad. Ez az eredendő és örök
képtelenség az, ami miatt az ember a Bibliára utalt egész eleté
ben; gyönyörű ráutaltság ez, kimeríthetetlen forrás a Biblia az
embernek ahhoz, hogy ihletet találjon saját életéhez, ám a Biblia,
és a Biblia nyomán keletkezett más szövegek végső soron mégis
csak útikalauzai az embernek ahhoz, hogy visszataláljon a való
sághoz, a világhoz, az élethez, Istenhez és önmagához. Az írás
szerű szöveghez képest minden tekintetben els6dlegességet él
vez az életszerű szöveg, Isten beszéde, a valóság.

2. Mit jelent egy szöveget érteni?

A keresztény tanításrólt tartják az első jelentős keresztény
hermeneutikai műnek,Ágoston itt fejti ki az értelmezésről alkotott
elméletét, és egyben, a mű szerkezete révén utat mutat a minden
kori hermeneutika számára is. Mivel az értelmezés problémája
kapcsán másodlagos a jelek kérdése, ezért azt másodsorban tár
gyalja csak Ágoston. Mindenekelőtta legfontosabbról, a dolgokról
beszél, arról, hogy mire kell ügyelnünk a jelek értelmezése előtt és
a jelek értelmezésén túl: a valóság ismeretére mint kiindulópontra,
és a szeretet követelményére, minden cselekedetünkben, így az ér
telmezés során is, mint végpontra. Az értelmezésnek ez az itt els6
ként említett alapvető valóságvonatkozása az, amit a herme
neutika késóbbi mesterei a megértés el6zetességstruktúrájának, és
közvetlen létvonatkozásának neveztek el, és ami annak a meggy6
zödésnek ad hangot, hogy az az értelmezés, amelynek során pusz
tán egy szöveg különbözö értelmeiről esik szó, végs6 soron
megnemtörténtnek tekinthető, Ha az értelmezés nem egy tudós
vagy tudatlan elme által kiválasztott szövegre vonatkozik, hanem
egy szövegen át, a világ egészére, akkor az értés nem megoldandó
feladat, hanem létlehetőség.nem az egyén mozdulata a világ felé,
hanem a világ vagy Isten követelménye az emberrel szemben, a
világé, ami értelmezésre vár.
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Az értelmezés
jeleken túli célja

A szeretet mint
értelmezési kritérium

9De doctrina christiana
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A megélt igazság

10Confessiones XIII, 10.

Egy szöveget nem azért nehéz értelmezni, mert a szöveg ér
telmezése maga fInem megy", hanem éppen azért, mert "megy".
Túl könnyen átadjuk magunkat a jelek értelmezésének, a helyes
értelmek keresésének, mikor az értelmezés, noha nem nélkülöz
heti a jelek ismeretét, a maga célját messze a jeleken, szavakon,
betűkön túl találhatja meg csupán. A szóval, szöveggel önmagá
ban való bíbelődés a szellem pubertáskorának felel meg: az ér
telmezés technikává fajul, játékká lesz, eredményeket hoz, ele
mez, kimutat, és főleg múlatja az időt, ami legfóbb erénye talán,
hiszen ha lemondunk az értelmezés jól kialakított technikáiról,
akkor egyszerre üres kézzel állunk a mindenség előtt, értetlenül
és szótlanul. A mindenséget azonban nem lehet négyes értel
mekre bontani, a csillagok útját kint, és a lélek útjait bent nem
lehet betű szerint, allegorikusan, morálisan vagy anagogikusan
érteni, hiszen ez éppen a nemértés beismerése volna, ügyeske
dés vagy zsonglőrködés csupán. Ágoston ezért új kritériumot ad
az értésnek és az értelmezésnek, nem a helyesség, hanem a sze
retet kritériumát.

Egy szöveget elsősorban nem az ért, mondja Ágoston, aki
mintegy kisajtolja belőle okosan a különböző értelmezési lehető

ségeket, hanem az, akit a szöveg, az értelmezés sokféle kínálko
zó lehetőségén túl, arra indít, hogy szeressen. Aki szeret, az ért.
Aki egy szöveget, legyen az a világ, mint Isten beszéde, vagy
egy emberi szöveg, úgy ért meg, olvashatjuk A keresztény tanítás
ról című írásban, hogy értése nem ért benne szeretetté, az sem
mit nem értett meg, aki viszont félreértett egy szöveget, nem he
lyesen értelmezte azt, mintegy letért a helyes útról, de értése,
illetve félreértése révén növekedett a szeretetben, az végső soron
mindent megértett. Az értelmezés beteljesedése a szeretet: aki a
szeretetben él, az már mindig ért, még akkor is, ha az emberi
szövegek értése tökéletlen is, illetve tökéletes félreértés is.9 Nem
szövegekkel van dolgunk, hanem a valósággal, nem írott köny
vekkel, hanem a mindenség könyvével, és a szöveget, a világ
szövegét is az érti, aki szeretetével átfogja és befogadja őt, és
szeretetében átadja magát a mindenségnek.

A szeretet itt nem ellágyulást vagy affekciót, nem érzelmessé
get jelent, legalábbis a szó mindennapi értelmében nem. De mi
is az érzelem? Emotio, azaz mozgásba hozás, indíttatás, elragad
tatás. Valami rajtam kívüli valóság - ami bizonyos értelemben
én magam vagyok - mozgásba lendíti a létemet. Ágoston a sze
retetet a szellem mozgásaként határozza meg: ahogya test tör
vénye a gravitáció, melynek az ember semmi áron, értelme ere
jével sem tud ellenállni, a szív legyőzhetetlen törvénye a
szeretet, a lélek gravitációja: pondus meum amor meus." A szere
tet-elv nem az érzelmesség, hanem az elkerülhetetlen életszerű

ség hordozója, ami azért felel, hogy az írásszerű szöveg életsze
rűvé változzon át, és hogy az igazság ne csak megértett, hanem
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megélt legyen. A szeretetben megpihenő és megújuló értés ala
nya nem helyes vagy helytelen kijelentéseket tesz a világról, ha
nem az általa igaznak tartott kijelentések szerint él. Nem értel
mezget, hanem vonzódik, nem kalkulál, hanem átadja magát
egy nála nagyobb hatalomnak. Az élet, az értés és a szeretet fo
galma Ágostonnál egymást magyarázzák, ami nemcsak azt jelen
ti, hogy az igaz értés szeretet, hanem azt is, hogy az igaz szere
tet értés, és élet.

Különösen érdekes Ágostonnal, hogy ezáltal nemcsak arra
mutat rá, hogy az errare, ami latinul egyszerre jelent hibázást és
tévelygést vagy kószálást, az igazság lehetőségét rejti magában,
hanem arra is, hogya szeretet maga az emberi lélek kószáló,
olykor hibázó és rendezetlen mozgása, amely azonban végső so
ron, akár kerülőutakon is, az igazság felé tart, olykor biztosab
ban és erőteljesebben, mint az önmagában biztos, a hiba fölött
őrködő és látszólag hibázni nem tudó értelem. Az értelmezést
inkább bízza Ágoston a hibázni tudó szeretetre, mint a hibátlan
ság vágyától fűtött értelemre: a szeretet az, ami által az ember
visszanyerheti képességét és a képiségét, és legyőzheti, bizonyos
értelemben, a nyelviségben rejlő képtelenséget. Ezért mondhatja
Ágoston, hogy az igaz filozófus Isten szerelmese. II Talán innen
fakad, a szeretetben lakozó őserő megsejtéséből a "Szeress és
tégy, amit akarsz!" híres parancsa, abból a meggyőződésből,

hogya szeretet az az emberi élet, mely tévedéseiben és tévelygé
sében is azon az úton halad, ami az igazság és az élet. Talán in
nen fakad az is, a szeretet életerejéből és alapvető életszerűségé

ből, hogya szeretet az értelmezés első kritériuma ugyan, ahogy
az életé is, de nem a végcélja. A cél az isteni változatlanság és
örökkévalóság kivívása, az igaz Iétezésé.F A szövegértelmezés
nek ennyiben nemcsak a jelek és különbözö lehetséges értelmeik
szemezgetését kell maga mögött hagynia, de a szeretet megélése
is csupán a végső előtti utolsó cél, amely a változatlan isteni lét
hez való hasonulás, az igaz létben való gyarapodás.

3. Ki a legelső tekintély egy szöveg értelmezésekor?

13De magistra XIII, 41.

Ágoston, miután A mesferró1 című párbeszédben kimutatta, hogya
jelek értése másodlagos, és hogya szavak által nem tanulunk sem
mit, visszatér e hosszú kitérő után a címben már előrevetített

evangéliumi mondathoz, miszerint egyetlen tanítója van az em
bernek: Krisztus, akinek a tanítása a lélek legmélyéről tör elő és
keres utat magának tanítványai életében (Mt 23,10). Aki a szellemi
dolgokat nem látja, mondja Ágoston, az hiába hallgatja annak a
szavait, aki látja őket, soha nem fogja megérteni, miről is van szó,
aki viszont maga is látja ezeket a dolgokat, az nem más szavai mi
att látja meg őket, hanem mert a "belső igazság tanítványa" lett. l3

Ez a lélekbe vésett és nem könyvek, kódexek lapjaira másolt taní-
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A belső szó "tanulása"

14Poétika 1448b.

15Szókratésszel szem
ben, aki azt állította ma-

gáról, hogy csak azt
tudja, hogy semmit nem
tud, Agoston úgy tartja,
hogy az ember tud, de

nem tudja elgondolni
mindazt, amit tud.

A tanítás - csakúgy,
mint a tanulás és a qon

dolkozás, mint önneve
lés - vezetheti vissza
az embert a lelke mé
lyén, a .rnemoria" biro
dalmában őrzött, de a

bűnösség folytán önma
ga előtt is sokáig rejtve
maradó, végtelen, isteni

tudáshoz. Vö. De
trinitate XIV, 9.

A tanító szerepe

16De magistra XIV, 46.

tás az, ami által a tulajdonképpeni tanulás és értés folyamata vég
bemegy, ami végső soron azt a tapasztalatot fordítja le a teológia
nyelvére, hogy az ember eleve csak azt értheti meg kint, a világ
ból, amit már eleve, szótlanul, értetlenül is talán, titokzatos módon
lelkében már megtanult, ismer és tud.

Ha Arisztotelész a tanulás alapelemeként az utánzást említi,
mert szerinte elsősorban másokat utánozva sajátítjuk el az élet
alapvető rítusait és mozdulatait," Ágoston épp ellenkezőleg, a lé
lek belső mozgásaként határozza meg azt, melyben a lélek nem
valaki máshoz, egy külső tanítóhoz, könyv tanításához hasonul,
hanem a benne élő teljességhez. A legfőbb tekintély a belső szó,
az Ige, a könyv és a tanítók legföljebb emlékeztetnek rá, felidézik
őt, de amíg e belső szó meg nem szólal, amíg a lélek általa, akár
egy húr a zenész ujjai nyomán meg nem rezdül, addig a könyv,
legyen az akár a világ könyve, akár a Biblia, örökre érthetetlen és
hatástalan marad, akármennyi igazságot tartalmazzanak is lapjai.
A könyv, egy szöveg, egy tanító megtaníthat minket mindarra a
tudásra, ami bennünk él, és amiről még sincs tudomásunk, emlé
keztethet arra, amit magunk is tudunk.P Szavai nyomán felkutat
juk saját lelkünket, összehasonlítjuk a bennünk élő igazsággal, és
- az igazságra való aktuális képességünk szerint - elfogadjuk,
vagy elutasítjuk azt. A tanítót dicsérjük, hogy megtanított minket
valamire, pedig a legjobb esetben is csak elkalauzolta szeretettel
önfeledésben élő lelkünket a belső igazság tanítása felé.

Van, aki úgy tartja, hogy ezzel az egykori retorika-tanár nem
csak megtagadta a tanítást magát, hanem egyúttal másodlagossá
tette és mintegy kivégezte a tanár és a tanító közötti viszonyt.
Ilyesmiről azonban Ágoston szövegében szó nincs. Ágoston nem
kizárta a tanítókat, a mestereket a tanulás folyamatából, hanem
rámutatott arra, hogy mit tehet a mester tanítványa érdekében:
nagyon is sokat; és nagyon is keveset. A mester, a tanító szerepe
elsődleges, mert felhívja a figyelmet arra, ami tanítványa lelké
ben rejtőzik, az igazság fényére, mely bevilágítja az örökké
nyugtalan emberi szívet. Ugyanakkor, mondja Ágoston, buta do
log lenne azért iskolába küldeni a fiatalokat, hogy megtanulják
azt, hogya tanító mit gondol a világról.16 A tanulás és értés fo
lyamata a lélek belső tájain történik meg, amikor a szavakat,
könyveket, szövegeket olvasó, beszédeket és konferenciákat hall
gató tanuló összeveti a kint hallott igazságot a lelke mélyén élő

igazsággal, és felméri, hogy a szó, amit hall igazat mond-e vagy
sem. Krisztussal "konzultál", mondja Ágoston, azaz felméri azt,
amit a tanító mond, a benne lakozó igazsághoz mérve azt, illet
ve felméri önmagát: saját maga igazságra való képességét. Eb
ben a belső intuícióban, amelynek során a tanulók saját lelkük
ben ellenőrzik a kint hallottakat, és egybevetve a belső

igazsággal, megtanulják, vagy elvetik azt, jelöli meg Ágoston a
tanulás, az értés valódi folyamatát.
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Megértés és megtérés

HAz .erudiíio' és

a .conversio"
kettösségéhez vö.

Demagistra XIV, 46.

Magány és világ felé
forduló szeretet

Ezáltal akár úgy is tűnhet, hogy Ágoston a teljes relativitás
híve, hogya tanulás és értelmezés fogalmát és súlyát teljes mér
tékben az egyénre bízza. A szeretet-kritérium is mintha ezt su
gallná, hogy az értelmezés individualista, tetszőleges, és hogy
mindenki mindenbe azt ért bele, amit csak akar. Ágoston azon
ban mást mond. A szöveg emlékeztet, de oly módon, hogy a
memoria sui, az önmagára való emlékezés a memoria Dei, Isten
emlékezete révén megy végbe, és fordítva. A megértés súlypont
ja az egyén lesz, a felelősség tehát mindenképpen egyedi,
ugyanakkor a forrás, ahová a tanítványnak vissza kell találnia,
nem lehet sem tetszőleges, sem egyedi, mert a tanítvány önma
gában nem önmagára, hanem a feltétlen igazságra ügyel. A lé
lekben a legbensőbb az egyben a legfeltétlenebb, mondja Ágos
ton, és az igaz értés és tanulás ide tér vissza, mint egyetlen
tiszta forráshoz. Az ember mintegy megtér az önmagában lako
zó igazsághoz, és ezt az igazságot - aki egyben Ágoston hite
szerint a testet öltött Ige, és az egyetlen igaz út - teszi minden
megértés alapjának. A megértés ebben az értelemben a megté
résből fakad, az ember, tékozló fiúként, ki saját véleményeit
akarta igazságként hallani, megtér ahhoz az igazsághoz, mely
benne él, és mégis meghaladja őt; az ember felnő a benne lakozó
igazsághoz, mintegy befogadja, eltűri, elszenvedi az igazságot,
szenvedéllyel hozzá tapadva, emlékezete, lelkiismerete révén, de
azután egész lénye által. 1

?

A tanítás nem tudásanyagok közvetítése, hanem a belső igaz
ságra való emlékeztetés, az igaz tanító, mint Krisztus, útitársa és
kalauza tanítványának az igazság kifürkészhetetlen belső útjain.
Magányos út az értelmezés, az értés, a tanulás útja, nincs ember,
nincs tanító, aki ezen az úton helyettesíthetné embertársát. Az
ember alászáll lelke legmélyére, hogy ott meghallja az igazságot,
de ha képes erre, akkor magánya egyszerre Istennel telített ma
gány lesz, az istenivel való bensőséges beszélgetés, ami végül ta
lán mégis, a születő igazság fénye által, megnyitja számára a
magányból kivezető utat, az élet, a világ, Isten és önmaga isme
rete és értése által. Ezért mondja az Evangélium, hogy az egyet
len mester, Krisztus által minden ember testvérré lesz, társsá az
igazság felé vezető úton; és ez adja az értelmezés körét Ágoston
nál is, az alászállás és a felszállás egymást kiegészítő belső moz
gása, ami a megértés beteljesedésekor a szeretetben ölt testet,
amellyel a világ felé fordulunk. Addig is az ember belülről faka
dó gazdagságból él, önmaga számára lesz gonddá és örömmé,
hiszen legfőbb tanítója benne él, és vele nap mint megízlelheti
az isteni igazság kimeríthetetlen édességét.

Ezzel a belátással végződik A mesterró1 című dialógus, mely
nek fő célja tehát az volt, hogya mester, Ágoston, megtanítsa,
tehát emlékeztesse tanítványát és fiát arra, hogya tanítás végső

soron nem más, mint emlékeztetés, és hogy egyetlen igaz tanító
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18R. Rosso: La
metodologia del sapere

nel sermone di S.
Bonaventura .Unus est

magister vester
Christus'. Roma,

1982,46.

van, a lélekben élő, a lélekbe mart igazság: Krisztus. Az írott
szöveg másodlagos a világ könyvéhez képest, a világ könyve vi
szont alkotójához, művészéhez, Istenhez képest másodlagos. A
Biblia a világra, az élővilág pedig alkotójára emlékeztet minket
napról napra: a tavasz, a hajnal, a sár, a nő csodájában a testet
öltött igére, a mindenség ismeretlen és emberi értelemmel felfog
hatatlan eredetére és végére. A tekintély-elv ezáltal Ágoston ta
nításában új jelentést nyer: a tekintély nem az a vélemény, amit
el kell fogadni, fel kell mondani vagy ismételni kell, hanem az
az élő igazság, kint és bent, aminek nem lehet ellenállni."

4. Kitekintés

Szent Tamás és
Bonaventúra

19Questiones disputate
de veritate, q. XI,

De magistro, a. 1.; vö.
még: Summa theologiae

I, q. 117.

20Unus estmagister
noster Christus. in:

Sermones de diversis.
(Édilion crilique par

J. Bougerol.) Paris, 1993.

Ágoston nyelvelmélete és különösen A mesterró1 írott kis dialógusa
tekintélyes hatást gyakorolt a későbbi korok gondolkodására. Pári
zsi tanítóévei alatt mind Bonaventúrátol, mind Tamástól ránk ma
radt egy-egy ilyen témájú szöveg: Tamás A mesterró1 címmel írt
egy kis disputát, Bonaventúra pedig egyik legszebb szentbeszéd
ében tért ki az Ágoston által felvetett problémára. Ágoston írása,
amely, mint tudjuk, nem sokkal Adeodatus halála után, valamikor
388 és 391 között keletkezett, az Evangélium egy mondatára épül,
és annak adja értelmezését és magyarázatát. Tamás és Bonaventú
ra szövege szintén az Evangélium mondata körül szerveződik,de
természetesen Ágoston is közös forrása a két 13. századi magister
írásának.

A közös források ellenére a két szöveg jelentős mértékben el
tér egymástól. Szent Tamás írásának a célja az, hogy kimutassa,
a tanulás, az értés folyamata ugyan isteni eredetű, de az emberi
értelem legalább olyan fontos szerepet játszik benne, mint az is
teni kegyelem maga: a megértés, mint lehetőség az emberi érte
lemben él, noha ezt az isteni fény teszi aktualitássá. Fontos meg
jegyezni, hogy Tamás végig Istenről beszél, és az isteni fényt,
legalábbis kimondva, egyszer sem azonosítja Krisztussal, értel
mezésében Krisztus személye így abból a szövegből tűnik el,
ami Krisztustól magától származik." Bonaventúra, épp ellenke
zőleg, szabad folyást enged alapvetően Krisztus-központú elmé
letének, de, miközben ugyanabból az evangéliumi mondatból
veszi ihletét, mint Ágoston és Tamás, a ferences tanító megint
más értelmezését adja a szövegnek. Ha Tamás síkra száll az em
beri értelem relatív autonómiája mellett, Bonaventúra eleve kikö
ti, hogy a megértés fénye semmilyen mértékben sem származhat
az emberi értelemből. Ugyanakkor ő sem vállalja az ágostoni el
mélet radikalitását, és nem hangsúlyozza Krisztus abszolút inti
mitását, hanem Krisztusról, mint arról a legfőbb mesterről be
szél, aki nemcsak és nem elsősorban belső jelenléte, hanem
szavai, beszédei, tettei által tanítja, kint és bent, az embert és a
világmindenség egészét.i"
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Abelárd és Luther

21G. Ebeling: Luther.
Bevezetés a reformátor

gondolkodásába.
Budapest, 1997.

Értelmezés és
hagyomány

Ebben az értelemben A mesterró1 című dialógus nemcsak tar
talma, hanem hatástörténete révén is fontos adalék lehet a kö
zépkori tekintélyelvűség megértéséhez. Ugyanazt a szöveget Bo
naventúra és Tamás egy disputa és egy szentbeszéd keretein
belül kétféleképpen értelmezi, és ezen belül mind Bonaventúra,
mind Tamás teljes nyugalommal idézi meg Ágostont és az Evan
géliumot két egymásnak ellentmondó tanítás közös forrásaként,
miközben valójában mindketten tartózkodnak attól, hogy az
Ágostonéhoz hasonló radikális módon megvonják az emberi
nyelvtől és a szótól az igazságfunkciót.

Ebeling a lutheri hermeneutikai fordulatot onnan eredezteti,
ho~ a négyes értelem gyakorlata kiüresedett, puszta játékká fa
jult. 1 Lehetséges, hogy így van, de Luther reformja talán éppen
az előbb említettekből is érthető, nevezetesen onnan, hogy
ugyanazt a szöveget az egyház különböző tanítói a századok fo
lyamán mindig másképp értelmezték, és ezáltal a hagyomány,
épp az értelmezések által, kiismerhetetlennek, érthetetlennek, sőt

megbízhatatlannak tűnt. Erre a Sic et non lapjain már Abelárd
felhívta a figyelmet, e tizenkettedik századi filozófiai zseni, aki
művében éppen a nagy tanítók egymással ellentétes tanításait
gyűjtötte össze, és próbálta az észsegítségével kibékíteni. A sko
lasztikus questío-módszer a summákban az abelárdi módszer el
mélyítése; de törékeny egyensúly az, amit pusztán az ész ereje
tart össze.

Luther gesztusa az irónia, mint Szókratészé: a megbízhatatlan
hagyomány ellenében minden idézgetést, értelmezgetést elutasít,
és egyedül a Biblia önmagát értelmező szövegére bízva az em
bert, egyenesen Istenhez fellebbez. És mégis, ezzel ő maga sem
tesz mást, mint részint az ágostoni hagyományhoz kapcsolódik,
átértelmezve azt, részint pedig hagyományt alapít, a protestan
tizmus gazdag hermeneutikai hagyományát. Furcsa dolog: a ha
gyomány tagadása, amint maga is tehetetlenül egy talán később

megtagadandó hagyománnyá válik, a hagyomány tagadása,
amely megszüntetve őrzi meg azt, amit tagad. Az értelmező,

noha mindig idéz, és idézése révén, de csak szavai révén is,
amit használ, eleve a hagyományban áll, akár tagadja, akár igen
li azt, mindig azt hiszi, hogy érti, s hogy egyedül ő érti a hagyo
mányt. Ezáltal már mindig, eredendően téved, de mert érteni
véli és érteni akarja, már szeretettel fordul hozzá, és ezért mégis,
mindenen túl, Ágoston szellemében, érti és élteti azt.
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