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I.

A gondolkodás és a hit két eltérő útnak bizonyul, különösen, ha az
ember a lét végső és teljes értelmét keresi. A hit és a gondolkodás
azonban - minden különbözőségükellenére - a legmélyebben
egymásra van utalva. Közös történetük amilyen régi, oly változa
tos: az általános felszínes közhelyek szemléletében hol az egyik,
hol a másik utat fenyegette az a veszély, hogy feledésbe merül. Ha
egy úton nem jár senki, akkor az az út elveszti eredeti meghatáro
zottságát, vagyis nem lesz többé út. A logosz nélküli mítosz és a
mítosztalanított értelem ilyen új, összeolvadt utakat jeleznek. Az
előbbi mindig is szélsőségnek számított, az utóbbi támpontnélkü
liséget sejtet. A gondolkodásnak is és a hitnek is megvan a maga
sajátossága, de nem tudnak mit kezdeni egymással. Nincs közös
irányultságuk és nincsen olyan cél, amely mindkettőre vonatkoz
na. Úgy látszik, mintha két, egymásnak ellentmondó igazság len
ne, ahogy Tempier püspök is kijelentette, amikor a 13. században a
filozófiai és a teológiai fakultás az igazság kérdését vitatta. Mai ko
runkban egyre inkább a közöset vesszük észre. Gyakran a termé
szettudomány ad indíttatást arra, hogyakülönbözőségbenne a
teljesen mást lássuk, hanem a másik oldaltól segítséget várhatunk
az egész megértéséhez. "Szinergia" - így hangzik az ígéretes kife
jezés, ahogy Gánóczy Sándor mondja.'

A gondolkodás és a hit történetével kapcsolatban meg kell ál
lapítanunk, hogy egy minden logika nélküli, alapvetően termé
szetes teológia éppúgy soha nem létezett, ahogy az úgynevezett
alap- és alkalmazott tudományokban sem található tiszta racio
nalitás. Ellenben vannak bizonyítékaink arra, hogy ott, ahol a
közös tevékenységet kölcsönös tisztelet, egymásra figyelés jelle
mezte - miközben megőrizték saját kompetenciájukat és felada
tukat -, megjelent a teljes lét igazsága és lényege. Csak egy
ilyen vívmányt szeretnék megemlíteni: a személy méltóságának
fogalmát. Az ember itt bizonyul először "Valakinek", akinek
abszolút értéke van, és nem csak ára, ahogy ezt Kant később

nevezi. A személy méltóságának fogalma tehát a keresztény
szentháromságtani megfontolások és a görög - pontosabban
arisztotelészi - szubsztanciális ontológia véleménycseréjének a
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gyümölcse? Eszerint nem ellenségként áll szemben egymással a
gondolkodás és a hit, hanem feltételezik egymást, annyira, hogy
Gadamer kimondhatja: "Valóban van valami közös az isteni sze
mélyek közötti folyamatok és a gondolkodás folyamata között.""

[ohannes Duns Scotus a skolasztika virágkorának azon képvi
selőihez tartozik, akiknek sikerült a gondolkodást és a hitet szin
tézisbe hozniuk, anélkül, hogy egyiket vagy másikat háttérbe
szorították volna. Meg tudták őrizni mindkettőneka sajátossága
it, és nem mosták el a határokat, mindenekelőtt a filozófiai és a
teológiai gondolkodás rendjének határait." Ez a találkozás sziner
giát hoz létre, kooperációt. A gondolkodás a hittől kap irányt és
célt. Kinyilatkoztatás nélkül viszont a gondolkodás nem lenne
képes felfedezni a lehetőségeit. Filozófia nélkül Isten egyszeri és
megismételhetetlen szava elveszítené általános érvényességét. A
hit gondolkodás nélkül soha nem lehetne objektív tudomány. Sőt

még tovább mehetünk: Scotus szerint a gondolkodás a bábáskodás
funkcióját tölti be a teológia számára. A gondolkodás eszerint a
hitnek nemcsak a kifejezésmód miatt szükséges, hanem a kijelenté
sek tartaImát is érinti. Ebben rejlik a racionalitás nagy jelentősége.

II.

Nagy-Britanniában az áteredő bűn nélkül fogantatott Istenanya
tiszteletét már akkor szorgalmazták, mielőtt az immaculata concep
tióval mint tannal bárki foglalkozott volna. A Canterbury Egyház
megye már l060-ban bevezette a Szeplőtelen Fogantatás megün
neplését. Tőlük érkezett az ünnep az európai kontinensre.

Az Immaculata bevezetése olykor kemény ellenállásba ütkö
zött. Egyik legnagyobb ellenzője Clairvaux-i Bernát volt. 1163
ban Párizsban be is tiltották az ünnepet.

Nagy lendületet adott azonban az Immaculata tiszteletének a
ferences lelkiség. Szent Ferenc nem tanult teológiát, de nagy
misztikus volt. Látomásainak középpontjában Isten Igéjének
megtestesülése áll, és Ferencnek különlegesen jó érzéke volt a
szent valóságok megsejtésére. Így Isten anyjának kiváltképp
nagy figyelmet szentelt. A Szüz Mária kezdem antifónában olyan
asszonynak nevezi őt Ferenc, akihez senki sem hasonlatos.'

Amikor a ferencesek Nagy-Britanniába érkeztek, az Immacula
ta tisztelete jelentősen fellendült. Mindenekelőtt Robert Grosse
teste és Wilhelm Ware, Scotus tanára képviselték ezt a tant, bár
inkább csak jámbor véleményként. Tehát nem Scotusnál, a doctor
subtilisnél jelent meg először az Immaculata tana, de az ő érdeme,
hogy filozófiailag elsőként okoIta meg." Eközben a tannal szem
beni vélemény egyre általánosabb lett. Scotus kénytelen volt be
vallani, hogy tanának kibontása során az Immaculata ellen opinio
communis alakult ki? Bátran fellépett ez ellen, ugyanakkor hig
gadtan fejtette ki tételét, tudván, hogya hivatalos tanok
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meghatározásában a Szentírás és a Tanítóhivatal illetékes. "Ha az
egyház tekintélyének és a Szentírásnak nem mond ellent, való
színűnek tűnik. .." - olvashatjuk az óvatosan megfogalmazott
összegzésben," Scotus azt szeretné érvelésével bebizonyítani,
hogy alapvetően megvan a lehetőség rá, és vannak is megfelelő

érvek, amelyek ezt a tant valószínűsítik. Ebből egy további lé
pésben levezethető a tényleges helyzet. Ezt a lépést a 13. század
ban még nem tették meg, a dogmát tehát még nem fogalmazták
meg. Hátramaradt a feladat, hogy kidolgozzák a tannak észér
vekkel történő alátámasztását. W. Kluxen így ír a gondolatmenet
jellegéről, amely inkább érvelésben jelenik meg, mint vallási mo
tívumokban: "Aquinói Tamásról sem feltételezhetünk kisebb
jámborságot; ő természettudományos okokból vitatja Mária szep
lőtelen fogantatását, egy észérv alapján; és a racionális gondol
kodás egy bizonyos tétele vezeti Scotust is a végül is vallásilag
meggyőző megoldashoz."?

Scotus érvelését az ismert három lépésben szokták megfogal
mazni: "potuit - decuit - ergo fecit". Ez a triász nem Scotustól
származik, hanem a 12. századból, és Scotus ismerte. Követői

azonban Scotus tanából fejtették ki. Az viszont, hogy ezt a for
mulát a doctor subtilis nevével elválaszthatatlanul összekapcsol
ták, mutatja, hogy nagyon közel áll az ő érveléséhez. Scotus va
lójában a "potuit"-tal kezd: .Dico quod Deus potuit facere ut ipsa
numquam fuisset in peccato originali."!O Ezzel ellenzőit kritizálja,
akik a kronológiai - tényszerű - rendből indulnak ki. "Esse
naturae praecedit esse gratiae" - írja Bonaventura Ágostonra tá
maszkodva. Ez utóbbi szerint "prius est nasci quam renasci".l1 Ök
abból indulnak ki, hogy az áteredő bűn az eredeti ártatlanság el
vesztését feltételezi, ami Ádám bűnével következett be. Minden
ember nemzésénél ez a hiány csíraszerűen jelen van. Ettől csak a
keresztség szabadít meg. Mária éppen úgy fogant, mint a többi
ember, ennek következtében őt is terheli az áteredő bűn. Ez a
szükségszerű sorrend azonban csak akkor igaz, ha az igazság
horizontjának az időbeli egymásutánt tekintjük. Ez az eljárásmód
azonban nem felel meg sem az embemek, sem Istennek. Scotus
éles különbséget tesz kétféle rend között. A tényleges rend kizáró
lag a jelenlegi állapotra van tekintettel, amelynek lehetőségi alapja
a végesség, és a még előttünk álló történelem lényeges jegyeit vi
seli magán. Az ígr értelmezett létnek időbeli struktúrája van, írja
Heribert Mühlen.' A véglegesség még várat magára."

Ezért mélyebbre kell hatolnunk, tehát nem állhatunk meg a
tények rendjében, hanem alapvetőbb síkra kell eljutnunk. Scotus
szerint nem fogadható el az a felfogás, hogy az áteredő bűn to
vábbadása a nemi aktus által történik.l" A kérdést alaposabban
'meg kell vitatni, mégpedig a megfelelőség rendjében, amely
megelőzi a fizikai rendet. Ezen a síkon a dolgokat nem ténysze
rűségük, hanem eredeti lehetőségeik alapján kell tekintetbe ven-
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nünk. Ezen a síkon tehát eltekintünk a jelenlegi állapottól, és a
dolgokat úgy kell megismernünk, ahogyan önmaguktól vannak.
Ez a metafizika úgynevezett első tárgya, az ens inquantum ens. A
megismerés első tár~án Scotus azt érti, aminek erejéből minden
más megismerhető.1 Hogy a létező micsoda, azt a konkrét léte
ző dologban kell megismerni. Modern kifejezéssel, egy olyan fe
nomenológiai alapelvről beszélhetünk, amely így szól: ha vala
mit eredeti állapotában akarunk megismerni, akkor ott kell
megkeresnünk, ahol eredeti tisztaságában mutatkozik meg.
Scotusnál ehhez találó példát találunk a gondolatmenetünk szá
mára. A Szeplőtelen Fogantatásról szóló tanítás a hit teljes szin
tézisében nem valamilyen tetszőleges helyet foglal el - hanem a
krisztológia szövegösszefüggésébe kell beleilleszteni."

A középkorban hevesen vitatkoztak Krisztus megtestesülésé
nek kérdéséről. Krisztus vajon akkor is megtestesült volna-e, ha
Ádám nem vétkezett volna? Scotusnak ebben a kérdésben is ha
tározott véleménye van. Isten a legfőbb szeretet, amely önmagát
szereti, és másokban is önmagát akarja szeretni. Ez a szeretet 
s ezt már akkoriban is hangsúlyozni kellett - tiszta szeretet,
vagyis szabad az egoizmustól és a féltékenységtöl." Ha a föltett
kérdésre úgy válaszolnak, hogy Krisztus azért lett emberré, hogy
bennünket megváltson (akkoriban ez a nézet volt az uralkodó),
akkor ez a válasz a legfőbb szeretet felől nem megfelelő. Hiszen
azt jelentené, hogy a bűnt bizonyos mértékig a megtestesülés
okának kell tartanunk. Ez pedig azt jelentené, hogy gondolkodá
sunk abból indul ki, hogy az ember megváltásra szorul. De va
jon az illik-e Istenhez, hogy így fejezzük ki az ő titkát? Nem vol
na-e sokkal megfelelőbb úgy gondolkodni: még ha Ádám nem
vétkezett volna is, Krisztus akkor is emberré lett volna, mert a
szeretet arra vágyik, hogy egy másik szeretettól viszonzást kapjon.

Scotus ferences volt, és nagyon jól ismerte az Assisi Kis Sze
gény lelkiségét. Ferenc szerint a betlehemi szegénység már a
Golgota keresztjének sokkal nagyobb szegénységére utal. Ez az
üdvösség tényleges rendje, amely úgy zajlott le, hogy Krisztus
nak valóban emberré kellett lennie, hogy bennünket megváltson;
de ez csak az idő rendjében történik ilyen módon, eredetileg
nem így volt eltervezve. Eredetileg sokkal inkább úgy volt, hogy
Isten mindig is az emberekkel együtt élő Isten akart lenni, csak
hogy a bűn törése következtében Isten vágyakozása más dimen
ziót kapott. A filozófia meglátása szerint a dolgokat nemcsak
úgy kell tekintenünk, ahogy nekünk megjelennek, hanem úgy is,
ahogyan a gondos utánagondolás nyomán láthatóvá válnak.

Még egyszer visszatérünk a kiindulópontunkhoz. Ami a Szep
lőtelen Fogantatást illeti, hasonló eljárásmódot kell alkalmaz
nunk. Az immaculata conceptio kérdésében nem lehet az ember
felől érvelni. Nem lehet belátni, hogy egy embert miért kell ki
venni Krisztus egyetemes üdvözítő művéből. Minden egyes em-
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ber rászorul a megváltásra, és Isten meg is akar váltani minden
embert. Ha viszont most Scotus gondolatmenetét alkalmazzuk,
és Istent komolyan vesszük mint Istent, akkor a "potuit" kifeje
zést komolyan kell vennünk. Isten meg tudja ezt tenni! Az üd
vösségtörténet erre tanít. Isten mindig újra kiválasztott egyeseket
sajátos tevékenysége számára. Izrael népe mint választott nép
nem volt jobb és nagyobb, mint más népek, Isten azonban elha
tározása szerint ezt a népet választotta ki, hogy az egész emberi
ség számára különleges szolgálatot tegyen. Hasonló módon Isten
mindig újra kiválasztott egyes embereket az egyetemes üdvös
ség szolgálatára. Az embert mindenképpen megváltja az eredeti
bűntől, de hogy ezt mikor és hogyan teszi, azt rá kell bíznunk az
ő elhatározására. Lehetséges tehát a megóvó megváltás gondolata,
hogy Máriát megóvta az áteredő bűntől. Meg lehet mutatni, hogy
ez a gondolat nem jelent eleve és önmagában ellentmondást.

A második előfeltevés így hangzik: "decuit" . A "decuit" szót
általában így fordítják: "illendő volt". Mi azonban így fordítjuk.
"megfelelő volt". Föl kell tennünk a kérdést, hogy kinek volt
megfelelő? Nem egyetlen személynek, azért, mert őt a többiek
előtt ki akarta tüntetni. Ahogy Izrael kiválasztásának az alapját
sem magában a népben kell keresnünk, hanem Isten szabad,
szuverén akaratában. Megint csak nem a ténylegesség rendjében
gondolkodunk, hanem úgy, ahogyan a dolognak önmagában
megfelelő. Az ember eredeti rendeltetésének az felel meg, hogy
a bűn törése nélkül Isten elhatározásából szeressen és éljen. Ezt
az eredeti rendeltetést Scotus az eredeti ártatlanság állapotának
nevezi; ez veszett el a bűnbeesés által. Scotus számára azonban
a paradicsomi ember nem valami angyali lény, aki nem szorult
rá arra, hogy az érzékeken keresztül kerülőutat tegyen, hanem
ebben a helyzetben is természeti képességekkel rendelkező lény
maradt, úgy, hogy még a tiszta természet állapotában is rászo
rult Isten segítségére, hogyeljuthasson Istenhez. Egyedül az em
berré vált Jézus Krisztus az az előre elhatározott teremtmény, aki
az isteni szeretetet a legtökéletesebb módon viszonozni tudja. Ez
azonban Krisztusban is csak az emberi akaratának szabadsága
alapján lehetséges. IB Benne valósul meg a tökéletes, példás em
ber. 6 a legtökéletesebb közvetítő Isten és ember között, és az
lett volna akkor is, ha Ádám nem vétkezett volna, és ez is ma
radt akkor is, amikor a teremtés elbukott. 6 valósítja meg a köz
vetítés legtökéletesebb aktusát, feltételezésünk szerint először az
egész emberiséggel, aztán kiemelten egy személlyel."

III.

Összefoglalásként megállapíthatjuk: Scotus gondolkodásának sa
játossága abban rejlik, hogy az élet és a hit lényeges területein a
természetes észt szűk korlátok közé szorítja. Az értelem elsődleges
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célja nem az, hogy a dolgokat önmagukban megragadja. A közvet
len út elzárt marad a gondolkodás elől. A gondolkodás ereje vi
szont abban rejlik, hogy előkészíti a megviIágosodás kegyelmét.
Scotus ezért az immaculata conceptio kérdésében nem annyira arra
koncentrál, ami ténylegesen van, hanem arra, ami alapvetően le
hetséges. Ebben a megfelelőségi bizonyíték fontos szerepet játszik.
Megfelelő, hogy Istenről és az emberről úgy gondolkodjunk,
hogy mindig a magasabbrendűt vesszük figyelembe, és nem a
ténylegesség a döntő. Ennek hátterében föltehetjük, hogy Isten
Máriát megóvta az áteredő bűntől Krisztus megváltó műv ére való
tekintettel, hogy megtartson egy darabkát a paradicsomból, amely
ben Isten akadálytalanul kimondhatta a megtestesülés igéjét.

Filippino Lippi : Angyali üdvözlet Szent Jánossal és Szent Andrással
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