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Ferenc hermeneutikai
módszere

.Ignorans sum et
idiota"
Az egyszerűségmint a tudás és bölcsesség forrása
Assisi Szent Ferencnél

Előadásunk kiindulópontjaként egy Celanói Tamás által megörö
kített eseményt szeretnék felidézni:'

"Amikor Ferenc Siena környékén tartózkodott, felkereste egy
prédikálórendi testvér, a szellem embere, a szent teológia tudo
mányának doktora. A messziről jött látopatóval Ferenc hossza
san társalgott, édesen elbeszélgetett az Ur szavairól. A doktor
Ezékiel próféta mondásáról kérdezte Ferencet: »Ha te nem fi
gyelmezteted, nem beszélsz neki, hogy letérítsd a gonoszt go
nosz útjáról, a gonosz meghal a bűne miatt, de vérét tőled ké
rem szamon.« Azt kérdezte: »Szent atyám, sok embert ismerek,
akik nemcsak gonoszok, hanem halálos bűnben élnek. Az ő lel
küket is rajtam fogja számonkérni az Úr?«

Ferenc szabadkozott, hogy ő tudatlan ember, nemhogy értel
mezni tudná a Szentírás szövegét, inkább ő szorulna rá a tudós
doktor tanítására. De a domonkos alázatosan hozzáfűzte: »Test
vérem, a legtanultabb emberek sem tudtak válaszolni kérdésem
re, ezért szeretném megismerni a vélernényedet.«

»Én úgy értelmezem ezt aszöveget - válaszolta erre Ferenc -,
hogy Isten szolgájának minden erejével életszentségre kell töre
kednie, hogy világos példájával és ékesszóló viselkedésével jó
útra térítse a gonoszokat. Messzire kisugárzó életpéldája és híré
nek jó illata döbbenti rá a többieket nyilvánvaló gonoszságukra.«

A domonkos doktor sokat tanult ebből a magyarázatból, és
amikor útra kelt, ezt mondta Ferenc társainak: »Testvéreim, Fe
renc teológiai tudása a tiszta imaéletből fakad. Egyszerűsége és
természetessége szárnyal, mint a sas, a mi tudományunk ezzel
szemben a porban csúszik.«"

A történetből kiderül, hogya szentírási részlet megértéséhez
kulcsra, hermeneutikai módszerre, tudományos olvasatra van
szükségünk. Ferenc azonban nem a skolasztikus tudományosság
új módszerével közelíti meg a szöveget, hanem kijelenti magá
ról, hogy tanulatlan, majd a legtisztább egyszerűséggel közli vé
leményét az adott textusról. Az okos domonkost éppen egysze
rűségével és természetességével ejti ámulatba.

A Celanói Tamás által feljegyzett történet további kérdéseket
vet fel. Milyen olvasási kulcs, milyen hermeneutika tette lehe-
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2Az egész Rendhez írt
levél 39. In: Assisi Szent

Ferenc művei. (Balanyi
György fordításának a
latin kritikai szöveg és

modem fordítások alap
ján elvégzett javítása.)
Ferences források 1.,

Újvidék - Szeged 
Csíksomlyó, 1993,

a továbbiakban:
Szent Ferenc)

"Tanulatlan, együgyű
és egyszerű"

3Szent Ferenc:
Végrendelet 29.

4VÖ. Szent Ferenc:
Végrendelet 4, 15, 39.

5VÖ. y. De Andia:
Símplicité. Écriture et

premíers Péres.
ln: Dictíonnaire de la

Spiritualité XIV,
892-903; V. Desprez:

Simplicfté. Afonachisme
ancien et médiéval.

ln: Dictíonnaire de la
Spiritua/ité XIV,

903-910.

Az egyszerűség

jelentése a bibliai és
a patrisztikus

hagyományban

tővé Ferenc számára, hogy ily meggyőzően fejtse ki a bibliai szöveg
értelmét? Beszélhetünk-e egy sajátos "ferenci hermeneutikáról", mely
gyökeresen különbözik a tudós doktor értelmezés-technikájától?
Úgy tűnik, igen. Ebben az esetben viszont azonnal felmerül a
kérdés, hogya Ferenc-féle bibliamagyarázat lett-e a ferences her
meneutika sarkköve? Amennyiben kimutatható Szent Ferencnél
egy jellegzetes értelmezési módszer, akkor az is megvízsgálható.,
hogy ez mennyiben fektette le a ferences hermeneutika alapját.
A fő kérdés: létezik-e egy kifejezetten Szent Ferencre jellemző

szövegértelmezési metódus, amely megalapozta és meghatározta
a későbbi ferences hermeneutika stílusát? Milyen "olvasási
kulccsal" nyitja meg Szent Ferenc a Bibliát? Milyen ferenci értel
mezés alapozza meg tudomány és tudás ferences hermeneu
tikáját és módszertanát?

Celanói Tamás elbeszélése szerint Ferenc "iskolázatlannak"
nevezi magát, ami megfelel sokszor hangoztatott önjellemzésé
nek: .ignomns sum et idiota"? A tanulatlansághoz és együgyűség

hez itt még egy jellegzetes vonás járul: az egyszerűség? Az élete
döntő pillanatait rögzítő Végrendeletében Ferenc határozottan ki
emeli, hogy viselkedését mindig az egyszerűségre való törekvés
irányította.' Az egyszerűség a "tanulatlan és együgyű" ember
létmódja.

A végletekig leegyszerűsítenénk a dolgot, ha Ferenc önjellem
zését - "tanulatlan, együgyű, egyszerű" - a "tökfilkó" szinoni
májának tartanánk. Ferenc korában az írástudatlanokat (illiterati)
nevezték "tanulatlannak és együgyűnek", vagyis azokat, akik az
írástudókkal szemben nem rendelkeztek iskolai képzéssel és is
meretekkel, így csak a legegyszerűbb dolgokat voltak képesek
felfogni. Ezért jellemzi magát Ferenc ezekkel a szavakkal: "tanu
latlan, együgyű és egyszerű". Az "egyszerűség" Ferenc korában
jól körülírt, meghatározott terminus technicus volt, mely nem egy
szerűen a "buta" ember felfogását és beszédmódját jelölte.'

A biblikus és patrisztikus hagyomány szerint az egyszerű

ember az igaz ember, akinek életét integritás jellemzi. Az egy
szerűségről úgy gondolkodtak, mint a szív tulajdonságaiból fa
kadó őszinteségről. Egyszerűnek lenni annyi, mint Istené lenni.
Az egyszerű ember jó szándékú, nagylelkű, és Isten színe előtt

igaz. Az egyszerűséget a szeretet és hit összekapcsolásának te
kintették; a gyermeki bizalom evangéliumi követelményéhez
szükséges ártatlanságot és tisztaságot látták benne. Az egyszerű

séget továbbá szemlélődő vonásnak tartották: annak az embernek
a magatartására jellemző, aki megértette Isten szavát és engedel
meskedik neki. Ezért nevezik Jézus tanítványait "egyszerű" embe
reknek. A lelki értelem mellett az "egyszerű" jelző a magas kultúra
hiányára és alacsony társadalmi helyzetre is utalt. Az egyszerűség

a szegény, írástudatlan ember életbölcsessége. A középkori teoló
gia előszeretettel hangsúlyozta, hogy Isten maga is egyszerű.
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Az egyszerűség

minta szerzetesi
élet jellemzője

6VÖ. Guillaume de
Saint-Thierry: Lettre aux

freres du Mont-Dieu.
(Kiadta és ford.

J. M. Déchanet.) Paris,
Sources Chrétiennes

223, n. 49., 184.

7lzzo: La semplicita
evangelica nella
spiritua/ita di S.

Francesco d'Assisi.
Roma, 1971,77.

BVÖ. i. m. 194.

Az egyszerűség biblikus-patrisztikus értelmezése mellett a Fe
renc korabeli szerzetességnek is megvolt a maga sajátos felfogá
sa erről a fogalomról. A monasztikus közösségekben az egyszerű

embert erényesnek tartották, olyan embernek, akiben megvan az
ártatlanság, a tisztaság, az alázat, az engedelmesség, az őszinte

ség és a szeretet. Erényei révén és hite által az egyszerű ember
közvetlen istenismerettel rendelkezik, annak ellenére, hogy nem
részesült skolasztikus képzésben. Az egyszerűség különösen a
mérséklettel és az alázattal járt együtt; minden körülmények kö
zött jót tesz, még akkor is, ha üldöztetésben van része. Az egy
szerű emberben nincs rosszindulat, csak jóság. Bizonyos szerze
tesi körök azt tanították, hogy az egyszerűség a teremtett emberi
természet legjellemzöbb vonása. Az egyszerűséget általánosság
ban a szerzetesi élet jellemzőjének tartották, szemben a világi, il
letve a skolasztikus életformával. Ebben az értelemben az egy
szerűség már egy bizonyos "olvasási kulcsot" jelent, az életvitel
hermeneutikáját jelöli. Ez azonban nem egy szentencia kidolgo
zására szolgál, hanem olyan viselkedésmódot jelent, mely az
ember életét Isten felé irányítja.

E felfogás klasszikus példájával Saint-Thierry-i Vilmosnál ta
lálkozunk," aki arra buzdítja a szerzeteseket, hogy legyenek egy
szerűek, mert csak így fejezhetik ki: jót akarnak cselekedni és el
tökélt szándékuk megtérni Istenhez. Az egyszerűség a hiteles
alázat életstílusa Vilmos számára.

Amikor Ferenc tanulatlannak, együgyűnek és egyszerűnek ne
vezi önmagát, akkor ennek hátterében meg kell hallanunk a szó
jelentésének korabeli zöngéit is. Egyszerűnek lenni azt jelenti,
hogy az életet és a dolgokat már egy bizonyos módon éljük át,
fogjuk fel, és értelmezzük. Azt mondhatjuk: egyszerűnek lenni a
lét egy bizonyos értelmezése, olvasási kulcsa. Az egyszerűség ezért
nem azonos a gyermeki ártatlansággal és tapasztalatlansággal: az erény
tapasztalatát jelenti? Az egyszerűség a tudás valódi fajtája. 8

Az egyszerűségmint Assisi Szent Ferenc hermeneutikája

9VÖ. Szent Ferenc:
Végrendelet 29.

Tételem ezek után így hangzik: az egyszerűség Ferenc hermeneu
tikája, amellyel az élet egészét értelmezi. Ez nem annyira a szöve
gek kritikai olvasatában, vagy egy-egy gondolat kidolgozásában
érvényesül, hanem saját életének és kora eseményeinek megérté
séhez ad kulcsot. Ferenc egyaránt merít bibliai-patrisztikus és
szerzetesi gyökerekből, amikor az egyszerűséget választja alapul.
Arra vonatkozóan pedig, hogy részleteiben miként kell értelmez
nünk nála ezt a fogalmat, a saját írásai világosítanak fel bennün
ket. A ferenci hermeneutika sajátos hangvételének megértéséhez
először is magukat a szöveghelyeket kell megvizsgálnunk. Azon
túl, hogy Ferenc kijelenti magáról: "egyszerű ember vagyok"," egy
gyors áttekintés a következő kifejezésekkel szembesít minket:
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Életszabályok
(a Regulák és az

Intelmek)

10Szent Ferenc: Meg
nem erősített Regula

16,1-2.
11 Szent Ferenc: Meg
nem erősített Regula

17,13sk.
12Szent Ferenc:

Intelmek 19.
13Szent Ferenc:

Végrendelet 4-5.
14Szent Ferenc:

Végrendelet 14-15.
15Szent Ferenc:
Végrendelet 39.

16Szent Ferenc: Levél a
hívőkhöz, 2. változat 45.

"Szent Ferenc: Az
egész Rendhez

írllevél 2.

Levelek

Imádságok

18Szent Ferenc: Az eré
nyek üdvözlése 1.10.

19Szent Ferenc:
Az egész Rendhez

írllevél 52.

Meg nem erősített Regula 16,2: Ferenc evangéliumi szavakkal
inti a szaracénok megtérítésére induló testvéreket, hogy "legye
nek okosak, mint a kígyók és egyszerűek, mint a galambok".lO

Meg nem erősített Regula 17,13-16: Ferenc szembeállítja az Úr
lelkét a világi tudással és a test okosságával. Az Úr lelkét az alá
zattal és a türelemmel együtt tiszta, egyszerű és valódi béke jel
lemzi. Az egyszerűség az egyik jellegzetessége annak a lelkület
nek, amelynek elérésére a testvéreknek törekedniük kell."

19. intelem: Ferenc boldognak mondja azt a szolgát, aki nem
azt keresi, hogy mások mit gondolnak róla. Nem törődik vele,
hogy az emberek magasztalják. vagy megvetendőnek és egysze
rűnek tartják Csak azzal foglalkozik, hogy Isten szemében
mennyit ér, és őszintén aláveti magát mások akaratának.P

Végrendelet 4-5: Ferenc tanúsítja, hogy Isten akkora hitet adott
neki a templomokban, hogy ilyen egyszerű szavakkal imádko
zott: "Imádunk téged, legszentebb Urunk, Jézus Krisztus, itt és a
világon lévő minden templomodban, és áldunk Téged, mert
Szent Kereszted által megváltottad a világot"." Végrendelet
14-15: Ferenc isteni kinyilatkoztatásnak tulajdonítja, hogy az
Evangélium tanítása szerint akar élni, és ezt néhány egyszeru
szóval írásba foglaltatta." Végrendelet 39: Ferenc megerősíti:

maga az Úr adta meg neki, hogyegyszerűen és világosan el
mondja és papírra vesse a regulát. A testvéreknek is egyszeruen
és magyarázat nélkül kell értelmezniük és megtartaniuk azt."

Levél a hívó1chöz 2, 45: Ferenc felszólítja a híveket, hogy ne a
test szerinti bölcsességre törekedjenek, hanem legyenek egysze
rűek, alázatosak és tiszták, szolfái és alárendeltjei minden embe
ri teremtménynek az Istenért.' Az egész Rendhez írt levél 2: Fe
renc a megszólításban egyszerűeknek nevezi a testvéreket."

Az erények üdvözlése 1.10: Az egyszerűség - mint Ferenc szá
mára az egyik legfóbb erény - a bölcsesség nővére. Ahogy az
erények legyőzik a bűnöket és vétkeket, úgy a szent, tiszta egy
szerűség megszégyeníti e világ minden bölcsességét és a test böl
csességét."

Az egész Rendhez írt levél 52: Ferenc Istent a tökéletes Szenthá
romságban és az egyszerű Egységben szemléli."

A szövegek puszta felsorolásából is jól látjuk, hogy az egysze
rűség kulcsszerepet játszik abban, ahogy Ferenc nemcsak saját
életét, hanem testvéreinek és az összes hívőnek az életét rendezi.
Több szinten érvényesülő hermeneutikai kulcsról beszélhetünk
Valójában Ferenc számára az egyszerűség ahhoz jelent értelme
zési kulcsot, hogy életét új módon, a világi élet alternatívájaként
tervezze el. Az egyszerűség a hermeneutikai kulcs az Úr Lelkére
alapozott élethez. Hermeneutikai kulcs Ferenc hitéhez, imaéleté
hez és szemlélődéséhez is. Ferenc az egyszerűség fényében értel
mezi az isteni kinyilatkoztatást is, mely feltárta előtte azt az élet
formát, amit azután írásba foglaltatott a Regulaban. Élete végén
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Az egyszerűség

választási helyzet
elé állít

Az egyszerűség utat
mutat az igazi

bölcsességhez

20Szent Ferenc: Levél
a hívőkhöz,

2. változat, 67.

21VÖ. Johannes B.
Freyer: Der demütige

und geduldige Gott.
Franziskus und sein

Gottesbild: ein Vergleich
mit derTradition.

Veröffentlichungen der
Johannes Duns Scotus

Akademie für
franziskanische

Geistesgeschichte und
Spiritualitat I,

Mönchengladbachl
Kevelaer, 1991.

Egyszerűség és
egyetemes üdvtörténet

22Az üdvtörténet
panorámájához lásd

Szent Ferenc: Meg nem
erősített Regula 23,1-5.

is hangsúlyozza az egyszerűséget, testvéreire ezt hagyja értelme
zési kulcsként és az élet hermeneutikájaként.

A felsorolt szövegek töredékek maradnának, ha nem illeszte
nénk őket valamilyen egységes keretbe. Az egyszerűség mint ér
telmezési kulcs megkülönböztet és szétválaszt. Az egyszerűség

valódi választási helyzetek elé állít, az embert meghatározott
irányba indítja el. Az egyszerűség megkülönbözteti és elválasztja
egymástól a világi tudományt és az igazi bölcsességet. Megszé
gyeníti az evilági okoskodást és életünket az igazi bölcsesség
felé irányítja. Ebben fogalmazható meg ennek a hermeneutikai
kulcsnak az első jellemző vonása: kritikus szembenállás minden
nel, amit úgy határozhatunk meg mint evilági tudást, és éles el
határolódás attól.

Az egyszerűség azonban nemcsak megkülönböztet és szétvá
laszt, hanem határozottan utat is mutat az igazi bölcsességhez.
Ferenc számára az igazi bölcsesség Jézus Krisztusban fedte fel
magát. A hívekhez írt levél 2. változatában Ferenc ezt mondja
azokról, akik nem tartanak bűnbánatot: Az ilyenekben nem la
kozik lelki bölcsesség, mert nincs meg bennük az Isten Fia, az
Atya igazi bölcsessége.20 Pozitív értelemben megállapíthatjuk,
hogy Ferenc szemében Jézus Krisztus az igazi bölcsesség, amely
felé nővére, az egyszerűség egyengeti az utat. Jézus Krisztus, az
igazi bölcsesség úgy mutatkozik meg Ferenc számára, mint aki
szegény, alázatos és mint aki - teológiai nyelven fogalmazva 
kiüresítette önmagát és a szolga alakját vette fel.2I Annak ellené
re, hogy Ferenc nem használja az "önkiüresítés" kifejezést, meg
állapíthatjuk, hogya kenózis teológiai fogalma összegzi a legjob
ban a szegény, alázatos és leereszkedő Krisztus képét, amelyet
Ferenc mint követendő életpéldát állít testvérei elé. Krisztus
kenózisa - melyhez Ferenc egyszerűségében ragaszkodik 
magát az üdvösség és megváltás szentháromságos misztériumát
tárja fel. Az egyszerűségnek mint hermeneutikai kulcsnak a má
sodik jellemző vonása: segít felfedezni Krisztusban, az igazi böl
csességben a kenózis szentháromságos misztériumát mint üd
vösségünk és megváltásunk árát.

Ferenc számára a kenózis mint valódi bölcsesség felfedezése
életforma és regula lesz. A valódi bölcsesség, melyet hermeneu
tikai kulcsának segítségével Ferenc az Evangéliumban felfedez,
életté válik a konkrét valóságban. Életét a Szentháromság misztériu
ma felé fordítja, hogy megtalálja az üdvösség teljességét. Ismét csak
az egyszerűség lesz az az olvasási és értelmezési kulcs, amellyel Fe
renc az eseményeket, a valóság minden helyzetét ebbe a misztéri
umba tömöríti. A hermeneutikai kulcs harmadik jellemző vonása
az, hogy az egyszerűség képes az egyetemes üdvtörténelembe in
tegrálni az emberi életet, a világ eseményeit, a valóság teljességét."

Ahhoz, hogy megmaradjunk a kenózis útján, hogy az életet
az üdvtörténelem fényében lássuk, az szükséges, hogy egyszerű-
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23VÖ. Szent Ferenc:
Megerősített

Regula 10,8.

Lélekben való élet

24Szent Ferenc:
Intelmek 7.

ségben és valódi bölcsességben élve bírjuk magunkban az Úr
Lelkét és az ő szent mükődését.P Az Úr Lelkét és az ő szent
működését pedig ismét csak az élet konkrét pillanatai váltják va
lóra. Példaként álljon itt a 7. Intelem: "Betű által halnak meg
azok a szerzetesek is, akik nem akarják követni a Szentírás szel
lemét, hanem beérik a szavak merő tudásával és értelmezésével.
És viszont azokat élteti a Szentírás szelleme, akik egész tudomá
nyukat, melyet szereztek és még szerezni kívánnak, nem a test
nek tulajdonítják, hanem szóval és példaadással a fölséges Úris
tennek adják vissza, akitől minden jó ered.,,24 Az egyszerűség

mint hermeneutikai kulcs negyedik jellemző vonása: a Lélekben
való élet, amely úgy cselekszik, hogy eközben mindent szűntele

nül visszaad Istennek, a legfőbb jónak.
Tehát Ferenc számára a hermeneutika nem értelmezési és érté

kelő módszer, hanem életmód, az ember magatartása Isten színe
előtt és a világgal szemben. Ez a hermeneutika tükröződik abban,
hogy kitart az egyszerűség követelménye mellett, és négy fő moz
zanatban érvényre juttatja azt: 1. a világi tudással szemben a krí
tikus magatartás, a különbség világos tudata; 2. a valódi bölcses
ségnek mint az üdvösség szentháromságos misztériumának
felfedezése Krisztus kenózisában; 3. az emberi élet egészének beil
lesztése az egyetemes üdvtörténelem horizontjába; 4. az üdvösség
megvalósítása a "visszaadás" konkrét lelki magatartásában.

Ferenc személye mint hermeneutikai kulcs

25VÖ. Szent Ferenc:
Meg nem erősített

Regula 7,1-3,
Megerősített Regula 5.

26VÖ. Fernando Uribe:
Introducción a las

hagíografías de San
Francísco y Santa Glara

de Asís (siglos XIII y

XIV). Murcia, 1999.

Maga Ferenc is gondoskodott arról, hogy olvasási kulcsát testvérei
átvegyék és halála után továbbvigyék. Ezért nemcsak arra biztatta
társait, hogy életüket és a regulát az egyszerűség jegyében értel
mezzék, hanem a testvérek életét is az egyszerűség fényében hatá
rozta meg. Például amikor lefektette, hogya testvérek mindenfajta
tisztes munkát végezhetnek, ami nem oltja ki bennük az imádság
és áhítat szellemet." Antalhoz írott levele tanúsítja, hogy azt is a
maga hermeneutikája szerint határozta meg, milyen módon viszo
nyuljanak a tudományhoz a testvérek: "Antal testvérnek, püspö
kömnek, Ferenc testvér üdvöt kíván! Megelégedésemre szolgál,
hogya szent teológiából előadásokat tartasz a testvéreknek. Vi
gyázni kell azonban, hogy e stúdium során ki ne oltsd a szent áhí
tat és imádság szellemét. ahogy az regulánkban áll." A Ferenc által
meghatározott körvonalakon túl azonban az általa képviselt értel
mezési mód olyan utat járt be, amelyet ő a maga egyszerűségében

el se tudott volna képzelni. Ugyanis személye maga válik értelme
zési kulccsá, hermeneutikai eljárássá. Igen hamar, az életrajzok" ré
vén Ferenc lesz a szerzetesi élet, sőt a hívő élet modellje. A krisztus
követés, a testvéri élet és a keresztény élet példájaként maga Ferenc
lesz a kulcs a ferences élet hermeneutikájához, életének különféle
értelmezésein keresztül. Mi több, egy teológiai értelmezési folyamat
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27Lásd még: Jan van
den Eijnden: Bonaven

tura und das Gedan
kengut des Joachim von

Fiore. Der Einfluss des
franziskanischen

Kontexts aufeine
teologische Diskussion.

ln: Collectanea
Francescana 71

(2001) 65-85.
28Lásd a Legenda Maior

és a Legenda minor
című Ferenc-életrajzot.

29VÖ. D. Burr: Olivi and
Franciscan Eschatology.

ln: Collectanea
Francescana 53 (1983)
2~0.; J. Schlageter:

Das Heil der Annen und
das VercJerben der
Reichen. Franzis

kanische Forschungen
34., Werl, 1989.

30VÖ. F. Selvaggi:
Scienza. In: Enciclopedia

filosofica VII, Firenze,
1982, 492-505.

31VÖ. Daniele Jacquart:
Scienza. In: Dizionario

enciclopedico del
medioevo III, Paris 
Roma - Cambridge,

1999, 1742-1744.
32VÖ. Arisztotelész: An.

Post. I, 2, 71b 9-12.
33VÖ. A. M. Moschetli:

Sapienza. In:
Enciclopedia filosofica

VII, Firenze, 1982, 355.
34VÖ. Izzo: i. m. 131.:
,Bonaventura szerint

az ember minden
képességét áthatja

az isteni létező.

35VÖ. Bonaventura:
Hexaemeron, 11.

eredményeképpen Ferenc alakja teológiai fogalommá vált. Szemé
lyében egy teológiai tipológia jelenik meg. Ferenc teológiai "to
posszá" válik, és így olvasási kulcs és hermeneutika lesz egy egész
teológiai beállítottság számára.

E különféle interpretációk két fő típusra oszthatók. Az egyik
krisztológiai szempontok alapján értelmezi Ferenc életét és szemé
lyét, a másik spirituális-eszkatologikus magyarázatra törekszik."
A krisztológiai interpretáció Bonaventura olvasatában éri el csúcs
pontját," míg a spirituális-eszkatologikus interpretáció Petrus
Ioannes Olivi olvasatában teljesedik ki.29 Annak dacára, hogya
középkori ferences gondolkodásban több eltérő, sőt olykor egy
mással szembenálló irányzat alakult ki, ezeknek az irányzatoknak
a fő jellemvonásai mégis a gondolkodás egyfajta egységére utal
nak. A sokféleségben a gondolkodás egységét éppen Szent Ferenc
alakjának "teológiai toposza" biztosította. Az egyszerűségre ala
pozott hermeneutikája indította el és alapozta meg a ferences el
képzeléseket tanulásról és tudásról. A kezdeti teológiai toposzból
kiinduló vonalakat így csoportosíthatjuk: 1. Bölcsesség és tudo
mány dialektikája; 2. Szeretet és értelem dialektikája; 3. Elmélet és
gyakorlat dialektikája; 4. Történelem és üdvtörténelem dialektikája.

A tudomány és a bölcsesség egyaránt az emberi akarat gyü
mölcse, azé az emberé, akit belső vágy és igény hajt a megisme
rés felé. A tudomány etimologikus értelemben a magasabb tudás
felé való törekvést jelenti, amit az ember rendszerezett, módsze
res és racionális gondolkodással kíván elérni.30 A középkorban
tágabb értelemben a "tudomány" szóval jelöltek minden olyan
tudást, amely a rációra és az ismeretszerzésre épül.31 A középko
ri felforás - amelyre mindenekelőttArisztotelész nyomta rá bé
lyegér' - hagyományos módon magyarázta a tudományt: a
dolgok megértése azok kiváltó, hatékony és végső okaiból, vala
mint belső, alaki és anyagi összetevőiből. A természettudomány
ezen a ponton találkozott a bölcsességgel, mely a dolgok végső

okait kutattar"
A bölcsesség és a tudomány dialektikájában két módszer köl

csönhatását találjuk: más és más módon kutatják és tisztázzák az
élet átfogó értelemben vett nagy problémáit. Bölcsesség és tudo
mány egyaránt arra törekszik, hogy megvizsgálja a dolgokat és
eljusson azok megismerésére. A tudomány a dolgokat önmaguk
ban és kölcsönhatásaikban vizsgálja, meghatározott módszertan
nal, logikus gondolkodási úton jut el megállapításaihoz.

A bölcsesség esetében a ferences felfogás szerint minden ké
pességünket Istenre irányítjuk és összpontosítjuk." A bölcsesség
megvilágosodás, amit a szemlélődés, a meditáció, és a mély lelki
reflexió által nyerünk. el. Bizonyos értelemben a keresztény böl
csesség ellentétben áll a világi bölcsességgel, mert mindenre
Krisztusban keresi a választ, hiszen Krisztusban van elrejtve a
bölcsesség és tudomány minden kincse."

778



A szeretet és az
értelem dialektikája

36VÖ. Bonaventura:
Itinerarium men/is

ad Deum.

Elmélet és gyakorlat
dialektikája

Történelem és
üdvtörténelem

dialektikája

A bölcsesség és a tudomány dialektikája tiszteletben tartja a
dolgok autonóm létét, a tudomány eredményeire épít, egyszer
smind azonban mindent Istenben szemlél. A tudást, amelyet a
tudomány hoz létre, a lét forrása felé irányítja. A tudás nem a
tudós magántulajdona, hanem Isten ajándéka a Szentlélek által.

A második dialektikus megkülönböztetés következik az első

ből. Az értelem a tudományban játszik tevékeny szerepet, míg a
szeretet a bölcsesség felé irányít. E kettősségben kétfajta megisme
rési mód kölcsönhatásáról beszélhetünk. Az értelem úgy fogja fel
a dolgokat, ahogy vannak; a szeretet érzelmileg közelíti meg őket,

ráérez ezek titokzatos lényegére, mert mindig eredetükben szem
léli őket. Szeretet és értelem kölcsönhatásának eredményeképp az
ember nem kísérleti vagy kutatási tárgyaknak tekinti a dolgokat,
hanem elismeri azok sajátos értékét és méltóságát. A szeretet és
értelem dialektikája nemcsak a dolgok Istenben való megértésé
hez visz közelebb, hanem magának Istennek a Szentháromság tit
kában való megértéséhez. A szeretet és értelem dialektikája a dol
gok megismerésén keresztül Isten megtapasztalásához vezet el.36

A középkor világosan megkülönböztette az elméleti és speku
latív tudományt a gyakorlati és erkölcsi ismeretektől. Az elméleti,
spekulatív tudománya dolgokat önmagukban ismeri meg és ma
gyarázza, a gyakorlati erkölcstan az emberi létezéssel és az ember
cselekedeteivel foglalkozik. Noha ferences szerzetesek is foglal
koztak elméleti, spekulatív tudománnyal, többségüket nem von
zotta az önmagában vett elméleti tudás. A ferences tanulmányok,
kutatás, tudományosság és bölcsesség inkább a gyakorlatra irá
nyult. Itt egy harmadik dialektikus megkülönböztetéssel találko
zunk: az elméletet egy konkrét gyakorlat fényében tanulmányoz
ták. A dolgok megismerésének el kell vezetniük az embert
Istenhez. Sok ferences szerzőnél komoly törekvést látunk arra,
hogy megismerjék az emberi valóságot és annak kihívásait. Az el
mélet a szeretet gyakorlásán keresztül szolgálja az emberi létállapo
tot. Igazi kölcsönhatásról beszélhetünk elmélet és gyakorlat között.

Elmélet és gyakorlat egymásra hatásából következik az utolsó,
a történelem és üdvtörténelem közötti dialektika. Éppen a feren
ces hagyomány volt az, amely a metafizika mellett mindig is mű

velte a történelem filozófiáját és teológiáját. A hit fényében értel
mezték újra a teremtést, a történelmi valóságot, a történelmi
eseményeket és az egyén életében lejátszódó történéseket. Ez az
újraértelmezés a történelmi valóságot az egyetemes üdvtörténe
lern távlatában szemlélte. Arra indította művelőit, hogy állást fog
laljanak a világgal, a társadalommal, az állammal és az egyházzal
kapcsolatban. A történelmi valóság és az üdvtörténelem közötti
dialektika erőteljesen táplálta a missziós szellemet, amely már a
jelenben hirdeti és gyakorolja az evangéliumi értékeket. Ebben a
tekintetben két irányzatot különböztethetünk meg: a krisztológiai
perspektívát és a spirituális-eszkatologikus megközelítést.
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Ferences
hermeneutika

Az inkább krisztológiai szemlélet a megtestesült Krisztusban
az emberiség üdvösségének teljes megvalósulását látta, amely
hez azáltal kell csatlakoznunk, hogy hűségesen járjuk a hit és az
erények útját. Az inkább spirituális-eszkatologikus megközelítés
az üdvösség eszkatologikus beteljesülését várta Krisztus máso
dik eljövetelekor, amire az embernek készülnie kell azzal, hogy a
Lélek vezetése alatt radikálisan megtért életet él. A történelmi
valóságnak és az üdvösségnek ez a dialektikája, bár két értelme
zésben megy tovább, mégis feltárja az üdvtörténelmet (historia
salutis), és arra törekszik, hogy a létezés és a teremtés egészét
ebben az új valóságban helyezze el, amely a teremtett világ és a
történelem Istenben való beteljesedéséhez vezet.

Ferenc alakjának teológiai modellé való átalakítása, valamint a
szüntelen konfrontálódás e teológiai modellel, elmélyítette és to
vábbfejlesztette Ferenc egyszerű hermeneutikáját. Ugy tűnik, a
középkori ferences tudósokat a Ferenc alakjából kiinduló herme
neutika egyesíti, annak ellenére, hogy kutatási módszereik és
eredményeik nagyon különböztek egymásétól. A ferenci herme
neutikát természetesen ma is össze lehet foglalni az "egyszerű

ség" fogalmával. A ferences hermeneutikát viszont lehetetlen
egyetlen jelzővel összefoglalni: nincs olyan szó, mely kifejezné a
ferences gondolkodás minden árnyalatát. Ezért nem lehet "feren
ces iskoláról" beszélni olyan értelemben, ahogy "tomista iskolá
ról" lehet. Nézetem szerint azonban az egyszerűség ferenci her
meneutikájában találhaljuk meg az első olvasási kulcsot, amelyból
azután a reflexió során ferences hermeneutika válik.

Egy mai ferences hermeneutika felé

37VÖ. Johannes B.
Freyer: Franziskanische
Werte für unsere Zeit?

Essay über eine
Relevanz franzis
kanischer Werte.

Wissenschaft und
Weisheil 59

(1996) 81-92.

Minden kísérletnek, melynek célja egy mai ferences hermeneutika
kialakítása, Ferenc és a ferences hagyomány hermeneutikájából
kell kiindulnia. De ne áltassuk magunkat: tudnunk kell, hogy a
középkori értelmezést aligha alkalmazhatjuk korunkban. Olyan
kihívásokkal kell szembenéznünk, amelyekkel számolnunk kell és
amelyekre választ kell keresnünk, ha korunkban is érvényes feren
ces hermeneutikát szeretnénk létrehozni. Itt csak az általános fel
sorolás szintjén tudjuk bemutatni ezeket. 37

Először is, bölcsesség és tudomány kölcsönhatása ma már nem
olyan gördülékeny, mint a középkorban. Tiszteletben kell tarta
nunk a kritériumokat, amelyeket maga a tudomány állít fel mun
kájának feltételéül: objektivitás, pozitív tényfeltárás, racionalitás,
megismételhetőség, önállóság. Sokak szemében a bölcsesség,
amely inkább a filozófiában vagy a teológiában talál kifejezésre, és
a tudomány mint megismerési mód két alapvetőert különböző

szinten helyezkedik el és semmiféle kapcsolatban sem áll egymás
sal. Más tudósok úgy látják, hogy bár az obiectum formale tekinteté
ben a két megismerési mód különbözik egymástól, általános jel-
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38VÖ. J. Moltmann:
Liberalismus und

Fundamentalismus der
Modeme. In: Gott im

Projekt dermodernen
Weil. Beitrage zur

öffentlichen Relevanz
der Theologie.

Gütersloh, 1997, 192.
39VÖ. Joachim Valentin:
Dekonstruktion. Theolo
gie. Eine Anstiftung. In:

Das Ende der alten
Gewissheit. Theologische

Auseinandersetzung mit
der Postmodeme.
Mainz, 1993, 16.

40VÖ. Johannes B.
Freyer: Ökologische,

bioetische und sozialkrit
ische Fragen. In: Veröff
entlichung derAkten der
Interdisziplinaren Sympo-

siums der Hochschule
für Musik und darstel

lende Kuns/: Laudato si
mi Signore, der Sonnen

gesang im Musik,
Literatur, Kunst, Physik

und Theologie.
Frankfurt-am-Main.

Megjelenés előtt.

Helyre kell állítani
életünkben azanyag

és a szellem egységét

41VÖ. Rainer Kollermann:
Universum, Mensch,

Gott. Der Mensch vor
den Fragen derZeit.
Graz - Wien - Köln,

1997; Karl Schmitz
Moormann: Materie 

Leben - Geist. Evolution
als Schöpfung Gottes.

Mainz, 1997.

lemzőik hasonlók, így lehetséges a párbeszéd közöttük. Ennek az
interdiszciplináris párbeszédnek a megteremtése korunk egyik
nagy kihívása.

A középkorban az ember eszmények és értékek befogadója és
hordozója volt. Jürgen Moltmann hívta fel a figyelmet arra, hogy
az emberi értelem mára megváltozott. A bölcsesség meghallgatá
sának és megértésének eszközéből az uralkodás és az eladható
tudás eszköze lett." A mai embernek mások a gondolkodási
struktúrái. Az orvostudomány a gondolkodásmód megváltozását
az agy szerkezetének módosulásával hozza összefüggésbe. Mi
már nem tudunk úgy gondolkodni, mint Szent Ferenc. Nem cso
da, hogy az emberek nagy része nem érti a régies nyelvezetet,
hiába hallják akár még körünkben is. Ez azt jelenti, hogy a fe
rences gondolatot érthetőbb nyelven kell megfogalmaznunk. A
ferences hermeneutika spirituális alapon, transzcendens, metafi
zikai irányuláson nyugszik. Ezen a ponton ütközik a posztmo
dern gondolkodással, amely minden teljességre törekvő metafizi
kai gondolkodást le akar lepleznir" Ráadásul Kant után a hit és
bizalom fogalmát a ráció alapján kell meghatározni. Sőt, ma már
a személyes élmény is része a spirituális vizsgálódésnak." Azt
fogadjuk el, amit személyes tapasztalat révén tudunk bizonyíta
ni. Ehhez a kihíváshoz járul az inkulturáció, a globalizáció, a
piac uralma és még sok más. Ilyen problémákkal kell szembe
néznünk, ha egy mai ferences hermeneutika alapvonalait szeret
nénk felvázolni.

A nehézségek ellenére mégis javasolnék egy lehetséges irányt,
amely mentén tovább kutathatunk egy mai ferences hermeneutika
érdekében. Négy kritériumot javaslok: 1. Helyre kell állítani éle
tünkben az anyag és a szellem egységét; 2. Törekedni kell a tudás
egységére, a legfőbb ok felé irányítva azt; meg kell teremteni a böl
csesség gyakorlatát (az egyszerűséget); 3. A megismerési folyamatot
a szeretet és a megbecsülés jegyében kell véghezvinni; 4. A történel
met és a valóságot az üdvösség szempontjából kell értelmezni.

A bibliai világkép még egységesnek ábrázolja az anyagot és a
szellemet: egységük az emberi lét bonyolult valóságában teljese
dik ki. Némiképp leegyszerűsítvea dolgot azt mondhatjuk, hogy
az életnek ezt a felfogását, anyag és szellem egységét gyakran
szem elól tévesztették a materializmus, a spiritualizmus valamint
a dualizmus különféle formái. Ezek a szellemi irányzatok olykor
a ferences szerzőkre is hatással voltak. Mindig látható azonban
egy szerves egységre való törekvés, persze az adott kor nyelvi és
gondolati keretein belül. Ma több tudományágban is megfigyelhe
tő az a tendencia, hogy az anyagtól a szellem felé haladjanak,
mind átfogóbb látásmód jegyében. Próbálják újra felfedezni a léte
zésnek azt az összetettségét, amit az anyag és az abba egyfajta
spirituális rejtjelként" belekódolt valamiféle "szellem" egysége je
lent. Önértelmezése szerint a ferences hermeneutika különöskép-
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Törekedni kell
a tudás egységére

42VÖ. A. Speer:
Bonaventura. Die

Gewissheit derErkennt
nis. In: Philosophien des

Mitte/alters. (Ed. T.
Kobusch.) Darmstadt,
2000, 167-185, 183.

A megismerési
folyamatot a szeretet

és a megbecsülés
jegyében kell

véghezvinni

A történelmet és a
valóságot az üdvösség

szempontjából kell
értelmezni

pen törekszik arra, hogya szellemnek ezt az anyagba írt rejtjeIét
kimutassa, fenntartva anyag és szellem szerves egységét.

Gyakori tapasztalat korunkban a tudás szétesése, magának az
életnek a szétaprózódása. Sokszor nem értjük a dolgok és az élet
igazi jelentését. Sokan elvesztik tájékozódási képességüket a kö
rülöttük teljesen szétaprózódó valóságban. A ferences vonalon
haladó hermeneutika arra buzdít, hogy újra egyesítsük világunk
egészét, a legfőbb ok felé irányítva azt. Az az igyekezet, hogy
minden dolog egységét egyetlen közös okban keressük, megfelel
mind a ferences egyszerűségnek, mind a bölcsesség igazi gya
korlésának." Amikor az interdiszciplináris párbeszédben a létezés
értelmét igyekszünk feltárni minden létező forrásának kutatá
sával, akkor ez megfelel annak az alapvető ferences törekvésnek,
hogy mindent a Legfőbb Jó felé irányítsunk.

Ennek a kutatásnak, mely azt célozza, hogy a lét forrása felől

hozzon létre átfogó egységet, egy olyan megismerési mód felel
meg, amely min6sége szerint a szeretet és a megbecsülés jegyé
ben történik. Ebben a hermeneutikában a felfedező és a megfi
gyel6 nemcsak kísérleteket végez egyes tárgyakon, hanem ihle
tett csodálattal tölti el az, amit lát. Az ebben a szellemben
folytatott kutatásnak nem az az egyedüli célja, hogy megismerje,
mi hogyan működik és mire jó. Ebben az olvasatban túllépünk a
hasznosság és megvalósíthatóság feltárásán a tárgy önmagáért
való megismerése és önértékének felfedezése irányában. Így fe
dezhetjük fel, hogy minden dolog önértékkel rendelkezik, saját
méltósága van, amelynek megbecsülés és szeretet jár ki. A tudo
mány célja ebben az esetben már nem az, hogy uralkodjon min
denek felett, hanem hogy szolgálja az életet. Megemlíthetjük eb
ben az összefüggésben a testvériség ferences vízióját, amely
átfogja az egész teremtést, és a dicséret és hálaadás kozmikus
lelkiségében nyilvánul meg.

A ferences hermeneutikának végső soron két, egymással szoro
san összefügg6 kiindulópontja van. Az egyik a teremtés, a törté
nelem és az élet valósága, a másik az üdvösség kinyilatkoztatott
üzenete. Egyfelől, a valóság kűlönbözö szintjein rászorul az üdv
eseményben való beteljesülésre. Másfelől, a kinyilatkoztatás üze
nete nekünk konkrétan Jézus Krisztus személyében kínálja fel ezt
az üdvösséget. A valóság ferences értelmezése azt igényli, hogya
valóságot a Krisztusban nekünk felkínált üdvösség távlatában ol
vassuk újra. Ez az újraolvasás a megtestesülés teológiai valóságán
alapszik. Az üdvösség, amely után tágabb értelemben az egész
beteljesületlen teremtett valóság áhítozik, már jelen van a világ
ban a megtestesült Jézus Krisztusban. Míg, ahogy fentebb az 1.
pontban kifejtettem, a ferences hermeneutika meg akarja fejteni a
spirituális rejtjelet, itt arról van szó, hogyamegtestesült üdvössé
get a konkrét valóságban juttassuk érvényre, életünk gyakorlatát
Jézus Krisztus tanításához igazítva. Ez nyilvánvalóan azt igényli,
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hogy a valósággal a legteljesebb mértékig számot vessünk. A va
lóságot a saját bőrünkön kell megtapasztalnunk. Ez azonban azt
is igényli, hogy el kell mélyítenünk kapcsolatunkat az üdvösség
élő üzenetével. Megállapíthatjuk, hogy itt az Evangéliummal össz
hangban álló értelmezéssel van dolgunk. Szeretnék végezetül né
hány problémára utalni, amelyek kihívást jelentenek a valóságnak
az üdvösség fényében való őszinte újraolvasására nézve.

Napjaink egyik égető problémája az a kihívás, amit a globa
lizáció jelent. A globalizáció folyamata ma a szabadpiac törvé
nyei szerint zajlik, annak könyörtelen mechanizmusait követi.
Az ember csak annyiban számít, mint fogyasztói tömeg. Aki
nem képes érvényesíteni akaratát, azt kizárják. Egész népek,
nemzetek válnak a kizárólag profitorientált globalizáció áldoza
taivá. Az üdvösség üzenetéből kiindulva a globalizáció ferences
olvasata'" a befogadó globalizációt hirdeti meg, amely elismeri
az egyén és a személy önértékét, a kulturális, társadalmi és val
lásos értékek belső minőségét. Ahogy az üdvösségből sincs ki
zárva senki, úgy a ferences hermeneutika is arra törekszik, hogy
minden népet egyesítsen a globalizáció előnyeiben.

A kereskedelem uralma, a hatalom és tőke felhalmozódása
néhány multinacionális vállalat kezében azzal a szélsőséges kö
vetkezménnyel jár, hogy a világot két társadalmi osztályra oszt
ja. Mind több a szegény, a nyomorban élő és éhező. Mindig
újabb sorompók zárulnak le, hogy megvédjék a gazdagokat a ki
éhezett szegényektől. A valóság ezen kihívására a ferences vá
lasz a kenózis által diktált magatartás, Krisztus követése a szegé
nyekkel való szolidaritás jegyében.

Átéljük világunkban a hódítás valóságát. Az ember kontinense
ket és országokat hódított meg; meghódította a Mount Everestet
és a Holdat. A tudományt sokszor úgy állítják be, mint a termé
szet meghódítását. Ahol azonban a hódítás alapállása érvényesül,
ott áldozatok is vannak: a rabszolgasorba taszított népek, vagy a
kizsigerelt és elpusztított természet. A ferences értelmezés analo
gikusan Krisztus misztikus jelenlétét látja minden teremtmény
testi valóságában. Ha elismerjük minden létezőben Krisztus misz
tikus jelenlétét, a hódítás mentalitását felváltja a szolgálat mentali
tása, a béke, az igazság és a teremtmény védelmének érdekében."

Napjaink kihívásai tekintetében tovább lehetne folytatni a
sort, de úgy gondolom, e néhány példa elegendő arra, hogy rá
mutassunk: a ferences hermeneutika ma is a világ kritikus bírá
lata, mely arra törekszik, hogy megvalósítsa Isten országának ér
tékrendjét. Ezért a ferences hermeneutika ma is hű Szent
Ferenchez és a ferences hagyományhoz, mert profétikus szerepet
vállal magára: a Lélek irányításával az Atyaisten bölcsességét
hirdeti, amely Jézus Krisztusban tárult fel.

Sághy Marianne fordítása
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