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AQUINOI SZENT TAMAS
(1225-1274) IRTA: JACQUES MARITAIN

«Viterboi Jakab testvér, nápolyi érsek, több
ször mondotta nekem, hogy a hit és a Szentlélek
felvilágosítása alapján az volt a hite, hogy Üdvö
zítőnk a világ és az általános egyház megvilágo
sítására először Szent Pál apostolt, azután Szent
Ágostont, végül pedig napjainkban Tamás test
vért küldötte, mint az igazság doktorait és hogy
azt hitte, hogy ez ut6bbinak nem lesz ut6dja
egész a világ végezetéig. II (Capuai Bertalan vallo
mása a szenttéavatási perben, 1319 augusztus
8-án.)

Az 1225. év elején (ez a legvalószínűbb feltevés) született Tamás, mint
Landulf aquinói gróf és Theodóra hetedik és utolsó fia, Roccasecca várában,
Nápoly közelében. Atyja a longobard főnemesség közé tartozott; atyai nagy
anyja, Sváb Franciska, Barbarossa nővére volt; anyja normand főnökök

családjából származott. Észak és Dél kiegészítő adományai, melyeket a két
nemesi ág hosszú idők óta adott tovább, találkoztak ebben a gyermekben,
hogy egy csodálatosan mérsékelt test összetevői legyenek, melynek az volt a
küldetése, hogy eszköze legyen a rendkívüli nagy tehetségnek és az egysé
gesítő bölcseségnek. Annak a századnak az elején jött a világra, melyben a
keresztény civilizáció, - melyet már pogány irányok fenyegettek és azon a
ponton volt, hogy végveszélybe jut -, újra megerősödött, hogy legkiválóbb
gyümölcseit termelje ki. Óriási megrendülések voltak ezek, melyek azonban
mindenek ellenére a rend és szellem uralma alatt állottak. Háború, politika,
költészet, vallás, a pápa és császár küzdelme, a hűbériség ereje és az Egyház
hatalma, az erősek gőgje, a középkori szentek erényei tették azt a pillanatot
legerősebben és legszigorúbban emberivé, melyben megjelent. Anyja, ki
mindent megtett, hogy visszatartsa Isten akaratának teljesítésétől, nagy
erényű és önmegtartóztató asszony volt. És míg testvérei inkább halálos
bűnre akarták vezetni, semhogy kolduló szerzetes legyen, nővére, Theodóra,
Sanseverino grófnője, az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával és bűn

bánattal tölti el életét és szentség hírében hal meg.
Egy napon a kis Tommaso, mikor dajkája a fürdőbe akarta tenni, meg

ragadott egy kis darab pergamentet és semmi áron sem akarta kiengedni
kezéből. Addig sírt és ellenkezett, hogy végül is összeszorított kézzel kellett
megfüröszteni. Anyja odament és minden kiabálás és sírás ellenére, erőszakkal
kinyitotta kezét: a kis darab pergamentre az angyali üdvözlet volt írva.

Mikor öt éves korában mint oblátus a montecassinói apátságba került,
kérdezgette a barátokat, de csak egy kérdés hagyta el ajkait: Ki az Isten?
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Ez a hallgatag gyermek csak a tanulásra és jámborságra gondolt; az
volt az óhaja, hogy Istennek szentelhesse magát. Semmi sem egyszerűbb.

Bencésnek kell lennie. A Gondviselés maga erősíti meg szülei bölcs rendel
kezését. Mikor Aquino grófja 1230-ban felajánlotta fiát az apátságnak, - me
lyet előző évben vad hévvel ostromolt és pusztított el II. Frigyes seregével-,
ezzel a felajánlással megpecsételte a barátokkal kötött békét és a jövő számára
olyan szövetséget készített elő, mely mindenikük számára hasznos lehetett,
- sőt saját anyagi érdekeinek is megfelelt, mert a nagy zárdának óriási
jövedelme volt, Tamás pedig az apátság fejéül volt kiszemelve. Annak kell
lennie, döntötte el a család: ez a bencés hivatás állami ügy, melyben Isten,
a császár és a család is megtalálja majd a maga számítását.

- Nem - mondja Tamás -, dominikánus leszek.
Tizenöt vagy tizenhat éves volt ekkor. Tizennégy éves korában atyja,

a politikai események következtében, kénytelen volt hazavinni Montecassinó
ból, melyet II. Frigyes újra elpusztított. A gyermek tehát levetette oblátusi
ruháját és Nápolyba került, hogy befejezze tanulmányait a művészetek

fakultásán, ahol hamarosan mindenki megcsodálta. A dominikánusok, kik
nek rendjét húsz évvel azelőtt alapították, 123I-ben nyilvános teológiai
iskolát nyitottak ebben a városban, melyet bekebeleztek az egyetembe.
Tamás itt ismerte meg őket. Egész életén át különös előszeretettel viselte
tett Szent Benedek rendje iránt és a bencés szellem hatása sohasem tűnt el
lelkéből. De most arról volt szó, hogy engedelmeskedjék annak a titkos szó
nak, mely mindenkit nevénél szólít. Ez a hallgatag pedig csak Istenre hallga
tott és fékezhetetlen erővel tört ki belőle az életszentség utáni vágy.

A hivatás természetfeletti titok. Mindazok a magyarázatok, melyekkel
az emberek meg akarják világítani, csak a lényegetelen dolgokra vonatkoz
nak: a lényeges indítóok előtt tehetetlenül állunk. Azért akart Tamás domi
nikánus lenni, hogy taníthasson, vagy talán hogy tevékenyebb életet élhes
sen? Vagy hogy megmeneküljön a világ gondjaitól és a nagyravágyástól,
melyet családja, ha a bencés ruhát öltötte volna magára, bizonyára megkisér
lett volna vállaira rakni? Talán a kolduló testvérek iránti szeretetből, azon
emberek iránti részvétéből, akiknek nem hirdették az Úr igéjét? Talán ellen
hatásból azon földi javakkal való visszaélés ellen, melyek nagyon elterjedtek
a fekete szerzetesek között? Vagy talán az új rend gyakorolt rá vonzást,
melynek hódító ifjúsága és merész eszménye (szerzetesi élet, mely még a szel
lemi tevékenységet is befolyásolja, hogy minden egyes tagját apostollá tegye, aki
átadja másoknak azt, amit átelmélkedett) felelt meg a kor különös szükség
leteinek? Mindez másodrendű fontosságú. Azt kérdezte: Mi az Isten? Választ
várt erre a kérdésre. Össze kellett gyüjtenie a bölcsesség alapelveit egy oly
egységes tanrendszerbe, melynek állandóan tovább kellett még tökélete
sednie az egyszer lerakott bázisokon.

A történelem egy kiváltságos pillanata lehetségessé tette ezt a szinté-
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zist. A keresztény gondolat tegnap még nem volt érett, holnap pedig már
oszlásnak indul. Mielőtt Krisztus kegyelme és a kereszt, a természet és világ
súlypontjai, évszázadokra birtokukba vették volna a szétosztott embert, a
megkeresztelt értelemnek volt ideje arra, hogy mindent összehozzon és kibé
kítsen annak a világosságában, Aki van. Ezt a hatalmas munkát, mely bár
rövid ideig tartott - egy emberöltő, huszonhárom év munkája volt - mégis
minden időre szól, Aquinói Szent Tamás végezte el. Küldetése az értelem meg
mentése volt, ezért kellett az apostoli életet választania. Ez a küldetése, jaj
neki. ha nem teljesíti. Az Isten akaratában rejtőző óriási jövő nehezedik
lelkére és mint nagyon egyszerű, de ellenállhatatlanul hatásos parancs jut
el hozzá.

Mikor később családja, melyet keserű megpróbáltatások értek, miután
szakított a császárral, kit IV. Ince megfosztott méltóságától.! a pápa segít
ségét kérte és a pápa felajánlotta neki a montecassinói apátságot (rendi
ruháját megtarthatta volna), majd a nápolyi püspökséget, hajthatatlan
maradt. Egyelőre arról volt szó, hogy túltegye magát atyja és anyja akaratán,
szembeszálljon övéinek haragjával, kiknek energiája nem volt megvetendő

és akikkel nem egy könnyen lehetett megegyezni. Később ezt írta: «mikor a
szülők nincsenek oly szegénységben, hogy nagy szükségük lenne gyermekeik
segítségére, ezek szerzetbe léphetnek szüleik beleegyezésének kikérése nélkül,
sőt határozott akaratuk ellen is, mert minden szabad embernek, ki túl van az
ifjúkoron, meg van a joga ahhoz, hogy maga határozzon életpályája felől,

különösen ha Isten szolgálatáról van szó: inkább kell engedelmeskedni a
lelkek Atyjának, kiért élünk, mint testünk nemzőjének.s>

Tamás, kit vezetője, az öreg János testvér, megerősített hivatásában,
az 1244. év tavaszán öltötte fel a rendi ruhát, melyet valószínűleg a rend
generálisának, Johannes Teutonicusnak, a kezéből vett át, ki akkor átutaztá
ban Nápolyban tartózkodott. Körülbelül húsz éves volt akkor. Atyja pár
hónappal előbb halt meg. Theodóra grófnő azonban megmutatta, hogy a
családi tekintély, mely az ő kezébe került, nem veszített semmit sem erejéből.

Alig értesült a történtekről, rögtön külön küldöncöt küldött két fiához,
kik a császárral táboroztak Aquapendentében, Toscanában, és meghagyta
nekik, anyai áldására hivatkozván, hogy fogják el és küldjék hozzá biztos
őrizet alatt öccsüket, kit a dominikánusok elvittek az országból. Mert, hogy
egyrészt elvonja övéi haragja elől, másrészt pedig biztosítsa teológiai kikép
zését ennek a művésznek, ki már annyit tudott, mint tanítói. Johannes Tento-

1 Miután Tamás több testvére részt vett 1246-ban a II. Frigyes ellen támasz
tott felkelésben, családjának a pápai Campagnába kellett menekülnie. Ekkor kínozták
és végezték ki Rajnaldet a császár parancsára. Szent Tamás bizonyára visszaemléke
zett ezekre az eseményekre, mikor a Summa Theologica azon articulusát írta, melyben
az Egyház tanításának megfelelőleg azt állítja, hogy emennek joga van letenni az
uralkodót vagy a császárt, - a politikába való beavatkozásának kiváló esete ez,
melynek az az alapja, hogy meg akarta védeni a lelkieket (Summa theol. II-II. 12,2.).

2 Summa theologica, II-II. 189. 6.
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nicus úgy határozott, hogya studium generalera Párizsba viszi, hova maga is
indult. Az általános rendfőnök, az újonc és más három testvér gyalog indul
tak útnak, így érkeztek el Rómába, majd Toscanába. Amint egy forrásnál
ültek, fegyveres emberek támadták meg őket, Tamást megfogták testvérei
és elragadták azoktól, kiket testvéreiül választott. () azonban oly erősen

magához szorította ruháját, hogy nem tudták lehúzni róla; erőszakkal lóra
ültették tehát és elvitték Roccaseccába, ahol Theodoravárta fiát.

Tamás egyik testvére, Rajnald, a költő - a császár kedvence addig a
napig, melyen kivégeztette -, vezette a kis csapatot. Pár napi utazás után a
Szent Jánoshegyi erődnél állottak meg; az aquinói család ezen hűbérbirtoka

két vagy három órányira volt RoccaseccátóL Talán itt, vagy magában Rocca
seccában történt az a híres kísértési jelenet, mikor angyalok övezték Tamást,
ki győzelmesen állotta ki a kísértést. Rajnald, ki egyenes és becsületes ember
volt a világ felfogása szerint, de világi életet élt, eszelte ki ezt a legfőbb eszközt
öccse őrülete ellen. Ismerős történet ez : «fiatal, szép és minden eleganciával
öltözött bájos) leányt vezettek abba a szobába, amelyben aludt; felháboro
dásában tüzes üszköt vett kezébe, kihajtotta vele a kísértőt és a fáklyával
keresztet rajzolt az ajtóra. Ettől fogva, angyali kegyelem következtében,
ismeretlenek maradtak előtte a test mozgolódásai.

Több mint egy évig tartották fogva Roccaseccában, ahol minden jele
net és könyörgés ellenére megtartotta ruháját és rendje előírásait. Abibliát
olvasta és a Szentenciákat, megismertette nővéreit a szent könyvekkel, Szent
Benedekhez irányította idősebb nővérét, Marottát, mikor az el akarta tán
torítaniSzent DomonkostóL Tommaso oly jól végezte munkáját, hogy, amint
mondják, végűl anyja is titokban segítette, hogy kijátszhassa testvérei ellen
őrzését és megszökhessék, A krónikások szerint egy ablakon keresztül mene
kült el, mint egykoron Szent Pál apostaL

Nápolyból ismét Párizsba irányítják, Szent Jakab zárdájába, ahol
újonc évét töltötte és három évig maradt; Nagy Albert tanított ott akkor.
Mikor Kölnbe kűldték, Tamás elkísérte; ott fejezte be ennek a hatalmas
lángésznek a vezetése mellett a szicíliai néma ökörl tanulmányait és lett
teológus.

Négy év mulva elhagyta Kölnt és Albert mester ajánlatára a Szent
Jakab zárdába került, hogy mint a szentírás-tudományok baccaleurusa (1252
1254) és a sententiák baccaleurusa ott tanítson (1254-1256). Ekkor írta magya
rázatait a Sententiák négy könyvéhez, valamint a De ente et essentia c. munká
ját és valószínűleg magyarázatait is Dionysios De divinis nominibus c. művé
hez. Harmincegy éves korában, - négy évvel az egyetemi törvények által
előírt korhatár előtt - a pápa felmentésével a hittudományok mestere lesz,
ugyanabban az időben mint barátja, Bonaventura testvér.

1 Tanulótársai csúfolták így amagábavonuló, tudásával sohasem kérkedő

szerzetest, mig az teológiai jártasságát fel nem fedte.
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A modern világ eltompult: minden értéket egyenlővé tett a fáradtság
és a köznapi használat. A teológia mestere kifejezés csak egy fokozatot jelent
számunkra, közepes tehetségű egyéneket, kik több, kevesebb szerencsével
viselik a doktori kalapot. A XIII. század nagyon bölcs «naivitásat mindazt
látta benne, amit foggal és lényege szerint jelentett. Szent Tamás tekintete
a magisztérium szellemi valóságának a mélyére hatolt. Mint a hittudományok
mestere, az Egyháztól kapta küldetését, hogy a szent bölcsességet keltse
életre azok lelkében, kik hallgatják. Ettől fogva teljesen szolgálatukra állt,
hogy közreműködjékazon élet létrehozásában, mely bennük kialakul. Hatalma
van az igazság felett a lelkekben, félelmetes hatalma van, melyről számot kell
adnia, mert «a kétely felvetése megfejtés nélkül ép olyan, mint annak az
elfogadása; olyan, mint amikor valaki egy ciszternát nyit meg és nem födi
be.»! Ha nem lenne az Isten kegyelme, nagyon komoly oka lenne a félelemre.
Tamás testvér sírva kéri Istent, adja meg neki a szükséges adományt, hogy a
magisztériumot gyakorolhassa. «Uram, mondja, ments meg engem, mert az
igazság eltűnik az emberek fiai között.» Sokáig imádkozik és sír; végre elalszik.

- Tamás testvér, mire jó ez az imádság és a könnyek?
- Mert arra kényszerítenek, hogy magamra vállalj am a mester fela-

datát, mikor hiányzik a szükséges tudományom. Nem is tudom, melyik tételt
fejtsem ki első előadásomban.

- Vedd magadra nyugodtan a mester feladatát, Isten veled van.
Próbaelőadásodon pedig csak a következő szavakról tarts magyarázatot :
«Magas lakóhelyéről öntözi a hegyeket: a föld betelik munkájának gyümöl
csével.a-

Megtalálták Szent Tamás ezen előadásának a kéziratát, a tudomány
tanításának a nagyságát és a bölcsesség átadásának a módját tárgyalja benne.
«Isten sajátos ereje által közli bölcsességét, ezáltal öntözi a hegyeket. A dok
torok pedig csak a szolga erejével közlik. ezért a hegyek gyümölcsét nem
ezeknek, hanem Isten művének kell tulajdonítani.s

Tamás testvér minden nap tanít szent Genovéva hegyén, a Szent Jakab
zárdában, a dominikánusoknak fenntartott két teológiai tanszék egyikén.
melyek a párizsi egyetemhez tartoztak. Szalmán ülve hallgatják a rendház
összes tagjai, - mert mindegyiknek el kell végeznie a teológiát -, azonkívül
nagyon sok külső hallgató: a dialektikában jártas emberek, kiknek jórésze
már tanított a művészetek fakultásán. Az ünnepélyes vitatkozás napjain az
egyetem elöljárói, sőt maga a püspök is, jelen voltak a küzdelemnél.

Hirtelen híressé lett, mindenki előadásaira sietett. Egyébként az ütközet
hevében érkezett, mert minden oldalon felburjánzottak a tévedések. Minden
oldalon harcolnia kellett, de mindenekelőtt de Saint-Amour Guillaume táma
dása és a világiak ellen kellett védekeznie, kik azt állították, hogy a kolduló

l Sermo de vetula.
2 103. zsoltár, 13. v.
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szerzeteseknek nincs joguk a tanításra és úgy állították oda ezeket a «hamis
apostolokat», mint akik állandóan az úton vannak, megbízásnélküli kalan
dorok és az antikrisztus előfutárai. Ez volt az első vita a tanszabadságról.
Nagy fontosságú volt ez, mert egyúttal a két új rend: a domonkosok és ference
sek fennmaradását is biztosította. Ebben a harcban már jelentkezett a párizsi
egyetem felfuvalkodottsága, mely a világ világosságának adta ki magát,
mielőtt önmagát meggyalázta Jeanne d'Arc elítélésével. Egy pillanatra úgy
látszott, mintha Róma is a világiak pártjára állott volna: megszüntette a
szerzetesek kiváltságait. Később azonban megváltoztatta véleményét. Guil
laume de Saint-Amour dühében pamfletet ír a Legújabb idtJk veszedeImértJI.
Tamás testvér megcáfolja Contra impugnantes c. iratában (1257). Vilmos
könyvét elítélik és elégetik Rómában, őt pedig Szent Lajos űzi ki Francia
országból.

Miután, mint mester, három évig tanította a teológiát Párizsban, (ekkor
írta magyarázatait Boétius de Trinitate c. munkájához, a de Veritate c. vitat
kozását, az első Quaestiones quodlibetales-eket és a Summa contra Gentes leg
nagyobb részét), Tamás testvér 1259-ben visszamegy Itáliába a nyári szün
időre. Kilenc évig maradt itt. Először a pápa környezetében, Anagniban és
Orvietóban. majd Rómában a Santa Sabina zárdában, majd újból a kúriánál,
Viterbóban. A pápák állandóan bátorítják. IV. Sándor rögtön felismerte
tehetségét. IV. Orbán és IV. Kelemen különös előszeretetét mutatnak irányá
ban. A Gondviseléstől nyert rendkívüli határozott tehetség így nyerte el a
látható főtől a küldetést, mely rögtön szentesítette láthatatlanul nyert tehet
ségét - és ez a tehetség küldetése magaslatán állott. Aquinói Tamás mint az
Egyház küldötte folytatta munkáját és az Egyház századok óta magáévá
tette ezt a munkát.

A mester szünet nélkül dolgozik, szinte ijesztő felfogó tehetséget árul el,
kitartó és nyugodt tevékenységet fejt ki; (szemtanuk nemcsak azt állítják, hogy
egyszerre három-négy titkárnak diktált különböző tárgyakról, hanem hogy az
is előfordult, hogy amikor diktálás közben lepihent, álmában tovább diktált).
Nem törődik azzal, hogy felőrli magát, tudja, hogy ha az elmélkedés felette
áll is az időnek, a tevékenységnek, mely az időhöz van kötve, gyorsnak kell
lennie és szinte erőszakot kell alkalmaznia a pillanat gonoszsága ellen. Ez a
munka, mely a változó korokon úgy uralkodik, mint a hatalmas nyugodt
sziklatömb, gyorsan készült el, anélkül azonban, hogya sietség nyomait
hordaná magán. Mert tisztán folyt az örökkévalósághoz kapcsolt szív szem
lődésének teljéböl.

Az alapvető munkát, melyhez a pápák ösztönzésére fogott, Aristoteles
kommentárjait, melyek megtisztították a bölcselőt a pogány és averroista
tévedésektől és a katolikus gondolat számára elfogadhatóvá tették, jórészt
az itáliai tartózkodás ideje alatt végezte (a Fizikához, a Metafizikához, a
lélekről szóló tanulmányhoz, az Ethica Nicomenicához, az Analytica II.
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könyvéhez, a Politika négy első könyvéhez írt magyarázatot). Ezekben az
években fejezte be a Summa contra Gentes-t, Izaiáshoz, jóbhoz, az Énekek
Énekéhez, jeremiáshoz írt magyarázatait; a Compendium theologiaet, a Catena
aureai, a De gubernatione principumot, a Quaestiones disputatae egy részét
szintén ebben az időben írta. A Summa theologiea-x is megkezdette.

1288 novemberében Tamás testvért hirtelen Párizsba küldték, ahol
a helyzet nagyon súlyos lett és ahol Siger de Brabant, ez a vakmerő és csábító
elme, azzal fenyegetett, hogy győzelemre viszi Averroest Aristoteles köpenye
alatt a művészeti fakultáson és ezzel az egész peripatetikus mozgalmat kelle
metlen helyzetbe juttatja. Ezután négy évet a legnehezebb küzdelemben és
hallatlan tevékenységben töltött el, amely idő alatt megírta következő tanul
mányait : De perfectione vitae spiritualis-t, a szerzetes rendek ellenségei ellen,
De unitate intellectus-t az averroisták ellen, a De aeternitate mundi-t Aristoteles
támadói ellen, a Perihermeneias-uoz írt magyarázatait, Szent jánoshoz és
Szent Mátéhoz írt kommentáriumait, az utolsó quaestionos disputatae-kat, a
Summa theologica második részét; végül a Quaestiones quodlibetales legnagyobb
részét, amelyek azon nagyon divatos tanítási móddal vannak kapcsolatban,
melynek valószínűleg maga Szent Tamás volt a megteremtője párizsi két
tartózkodása alatt, mikor a világi doktorokkal tűzött össze. Azok azt állí
tották, hogy a szerzetesek, ezek az állandó csavargók, nem lehetnek komoly,
megfelelő tanárok. Ekkor, a nagy vitatkozás alkalmával, melyeket évenként
kétszer, karácsonykor és húsvétkor tartottak, és amelyeknek irodalmi leszűrő

dései a Quaestiones quodlibetalesek, Tamás testvér megmutatta, hogy a
szerzetes bárki által felvetett bármely kérdésre tud válaszolni ...

1272 húsvétja után elöljárói Itáliába hívták, hogy ott megalapítsa a
teológia studiumgenerálé-ját. A helyet ő választhatta meg, ő pedig Nápoly mellett
döntött. Itt dolgozott a Summa theologica harmadik részén, itt magyarázta a
Rómaiakhoz írt levelet, Aristoteles munkáit az égről, a földről, a generációról
és korrupcióról.

* * *
Mikor a mezökön járt társaival, a parasztok, kiket meglepett hatalmas

alakja, megfordultak és utána néztek. Egyenes tartású, magas barna ember
volt. Arcának olyan színe volt mint a búzának, feje nagy és kissé kopasz
volt. A viterbói képen, melyet több-kevesebb sikerrel másoltak le és állítottak
helyre, arcán a béke és tisztaság csodálatos hatalmának nyomai láthatók;
magas, ragyogó szemöldökeinek ívei alatt a gyermekek nyugodt szemei
ülnek; szabályos vonásait kissé nehézkessé teszi a kövérség, de határozottá
az értelem, ajkai, melyek sohasem hazudtak, szellemiek és szép pontos íve
lésűek voltak. Tocco Vilmos szerint teste kényes és érzékeny volt, ami Aristo
teles szerint, sajátja a nagy szellemeknek. Rendkívül nagy érzékenysége
nagyon fájdalmassá tette számára a legkisebb testi sérülést is. De ha eret
kellett vágni rajta (ami nagyon gyakori volt abban az életerős korban, sőt a
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rend szabályai is előírtak), vagy ki kellett valamit égetni testén, csak elmél
kednie kellett és oly mély szellemi elragadtatásba merült, hogy akármit is
tehettek vele, semmit sem érzett már. Az ebédlőben állandóan a magasba
nézett és többször elvehették tőle és újra elébe tehették az edényt, észre sem
vette. Sociusának, Ripernói Reginald testvérnek kellett a tápláló testvér
szerepét magára vállalnia, ő tette elébe azokat az ételeket, melyeket ennie
kellett és ő vette el előle azokat, melyek árthattak neki.

Ez az ajándéka, hogy gondolatban másutt lehetett, ami nála rendkívüli
módon kifejlődött, néha meg is tréfálta. Szent Lajos király asztalánál, kinek
meghívását perjele parancsára el kellett fogadnia és el kellett válnia a Summa
theologicától, melyet akkoriban diktált, hirtelen az asztalra vágott és így
kiáltott fel: «Most találtam meg a manicheista eretnekség ellen a döntő bizo
nyítékot !» «Mester - szól hozzá a perjel -legyen egy kis figyelemmel, most
a francia király asztalánál van» és erősen meghúzza cappáját, hogy felébressze
elragadtatásából. A király hamarosan egy titkárt hivatott és írószert hozatott.
Egy más alkalommal Itáliában egy bíbornok 6hajtotta látni. Tamás testvér
abbahagyta munkáját, lejött, nem látott senkit és tovább gondolkodott;
majd boldogan így kiáltott fel: «Most megtaláltam, amit kerestem !» Megint
meg kellett húzni a cappáját, hogy észrevegye a kardinálist, ki, miután semmi
féle tiszteletet sem mutatott irányában, kezdte megvetni őt s távozni akart.

Lelkébe visszavonulva élt, a csend mind nagyobb lett körülötte. Csak
imáinak és gondolatainak zümmögése vette körül, mindég ugyanazon
irányban haladt. Tanulmányi és előkészületi éveinek folyamán minden ener
giáját hallatlan koncentrációra fordította, felhalmozván csodálatos emlé
kezetében tanítóinak és könyveinek összes tudományát. Értelmével mindenbe
behatolt és általa életté változtatta át. (Szellemi munkáját mindenkor így
végezte. Sohasem hagyott kételyt megvilágítás nélkül, minden helyes véle
ményt, bárki adta is, megőrzött. Röviden szólva, a legnagyobb fokban éber
volt, egyébként pedig mindenben szabad maradt.) Most, amikor eljött a
beszélés ideje - in medio Ecclesiae aperuit os eius -, minden energiáját arra
fordította, hogy tántoríthatatlanul ragaszkodjék egyetlen tárgyához : hogy
meglássa és megmutassa az első Igazságot.

Az összes kűlső javak értéktelenek voltak ahhoz a világhoz képest,
melyben élt. Ismeretes a mesternek és tanítványainak a párbeszéde, mikor
Szent Dénes templomából jöttek haza:

- Mester, mily szép ez a Párizs városa!
- Bizony, valóban szép.
- Bárcsak lenne az öné !
- És mit csinálnék vele?
- Eladná Franciaország királyának és az árán felépít ené a hitszó-

nokok összes zárdáit.
- Az igazat megvallva, ebben a pillanatban jobb szeretnérn Arany-
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szájú Szent Jánosnak Szent Mátéról tartott homiliáit látni - felelte Szent
Tamás.

De nézzük, hogyan használta fel adományait és hogyan élt lángelméjé
vel, mely a legerősebb lelket is ki tudta volna mozdítani egyensúlyából ; a
megmérhetetlen szeretetben megrögzített hősies akaraterővel találkozunk
nála, mely mindenben mértéket tart és biztosítja az erőszakos és sokféle
szellemi vonzások közepett a legtökéletesebb erkölcsi egyensúlyt. Egész
tudományát mások szolgálatába állította. Óriási munkáját nem saját akarata,
hanem a Gondviselés parancsai irányították. Mindenkinek a rendelkezésére
állott. El is halmozták kérdésekkel és tanácskérésekkel. Párizsban Francia
ország királya kér felvilágosítást tőle, esténként közli vele nehézségeit, másnap
reggel pedig megkapja a választ. Tamás testvér ebben is mint teológus tel
jesíti feladatát, mert a szent tudomány elméleti és gyakorlati is egyben. Soha
más feladatot nem teljesített. Csak egy dolgot kell végeznie, de azt jól végzi.
Mindazon többé kevésbbé parazita különösségek elől, melyekben csillogtat
hatná tehetségét és sok felfedezéshez juthatna, elzárkózik. Ezt a kísértést,
hogy kilépjen a szellemi életből és a gyakorlati élethez forduljon, amit nagyon
jól ismernek mindazok, kik szellemi életet élnek, különösen a teológia mesterei,
ő nem ismeri, mert a szellemi életnél felsőbbrendű, titkos forrásból iszik, ami
mindentől, önmagától és tudásától is megszabadítja. Igy hiába halmozza
össze a szellemi kincseket, valóban lelki szegény. De hol találjuk meg öt,
Tamást, Landulf és Theodóra fiát? A háttérbe szorul, elveszik a fényben.
Világos jele annak, hogy eltünik az elől, amire megtanít. - ha ránézünk,
csak a tárgyat látjuk, amire mutat és az Isten arcának a fényét.

Kétségtelen azonban, hogy a kegyelem nagyon megvilágította és ő

nagyon is tisztában volt a teremtményekkel ahhoz, hogy valaminek tartsa
magát Isten előtt. De mit is kaphatott volna ezen alázatosság nélkül? Tanít
ványainak megvallotta. hogy sohasem táplált lelkében hiú dicsőségvágyat.

Egy napon Bolognában egy más rendházból való testvér, ki nem ismerte
és akinek a perjel megengedte, hogy bármelyik testvérrel, kivel találkozik,
kimehet a városba, a keresztfolyosón találkozott vele, ahol elmélkedett. «Test
vérem, a perjel azt mondta, hogy jöjjön velem.» Aquinói Tamás mester rögtön
követte a testvért és elkísérte útjain, miközben amaz szemére hányta, hogy
nem jár elég gyorsan, miután nem volt oly gyors a járásban, mint az enge
delmességben, «ami, amint mondá, a szerzetesi életet tökéletessé teszi, mert
az ember aláveti magát az embemek Isten miatt, amint Isten engedelmes
kedett az embemek az ember miatt»,

Az igazság védelmezésében hajthatatlan maradt és tanítványai sokszor
csodálkozva tapasztalhatták, hogy türelmesen viselte el a személyeskedő

támadásokat. Végtelen nagylelkűsége következtében sok dolgot kicsinek tar
tott. Természete, élénk kedélye következtében könnyen a gúnyolódáshoz
vezethette volna; ezt azonban legyőzte kedvességével. Nem avatkozott a
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mások ügyeibe, gyűlölte a könnyelmű ítéleteket és inkább azt óhajtotta,
hogy naivnak tartsák, semmint szívesen elhigyje a rosszat, - a spekultatív
értelem tökéletességén nem ejtett csorbát az esetleges dolgokban való tévedés.
Egy napon egy jókedvű testvér ezt kiáltotta: «Tamás testvér, nézze csak,
itt egy ökör repül ll) Tamás testvér az ablakhoz megy. A másik pedig nevetni
kezd. «Inkább el kell hinni, mondja neki a szent, hogy az ökör repül, mint
azt gondolni, hogy egy szerzetes hazudik.»

Tocco és a szenttéavatás tanui azt állítják, hogy «a beszédben kedves,
előzékeny, arca vidám és nyájas volt; lelkében jó, cselekedeteiben szabad
elvű volt; nagyon türelmes, nagyon okos; szeretettőlés gyengéd jámborságtól
ragyogott; csodálatosan együtt érzett a szegényekkel» ; telve volt szeretettel
az Oltáriszentség iránt, tisztelte a szenteket, a Boldogságos Szűzet, Szent Pál
apostolt, boldog Domonkost. Magával hordozta Szent Agnes ereklyéit, melyek
egy napon kigyógyították Reginaldot alázból ; amely alkalommal megígérte,
hogy a szent ünnepén évenként nagy ebédet fog fizetni a nápolyi zárda
testvéreinek és növendékeinek. Miután közel volt a halálához, csak egyszer
válthatta be ígéretét.

Az volt az általános vélemény, mondják ugyanazok a tanuk, hogy oly
ártatlan maradt, mint amilyen volt, mikor megszületett. Egész élete imádságban,
tanulásban, írásban vagy diktálásban, tanításban vagy prédikálásban tellett
el, úgyhogy egy pillanatot sem töltött el haszontalanul. (Vagy latinul prédi
kált, mint a római curiánál, az egyetemen és Párizsban, vagy szülőhelyének

nyelvén, a nápolyi nyelven, - sohasem volt ideje arra, hogy más közhaszná
latú nyelvet is megtanuljon - ; egy nagyböjtön, mikor Nápolyban prédikált,
annyira meghatotta hallgatóinak szívét, hogy félbe kellett szakítani beszédét,
míg a tömeg kisírta magát.) Éjjel mindig ő kelt fel először az imádságra,
mikor pedig a többi testvér jött a csengetésre, visszavonult szobájába. Miséje
után, melyet korán reggel mondott el, buzgóságból még egy misén jelen volt,
ami után a katedrára ment, hogy előadását megtartsa. Ezután írt, vagy
diktált. Ennek végeztével ebédelt és visszatért szobájába, ahol egész a pihenés
idejéig istenes dolgokkal foglalkozott. A pihenés után újra írt. Mikor a test
vérek a kertbe hívták szórakozásra, hamarosan visszavonult és ismét szobájába
ment. Ha pihentetni akarta testét, egyedül járkált a keresztfolyosón felemelt
fővel.

Telve volt egyszerűséggel, őszinteséggel, testvéreit rendkívüli mód
szerette. Megsiratta másoknak hibáit, mintha csak a saját hibái lettek volna.
Oly tiszta volt a szíve, hogy Reginald tanusága szerint, ki gyóntatója volt,
általános gyónása halála előtt az öt esztendős gyermeknek a gyónása volt.

Tanításának első napján, amikor a Sententiák mesterét magyarázta
Párizsban, mint valami égi jel emelkedett fel. Egyesek méltatlankodtak,
a legtöbben csodálkoztak ekkora üdeség és fiatalság láttára. «Új módszer,
új bizonyítékok, új tantételek, új kérdezési mód, új világosság» mestere és
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nagy újító volt, mert nem az újdonságokat kereste, hanem egyedül az igazat.
Megtisztította a skolasztikát.

A lényeges újítás, melyet egyes előfutárai már előkészítettek,különösen
Nagy Albert, de amelynek a befejezése ő reá várt, Aristotelesnek a beillesztése
volt a katolikus gondolatrendszerbe. Aristoteles, aki lassanként és részletekben
szívódott át, egy fél század óta rettenetes zavart okozott a kereszténységben.
Nemcsak zsidó és arab kíséretben és veszedelmes kommentárokban mutat
kozott be, hanem, ha a természetes bölcseség legnemesebb kincseit hozta is,
pogány méreg rejtőzött abban és a tiszta ész elkápráztató ígéretei maguk is
elégségesek voltak ahhoz, hogy megingassák annak az őszinte és gyermek
deden kívánesi világnak az egyensúlyát. Az Egyház, elég bölcsen, kezdetben
gyanúsnak tartotta a bölcselőt és csak a mestereknek engedte meg, hogy
magánúton tanulmányozhassák. Mindezek ellenére naponként tért nyert.
Vajjon a régi világ istenei győzedelmeskednek-e a keresztény szíveken? Ami
a XV. és XVII. századnak hiányzott a művészetek és érzéki vonzalmak
vonalán, azt a XIII. század Aquinói Szent Tamás révén szerencsésen be
fejezte a metafizika és teológia tárgykörében. Nem közösítette ki Aristotelest
és az értelem nagy erőfeszítéseit; nem is hátrált meg előlük, sem a hitét
nem hagyta el miattuk, hanem megtérítette őket. Szent Tamás megdicsőítette

Aristotelest anélkül, hogy azt eltorzította volna, nem elégedvén meg azzal,
hogy visszaállítsa eredeti értelmét a magyarázatok változtatásaival szemben,
hogy tökéletesítse és helyesbítse ott, ahol tévedett, vagy habozott, hanem azt
a csodát művelte, hogy a történelmi Aristotelesből,-amint általa a teológia
megjavitotta, - kihámozta azt az Aristotelesi formát, mely sokkal tisztább,
mint az az aristotelizmus, mit Aristoteles ismert. Aristotelesszel együtt az
egész ókort átvette, emellett azonban elfogadta azt a jót is, amit a zsidók
és arabok nyujthattak. Összegyüjtötte a Szentírás és az Atyák összes bizo
nyítékait, a keresztény gondolat összes termékeit, úgyhogy «mélységesen
tisztelvéne az Atyákat és szent doktorokat, «bizonyos tekintetben örököse
lett valamennyi ismeretének.' Ami új nála, nem a rombolásban, hanem a
bevégzésben jelentkezik. Eredetisége abban áll, hogy valamennyitől tanul.
Nemcsak az örök Bölcseség, a szentek és bölcselők bölcseségének a tanítványa
ő. Nem tanult-e egykor Kölnben egy tudatlan társától is? Egyúttal az emberi
ség tanítványa is.

Az általános örökség a maga egészében, melyet újra alkotott, mely
újra született az értelemben, nála ép ellentéte a vélemények mozaikjából
kialakult eklekticizmusnak. Az anyagtalan ige, mely végtelenűl összetett a
felépítésében, de tökéletesen egységes a lényében, lényegében a szellemtől

született. Nincs ennél magasabb szintézis, semmi, ami a gondolat nagyobb
függetlenséget és határozottabb egyéni erejét tételezné fel. De nincs is munka,

1 Cajetan szava, melyet XIII. Leo és XI. Pius újra használnak.
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melynél annyira háttérbe szorulna az író személye. Szent Tamás tanítása
nem Szent Tamás tulajdona. Az Egyház és az emberiség közvagyona. Ez az
egyedüli tan, amelynek az a sajátossága, hogy senkinek sem a tulajdona, hogy
írója teljesen háttérbe szorul, hogy teljesen általános. «Általános igazság,
mondja már Viterbói Jakab Capuai Bertalannak, általános világosság, álta
lános megvilágítás, általános rend és oly tan, mely gyorsan a teljes megértés
hez vezet.t Ez az oka annak, «hogy nem a katolicizmus tomista, hanem a
tomizmus katolikus; katolikus, mert általánose.! A való a maga teljességé
ben megtalálható nála. Ha Tamás testvér vissza is vonul mély gondolataiba,
gondolata nagyon is nyitott szemekkel nézte a dolgokat. És mily őszinteség

gel! Sohasem alkalmaz erőszakot ellenük, sohasem díszíti fel őket, soha nem
található meg nála az a fénybeállítás, a túlzásba vitt kidomborítás, amelyet
Aristoteles kivételével az összes bölcselők titokban alkalmaznak. Nagy
művészi adományait csakis az ítéletek és kifejezések szabatosságának szolgá
latába állítja. Nem ismeri az igazság elrendezését, hanem a maga nagyságában
mutatja be. Nem határoz, ha az emberek azt mondják is: nehéz tan! Ez a
békés bölcseség vezeti az értelem vizsgálódásait. - mely teljesen emberi a
bölcseletben és a hit magaslatán áll a teológiában, - a teremtettek és ön
magától való birodalmában, azonban mindenütt mérlegeli a lelket, tisztelet
ben tartván úgy az alulról jövő homályt, mely a tárgy homályosságának a
következménye, mint a magasban levő éjt, ami az isteni dolgok túlságos
anyagtalanságával jár együtt. A tomista realizmus lényegénél fogva ellentét
ben van az agnoszticizmussal és a racionalizmussal, ezzel a két ellentétes
emeltyűvel, melyek mindegyike szétválasztja az értelmet és a misztériumot
és összekapcsolja őket az emberi lény szívében.

A teológia felhasználja a bölcseletet, megvilágosítja azt, mikor saját
világánál ítéli meg. Szent Tamás így új, - természetfeletti - éghajlat alá
ültette át az aristotelesi fogalmakat, ahol a hit arra kényszeríti őket, hogy
Isten titkainak bizonyos ismeretét vigyék értelmükbe. Van, tisztán az ész
evidenciáíra támaszkodó, tomista bölcselet; Szent Tamás óriási bölcseleti
munkát végzett, rendkívüli metafizikai lángelme volt. Azonban elsősorban

és mindenekelőtt nem bölcselő, hanem vérbeli teológus. Mint teológus
biztosítja a par excellence építészeti tudás magaslatából a keresztény gazda
ság rendjét.

A régi skolasztikával szemben, mely nem ismeri fel benne Szent Ágoston
igazi örökösét, védelmezi a természetes igazság jogait és az értelem értékét ;
az averroistákkal szemben, kik nem akarják elismerni Aristoteles igazi magya
rázójának, a kinyilatkoztatott igazság jogait és a hit értékét védelmezi.
Állítja a metafizika természetes voltát és a teológiai erények természetfeletti
jellegét és a természetesnek a természetfeletti alá való lényeges alárendelt-

l H. Woroniecki.
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ségét, hirdetvén egyben, hogy a kegyelem nem dönti meg a természetet,
hanem hogy azt tökéletesíti és a tulajdonképpeni isteni élet, melyet általa
nyerünk, egyedül tudja meggyógyítani a természetet és hogy annak kell
teljesen hatalmába keríteni; ezzel azt a sajátos munkáját végezte el, hogy
Jézus Krisztus szolgálatába állította az értelem minden erényét. A kultúra
és humanizmus minden problémájával foglalkozott. Felelete: az életszentség.
Az embernek csak természetfeletti tökéletesedése van, csak a kereszt által
fejlődik. Lehetséges a humanizmus, de csak azon feltétel alatt, hogy célja az
Istennel való egyesülés a Közvetítő embersége által és hogy eszközeit arányba
hozza ezzel a lényegében természetfeletti céllal; - lehetséges a megtestesülés
humanizmusa : azon feltétel mellett, hogy teljesen a szeretetre és elmélkedésre
irányul, ha alárendeli teljesen, mint magának Szent Tamásnak a lelke, a
tudományt a bölcseségnek, a metafizikai bölcseséget a teológiai bölcseségnek,
a teológiai bölcseséget a szentek bölcseségének. Hirdeti, hogy az értelem csak
akkor tudja megérteni a világot, ha előbb meghajol a Szent Lélek és adomá
nyainak észfeletti és emberfeletti világa előtt. Ha nem, a humanizmus, még
a keresztény is, végzetszerűleg az ember pusztulásához és általános összeomlá
sához vezet.

Tamás testvér, mondja Tocco, csodálatos elmélkedő ember volt, vir
miro modo contemplativus. Ha életszentsége az értelem életszentsége volt,
az onnét volt, mert értelmét teljesen az Istentől nyert elmélkedés és a Szent
Lélek adományainak a tüze erősítette és világosította meg. Bizonyos állandó
elragadtatásban élt. Szünet nélkül imádkozott, sírt, böjtölt, vágyakozott.
Minden egyes szillogizmusa mintegy imáinak és könnyeinek leszűrődése és
a világos megnyugvás kegyelme, melyet bennünk szava kelt, kétségtelenül
annak tulajdonítható, hogy írásainak legkisebb része is láthatatlanul magán
viseli vágyának és a legerősebb szeretet tiszta erejének a nyomát. Életében
puszta tekintete is lelki vígasztalást keltett kortársaiban, ha vele érintkeztek.
A szigorúan pontos intellektualizmus mesterműve, a rendíthetetlen logika
alkotása tehát a szeretet szolgaságában álló szívből fakad. Mikor Tamás
halála után Reginald visszatért Nápolyba, így kiáltott fel: «Mesterem, amíg
élt, megtiltotta, hogy elmondjam a csodákat, melyeknek tanuja voltam.
Tudományát nem annyira szellemi erőfeszítésének, mint inkább hathatós
imájának köszönhette. Valahányszor tanulni, vitatkozni, tanítani, írni vagy
diktálni akart, mindenekelőttaz imádság titkos szeréhez fordult, sírván Isten
előtt, hogy megtalálja az igazságban az isteni titkokat és ezen imádság hatása
következtében, ha az ima előtt ingadozott, az ima után határozott lett».
Mikor homályos kérdéseket kellett megoldania, mondja ismét Capuai Bertalan,
az oltárhoz ment és ott sok könnyet hullatott és zokogott, majd visszament
szobájába és tovább írt.

«Imaélete, - írja Tocco, - minden mértéket felülmult ; annyira fel
emelkedett Istenben, mintha testi súly nem is tartotta volna vissza. Alig
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volt napja, melyen nem lett volna elragadtatása). Imádság közben sok könnyet
hullatott. Sohasem avatkozott a világi dolgokba, az volt a szokása fiatal
korától kezdve, hogy minden társalgást, ami nem az istenes dolgokra vonat
kozott, rögtön abbahagyott, «semmiféle foglalatosság nem változtatta meg
szíve mozgását» és nem vonta el az imádságtól, amelyben, amint abbanhagyta
amit az emberekkel végzett, rögtön otthon találta magát. Igen sokszor mise
közben is könnyekre fakadt. Néha a közönség is tanuja volt ennek. Egy
napon, mikor a nápolyi zárdában sok katona jelenlétében, fekete vasárnapon,
misézett, oly nagy elragadtatása volt és annyi könnyet hullatott, hogy úgy
látszott, mintha a kálvárián lett volna és összeroskadt volna Krisztus fájdal
mainak súlya alatt. A testvéreknek kellett hozzámenniök és figyelmeztetniök,
hogy miséjét folytassa. - Gyakran sírt a kompletórium alatt is, mikor a
nagyböjti időben ezt a verset énekelték: «Ne taszíts el magadtól öreg korunk
ban, midőn erőink elfogynak). Éjjel, rövid alvás után, földre borulva imád
kozott szobájában, vagy a templomban.

A nagyon magas misztikus élet állandó folyamának tudhatjuk be azokat a
rendkívüli kegyelmeket, melyekben többször részesült. Egy napon megjelent
neki a Boldogságos Szűz, hogy megnyugtassa életéről és tanítása felől és
hogy kinyilatkoztassa előtte, hogy állapota, - amint azt annyira óhajtotta, 
nem változik meg, (azaz sohasem kerül prelátusi méltóságra). Egy alkalommal
a szentek jönnek segítségére lzaiás magyarázatával. Egy homályos helynél
megakadt; sokáig böjtölt és imádkozott, hogy megérthesse. Egy éjjel Regi
nald azt hallotta, hogy valakivel beszél szobájában. Mikor a társalgás zaja
megszünt, Tamás testvér magához hivatta, meggyújtatta vele a gyertyát
és elővetette a füzetet, melybe az Izaiáshoz írt magyarázatot jegyezte. Majd
egy óráig diktált. Ennek végeztével aludni küldi. Reginald azonban letérdel
és ezt mondja: «Addig nem mozdulok innét, míg meg nem mondja nekem
annak, vagy azoknak a nevét, akikkel oly sokáig beszélt ezen éjjelt>. Végre
Tamás sírva fakad és Istenre kéri, hogy senkinek életében el ne mondja ezt
és megvallja neki, hogy Péter és Pál apostolok jöttek el oktatására. Imádság
közben többször felemelkedett a földről. Kinyilatkoztatás után tudja meg,
mily kísértés kerítette hatalmába egyik testvérét, kétszer látja nővérének,

Marattának, a bencés apátnőnek lelkét, ki arra kéri, hogy miséi által szaba
dítsa ki a tisztítóhelyről. majd hírül adja neki megszabadulását s azt is közli
vele, hogy Raj aid, kit II. Frigyes igazságtalanul öletett meg, a mennyben
van. Angyal mutat neki egyazúrral és arannyal írt könyvet, melyben test
vérének neve a vértanuk számára fenntartott aranysorokban van, mert a
pápához való hűsége miatt ölték meg. Egy más napon egy barátja, a teológia
mesterét, Romanus testvért, látja, ki meghalt és vele azokról a kérdésekről

társalgott, melyekről itt a földön vitatkoztak. Párizsban, mikor a mesterek
azt kérdezték tőle, hogyan kell az Oltáriszentség titkát tanítani, először az
oltárra tette írószerszámát és a feszülethez fohászkodott. A testvérek, kik
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megfigyelték, hirtelen azt vették észre, hogy Krisztus előtte állt a füzeten,
melyet írt és e szavakat hallották: «jól írtál testemnek a Szentségéről, jól
és helyesen oldottad meg azt a kérdést, melyet felvetettek, már amennyire
azt a földön meg lehet érteni és emberileg meghatározható». És elragadtatásá
ban egy rőfnyire felemelkedett a levegőben. Hasonló eset történt vele Nápoly
ban is. Tamás testvér akkor a Summa harmadik részét írta és Krisztus szen
vedését és feltámadását tárgyalta. Egy napon, a matutinum előtt, a sekrestyés
szeme láttára két rőfnyire felemelkedett a földről. Sokáig nézte őt. Hirtelen
a Megfeszített szavait hallotta, aki felé fordulva, a doktor könnyek között
imádkozott: «jól írtál rólam, Tamás. Mily jutalmat kívánsz tőlem munká
dért?» - «Csak Tégedet, Uram.i

Szent Tamás misztikus életével rendtársainak a vallomásai és egyéb
kűlső jelek ismertetnek meg bennünket. Irásainak sokszor félre nem magya
rázható hangja és tanítása az Istentől nyert bölcseségről. akarata ellenere
elárulják, hogy jártas volt az istenes dolgokban. Végül műve maga a legki
válóbb bizonyítéka a természetfeletti megvilágosításoknak, melyekben kiala
kult. Maga azonban semmit sem mond erről, mert nagyon is gyakorolta
remete Szent Antal tanításait, melyeket Cassianusnál olvashatott (naponként
felolvastatott magának Cassianusból néhány lapot), «nem tökéletes az imádság,
ha a szerzetes tudomást szerez arról, hogy imádkozik». Nem is az volt a kűl

detése, mint Keresztes Szent jánosnak és Szent Teréziának, hogy gyakorlati
előadást tartson az elmélkedésről önvizsgálat és a tapasztalat alapján. Ennek
a misztikus életnek a titka, melyről csak külső jelek révén tudjuk, hogy a
legmagasabb volt, amit csak el lehet képzelni, rejtett marad előttünk. Csak
azt tételezhetjük fel, hogy a tanítói hivatal, melyet az Egyház és a világ
javára vállalt, különösen világos vidékre vonzotta az elmélkedés adományá
nak titkos világát és hogy talán a közönséges szenvedő megtisztulás helyébe
az értelemnek a hivatásával járó állandó szenvedését helyezte és hozzá
kapcsolta a negatív teológia homályosságához és a szeretet bölcseségéhez,
ahol a Mester szíve édességébe, a jövendölés adományának világossága (az
isteni dolgokba való behatolás) és a bölcseség megnyilvánulásaiba olvad
(sermo sapientiae).

Szent Tamás imádságai nem vallomások, hanem mélységes életének a
munkái, amelyek, bánnily szépek is, nem ismertetnek meg teljesen ezzel az
élettel; oly világosak ezek a munkák, mint az ég és mindenkor a legmélysé
gesebb egyszerűséggel mutatják be tárgyukat. Nincs tisztább költemény,
melyben akkora szeretet és világosság rejlene, mint az Oltáriszentség officiuma.
Míndenesetre a Gondviselés terveive1 összhangban járt el Orbán pápa, mikor
1264-ben, hat évvel boldog julianna du Mont Vernillon halála után, arra
kérte a szentet, hogy állítsa össze ennek az új ünnepnek az officiumát, melyet
harminc év óta kívánt a Megváltó és amely az újabb kor nagy ünnepe lett.
A tanításban és a Szentségben ugyanaz az Igazság van jelen, kiben az Egyház
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egysége megtestesüI. Aquinói Tamás, kinek az a feladata, hogy tanítsa ezt
a tant, azt a megbízást nyeri, hogy megénekelje a Szentséget.

* * *
Érheti-e nagyobb megpróbáltatás az ilyen mestert, mint mikor azt érzi,

hogy tanítását meggyanúsítják az Egyházban? Utolsó párizsi tartózkodásá
nak hősi küzdelemben eltöltött négy éve alatt ezen megpróbáltatás érte.

Az Aristotelest bálványozó averroista bölcselők, magukat augusztiniá
nusoknak nevező teológusok, kik azonban féltek az értelemtől, - egész
tömeg szűkfelfogású ember fordul ellene, hogy széttépjék tiszta tanításának
egy darabból készült ruháját. Emezek ellen védelmeznie kell Aristote1est,
amazok ellen pedig támadnia kell az averroisták által (megrontott» Aris
totelest. Kétségtelen, hogy Párizsban is sok buzgó tanítványa van, különösen
a művészetek fakultásán, melyet nem hódítottak meg teljesen Siger de Brabant
és Boéce de Dacie és amely lelkesedik aristotelesmagyarázataiért és halála
után arra kéri a dominikánusokat, hogy adják neki holttestét és iratait.
Kétségtelen, hogy mellette van a pápa és a curia, melynek ő a teológusa;
mindenkor, ha szükség lenne rá, fellebbezhetne a római Egyházhoz. Azonban
az egyetem majdnem összes teológiai mesterei támadják, a világiak és részben
a franciskánusok (mert az önszeretetből származó civakodások már akkor is
megvoltak) végezni akarnak vele, a párizsi püspök pedig támogatja őket.

Azt állítják. hogy a hit érdekében akarják agyonsújtani.
I270-ben volt a nagy vitája Sigerrel, emez a De Anima intellectiva c.

művét adta ki, Tamás pedig a De unitate intellectus-ban válaszolt neki. Ugyan
ezen évben kell válaszolnia egyébb ellenségei, a teológiai fakultás pseudo
augusztiánusainak mormogására is, kik ellen a De aeternitate mundi-t írja.
Húsvét előtt egyik tantétele felett rendezett ünnepélyes vitatkozáson, melyet
különösen támadtak (az a tétele, hogy az értelmes lélek egyedüli forma sub
stantialis az emberben), Peckmam János testvér, a minoriták régense, sértő

szavakkal támadja; saját rendtársai elhagyják, sőt egyesek még ellene is
fordulnak, a püspök és a doktorok vesztét várják és mindent megtesznek,
hogy azt elősegítsék. Ö azonban nyugodtan beszél és kedvessége mindenkit
meggyőz. Tempier párizsi püspök, aki a vitatott tételt (és Aquinói Tamás
még egy másik tételét is, a «szellemi substanciák egyszerüségéröl») Siger
egyes állításaival együtt el akarta ítélni, amire már előbb készült, kénytelen
volt tervéről letenni és csakis az averroista tételeket bélyegezhette meg
(1270, december 10). Azonban épp három évvel a doktor halála után, 1277
március 7-én, mikor újból elítélte az averroizmust, Siger de Brabant és Boéce
de Dacie cenzurázott tételeihez húsz tomista tételt is csatolt. Néhány nappal
később Robert Kilwardby canterbury-i érsek, Anglia prímása, szintén elítélte
Aquinói Tamás tanítását, különösen a «forma substantialis» egységének híres
tételét, ami akkoriban Anglia iskoláiban eszinte végtelen botrányt» okozott.
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I284-ben Jones Peckmam még megszigorította a cenzúrát. Helyet Scotus
ravaszságainak és anominalista vitatkozóknak, kik elhomályosítják majd a
XIV. századot! A középkor hanyatlása idején, sem Rómára nem tudott hall
gatni, sem Isten adományait fel nem tudta használni.

1272-ben, húsvét után, Tamás testvér résztvett Firenzében rendje nagy
káptalanján és visszatért Nápolyba, hogy ott folytassa tanítói tevékenységét.
Egy napon, 1273, december 6-án, míg a Szent Miklós kápolnában misézett,
nagy változáson ment keresztül. Ettől kezdve nem diktált és nem is írt.
A Summa tehát az ő harmincnyolc tractatusával, háromezer artículusával
és tízezer ellenvetésével befejezetlen maradt? Mikor Reginald emiatt panasz
kodott, azt felelte: «Többet nem tudok». Mikor amaz tovább kérte : «Reginald,
nem tudok többet; oly dolgokat ismertem meg kinyilatkoztatás révén, hogy
minden, amit írtam, szalmának látszik. Most már életem végét várom mun
kám befejezte után».

Isten érintésére a lélek elválott a testtől. Néhány nap mulva nővérét,

Sanseverinó grófnőt óhajtotta látni, kit nagyon szeretett és sietve ment hozzá,
ami nagy fáradságába került. Amikor nővére odaérkezett alig szólt valamit
hozzá és az megrémülve kérdezte Reginaidot : «Mi van a testvéremmel?
Olyan mintha kábult lenne és nem is válaszol már nekem». - «Szent Miklós
ünnepe óta van ebben az állapotban, - felelé Reginald, - és nem is írt
azóta semmit».

Januárban X. Gergely Lyonba hivatta, ahova zsinatot hívott egybe.
Tamás útra kelt Reginalddal. Öszvérháton mentek. Reginald megkockáztatott
néhány szót, hogy szórakoztassa : «Ön és Bonaventura testvér bíborosok lesz
nek, ami fénnyel árasztja el rendünkéte. - «Sohasem leszek semmi, sem a
rendben, sem az Egyházban, - felelé Tamás. - Semmi más állapotban sem
szolgálhatnám jobban rendemet, mint amelyikben most vagyok».

Átutaztában megállapodott unokahúgánál, Franciska grófnőnél, Maönza
várában, Campaniában. De alig hogy megérkezett, bágyadtság fogta el és
megbetegedett. Ekkor a Gondviselés ajándékozta meg egy kevés hallal.
Elveszítette étvágyát és csak heringet kívánt, amit Franciaországban evett.
Reginald elszomorodott, mert ezt az északi terméket nem lehetett Itáliában
találni. Azonban, amikor kinyitotta egyik kereskedőnek a kosarát, ki szárdi
niát szállított, azt csodálatosképen friss heringekkel találta telve, melyből

mindenki evett a várban.
Tamás csak négy napig maradt Maénzában. Miután nagyon rosszul

érezte magát, azt kérte a legnagyobb áhítattal, hogy a Szűz Anyáról nevezett
fossa-novai zárdába vigyék, amely a közelben volt. Amikor belépett oda,
kezeivel a falhoz támaszkodott és ezt mondotta: «Itt van az én nyugalmam
mindörökké : itt fogok lakni, mert én választottam e helyet» 1 Cisztercita

1 131. zsoltár, 14. vers.
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zárda volt ez; visszajött Szent Benedekhez meghalni. Egy hónapig volt beteg,
sorsát nagy türelemmel és alázatossággal viselte. A barátok sajátkezűleg

hordták az erdőből a fát, hogy fűtsenek neki, mert nem tartották a teherhordó
állatokat méltónak arra, hogy ily nagy embernek fát hordjanak. Ű pedig,
valahányszor bejöttek a szobába, amelyben feküdt, alázattal és nagy tisz
telettel felemelkedett és így szólt: «Honnét van az, hogy szent emberek
hoznak nekem fát?» Egyes szerzetesek kérésére röviden megmagyarázta az
Énekek Énekét. Majd az utolsó kenetet kérte. Az apát vitte neki rendtársaitól
körülvéve Jézus szent testét. Mikor ezt látta, könnyeket hullatva földre borult
és csodálatraméltó szavakkal imádta hosszasan: «Magamhoz veszlek, meg
váltásom árát, vándorlásom útravalóját, akinek szeretetéből tanultam,
virrasztottam , dolgoztam, prédikáltam, tanítottam. Soha semmit sem mon
dottam ellened; ha ezt tettem volna, tudatlanságból történt, nem ragasz
kodom megátalkodottan véleményemhez és ha valamit rosszul mondtam,
mindent a római anyaszentegyház ítéletére bízok. Az iránta való engedelmes
ségben távozom ebből az életből». Három nappal ezután halt meg, 1z74,
március hetedikén. Negyvennyolc éves volt.

A zárda alperjele, ki már alig látott, visszanyerte a látását, mikor
szembe nézett vele. Egész sereg csoda történt ezután; Capuai Bertalan tanu
sága szerint még más csoda is történt, amelyet a barátok eltitkoltak, hogy
a szent testét el ne vegyék tőlük. Mikor két hónap mulva exhumálták, teljesen
ép volt és olyan illatot árasztott ki, hogy azt hihette volna az ember, valami
illatszergyárban van és az egész zárdát betöltötte balzsamos illattal. Tizen
négy évvel később másodszor exhumálták és ugyanazokat a jelenségeket
állapították meg akkor is.

Beszélik, hogy Nagy Albert Regensburgban, ahol püspök volt, kinyilat
koztatás útján szerzett tudomást nagy tanítványának a haláláról. Nagyon
sokat sírt akkor. És azóta, valahányszor nevét hallotta, sírni kezdett és ezt
mondotta: «A világ virága és dicsősége volt.» Mikor híre járt Párizsban, hogy
támadják Tamás testvér iratait, az öreg mester odautazott, hogy megvédje
azokat. Visszatértekor ünnepélyes gyűlést hívott egybe, amelyen kijelentette,
hogy Tamás munkája után mindenki hiába dolgozik.

Azonban a párizsi és oxfordi teológusok ellenkezését nem lehetett le
szerelni; épp így a franciskánus tudósokét sem: Iz8z-ben a ferencesek
általános káptalanja megtiltotta a franciskánus iskolákban a Summa olvasását.
Mindenkinek megvan a sajátos kegyelme, mint mondja Szent Pál. Nem
egyforma a rendek teológiai feladata. A dominikánusok hamarosan meg
értették, hogy Isten nekik adván Aquinói Tamást, kinyilatkoztatta előttük

életcéljukat. 1z78-ban, a milánói káptalanon, elhatározták, hogy hathatósan
védelmezni fogják tanítását, mely nemsokára a rend tana lett és VI. Kelemen
pápa 1346-ban meghagyta nekik, hogy többé el ne hagyják. Az Egyház és
az egész világ érdeke kívánja meg, hogy eme tan tisztasága felett őrködjenek.
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Az általános Egyház mindjárt kezdettől fogva a pápa személyében elismerte
Tamást tudósának; a pápaság volt az, amely felismervén benne az összes
emberi és isteni hagyományokank közös szellemét és mindannak, ami a mult
Dan maradandó volt, leghatalmasabb és legtevékenyebb konzerváló erejét,
- egyúttal azonban az élet mozgását is és mindannak, ami a jövőben mara
dandó marad, asszimiláló és megmentő enegiáját ; látván a szétosztó éjszaká
nak közeledtét és elhatározván, hogy abban szembe állítja a nagy összegyűj

tést a teremtés szellemével, melyet az ész és hit világa nyújt, - Aquinói
Tamás pártjára állott az iskolák szokásos szűkkeblűsége és azon korlátolt
konzervativizmussal szemben, mely nemsokára bomlásnak indult. Azonban
ezeknek a partikulárizmusoknak az ellenállása erős volt. Ötven évi heves
vitára volt szükség, míg végre véget lehetett vetni a tomizmus igazhitűsége

ellen felhozott rágalmaknak. Tamás szenttéavatása, melyet XXII. János
1323, július 18-án hirdetett ki Avignonban, utolsó aktusa volt ennek a harc
nak. «Tamás egyedül több fényt adott az Egyháznak, mint az összes doktorok
együttvéve», jelenti ki a pápa. «Tana csak Isten csodálatos tevékenységéből

származhatotta. Ez a tan ettől fogva teljes szabadságban ragyoghat és 1324
február 14-én Róma sürgetésére Párizs püspöke, Étienne de Borreto, vissza
vonja a tomista tételek elítélését, melyet 1277-ben elődje, Etienne Tempier,
mondott ki. Azonban ha Tamás dicsősége óriási is, a gyengülő keresztény
világ nem elég bátor ahhoz, hogy nála keresse a gyógyulást és a skolasztika
hiábavaló versengésekben és hanyatló rendszerekben emészti fel önmagát.

Szent Tamás számára azonban új történelmi korszak kezdődik. Ezentúl
hozzá fordul az Egyház az összes tévedések és eretnekségek elleni küzdelem
ben; tana egész az égig növekedik, ezt használja Krisztus Egyháza saját
egy és általános szellemi életében; a pápák számtalanszor tesznek e mellett
bizonyságot, ezen összhangnak és megismétlődésnek az idők folyamán különös
jelentősége van. XIII. Leó pápa Aeterni Patris körlevelében (1879, aug. 4)
és számtalanszor egyébb irataiban, X. Pius, XV. Benedek, XI. Pius, ha nem
is írják elő ezt a tant mint hittételt (ami egy teológiai vagy bölcseleti tannal
sem történhetik meg), mégis azt ajánlják a katolikus tanároknak, hogy ezt
tanítsák és bizonyos tragikus kitartással arra kérik a világot, hogy térjenek
vissza hozzá, mint a szellem és a civilizáció megmentőjéhez. «Amint egykor
azt mondották a legnagyobb éhségben nyomorgó egyiptomiaknak : «Menjetek
Jázseihez, hogy megszerezhessétek a test táplálásához szükséges gabonát»,
ugyanúgy írja XI. Pius «ha ránk hallgatnak, mindazok, akik az igazság után
vágyakoznak, Tamáshoz fognak menni.s-

Akit méltán neveznek Angyali tud6snak és az Oltáriszentség Tud6sának,
mindenekelőtt az Egyház általános Tudása, mert egyedül tudott teljesen meg
birkózni a mindent átfogó katolikus gondolattal. Különösen figyelemreméltó,

l XI. Pius pápa Studiorum Ducem körlevele.

6 V I G I LI A 81



82

hogy még a bizánci teológiában is, a középkor bukása idején, nagy tekintélye
volt. Főbb munkáiból, a két Summából, az Anímá-hoz és Aristoteles Fizikájá
hoz írt magyarázataiból, több kisebb munkájából, akkoriban kivonatokat és
görög fordításokat készítettek, különösen Demetrios Kydones, VI. Kanta
kuzenos császár minisztere, a Summa contra Gentes fordítója és Kabasilas meg
cáfol6ja, valamint Scholarios, Gennadios György konstantinápolyi pátriárka.
Napjainkban arab, kinai és szanszkrit nyelven épp úgy hirdeti Isten nagyságát,
akár csak latin, görög és orosz nyelven. Igazi apostola a modern kornak,
alapelvei elég emelkedettek és összefüggőek ahhoz, hogy magasabbrendű

egységbe foglalják mindazt, ami igaz és nem eklektikus, - ami megkülön
böztetést, rendet, megvá1tást és nem zavart és halált hoz, - azokat az óriási
fajbeli, kultúrális és szellembeli különbségeket, melyek elválasztják Kelet és
Nyugat népeit. A lényeg, amit latin stílusának formája takar és amit az embe
reknek hoz, nemcsak egy idő és egy hely számára való; egyedül ő tudja meg
adni nekik a szellemi egység isteni ajándékát ott, ahol egyedül találhatók fel,
a megtestesült Ige világosságában.

Michel Károly fordítása.
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