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I. Bevezetőül

Bevezetőül itt is megemlítem, mint a most készülő valamivel nagyobb Tamás
füzetem előszavában atyai barátomnak, Caspar Nink frankfurti Jézus-társasági pro
fesszornak szavait, melynek igazságát és jelentőségét napról-napra jobban felismerem:
«Die ganze heutige Welt würde ein anderes Antlitz haben, wenn die Philosophen in den
letzten 150 Jahren Thomas besser kennen gelernt hattene. Valójában kétségtelennek
látom s ezzel (a fentiek után) nem sok újat mondok, hogy korunk bölcseleti s minden
nemű tudományos, igy történelmi, gazdasági s politikai elméleti felfogásai sokalta vilá
gosabbak, gazdagabbak s egyszerübbek lennének, ha Tamás tanait általánosságban
jobban ismernék.

Még nem találkoztam olyan, Tamást valójában jól ismerő filozófussal, aki Tamást
vezérszellemének ne tekintette volna I Az eleve politikából- helyesebben félreértett
politikából - Tamás-ellenesek számára. idézem a nagy protestáns vallásbölcselő,

Ernst Troeltsch szavait - anélkül, hogy azokkal azonositanám magam -: "Kant ist tot,
Thomas aber lebt» ; továbbá a jogász Iheringet, aki igy ir: «Zweck im Rechte» című

munkájának előszavában: «Wie war es möglich, dass solche Wahrheiten (wie die des
Thornas), nachdem sie einmal ausgesprochen waren, bei unserer protestantischen
Wissenschaft so ganzlich in Vergessenheit geraten konnten! Ich meinerseits hátte
vielleicht mein ganzes Buch nicht geschrieben, wenn ich sie gekannt hátte, denn die
Grundgedanken, um die es mir zutun war. finden sich schon bei jenem gewaltigen
Denker in vollendeter Klarheit und prágnantester Fassung ausgesprochen».

Tamás "a minden órák mestere» koránt sem gyakorol jelenleg Magyarországon
olyan hatást. mint amilyet fejtegetéseinek roppant éleselméjüsége és evidenciája után
nyilván megérdemelne. A magyarországi bölcselet. a bölcseletben ma vezető német
szellem után indul s mivel a protestáns Németország nem áll közel a tizenharmadik
századbeli szerzetes bölcselőhöz, igya katolikus hitéletben annyira megerősödött

Magyarországon sem jut Tamás az öt megillető szerephez. Ezen pedig feltétlen változ
tatni kell, mert a hitélet szellemi alapjainak erősödése a vallásos szellem terjedésének
legalább annyira biztosítéka, mint a mindegyre szaporodó templomok; s ha egy új,
magyarabb és európaibb katolikus szellemü ifjúságnak ma valaminő feladatai vannak
hazánkban, úgy elsosorban e téren vannak. Leszegezem még, távol áll tőlem, hogy
Tamást mint hangsúlyozottan katolikus bölcselőt szemléljem; tantételei protestánsok
által is épúgyelfogadhatóak és elfogadtatnak, mint ahogy katolikus világi és szer
zetesi részről is heves támadásoknak voltak sokszor kitéve. Nem létezik katolikus
logika és protestáns logika, nem létezik katolikus józan ész és protestáns józan ész,
csak egyszerüen: logika és józan ész; nem is szólva arról, hogy Tamás idejében még
protestantizmusnak híre-hamva sem volt.

Már most, ha Tamás tanainak minél mélyebbreható megismertetése a magyar
szellemi élet számára jelentős, bölcseletének magvát és lényegét képező Isten-tana
különösen fontos szerepet kap. Amidőn az atheizmus korunk technikai korszellemével
mintegy "karöltve járn, érdemes feladat vár Tamás hideg és világos fejtegetéseire. Tamás
Isten-tanából egy lényeges részt, Isten létének bizonyítását mutatjuk be az alábbiakban.
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II. Magától értetődő-e lsten léte?

Az Istenre vonatkozólag felmerülő első kérdés: létezésének kérdése. A lét kér
dése pedig a lét feltételeinek vizsgálatát teszi szükségessé. Tamás okoskodásainak egyik
alappillére a «verum cum ente convertitur», vagyis valaminek az igaz voltához annak
tényleges léte szükséges, Ám igen kérdésesnek látszott a bölcselkedők egész soránál,
hogy a lét feltételeit képező, vagyis a létet megelőző elveket egyáltalában lehetséges-e
vizsgáIni, mivel a lét mögött szükségkép a nemlétezés, a semmi áll, melynek kutatását
önmagának való ellentmondásnak tekintették. Ezzel szemben, ha a lét mögött további
megismerhető nem is létezik, a tapasztalat által megragadhatónak mégis csak meg
kell, hogy legyenek az általános posztulátumai.

Isten létének feltételeit vizsgálni annál inkább is nehéz, mert Isten nem egy
előttünk pontosan ismert fogalmi tartalom, melyből könnyűszerrel visszakövetkez
tethetünk. [Inkább azt tudjuk róla, hogy mi nem, minthogy valójában mi, mondja
Damaszkusi Szent János (De fide orth. I. 9.), Tamás által gyakorta idézve.]

A fentiekkel szemben egyes bölcselők szerint Isten bizonyítása felesleges és lehe
tetlen, mivel Isten léte épp magától értetődő, evidens volta folytán, nem szorul bizo
nyításra.

Dehát mi a «magától értetődő» általánosságban s mennyiben vannak meg a
«magától értetödöség» ismérvei Istennel szemben? «Magától értetődő» elsősorban az,
aminek ellentéte nem képzelhető el. (Aristoteles Metaph. Did. 2. 3. n. 7.) Már pedig
azt igenis elképzelik, hogy Isten nincs s még a zsoltár szavai szerint is a «balga azt
mondja szivében: nincs Isten». (Ps. 53. 2.)

Magától értetődő vagy evidens az, melynél azonnal, amint a kifejezéséhez szük
séges fogalmakat megértjük, a kifejezett tartalom helyességét is felfogjuk. Igy, amint
valaki felfogja, hogy mi az egész és mi a rész, azonnal átérti, hogy az egész nagyobb,
mint a rész.

A fogalom közkeletű felfogásából eredő állítás-megértésnek, vagyis azon esetnek,
midőn az alany fogalmának nélkülözhetetlen meghatározója az, amit az állítmány
kifejez (ilyenkor szólunk a priori ítéletről), egy sajátos példájával találkozunk Canter
bury Anzelm Istenbizonyitásánál, melyet Tamás roppant hevesen támad és tartha
tatlan voltát többhelyütt kimutatja. Ennek a bizonyitásnak a bölcselet történelme
folyamán nagy szerepe volt, amennyiben évszázadokon át mindegyre visszatértek rája.

Anzelmus úgynevezett ontológikus Istenbizonyitása a következő; Isten fogal
mában azt jelölik, mellyel szemben valami felsőbb már nem lehetséges. Ha nem fogad
juk el az Isten fogalmában rejlő állítást és nem ismerjük el Istent, mint a legfelsőbb-et,

úgy ezzel szükségkép azt mondjuk ki, hogy a legfelsőbb felett is van még felsőbb és
igy a legfelsőbb tagadásával végeredményben csak a legfelsőbb felső voltát emelnők

ki, vagyis a tagadásnak szükségkép ellentmondanónk. Könnyebb érthetőség okából
az Anzelm-i tétel így is formulázható: ha az elképzelhető legföbb csak az elképzelé
sünkben lenne meg, úgy még egy főbb elképzelhetővolna és pedig az a legfőbb, amelyik
a tényleges tárgyi valóságban is létezik az elképzelésünkön kivül. Ilyen módon az elkép
zelhető legfőbb nemcsak a tudatunkban van meg, hanem a valóságban is. Tagad
hatatlanul szellemes elgondolás, melyet Tamás kellő értékére szállit le. Époly kimé
letlenül és erős szavakkal száll szembe a fenti elgondolással, Anzelm nevének említése
nélkül, mint amilyen dicsérettel emlékezik meg Anzelmről, ha neve valahol munkáiban
előfordul. Tamás Anzelmmel szemben felhozza, hogy elsősorban is: Isten fogalma nem
okvetlenül fejezi ki azt, melynél felsőbb vagy nagyobb nem képzelhetőel, hiszen sokan
Istent anyagnak gondolták. De ha még megállanak is Anzelm premisszái s a leg
felsőbb tagadásával újból egy legfelsőbbet ismerünk is el: úgy ebből csak az követ-
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kezik, hogyelgondolásunkban kell egy legfelsőbbnek lenni, de korántsem, hogy Isten
létezik. Vagy a másik formulázásban. ha az elképzelt legtökéletesebb az, ami úgy az
agyunkban, mint a val6ságban meg van, úgy az elménk elképzelése szerint az elképzelt
tárgy tökélyéhez a val6ságnak hozzá kell tartoznia, de ebből nem következik, hogy az
amit val6ságosnak képzelünk el, val6ság. Az elképzelésbeli «valóság» nem esik okvetlen
egybe a val6ság val6ságával.

Ugyanúgy, mint a mesék tárgyainál is mindig feltesszük, feltesszük, hogy azok
a val6ságban is léteznek s a fantáziánk egyre szövi a szálakat, bár tudja, hogy az
egészből semmisem áll fenn a valóságban. Ha elménk valami legfőbbetelképzel, akkor
úgysem ezen képzet metaíizikai mivoltára gondol, amint az az elménkben van, hanem
az elképzelt valóságos tárgyára."

Teljesen hibás állítás az, hogy a gondolt tárgy képzetéhez annak realitása még
valamit hozzáadhatna. Amit egyszer akár mint csak az elménkben létezőt, akár mint
a külvilágban létezőt elgondolunk, az változatlanul csak elgondolás marad. Ilyen
módon Isten fogalmából a priori még nem következik léte.

Az evidencia alapján való bizonyítás egy harmadik lehetőségeként említi fel
Tamás a következő eszmemenetet : igazság (nem igazságosságról van szó l) van, mert
ha tagadjuk, akkor a magunk tagadási érve sem lehet igaz; s ha Isten az «út, igazság,
élet», úgy Isten mint igazság, szükségkép létező. Csakhogy itt nyilvánvaló logikai
hiba van, ugyanis ha már egyszer János evangéliumának Istenre vonatkozó kijelen
téseit elfogadom, akkor már hiszek Istenben. Vagyis, ha Istent bebizonyítottnak
vesszük s kijelentéseit tényleges kijelentéseknek. azaz a kijelentés autoritása alapján
ismerjük el Istent bebizonyítottnak : úgy azzal bizonyítanónk, ami bebizonyításra
szorul. Ha hittételek alapján lehetne Istent bizonyítani, elég volna a bizonyításhoz,
hogy Isten szól magáról a bibliában, tehát van; s szükségtelen komplikálás lenne egy
tulajdonságáról bebizonyítani, hogy az van s azután arra hivatkozni, hogy Isten azt
állítja, ezen tulajdonságról, hogy ez határozmánya.

Ezen teljesen abszurd «magától értetődő» bizonyításról Tamás véleménye az,
hogy bár magától értetődő az «igazság» létezése, de nem magától értetődő az «első

igazság»-é. Ehhez még persze hozzáfűzhetjük. hogy ha az «elsö igazság» léte magától
értetődő is volna, még mindig további bizonyítást igényelne. hogy ezen első igazság
és Isten azonos. A kettő azonossága ugyanis még egyáltalában nem magától értetődő.

Bár kétségtelen azoknál, kik Istenben, mint a tökélyele teljességében hisznek, hogya
mindenható tökély egyúttal az igazságnak is tökélye, de fordítva, ha valaki egy akár
időbelileg, akár rangsorbelileg első igazságban, az igazság bizonyos tökélyében hisz,
abból még nem következik minden további nélkül, hogy az a tökély, mint a tökélyek
teljességétjelentő Istennek aggregaturna létezzék. [Egyébként megemlítjük itt, hogy
Edmond Husserl az igazság logikai szükségképiségének látja, hogy az egyszer meglevő
igazság semmiféle feltételezett vagy feltételezhető isteni akarattal nem lehet megvál
toztatható. (Logische Untersuchungen. II. I9II.) Mely alatt természetesen nem értendő

1 Istennek fogalmával való bizonyítását Anzelmnél sokkal mélyrehatóbban
pr6bálta meg Descartes. Felveti a kérdést, honnan van elménkben Isten fogalma: a kül
világból nem vehettük, a bennünk lévő fogalmat magunkból minden hasonlatossági alap
nélkül szintén nem vehettük, kell tehát, hogy magunk és a külvilág felett még egy lény
létezzék, kitől e fogalmat kaptuk. - Az Isten-fogalomban rejlő etikai tartalom kizárja,
hogy az, aki ezt belénk adta, vele rászedett volna bennünket. - E bizonyítás azért
tarthatatlan, mert nem áll, hogy az ember Isten-fogalmai mindenkor olyan egyér
telmüségü etikumot képviseltek volna, mely a rászedettséget kizárja. Ha az Isten-i
tökéletesség mivoltát minden időkben és teljességgel tudta volna az ember, úgy D.
érvei megállnának, de Isten mivoltát lényegileg képtelenség megragadni az embernek,
mint arra a továbbiakban még visszatérünk.
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az, hogyatényállások, körűlmények legmesszebbmenő változtatásának képessége
Isten fogalmánál kétségbevonatua. csak az, hogy az egyszer időben és térben meg
nyilvánult, vagy épp levő-dolog mivolta s mikéntisége s a róla szóló helyes ítélet
helyessége semmiféle isteni akarattal sem másítható meg. (Pl. ha igaz az, hogy Krisztus
születése után az 1242. évben történt volt a tatárjárás, úgy az igazság fogalmának
megszüntetése nélkül azt még Isten akarata sem teheti utólag más időre. Ezen okos
kodást annak illusztrálására hozzuk fel, hogy milyen kevéssé «magától értetődő» az
igazság teljességének és Isten létének a priori egybeesése.) ]

III. Elvileg lehetséges-e lsten létének bizonyítása 1

Ha Isten léte bizonyítás nélkül eleve nem evidens, bizony felette indokolt a
kérdés, hogy bizonyítása egyáltalában lehetséges-e. Természetesen ha nem is volr.a
lehetséges Isten bizonyítása, abból még nem következnék, hogy Isten nincs, mert Isten
nem-létének bizonyításánál könnyen azonos nehézségek állhatnak fenn, mint amelyek
létének bizonyításakor felmerültek. Isten létének kimutathatásával szembenállónak
látszik, hogy Isten léte hittétel. Hívésnek pedig csak ott lehet helye, ahol nincs bizo
nyosság. Valaminek határozott tudása esetén nem lehet hitről szó. Hit csak azoknál
a dolgoknál lehetséges, amit az ember nem lát s bizonyossággal nem érzékelhet, nem
tudhat. Klasszikus szabatessággal szól a szentírás : ... «a hit valami megbízás abban,
amit remélünk, és nem kétkedés abban, amit nem látunk». (Zsidókhoz II. 1.) Mond
hatjuk: a hit értéke és jelentősége bizonyos erkölcsi felelőség magunkra vállalásában
rejlik, mellyel a lelkünk mélyében, igaznak és helyesnek elismertet követni,
szerinte életünk dolgait elrendezni s számára áldozatot hozni hajland6k vagyunk.
A hitnek szerintünk lényegi mozzanatát képezi a «kockázata, Ha a hit tételei minden
kétséget kizáró bizonyosságokként, tényekként állanának az ember előtt, akkor a
követés elvesztené tulajdonképpeni etikai jelentöségét, Ha eleve garantálva van, hogy
minden jó megkapja a jutalmát, a jó-tett jó-volta értékéből veszít s hogy úgy mondjuk
üzletté lesz, szemben azon helyzettel, amikor a rossz megannyi csábításával és a hitet
lenség ördögeinek legyőzésével jut hitünk diadalra. A hit kockázat, amely kockázat
fájdalmas voltát azonban csak az érzi, aki nem hisz tényleges teljeséggel ; a hívő szá
mára etikai érzelmeit és egész lelkét betöltő öröm a hit dologért való kitartás és az
érette történő legmesszebbmenő felelőség-vállalás. Már pedig ha a hittétel kétség
telenül bebizonyítható, akkor nem lehet szó tulajdonképpeni értelemben vett hitről,

s a hit erkölcsisége megszűnik. Ezzel szemben a hit-nek a hívéshez bizonyos jogosít
ványt jelentő alapjának kell lennie. Minden meggondolás és a hívésre jogosító minden
alapot adó átlátás és megértés nélkül, a hívés a mániákusok hívése lenne. Ezért a hit
meg akarja érteni tárgyát ; szent Ágoston szavaival: «Fides quaerit intellectum»,
Aki minden oki alap nélkül valaminek, mondjuk egy fának emberfölötti isten-voltában
hisz, annak a hite nem lehet olyan értékű, mint aki valaminek felsőbbrendű voltát,
ha nem is tudta teljességgel megérteni, mégis bizonyos fokig megragadta; képes volt
valamit meglátni belőle s valamiképpen egy jogalap helyességét szerezte meg lelké
ben hitének tárgyához.

A bibliai kinyilatkoztatás a hit lehetőségét adja s ha Pál apostol szerint (Róm.
I. ro.), amit Istenről tudunk, általa tudjuk, ezt úgyis felfoghatjuk, hogy Isten lehetővé
tette, hogy értelmünk és lelkületünk előfokokatképezhessenek megfoghatatlan tökélyé
hez. Bizonyos előfokoknélkül, melyek a hithez indokot adnak, a hitnek erkölcsi értelme
s nemessége épúgy megszűnnék, mint a teljes bizonyosság által. Igy tehát, ha a hit
tétel számára természettől fogva nem is lehetséges olyan bizonyítás, mely a maga köz
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vetlen evidenciájával a hit mivoltát lerontaná s biztos tudássá tenné, mégis a hittételek
bizonyos legalapvetőbbjei lehetövé teszik és megkivánják elfogadásuknak észokokkal
való messzemenő alátámasztását.

Isten létének bizonyítását elvileg eleve kizárni látszik egy más körülmény: t. i.
nyilvánvalónak tetszik, hogy aminek létét be akarjuk bizonyítani, azt előbb a maga
mivoltában ismerjük. Már pedig Isten mivoltát inkább csak negative tudjuk felfogni,
azt, hogy végtelen tökélye folytán mi nem, de nem vagyunk képesek megragadni,
hogy mi a maga teljes valóságában.

Valójában Isten szellemi tökélyének teljes megértéséhez magunknak is teljes
Isten-i szellemi tökéllyel kellene rendelkeznünk. Tudjuk egyébként, hogy az Isten
hármasegységére vonatkozó kérdések épp Isten mivo1tának teljes megismerhetetlen
sége folytán dogmát képeznek. (Itt szükségesnek látjuk kitérésül még valamit a dog
máról megjegyezni. Közkeletű állitásokkal szemben: a dogma sohasem jelenti azt,
hogy az észokokkal eleve ellenkezőt a vallás parancsa folytán hinni kényszerülünk,
hanem annyit jelent, hogy azon bizonyos tények körül, melyeknek nyilvánvaló voltához
kétség az Egyház számára nem férhet, de melyek az ész megismerhetőségi és felfogási
határain túl állanak, ne tévelyegjünk értelmi vizsgálatokkal. Ugyanúgy, mint bármi
másnak helyes használatához az ész használatához is szükséges határainak ismerete.
Isten szellemi mivoltának teljes megismeréséhez nyilván az ő szellemiségének teljes
ségével kellene rendelkeznünk s igy itt valójában kétségtelen, hogy az szellemünk hatá
rain túl nyúlik. Az Egyház által helyesnek látott felfogások kötelező volta pedig az
Egyház szervezeti fegyelmének elemi követelményébőladódik. Ha egy egyházközösség
kebelébe tartozók valamennyien tetszésük szerint magyarázhatnának mélyreható
bonyolult tanokat, époly kétségtelen lenne az eredmények többféle és elágazó volta,
amilyen kétségtelen, hogy az egyházközösség a szétbomlás bizonyos feszítő erőit hor
dozná mindegyre magában.) Ha már most Isten létének mivoltát nem ismerjük, mi
módon lehetséges létét bebizonyítani? Csak úgy sikerülhet ez, ha valamely lét bizo
nyitása mivoltának ismerete nélkül is keresztülvihető. Mivel mi Isten létének nem mi
voltát, hanem pusztán csak fennálltát kivánjuk bebizonyitani, azért csak létének
fennálltát elégségesen megindokoló mozzanatokkal kell rendelkeznünk, melyek között
szuaségtelen a létező legfőbb tökély mibenlétének pontosabb ismerete. Felmerülhet
ugyan az a kérdés is, hogy a létezés fogalma a legfőbb tökély létezésére vonatkoztatva
rejt-e magában az általunk ismert «létezése-ekbőlleszűrt fogalommal oly közös eleme
ket, hogya nálunk használatos «van» vagy «létezik» értelmi tartalma rája is alkalmaz
ható legyen. Ha Isten léte annyival tökéletesebb és teljesebb, mint a mi «lét»-fogal
munk, hogy már felette is áll, abból csak az következik, hogy nemcsak megfelel, de
sokszorosan felülmulja azokat a kívánalmakat, melyeket mi a lét fennállásához fűzünk.

Kétségtelen ugyanis, hogy ami tökéletesebb értelemben létezik és a primitivebb és
tökéletlenebb lét fogalmi ismérveit sokszorosan felülhaladja, az elvileg - mint létező
a tökéletlenebb létfogalom által is, (ha bár csak annak keretei között) megfogható.
Hiszen végeredményben Isten létében a mi értelmünk szerinti lét kérdését és nem egy
felettünk álló tökéletesebb elme megkülönböztető létszempontjait vizsgáljuk. (A lét
fogalmainknak Istenre való alkalmazhatósági kérdése magánál Tamásnál is felmerül,
a legújabb Martin Heidegger-féle bölcseleti kutatások folytán pedig oly közvetlenül
adódik, hogy feltétlen hiány lett volna figyelmen kívül hagyása.)

Tamás gondolatmenetéhez visszatérve: Isten létének bizonyitása, mivo1tának
ismerete nélkül is lehetséges, mivel két fajta bizonyítási eljárás van. Az egyik az okból
az okozat felé haladó következtetés, itt persze szükséges az ok mivoltának ismerete.
Ez a következtetési eljárás csak akkor jöhet figyelembe, ha az okozat létét kívánjuk
bizonyitani (pl. egy ház tartósságát építési módjának és anyagának figyelembe vételé-
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ből) ; ha azonban az ok létét akarom bizonyítani, úgy egyedül a másik bizonyítási mód
jöhet számításba. A másik bizonyítási mód az okozatról az okra következtetés. Amidőn
Mindenek Okát kívánjuk bizonyítani, természetszerűlegcsak az okozatból (a minden
ségből) az okra következtetőeljárás jöhet számításba. Egészen hibás volt az a feltéte
lezés, hogy valaminek bizonyításához annak mivoltát kell ismerni, helyesebben vala
minek bizonyitásához annak elöidézöit, vagy hatásait. Hiszen aminek mivoltát úgyis
ismerjük, annak mivolta már nem szorulhat bizonyításra, legfeljebb ha forma szerinti
bizonyításra: mintegy elméleti játékul szolgáló bizonyításról lehet ez esetben szó,
Ugyanis, ha valaminek mivoltát ismerjük és be kívánjuk bizonyítani, szintén nem
annak az ismert mivoltából indulunk ki, melyet bizonyítani akarunk, hanern okaiból
vagy okozataiból s így ismert okból ismert okozatra, vagy ismert okozatból ismert
okra térünk, mely eljárás talán fontos lehet az ok és okozat ellenőrző próbájául, de
semmiesetre sem rendelkezik a nem ismert, vagy problematikus valami bebizonyításá
nak s bebizonyíthatóságának égető fontossággal. Még ha Isten mivoltát ismernők is,
létének bebizonyításához nem az ismert bebizonyítandóból indulnónk ki, hanem mivel
Istennél - fogalmi mivoltából következőerr - megelőző okról szó nem lehet, az oko
zataiból, a létéből következett hatásokból. Ha valaki itt esetleg eilenünk vetné, hogy
valaminek mivoltából igenis bizonyítani lehet annak létét, - vagyis ha Isten mivoltát
ismernők, ebből bizonyítani lehetne létét - azt feleljük, húgy valaminek a mivoltáról
tudni létének ismerete nélkül lehetetlen s ha a tényleges mivolta nem szorul valaminek
bizonyításra, úgy a léte is bizonyított. Ha tehát Isten mivoltát ismernénk s létét bizo
nyítani kívánjuk, ez esetben mégis csak az ismert bebizonyítandót (vagyis a létét magá
ban hordozó miuoltát] nem ismertnek kellene vennünk. Igy Istennek - mint Mindenek
Okának - bizonyítása logikailag egyedül okozataibóllehetséges és semminemű olyan
elvi akadály nem merülhet fel, mely Isten létének az okozataiból való bebizonyítható
ságát kizárná.

Ám Istennek egyedül lehetséges módon az okozataiból való bizonyításával,
szemben állni látszik, hogy Isten okozatai, tettei, hatásai nem állanak arányban az
(5 mivoltával ; ugyanis Isten végtelen, az általunk megragadható okozatai pedig vége
sek; a végtelen és véges pedig nem állíthatók egymással arányba és a véges hatások
ból sohasem lehet végtelen okra visszakövetkeztetni. A véges okozatból vissza lehet
következtetni egy okra, de nem lehet visszakövetkeztetni egy végtelen okra, mert a
véges előidézéséhezmár elégséges magyarázó elv a véges ok. A logikai formula szerint
pedig «principia praeter necessitatem non multiplicanda», vagyis az elégséges elv önké
nyesen nem sokszorosítható: így ha véges okozat megmagyarázható véges okkal is,
nincs jogunk végtelent feltételezni.

Ha valamely okozat nem áll arányban az okkal, abból csak az következhetik,
hogy az okozat nem ad lehetőséget az ok teljes megismerésére, de korántsem, hogy az
okozat mögött ne lenne ok. Vagyis, ha Isten okozatai nem állnak arányban végtelen
létével mint okkal, abból csak az következtethető, hogy Isten létezése mint előidéző ok,
ha hatásaiból bizonyítható is, nem ismerhető meg hatásai által a maga teljes végtelen
mivoltában. Ez pedig nem áll ellentétben a fent kifejtettekkel, melyekben szintén
leszögeztük, hogy Isten mivoltát nem ismerjük és mivoltának megismerése elménk
határait felülmulj a, vagyis azon körülményből, hogy Isten végtelen tökélyét át nem
láthatjuk, éppen nem következik, hogy Isten léte ne lenne bizonyítható. Elengedhetet
lenül felmerül azonban a kérdés, hogy honnan vesszük mégis, hogy Isten végtelen,
ha pusztán az okozatokból ez még nem következnék. A felelet felette nehéz. A bebizo
nyítás voltaképpen csak akkor jöhet számításba, amidőn Isten létét már bebizonyítot
tuk, mégis itt egész röviden kitérünk rá.

Tamás a végtelenség kérdésében nem tud végleges megállapodásra jutni és ezt
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az őszinte és alázatos szerzetes kifejezésre is juttatta. (Cf. De Ver. II. 10.) Tamás Istent
épúgy mindenkor végtelennek tekintette, mint a világunkban mindent végesnek.
Bár megjegyzi (De aeternitate mundi, contra murmurantes c. munkájában), hogy ha
Isten akarta volna, végtelent is alkothatott volna. Világunkban azért véges minden,
mert minden anyaghoz kötött, anyagot pedig nem tudott elképzelni Tamás végnélküli
nek. Isten azonban, ki az anyagtól független tiszta forma (actus purus), az egyetlen
végtelen. Az anyag végességét a forma adja meg, a forma végességét az anyag. Az
olyan anyag, mely teljesen formanélküli lenne a maga végtelenségében minden lehe
tőség és aktuáIizálódott lehetőség híján volna: vagyis az elképzelhető legtökéletlenebb
valami. Ám a teljesen formanélküli anyag nem is lenne létező, mivel a lét minden
esetben formával rendelkezik. Minél kevesebb már most a forma az anyagon, annál
tökéletlenebb a léte, míg a teljesen formanélküli nem is állhat fenn. A formának az
anyag szab végességet. Isten azonban, ki minden anyag híján van, mint tiszta
forma egyúttal a legteljesebb tökély is. Mint tökély nem lehet anyaghoz kötött, vagyis
nem lehet véges sem, mert csak az anyag teszi a formát végessé. (S. th. L 7. I. resp.)
Másrészről véve is Isten mint a legtökéletesebb lét, egyenlő a végtelen formával és
telj es anyagnélküliséggel.

Érezte Tamás, hogya végesség és végtelenség kérdését az emberi elme maradék
talanul nem döntheti el, mégis állást foglalt a végtelen világok és a teremtett dolgok
végtelensége ellen. A középkori szerzetes ember, aki jóformán minden gondolatát és
érzeimét beosztotta, a maga korának megszabottságában ösztönszerűleg közelebb
állott a világ dolgainak végesként való látásához, mint az ízig-vérig reneszansz ember,
a korlátokat elismerni nem akaró Giordano Bruno, aki a világok végtelenségét és a
világunkbani végtelent hirdette. Egyébként itt megjegyezzük, hogy nem volna nehéz
az egész reneszansz világképérőlbebizonyítani, hogy milyen messzemenően«végtelen»
szernlélő szemben a középkorral.! (Igen sajátságos, bár minden tekintetben a Tamás
féle bölcseleti felfogáshoz áll közel Erich Przywara felfogása a végtelenről, aki Eugen
Herrigei valóban alapvető remek művének : «Urstoff und Urform» és Heidegger «Sein
und Zeits-jének nyomán a végest és végtelent közös nevezőrekívánja hozni. Az anyag
akár csak Tamás felfogása szerint - Przywara-nál is mindenkor véges, de amint a
szellem a maga specifikus síkjára átviszi a szellem sajátos kategóriái és végigtekintése
részére, végtelenné válik. A praktikus kutatás csak előbb, vagy utóbb befejeződővéges
dolgokkal találkozik, a határtalan lehetőségekkel dolgozó szellem minden vég után
egy új kezdet elképzelésével, felvetésével dolgozik. Przywara a következő rövid mon
datban fejezi ki a végesség és szellemi végtelenség kapcsolatát: «Die Metaphysik der
Endlichkeit ist die Unendlichkeit»).

Felmerül a kérdés: ha Istent végeredményben végtelennek vesszük s végtelen
ségét a tökélyéből. tökélyét pedig teremtéséböl, okozataiból következtetjük; vagyis ha
okozataiból következtetjük végtelenségét, milyen alapon állíthatjuk, hogy Isten
okozataiból nem következtethetővégtelenség. Egyedül lehetséges feleletnek a követ
kezőt látjuk: az okozatok, melyek számunkra megnyilatkoznak, a végtelenség két
ségtelen ismérveit sohasem hordozzák magukon és így Isten hatásait végesnek mond
hatjuk. Már most Isten tökéletessége nem az okozatainak feltétlen következőségéből

ered egyedül, nem abból következtetjük tökélyét, hogy ami a világunkban van, az
milyen (véges, végtelen stb.), hanem még a hozzáfűzött azon metafizikai elgondolásból,
hogya világunkban levő megnyilatkozásoknak egy első kútfejének kell lennie, mely
mindenek első kútfeje s a mindenek első kútfejének és elrendezőjének szükségképi

l V. ö. A. v. Martin Soziologie d. Renaissance 1931, Stuttgart, valamint Max
Weber könyveivel.
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tulajdona a mindenekfölötti tökély. Vagyis Isten tökélyének áIIitása nem egyedül
okozataiból való visszakövetkeztetés, hanem ehhez hozzájárul az egyedüli és első ok
metafizikai végiggondolásának szükségképpi eredménye is. (Przywara-i elgondolás,
v. Ö. a fentebbiekkel.) A végesnek tekintett okozatokból önmagában az egyetlen első

ok fogalmának bekapcsolása nélkül époly kevéssé következhetne Isten végtelensége,
amily szükségképien következik annak bekapcsolásával.

~sszegezve fejezetünket : Isten léte kérdésének hittétel volta nem zárja ki, sőt

megkívánja az észokok alapján való bebizonyítást. Megállapítást nyert, hogy Isten
léte nem mivoltából, hanem egyedül okozataiból bizonyítható; s végül, hogy Isten
okozatainak véges volta dacára a végtelen tökélyű Isten fogalmához való eljutásnak
nincs elvi akadálya.

IV. Amit lsten létével szemben felhoznak
Isten létét - fejtegeti Tamás - főkép erkölcsi meggondolásokból kiindulva
mondják lehetetlennek. Isten nem létezhet, mert ha az abszolút jó létezne a világ
felett, nem találkozhatnánk lépten-nyomon világunkban annyi rosszal.

Ha Isten a végtelen jóság, úgy e végtelennek mindent be kellene töltenie és nem
volna szabad helyet hagynia a rossznak. Mivel pedig rossz van, nem lehet végtelen jó.

Ez az érv lényegileg ugyanaz, amivel napjainkban is folyton találkozunk. «Ha
van Isten az égben, hogy tűrheti, hogy így szenvedjek». «... hogy ilyen megaláztatás
ban legyen részem», «... hogy így nyomorogjam» stb. Ugyanaz az érv, melyet egy német
«Istenellenes» szabadgondolkodó egyesület lapja kb. így írt le : «Az Isten csak a gazda
gon segít ... vagy talán segített rajtad, ha szenvedő feleséged, vagy a haldokló gye
reked miatt hozzá fordultál? Nem segített, mert nincs, csak a gazdagok számára van;
az ő számukra a legkitünőbb bolt». Ez lényegében ugyanaz az érv, mint amikor sokan
felhozzák, hogy mennyi derék, becsületeslelkűembert ismernek, akik egész életükben
szenvedtek, megalázkodtak, nyomorogtak s mennyi gazembert, akik egész életükben
másokat csaptak be, jellemtelenkedtek, csaltak s elismerés, gazdagság, boldogság,
szerencse jutott mindegyre osztályrészükül. Akik itt ellentétet vélnek látni, azok Isten
fogalmába helyezik az igazságosságot, az abszolút jóságot és méltányosságot, melynek
fennállta kizárna minden igaztalant és érdemtelen elbánást. Vagyis a végtelen tökély
nem tűrné a rossz tökéletlenségét, Ezek, mint látni fogjuk épp vallástalan beállított
ságuknál fogva nem gondolják a dolgokat végig.

Ezzel szemben a jó erkölcsi jelentőségéhezés értelméhez szükséges a rossz elve.
Tamás idézi Szent Ágostont: «rnivel Isten a legfőbb jó, nem hagyhatna semmikép sem
valami rosszat alkotásainál, ha csak oly mindenható és jó nem lenne, hogy a rosszat is
a jó céljaira használja fel», Ha világunkban nem lenne más, csak jó és nem lenne más
cselekvési lehetőség, csak a jó cselekedet, úgy a jó cselekedet megszünne érdem, vagy
érték lenni: az egyedüli lehetőség erkölcsileg közömbös volna. A csak jó mellett meg
sz ünne a jóság erkölcsi qualitása. A rossz a jó erkölcsi lehetövé tevöje. Ez azonban nem
úgy gondolandó, hogy a rosszat előbb Ie kell győzni, azután a biztos jó jön és minden
jó pontos fizetségként terminusra megkapja jutalmát, akár csak a rossz a büntetését.
Hiszen ha a jó előre biztosítottan megkapná jutalmát s a rossz büntetését s ha az
előbbinek semmi kockázata s az utóbbinak biztos veresége lenne, valamint ha biztosan
tudottan a jó és a rossz küzdelméből végül mindig a jó kerülne ki győztesen: a jó
megint csak nem rendelkezne erkölcsi jelentőséggel: a legjobb befektetés lenne, mint
ahogy a rossz csak butaság és az eredményre vezető út nem ismerése. Azáltal a szöve
vényes, rengeteg megpróbáltatást, egyéni elhatározást és kitartást kívánó harc és
küzdelem által, mely nyomán a méltánytalanság és elnyomás megannyi lehetősége és
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ténye adódik, a kiszámíthatatlanság és nem biztos igazságos érdem-elnyerés folytán jut
a j6 cselekedet etikai jelentőségig. Aki nem üzletből cselekszik jót, hogy még jobbat
kapjon jutalmul, hanem mert j6ságos lelkülete indítja arra, bizonyos megnyugvást
kap lelkiismeretének nemes öröme által. Ha pedig, mint arra példáink vannak, valaki
egész életén át j6 s ezzel szemben elnyomás és szenvedés jut részére osztályul, szemben
egyes gonoszokkal, kiknek életük teljes folyamán remekül megy soruk, úgy figyelembe
kell venni, hogy ezen a világunkon túl is van egy világ s a priori erkölcsi értékkövetel
mény, hogya j6 jutalma és rossz büntetése ne intézödjék el még ebben a világunkban
feltétlen nyilvánval6sággal. Ilyenkép tehát a rossz az etikai értékek és erények meg
nyilvánulási lehetőségének szükségképpi eszköze.

A másik érv, amit Isten létének szükségképpiségével szemben felhoznak, az,
hogy ha a dolgoknak első okát keressük, első okul azoknak a maguk természetétől

val6 tulajdonságait is vehetjük és szükségtelen azonkívül még egy mindenhat6 Istent
feltételezni. Miért kék az ég; mert a levegő fizikai törvényszerűségeiazt úgy szabják
meg. Miért lesz az apr6 magb61 hatalmas gyümölcsfa; mert a mag természetének tör
vényszerűségeiazt kívánják. Honnan vannak ezek a törvényszerűségek? Ezek a tör
vényszerűségeka dolgok első mivoltát képezik. Épp eléggé csodálatos ugyan, hogya
dolgok törvényszerűségeiket bírják, de ez a csodálatosság még nem teszi szükségessé,
hogy egy előző végtelen tökélyű okot felvegyünk. Ha a természet adottságai nagy
szerűek, nincs jogunk egy további erővel, vagy okkal a megfoghat6k számát szaporí
tani. Ha nem tudjuk a dolgokat teljességgel a természet adottságai révén felfogni,
úgy Isten mivoltát, okát sem tudjuk jobban felfogni. Az ész alapvető törvénye pedig,
hogy amit kevesebb elv elégségesen meg tud magyarázni, oda ne iktasson be további
elveket. Ami "természetes», annak elsődleges csodálatos volta a természetben rejlik.

Ezzel szemben ha az egyes anyagi értelmetlen dolgok külön-külön célszerűen

vannak elrendezve s összességükben egybehangolva : úgy egy megelőző, az egészet
átlátott és egybe tervezett végtelen oknak kell fennállnia. mely az egésznek szellemi
végigtekintőjevolt s mely, ha a dolgok törvényei mindegyre fennállanak (s hatalmukat
megtarthatják), azok tulajdonait és törvényeit mint kútfő lehetövé teszi. A tudatlan
mag tulajdonait nem az előző értelmetlen fától kapta, hanem valami értelmes lénytől

kellett kapnia, mely egész szerepét, rendeltetését megszabta s összhangba hozta a ter
mészet többi tényezőivelés törvényeivel. Ha a természetet magát tekintjük az értelmes
mindenhat6nak, úgy az anyagias romland6 dolgok tömegének tulajdonítunk min
denekfelett á1l6 szellemi tökélyt és hatalmat, mely a dolgoknak létrehozója volt. Nem
áll, hogya dolgoknak természeti milyensége elégségesen megindokolná önmagát, mert
értelmetlen dolog bonyolult értelmi rendeléshez csak értelmi hatalom által indítódhat,
(Az itteni indokolás egyébként a továbbiak folyamán még mint egy Isten-bizonyítás
is előjön: mint Tamás ötödik bizonyítási «úts-ja.)

Valójában, ha utána gondolunk, az összes Isten-tagadására szolgál6 érvek a
fenti kettőre vezethetők vissza: a világ etikai megnemfelelőségéreés a természet dol
gainak önmagukban elégséges első okiságára. Mind a két érv az elmélkedés világánál
nyilvánval6an visszautasíthat6.

v. Istenbizonyítás "első útja"; a világ dolgainak mozgása
Minden megnyilvánulás változással van egybekötve. Tudatunk képeinek válto
zása, érzékléseink tartalmának különbözése, úgy bennünk, mint kívülünk, a mozgá
sok, alakulások végeláthatlan rendszerére utalnak. Ami mozog, változik, az valami
más behatása által mozog, illetőleg változik (omne quod movetur ab alio movetur).
Amivé változik, illetőleg amilyen új fázisba mozog valami, annak lehetőségét előre
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magában hordozta s a lehetőséget ténylegességé valamely a lehetőségen kívül álló más
dolog valósította meg. A mozgásváltozás ugyanis nem egyéb, mint a lehetőségnek

valósággá, megnyilatkozássá vállása. A lehetőséget valósággá mindig egy, a lehető

ségen kívül lévő más valaminek kell tennie, mert ahhoz, hogy ugyanaz a dolog, mely
valaminek a lehetőségével rendelkezik, ugyanazt val6sággá tehesse, annak ugyanazon
tekintetben már a valósággal is kellene rendelkeznie. Amiről mi azt mondjuk, hogy
«magától mozog», az szükségképpen egy összetett dolog, melynek egyik részében meg
lévő potencialitást, a másik részében levő valami aktualitássá alakítja. (Az óra kerekeit
pl. a felhúzott rúgó feszítő ereje hozza mozgásba s a kerekek a mutatókat. Vagy pl. a
tényleges tűz a fát, mely a meleggéválás potencialitását hordozza magában, meleggé
teszi, s benne változásokat idéz elő.) Egy és ugyanazon dolog, egy és ugyanazon tekin
tetben nem lehet aktuaIításban is és potenciálitásban is, csak különböző szempontok
ból. Ami pl. a valóságban meleg, az nem lehet ugyanakkor potenciálisan is meleg.
Lehetetlen ilyenformán, hogy valami egy és ugyanazon tekintetben egy és ugyanazon
módon mozgató és mozgó legyen. Vagyis minden ami mozog, azaz mozgásba lesz
hozva, szükségel egy más valamit, ami mozgásba hozza. Ami pedig egy valamit moz
gat, maga is kell, hogy mozogjon s csak így érheti el annak a más dolognak a mozgá
sát ; s ami maga is mozog, az megint feltételez egy megelőzőt, mely a mozgást lehetővé
teszi. Ez így azonban nem mehet a végtelenségig, mert szükség van egy első mozgatóra,
mert, ha egy első mozgató nem lenne, nem lehetne egy második sem és így egy sem.
Az első mozgató maga már potenciálitással nem rendelkezhet s a tiszta aktualitás a
legfőbb mindent mozgató isteni tökélyét kívánja meg.

A fenti bizonyítással szemben felmerültek olyan ellenvetések, hogy vannak
dolgok, melyek maguk mozognak; az efféle kifogások a fizikai szemlélés primitív,
hibás voltát mutatják, melyek alig is érdemelnek komoly választ. Felvetették pl. még
Tamás idejében a következő kérdést mint ellenérvet : a levegőben elengedett követ mi
mozgatja? Tamás még nem hivatkozhatott Galilei törvényei alapján a föld vonzó
erejére, azonban igen okosan úgy felelt, hogy ugyanaz, ami a nehéz testet nehézzé
teszi, eredményezi a vízszintes vonalba való leesését : vagyis az előző ok fennállta itt is
nyilvánvaló. Egy másik ellenvetés volt, hogy vajjon, ha első mozgató van is, biztos-e,
hogy isteni tökéllyel rendelkezik. Aki az egész világot megannyi törvény rendjével moz
gásba hozza, attól a világ fölött álló tökélyt igazán nem lehet elvitatni, annak a meta
fizikai kérdésnek elbírálása pedig, hogy az első mozgató tökélyénél nagyobb tökély is
létezhet-e vagy elképzelhető-e, igazán nem tartozik az itt vizsgálandó problémák közé.

A mozgásból visszakövetkeztető istenbizonyítás Tamásnak nem eredeti elgon
dolása. Aristotelestőlvan átvéve. A középkorban még nem lévén meg a szellemi tulaj
don mai fogalma, a bölcselők, ha valamilyen kérdésükre kielégitő megoldást találtak
egy más szerzőnél, hivatkozás nélkül magukévá tehették. mivel a bölcselő személye
háttérbe szorult, a helyesen kivizsgálandó problémának ügye mögött. Tamásnak
egyébként egy másik istenbizonyítása Avicennától, egy harmadik Maimuni Mózestől

van átkölcsönözve.
A fenti istenbizonyítás általános ismertetésébőlmég éppen nem láthatni, hogy

milyen örvényeket hidal át Tamás az első bizonyításában leszögezettekben. Ehhez
ismertetnünk kell az Aristoteles-féle kezdeteket, melyek egyúttal a fenti bizonyítás
összefüggéseinek is elmélyítő megértésére szolgálnak.

Aristoteles «Fiziká--jának nyolcadik könyvében fizikai vizsgálódásai és gyakor
lati mozgástani meggondolásai nyomán akarta bizonyítani Istent, a fizikai megismer
hetöség feletti metafizikai principiumot. A fizika törvényei azonban nem nyúlhatnak
át a természet világán s így az Isten-bizonyítás kielégítő eredmény nélkül maradt.

Több sikerrel járt Aristoteles metafizikai vizsgálódása (Metaphysikájának 12.
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könyvében), megjegyezzük itt is átvett egyetmást a fizíkájával kezdeményezett okfej
tésekből.

Szerinte a világnak nincs kezdete s nincsenek első idők. Mindig volt világ, idő

is mindig volt, mert ha feltennők. hogy az idő valamikor kezdődött, úgy a kezdet
előttre vonatkozólag szintén az időt kellene elővennünk. Ahol idő, ott egymásután is
volt s ahol egymásután, ott változás. Minden mozgás egy előző okra utal s minden
mozgó megelőző oka az első, a mozdulatlan mozgató.

Az első mozgató azonban Aristotelesnél a világon kivül áll s úgy mozgatja a
világot, mint a «szerelrnest szerelrnének tárgya», a feléje irányzott hajlammal, vággyal.

A szeretett, vágyott lény mozgásra inditja a szeretőt már létének puszta tényénél
fogva is. Vagyis mozgásba hoz anélkül, hogy erőkifejtést,energianyilvánítást igényelne.
Erőkifejtésselvagyis mozgatással (olyan mozgással, melyet egy előző mozgás idéz elő),

nem hathatna az első mozgató a világra, mert ha ő maga is mozogna, szükségképpen
potenciálitással is rendelkezhetne, mivel minden mozgás a lehetőségből a tényleges
ségbe való átmenet. Ami pedig még a maga lényegében lehetőségekkel rendelkezik,
az feltételez még valamilyen mögötte való lényeget, mely a lehetőséget előhívja,

(egyébként is a lehetőség annyit jelent, hogy lehetséges az igen és lehetséges a nem, de
sohasem önmagában szükségképiséget), ez pedig a szükségképi első mozgató fogalmi
mivoltát semmisitené meg. Az első mozgató tehát csak aktiv tulajdonokkal rendel
kezhet s erőt nem fejthet ki. (Phys. 258. b. 4. ff.) Isten az első mozgató, maga teljesen
változatlan s teljesen mozdulatlan, ő mindenek tudója és gondolója. (Itt mindössze
az érthetetlen és megmagyarázhatatlan előttünk, hogy lehet az Abszolút változatlan,
ha mindenttudó és így tudatának képzettartalmai szükségkép kell, hogya külvilág
változásával együttesen alakuljanak; a teljes változatlanság mellett hogy volna
lehetséges gondolkodás és hogy lehetséges az első mozgatónak egy későbbi időről

tudnia, hogy most egy későbbi időben van benn a világ.)
Az első mozgató azáltal mozgat, hogy célpontja minden vágyakozásnak. Őhozzá

vágyik minden továbbemelkedni. tökéletesebbé lenni, feljebbjutni : ő a világunk
minden ideálj ának, céljának, akaratának alapja és megindítója. Minden dologban ott
a többé kevésbbé tudattalan vágy, sőt minden mozgásban is: őfeléje. Az egész világ
egy hatalmas vágyakozás hozzá - a legtökéletesebb, legjobb és legüdvösebb felé.

Aristotelesnél még egy egész sereg megoldásra váró kérdés maradt. Ha az Első

Mozgató a világot nem teremtette, miáltal adta, vagy miáltal adódott a feléje szóló
tendencia a dolgokban? A világ, ha Istennel egyidej üleg (illetőleg időtlen örökké
valóság óta) rendelkezik tulajdonságaival, honnét az egymásfelé rendelt konnekszus
és egyáltalában, ha Istentől függetlenül van meg a világ, miáltal lett, vagy - mivel
az aristotelesi felfogás szerint a világ nem lett, mert mindig volt - miáltal van?

Az egyenetlenséget kiküszöbölte Tamás. A világ szerinte nem lehet örök, mert
egy közös okának kell lennie mindennek, igy a világnak s mozgásainak is, s az oknak
szükségképpen meg kell előznie az okozatot. (S. th. L qu. 46.) Mivel Istennek a maga
számára szüksége csak sajátmagára van (bebizonyítás: S. th. L 19. 3.) egyáltalában
nem következtethető,hogya bibliából ismert világkezdet előtt egy más világnak vagy
más világoknak kellett volna lenniök. Az időről pedig úgy vélekedik, hogy mielött a
világ nem volt, idő sem volt, mivel meg kell gondolnunk Istenről, hogy ő «dedit effectui
uso tempus, quantum et quando voluit». (S. th. L qu. 46. ad 6.)

Amint az Aristoteles-i érvelésbe beviszi Tamás a világteremtésnek fogalmát,
megszünik a nagy egyenetlenség, hogy t. i. az első ok nem lehet a világ oka. Termé
szetesen a fenti Tamás-fogalmak szerint a mozgás sem egyidős Istennel. Ha azonban
Aristoteles szemszögébőlvizsgáljuk a dolgokat, felmerülhet még az ellenvetés Tamás
sal szemben: Milyen módon lehetséges a világteremtés anélkül, hogy Istennek mozgásra,
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változásra ne lett volna szüksége s a mozgással egyutt potencialitással ne rendelkezett
volna, ami pedig fogalmának nyilván ellentmondó valami. Az egyedüli lehetséges és
helyes felelet a következő: a kinetika törvényei nem alkalmazhatók a minden anyagtól
mentes tiszta szellemre. A tiszta szellem hatalma mozgást hívhat elő s belenyúlhat a
világ dolgaiba anélkül, hogy mozognia kellene, vagy anyagi értelemben vett poten
cialitással rendelkezni ahhoz, amit megvalósít. Istennek a csupa szellem, csupa aktí
vításnak minden gondolata teljesedés. Az emberi elme, mely szellemet csak anyaghoz
kötötten tapasztal, nem képes ugyan megérteni a potenciálitás-nélkülit, de a logika
kétszerkettője parancsolja, hogy ezt a potencianélküliséget elfogadjuk s észokokból
arra a megállapodásra jussunk, hogy Isten mívoltá-nak megértése elménk korlátait
felülmulja.

VI. Második bizonyítási "út": a hatásokból
Az első bizonyítási út a világunkba n található mozgások végeláthatatlan rend
jéből következtet az első mozgatóra. Míg ez a bizonyítási eljárás a dolgokon végbe
menő mozgásokat önmagában vizsgálta, addig a második út a mozgások egymásra
következőségét a kiindulás és cél szempontjából vizsgálja: vagyis a ható okot.

Érzéki világunkban a hatóokok rengetegével találkozunk, de természetesen egy
olyannal sem, mely önmagának is oka lenne, mivel ez önönmagát illetőleg előbb és
később egyidejűleg létezne. Másrészt azonban képtelenség egy okot előhívó okozat
visszakövetkeztetésénél a végtelenig menni. Valójában minden okozatsornál az első

az oka a középsőnek, a középső az utolsónak; természetesen a «középsö» egy ok-fázis
is lehet, vagy akár egy hosszú sor. Természetesen azonban, ha az okot elvesszük, a
nyomában kiinduló valamennyi okozat is megdől. Ha tehát az első ok nem léteznék,
valamennyi belőle kiinduló okozat is szükségkép kizárt volna, sem középső, sem utolsó
nem állhatna fenn. Amikor az első ható okot a végtelenbe visszük és nem fogadunk el
egy ténylegesen első okot, akkor az első ok híján sem közbenső okfázissal, sem végső

okozattal nem találkozhatunk. Mivel pedig világunkban hatóokok nyilvánulnak meg.
szükségkép kell egy első hatóokkal is rendelkeznünk s ez az első ható ok az, melyet
Isten fogalma magába zár.

A fenti bekezdés majd szó szerint Tamás Summájából van véve. (S. th. L L 2.

3. resp.) Ennek a bizonyításnak az első után további megerősítő jellege van ugyan,
de lényegileg nem sok új mozzanatot tartalmaz: hiszen ugyanazt, amit a mozgásra
vonatkozólag elmondottunk, most a hatóokkal kapcsolatban ismételtük meg. Fel
merül itt egy ellenvetés lehetősége, mely ugyan az elsőnél is fennállott, de a második
bizonyítás fenti szövegezése mellett itt mégis közvetlenebbül adódik. Ha egy okozat
nak első okának kell lennie s már egész sor okozatból egy első okra visszakövetkeztet
hetünk : végül is milyen alapon következtetünk arra, hogy ha minden okozatnak meg
van a maga első oka, hogy ezen első okok egymással azonosak, s végül is singularisban
csak egy első ok áll fenn. Elismerhetjük ugyan, hogy az okozatok keresztül-kasul járják
egymást s egyik a másikba torkolhatik, közös okokat mutathat fel, de mindebből

még az egyetlen közös ok talán mégsem következik.
Amint az elméleti elgondolásból a gyakorlati képzetekhez érünk, rögtön megdől

az ellenvetés. Minden okozat végiggondolásánál utolsó fokon természeti tulajdonságok
hoz érkezünk el, s utána a tovább-visszakövetkeztetésnél a természeti tulajdonságok
okát keresve meg kell állanunk. Ha már most feltesszük azt, hogy a természet külön
böző adottságainak különböző okai vannak s több első ok szimultán létezik, akkor
megint fel kellene tennünk egy további, illetőleg előbbi első okot, egy egyetlent, mely
a szimultán fennálló közbenső okokat a természet végeláthatatlan törvényeibe, kap-
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csolataiba a legmesszebbmenően belefűzte ; aki a különböző első ok okozatainak meg
annyi, általános közös szabályokat s rendeléseket adott. Az imént ismertetett ellen
vetés csak elvont láncszemekkel való elgondolásból, illetőleg végignemgondolásból
fakadhat s hogy mennyire helyt nem álló, arra a legjobb bizonyság, hogy jóformán
valamennyi sokistent hívő nép Iejlődése folyamán aránylag hamar elérkezett volt egy
bizonyos főístenhez, az egy közös principiumhoz. Ezek nem egészen tudatosan, de mégis
valami sajátos. homályosan átlátott logicitással érkeztek el az első principiumhoz.

Arra vonatkozólag pedig, hogy miért ötlött fel az oki hatás bizonyításánál.
kézen fekvőbben a nem egy egyetlenbe visszatérő első ok, azaz különböző dolgok
különböző első okának gondolata, mint a mozgásnál, arra nézve magyarázat az, hogy
a mozgásnál a potencialitás és aktualitás fogalmaivaloperálva, a világ dolgait inkább
egy egyetlen egésznek vettük, amely mögött azután könnyebben és közvetlenebbül
gondolhattunk az első megelözőre.

VII. A harmadik bizonyítási "út": a lehetséges és szükségesből
A harmadik bizonyítás is mintegy sorok között már az elsőben megvolt.

Világunkban mulandó dolgok egész rajával találkozunk, melyek semmivé lesz
nek, megszünnek, helyet adnak más létezőknek.Az emberek meghalnak, testük oszlás
nak indul, a fák kidőlnek és elkorhadnak, a virágok elszáradnak, megsemmisülnek,
a házak elöregednek, összeomlanak, megint más dolgok lényeges vegyi változásoknak
vannak kitéve. Mindezen megsemmisülődolgok ugyanúgy magukban hordozzák a meg
semmisülést, mint a lét lehetőségét. Ám a lét lehetősége nem olyan módon tulajdonsá
guk, hogy esélyük lehetne mindenkori, vagyis örök létezésre, mert a létezés szükségképi
folyománya és következése az elhasználódás, illetőleg feloszlás. Tamás szavaival:
«Lehetetlen ilyen dolgoknak mindig lenniök, mert ami a nem létezés lehetőségétmagá
ban hordja, az egyszer nem létezővé lesz». (S. th.!. 1., 2., 3. resp.) Vagyis mondhatnók,
a létező organikus dolgok magukban hordják a megsemmisülés, feloszlás potencialitásá
val, annak egykor elkövetkező szükségképiségét. Pl. az emberi szervezet helyrepótol
hatatlanul felhasználódik. De az egész világunk minden ismert dolga, - ha nem is
mindegyik egyforma arányban - az elpusztulás, az összetevőirefeloszlás lehetőségével

rendelkezik. Már pedig ami semmivé lehet, az egykor semmi is volt Tamás szerint.
Valóban aligha tételezhetjük fel mulandó dolgokról, hogy azok mindenkor léteztek,
nyilván azon oknál fogva sem, mert a mindenkori létezés olyan tökélyre utalna, mely
lyel nem lehet összeegyeztethetőaz elmúlás eleve magában hordozott potencialitása.
Aminek el kell múlnia, az a teljes, abszolút lét határozmányaival nem rendelkezhet s
nyilván rajta kivülálló hatalomra utal, mely az elmúlás szükségét beléadta. Ilyen
módon Tamás azt a következtetést vonja le, hogyha a világ dolgai a nemlétezés poten
cialitásával rendelkeznek, úgy kell, hogy volt légyen valamikor egy olyan helyzet,
(nem egy idő, mert ekkor még idő nem állott fenn, l. V. fejezet) amikor a világ dolgai
ból mmden a semmi állapotában volt. Ha pedig egy olyan helyzet valamikor fennállott,
hogy semmi sem volt a világon, helyesebben a világból, akkor ma sem lehetne semmi,
mert a semmiből csak valaminek a hatására lehet valami. (<<Fx nihilo nihil fits.) Ha tehát
semmi nem volt egykor, úgy jelenleg sem lehetne semmi, mivel pedig jelenleg igenis,
nem ez a helyzet, (még egy szolipszista filozófus számára sem, ki maga a képzeteivel
önönmaga számára elfogadottan létezik), így tehát kell, hogya potenciálisan a meg
semmisülést magukban hordozó dolgok mellett, egy a megsemmisülés lehetősége nél
küli abszolút dolog fennálljon.

Minden szükségképi szükségképiségének okával vagy önmagában, vagy ön
magán kívül rendelkezik. Kétségtelenül, ha önmagán kívül rendelkezik, úgy a vissza-
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következtetés nem mehet a végtelenig, mint ahogy azt már a ható-okoknál, illetőleg

a mozgások visszakövetkeztetésénél láttuk. Igy tehát egy oly szükségképi okot kell
elővennünk. me ly szükségképiségével nem önmagán kívül, hanem önmagában rendel
kezik: ez pedig a potencialitással nem bíró abszolút hatalom, azaz Isten.

Az elmondottak foglalták magukban Tamás harmadik Isten-bizonyítását. A bizo
nyítással szemben felmerülhet több ellenérv, melyek közül az egyikre már fentebb
céloztunk. Először is biztos-e az, hogy ami egykor semmivé lesz, az valaha szükségkép
semmi volt. I ehetségesnek tetszhet egy szigorúan a logikai eshetőségeketnézőellenvetés:
Isten a teljesen mindenható tiszta szellem, ha akarná, hogy ő maga megsemmisüljön
és többé ne létezzék, bizonnyal hatalmában állana, ez esetben pedig semmivé lenne
valami, ami mindig volt. Ezzel az ellenvetéssel szemben a válasz az, hogy minden vissza
kövétkeztetés szerint mindenható tökély csak egy van és annak sajátos mivolta és
képességei. melyek teljességgel meg sem érthetők, az általános számításaink és követ
keztethetőségeink szokványától eltérnek; másrészt azonban Isten fogalmában rejlő

végtelen tökély kétségtelenné tesz i, hogy minden, amit Isten tesz, előre tudottan és
szándékoltan a legjobb módon teszi s ezzel pedig ellentétben látszik állani olyasmi,
mint az öngyilkosság. Végeredményben az egész ellenvetés azonos azzal az elgondolás
sal, hogv bár Isten míndenható jóság, a lehetőség megvan a mindenhatóságában arra is,
hogy gonosszá legyen, - azt sem zárhatja ki mindenhatósága. Vagy amint Anatole
France felvetette egyik könyvében, ha Isten mindenható is, abból még nem következik,
okvetlenül, hogy mindenható jó, talán mindenható rossz. Mindezzel szemben kétség
telenül a teljes tökélyhez a jóság, a helyes, legmegfelelőbb cselekedet tökélye hozzá
tartozik; s azon «lehetöség»-nek, hogy a tökély a maga tökéletességéból elvesz, ellene mond li

tökély foga/ml mibenléte. A világ elrendezése, értelme pedig mind-mind a legfőbb tö
kélyre utalnak. - De miután Istenre nem is áll fenn, nem állhat-e a világ egyéb dol
gaira, hogy semmivé lesznek, bár mindenkor voltak. A bebizonyítandó dolgot még
nem szabad bebizonyítottnak venni s ha a világot nem vesszük teremtettnek, (mely
nem mindenkor állott fenn, hanem előzőleg volt már Isten, aki teremtette) akkor a
semmivé válónak semmiből eredő voltát nem lehet állitani. Valójában nem bebizonyí
tott, vagy eleve nyilvánvaló dolog, hogy ami semmivé lesz, az semmi volt s nem lehet
ez alap Isten létének bebizonyításához. hanem Isten létének megannyi bizonyítható
nyilvánvalósága (többek között, hogy a lehetőségek végtelen rendje egy végtelen szük
képiséget feltételez.) teszi bizonyossá. hogy az elmulásra ítélt világi dolgok nem min
dig voltak, hanem a mindenható legfőbb tökély által teremtettek.

Felmerül még mint további ellenvetés, hogyha mindaz, ami egykor semmivé
lesz, valamikor semmi volt, következik-e ebből, hogyegyidőbensemmi sem állott fenn
a semmiből lett dolgokból; s nem lehetőség-e az, hogy egyszer az egyik valami vol'
semmi, egyszer a másik, de nem egyidőbennem létezett valamennyi. Ez az ellenvetés tel
jesen hibás, mert ha valami egyidőbensemmi volt, úgy az összes, az ő léte után, a semmi
ből keletkezett valamik is semmik voltak - és így az első semmiből valamivé lett
dolog előtt igen is fenn kellett állani a helyzetnek, hogy sernrninő dolog nem létezett.
Mindezen ellenmondások mellett kétségtelen marad, hogy amik egykor semmivé lesz
nek, ha egykor semmi voltak, egy első előidéző okot feltételeznek.

VIII. A negyedik "út": a fokozatból történő bizonyítás
A dolgokban értékeket, jó tulajdonságokat különböző fokokban találunk meg.
Egyes dolgokban több a szép, nemes, jó és igaz, másokban kevesebb. «Több», vagy
«kevesebb» mennyiségi viszonylagosságot fejeznek ki, a viszonylagosság pedig szükség
képpen valami abszolútra utal. Kevesebb vagy több jó, szép különbözőségei mind a
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JÓ, a Szép teljességéhez való viszonylagosságra mutatnak, mely egyúttal a részesítő, a
kisugárzó, a maga tulajdonságaiból, ugyanúgy, amint a tűz, mely a legmelegebb, min
den egyéb melegnek az oka. (Tamásnál többször előjövő példa.) Kell tehát valaminek
lenni, ami a dolgokban különböző fokban megnyilatkozó értéktulajdonságok teljes
tökélyével rendelkezik és ez az Isten.

A jelen bizonyításnak van a legnagyobb multja. A világ dolgainak több
kevesebb fokban való részessége abból, ami Istennél teljes tökéletességben megtalál
ható, feleleveníti a platoni idea világot, de még inkább a plotini emanációs felfogást.
Eszerint az Istenből sugárzik ki a szellem régiója a maga tulajdonságaival, ebből a
léleké (az egyes lelkekkel) s belőle az anyag világa. Míg a szellemben tényleges Isten
hez közeli és hasonlatos lét van, addig a lélek már kevesebb isteni tulajdonsággal és
szabadsággal rendelkezik, míg végül a holt anyag egyenlő a nemléttel. A lélek alkotása
a kozmosz, hol az élő lényekben kisebb-nagyobb fokban még a szellemiből s így köz
vetve Istenből is van valami. Plotin emanációs rendszerének, - hogy úgy mondjuk
pszihológiai magyarázata azon többé-kevéssé tudatos gondolat, hogy a tulajdonságok,
melyek kisebb-nagyobb fokban vannak meg nálunk, egy tökélyt feltételeznek, hol
ezek teljességben megtalálhatók.

A fenti bizonyítás Szent Ágostonnál és Anzelmnél is bizonyos kezdetekben meg
található. Nagy Szent Albert iskolájában is használatos volt, hova állítólag Avicenna
írásaiból jutott el.

A bizonyítással szemben igen kézen fekvő ellenvetés, hogy nem áll másból, mint
amit Anzelm a priori ontológikus Isten-bizonyításánál visszautasítottunk : ugyanis a
tökéletlen nyomán történő tökély-elgondolás tárgyának valóságos létezőül vételéből.

A két bizonyítás közötti különbség megtalálása valóban nem könnyü, azonban mé
lyebbreható meggondolás eredményre vezet. Míg Anzelmnél a tökély eszméje már
magának a létének bizonyítása volt, addig a fenti fejtegetések tényleges támpontul
és következtetési alapul veszik világunk dolgainak többé-kevésbé tökéletlen tulaj
donságait. A világ dolgainak tulajdonságai egyetlen dolognál sem elválaszthatatlan
lényegek s mint accidentiákat nem hívhatták azokat maguk a dolgok elő, mivel ez
esetben különböző okok azonos okozatokat eredményezhetnének. Ennélfogva a kérdé
ses tulajdonságokból azoknak a bizonyos dolgoknak részük van, anélkül, hogy világunk
ból valamely dolgot részeltetéül megnevezhetnénk. Mivel pedig semmiből nem lesz
semmi, ahonnan a különböző tapasztalati dolgaink több-kevesebb mértékben meglévő

tulajdonságaikból részesülnek, annak ezen megnyilvánított részleges tulajdonságok
teljével kell rendelkeznie. Ez a bizonyítás a második, vagy okozati bizonyítás egy válto
zatául is felfogható, mert a szükségképpi okozó fogalma nélkül itt sem boldogulhatnánk.
Ha valaki felvetné, hogy Isten fogalmában rejlő végtelen tökély lehetövé teszi meg·
teremtését olyan tulajdonságoknak, melyekkel ő maga nem rendelkezik, mint ahogy
a teremtmények rossz tulajdonságaival sem rendelkezik, akkor feleletünk az, hogya
tökély kisebb fokát csak tökély nagyobb fokától nyerhetni; ellenben gyarlóságok,
hiányok nem nyerhetőka még nagyobb gyarlóságtól és hiánytól, hanem a hiányosban is
van valami s azon kevés valami és kevés értékes tulajdonság oka a kevesebb részeltetés.
(Mindezekből az következik, hogy nem képzelhető el Isten tökélye szellemiség, jóság,
igazságosság, nemesség, magasztosság stb. a tökély felé utaló tulajdonságok nélküL)

IX. Az ötödik bizonyítási "út": a dolgok feletti uralomból
A világon egész csodálatos végeláthatatlan renddel találkozunk. Megannyi céllal,
összefüggéssel, melynek tudat nélküli dolgok állnak szolgálatában. Az ásvány-, állat
és növényvilág bizonyos előzőleges szellemi átlátás és elrendezésre utaló tulajdon-
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ságokkal és törvényekkel rendelkezik, melyek mind nem önmaguk okai, sem az egye
sek önmaguknak, sem egyesek a másoknak.

Amidőn tehát látjuk, hogy a tudat nélküli dolgok egy cél szolgálatába vannak
állítva, mely cél számára a legmegfelelőbb eljárás követelményeinek megfelelően tény
kednek, nyilvánvaló, hogy nem véletlen, hanem egy szándék vezeti őket a cél felé.
Az is nyilvánvaló, hogy a tudattalan dolognak nem lehet szándéka és nem töreked
hetik cél felé anélkül, hogy egy eszes lénytől irányíttatna, mint a nyíl a harcostól. Igy
tehát feltétlen szükséges egy olyan eszes tökély létezése, mely által a természet minden
dolga rendeltetésének céljához irányítódik.

A Tamás-féle ötödik istenbizonyítás jóformán teljességgel benne foglaltatik a
fenti második bekezdés rövidségében. A fenti néhány mondat jóval többet mond,
mint amennyit szó szerint véve kifejez. Amidőn csak a tudatnélküli dolgok célok felé
irányítottságáról beszél, ezzel csak kihangsúlyozni kívánja a nyilvánvaló, világunkon
kívül fennálló hatalmat, ám ugyanaz, ami a tudatnélküli dolgoknál ide utal, megvan
a tudattal és megismeréssel rendelkező lényeknél is. Igy az emberi vágyak, igyekezetek,
ideálok, a felemelkedési és továbbplántálódási vágy stb. nem egyetemes célok mun
kásaivá teszik-e az embert? Az ösztönök, valamint a félig ösztönös fizológiai-biológiai
jeladások, (mint a fájdalmak a testre káros cselekedeteknél s káros behatásokkal való
szembekerülésnél ; éhség és szomjúság jeladása, ha a szervezet fenntartásához szükséges
kellő mennyiségű tápanyagokból hiányzik valami) valamennyien egy célszerűségiszem
pontok és célok szerint meghatározott törvényszerűségekalapján mozgató gondviselőre

utalnak. A dolgok törvénye és a felettük való Isten-i uralom részletes elemzése mint
Isten csodálatos és nyilvánvaló hatalmának bizonyítása és végeláthatatlanul tovább
vezethető. Tamásnak ezen szűkremért megállapításai elégségesek voltak ahhoz, hogya
világ dolgainak átérhetetlen rendjéből és összefüggéseiből csak egy csoport célszerűségi

rendeltetésére rámutatva, bizonyítsa Isten létét, Valójában a dolgok törvényei s célszerű

ségi rendje a világ minden dolgának «csodás» voltát mutatják. Mert mi a csoda: ön
magában elégséges ok és szükségképiség nélkül fennálló jelenség, vagy történés, melyek
mögött Isten egyenes behatását kell feltételezni. Már pedig a világon semmi sincs,
amelynek utolsó fokon szükséges feltétlen miértjét meg tudnók magyarázni, ugyan
csak semmi sincs, ami a maga törvényszerűségeineksaját és szükségképi oka lenne,
csak megszokott természeti szabályok vannak, melyeket szabályos egymásra követ
kezésük folytán «természetese-nek és magától értetődőnek vesz az ember. A dolgok
végeláthatatlan törvénye, elrendezettsége szoros értelembe vett csodája mind Isten
feltétlen létére és végtelen tökélyére utalnak.

Ha a Tamást-magyarázók általában szűkszavúnak is veszik az ötödik bizonyí
tást, mégis kétségtelen, hogy sokkal kevesebbel is kifejezhető annak lényege: a világ
rend szükségkép egy rendezőre, Istenre utal.

Tamás bölcseletéből Isten megismerhetőségénekés bizonyításának tanait vettük
szemügyre. a legfontosabb alaposzlopokat, melyen minden idők kétségtelenül leg
végiggondoltabb és bölcseletileg legjobban megalapozott Isten-tana felépül. Tamás
bölcseletének épületéhez jóformán minden fejtegetés építő tégláját másoktól vette,
azonban ezen «téglák» szerenesés elrendezésével és egymásraépítésével oly nagy tettet
vitt véghez, hogy talán igaza van a legendának, mely szerint XXII. János pápa
Tamás szentté avatásakor így nyilatkozott: bármily sok csodát tett légyen Tamás,
legnagyobb csodája mégis bölcselet; művei.!

l Részletes irodalommal a szerzőnek nagyobb Tamás-füzete fog szolgálni, mely
nek jelenlegi tanulmányunk egy részét képezi.
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