
Pfeifer János

EGYÉN ÉS KÖZÖSSÉG AQUINÓI SZENT TAMÁSNÁL

Kétségtelen, hogy az atomenergia felfedezésével egy új korszak előtt

állunk, amelyben hihetetlen lehetőségek tárulnak a kutató elme és az em
beri kultúra elé. Az ember mindig szerette volna tudni, hogy mit hoz a
jövendő. Az ókor legkulturáltabb népének prófétái jövendöltek a messiási
időkről. A pogány görögök kívánesian fordultak a delfí jósdához. Madách
"Ember tragidiájában" Lucifer álomképekben mutatja meg a bűnbeesett

ember sorsát Ádámnak. Részünkrőlmerészség volna azt keresni, hogy mit
rejt a jövő, viszont kötelességünk társadalmi szempontból vizsgálódásunk
tárgyává tenni azokat az erőket, amelyek az újkor hajnalhasadásában a
jövő ember kultúrformáját és társadalmi életének kontúrjait megrajzol
ják. Az idealista az ember szellemi tevékenységének tulajdonít nagyobb
szerepet, a realista a természetadta lehetőségek felé fordul és abban lát
ja a nagyobb formáló erőt.

Kereszténység és kultúra nem azonosak

Néhány gondolatot szerétnénk előre bocsájtani. A kereszténység nem
azonos smmiféle kulturával, nincsen kultúrformákhoz kötve. (Romano
Guardini: Am Ende der Neuzeit.) A kereszténység történelmében már
különféle színezetű kultuITormák jelentek meg. A kereszténység megvaló
sítása gyarló embereken múlik, azért mindig voltak szakadékok az eszme
és cél között. Ami nem isteni eredetű és nem isteni rendeltetésű. azt min
dig lehet új formákkal pótolni és kiegészíteni. Az elavult formákhoz való
merev ragaszkodás mindig a kereszténység kárára, veszedelmére és cél
jának gátlására szolgált, szolgál ma és a jövőben is. "A kereszténység és
az egyház nem teheti magát a nyugati kultura éjjeli őrévé" (Wiener
Katholikentag). Az egyház sohasem azonosította magát egy kulturával
sem. A nyugati kultura sem keresztény. A nyugat jogtalanul keresztény
nek nevezett kulturája is bűnös az új rabszolgaság embertelen barbár
ságának megszületésében, Azt csak igazi keresztény eszmével tudta volna
megakadályozni. "A kereszténységet többször bűnös módon kihasználták
haldokló kulturák védelmezésére" (Brockmöller: Am Morgen des Atom
zeitalters). A XIII. században Aquinói Szent Tamásnak és skolasztikus elő

deinek sikerült a pogány arísztotehzmust egy nagy szintézisbe vonni, az
zal belső kapcsolatot teremteni, de nem elégedtek meg a negativ állásfog
lalással. Pozitiv munkájuk eredménye a nagy összefogás lett. "A keresz
ténység és a modern ideológiák között fennálló harcos ellentétek nem jo
gosítanak fel senkit arra a következtetésre és ítéletre, hogy egy megértő

találkozás nem lehetséges" (BT(j)ckmöller).

A mai társadalom individualista jellege

Ezek .előrebocsátása után akárhogy is vizsgáljuk a jövőt formáló és
alakító erőket, az alap-probléma mindig az egyén és közösség között fenn
álló feszültségi viszony marad. Az újkor történelmi fejlődese és kialakulá
sa individualista jelleget öltött. Az emberiség nagy részét ebből a lelkiség
ből fakadó társadalmi, gazdasági és jogrend nyomorba és rabszolgaságba
döntötte, melyből a modern ember minden erejével és igyekezetével a
közösségi életforma felé tör. Romano Guardini szerint az újkor végén Egy
világkép áll: Az önmagában nyugvó természet, az autonóm szernélyiség
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alanya és a saját nermáiból alkotó kultura, de a döntő szerep az egyéné
m.arad.

A technika és a gyáripar fejlődése az újkor végén az emberi élet alap
jait teljesen megváltoztatta. A természetes adottságok megváltoztak és az
emberi alakító tevékenység megváltoztatását követelték. De mivel ez nem
megfelelően változott, hanem a régi individualista formákban próbált to
vább működni, hatalmas szociális feszültségek keletkeztek. Ezek a szo
ciális feszültségek jellemzik a múlt század végét, sőt még a mi századun
kat is. Persze ez csak előjátéka annak a nagy átalakulásnak és változás
nak, csak előkészítője annak, ami most következik az emberiségre.

Az égés kémiai erőinek kultúrája

Eddig bármit is alkotott az emberi kultura méretekben és távlatok
ban, mindent egy nevezőre lehetett hozni, minden fejlődésnek mozgató
ereje az égés kémiai erőinek a kihasználása. Természetes, hogy az emberi
értelem a kultura különféle fokain az égési erőket más és más módon
hasznosította. Az egész emberi kulturát a mai napig "az égés kulturájá
nak" nevezhetjük. A történelem előtti időknek a kutatása is ezt bizonyítja,
hiszen az ásatásoknál LS mindig tűzszerszámokat keresünk a megtalált
csontok mellett. Az ősember tűzőn készítette el az elejtett vadat, tűzze}

irtotta az erdőt és kezdte művelni a földet. Az égési erőn alapszik a gőz

gép, a Diesel-motor, a gázturbina, a kézi fegyverek, a robbanó erők, a
kémiai változások, sőt ez fejleszti még a villamos energiát is. Az égés tu
lajdonképpen a halmazállapot megváltoztatása az energia megmaradásá
nak elve alapján. Az atomok nem tűnnek el, azok száma sem változik,
csak egymáshoz való viszonya, elosztásuknak és összetételüknek a módja
változik.

A fizikai erők lmltúrája

Ma az emberiség történelmének és kulturájának döntő pontján áll,
mely 'egyben társadalmi életét is szinte lényegesen megváltoztatja. A ké
miai erőket most a fizikai változások erői fogják felcserélni. melyeknek
hatása nem az atomok összetételétől függ, hanem az atom belső szerke
zetével. strukturájával, építményével van szeros összefüggésben. Ezekről a
hatalmaserőkről az atombombák és az atomreaktorok adnak konkrét
bizonyítékokat. Ezeknek az atornerőkneka gazdasági kihasználása és hasz
nosítása forradalmasítani fogja az egész emberi életet. Döntő változást
hoz az emberiség kulturájában. A kultura az eszmevilág győzelme az
anyagvilág fölött. Azért bizton és joggal reméljük, hogy az atomenergiát
nem az emberiség pusztulására, hanem áldásthozó javára fogják felhasz
nálni. Az atomkultura a hívő ember számára nem jelent aggodalmat és
félelmet, mert végeredményben minden tudomány csak közelebb visz
bennünket az Istenhez. Minden ilyen félelem csak a hitnek a krlzisét és a
kereszténység csődjét jelentené (Nell-Breuning).

Az atom és individuum

A régi felfogás szerint az atom egyet jelentett az individuummal.
Mindegyik a legkisebb, oszthatatlan egységet fejezte ki. Az atom az anyag
világban, a fizikai testek rendjében, az individuum pedig az emberek vi
Iágában.vahol vaz egyénekből, azoknak egymásra és egymáshoz való ren
deltségéből tevődik össze az emberi társadalom. A tudományos kutatás
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azonban bebizonyitotta, hogy az eddigi felfogás téves, az atom sem oszt
hatatlan, az atom is különféle építő-elemekből áll. Csodálatos finoman
felépített atomálls struktura, amelynek szétrombolása hihetetlen erőket

szabadít fel. Ma már teljesen átment a köztudatba, hogy az atom nem
oszthatatlan egység, hanem több láthatatlan részecskéből álló feszültségi
egység, amely elképzelhetetlen erőket rejt magában.

Ehhez hasonlóan a mi gondolatvilágunkban is változásnak kell történ
nie az emberi társadalom szerkezetéről, Az emberi társadalmat sem az
autonom indivíduumokegymás mellé rendeltsége alkotja, hanem az sze
mélyekből áll és épül fel, már önmagában is belső közösséget jelent, tehát
a sokból álló egységnek a feszültséget. Az ennek megfelelő eszmei elgondo
lás szerint lehet majd az új világot és társadalmi rendet felépíteni. ahol
majd mindez realizálódik. Igy köszönthet ránk az új kornak és napnak
reményteljes hajnala, mert amint Einstein mondja: "A probléma nem az
atomenergia - a probléma az emberek szíve."

Az ember 'személyísége

Vizsgáljuk már most közelebbről az egyén és közösség fogalmát. a
szenttamásí bölcselet alapján. Egyénről és közösségről csak embereknél
beszélhetünk (egyén = persona, közösség = communitas). Az ember test
ből és lélekből álló érzéki lény, akinek értelme és szabadakarata van, aki
a látható teremtmények között egyedül van felruházva a személy méltó
ságával és önállóságával.

Az ember összekötő kapocs a szellemi világ és az anyagi, fizikai világ
között, akit Isten a teremtés koronájává rendelt. Testével az anyaghoz.
lelkével a szellemvilághoz tartozik. Mint a régiek mondták: egy igazi rník
rokozmosz, kicsi világ önmagában, aki a beláthatatlan és élettelen világot
értékben messze felülmúlja. Gyökere és végső célja Istenben van. A meg
szentelő kegyelem őt Isten gyermekévé és Krísztus mísztíkus testének
tagjává teszi. Sok mindent lehetne még mondani az emberről, ami igaz
és való, amivel az egyes ember bizonyos sajátosságait fejeznénk ki, de lé
nyegében nem jelölnénk meg magát az embert. Azt ts mondhatnánk, hogy
az ember történelmi lény, mert ő irányítja a történelmet és szövi annak
fonalát. Avagy, hogy dolgozó lény, mert csak neki vannak maradandó
értékű munkái és alkotásai, de míndez osak bizonyos tulajdonságait je
löli meg az embernek, de nem magát a lényeget. A történelem fölött Isten
áll. Neki van minden alárendelve,

Az ember testből és lélekből áll, de nem test plusz lélek, a matema
tikai összeadás értelmében. Szent Tamás és a skolasztikus filozófia szerint,
de a valóságban is, a lélek a test formája, mely az emberi testet meg- és
átlelkesíti, hogy a kettő egy szubstancíában egyesülve lényeges egységet
alkosson és az emberi természetnek hordozója legyen. Mint értelmes lény
sajátmaga dönt sorsa és jövője fölött. Igent tud rnondaní a jó és a r06SZ
között, de nem maga szab önmagának törvényeket, létét nem másoknak,
hanem Istennek köszönheti. Nem autonom, nem is heteronom, hanem
ontonom lény (Muhler: Die Soziallehre der Piipste). Vannak erényei, hi
bái, gyarlóságai. Tud örülni a jónak, szomorkodni a bajban, mértéket tar
taní kívánságaiban, tud segíteni és áldozatot vállalni másokért.

Amikor az emberről beszélünk különbséget kell tennünk az indivi
duum és a persona, az egyed és a személy között. Az individuum a meg
oszthatatlanságot jelenti. Az elhatároltságot más egységektől ugyanazon
nemben. Individuum lehet állat, növény és még a holt any.ag is, de csak
ugyanabban a rendben. A személy ellenben számszerű egyetlenítés a szel-
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lern területén, egy meghatározott énnek az egyszerisege, amely már nem
cserélhető fel és mint ilyen nem része az azt átfogó magasabb egésznek.
(Substantia síngularís compieta ut altquod totum in se subsístens ratíona
Iís.) Az emberi személy megismeri és meghatározza önmagát. A személy
a cselekvésnek, tulajdonságoknak, jogoknak és kötelességeknek a hordozó
ja, nem az egyed. A személy is egyes lény, amennyiben másoktól el van
határolva, (ens índíviduale), de közös lény is, amennyiben másokkal vi
szonyban áll, másokra viszonyítva van (ens socíale), A személy fogalmá
hoz hozzátartozik az önállóság és másrautaltság, a másikhoz viszony és
viszonyítás (Huszár: Metafizika). Egy személy tehát csak akkor jut pl a
tökéletesség fokára, ha saját énjének e két tulajdonságát önmagával és
másokkal szemben is megvalósítja. Minél világosabban felismeri és meg
valósítja másokkal szemben önmagától is sugallt és fennálló kötelességeit,
annál magasabbra jut a tökéletesség fokán. Viszont, minél inkább függet
leníti és autonommá teszi magát Istennel és felebarátaival szemben, an
nál inkább az individuum nívójára sűllyed, sőt bűnt követ el Isten és em
bertársai ellen (Pieper: Das christliche Menschenbild). Ezért a keresztény
erkölcs a tökéletesség fogalmát nem a közösségtől való elfordulásban. nem
az individualitásban, hanem Istenre és ,a felebarátaink felé irányuló sze
retetben, másszóval szocíális kötelességeink teljesítésében látja. Ez már
önmagában is feltételezi a közösség létezését.

Az ember társadalmi lény

Arisztotelész az embert "zoon politikon"-nak nevezi (Politika r. II,.
1253 a). Ez egyszerűen a görög városállam közösségeben élő emberre vo
natkozik. Nekünk sokkal többet mond, mint annak latin értelmezése, me1y
szerint az ember "animaI sociale". A latin és a magyar kifejezés nem ad
ja vissza a szónak azt az értelmét, amit annak Arisztotelész tulajdonított.
A görög meghatározás értelme szerint az ember: "animal sociabile és
socíale", Tehát magában hordja a képességiséget és a ráutaltságot is a
közösségi életre.

Az embert megilletik azok a tulajdonságok, amelyek az értelmes lény
nek velejárói. Az ember nemcsak individuum, annál sokkal, több: persone,
személy, egyén. Lénye nem az individualitásban. de nem is csak a perso
nalításban - amennyiben ez az individualitás legnagyobb foka - hanem
a másokkal való együttélésben és együttműködésbenvan. Csak igy juthat
el saját tökéletességének legteljesebb fokára, Az emberben megvan a ké
pessegíség erre az együttélésre és együttműködésre. Ez annyira evidens
mindnyájunk előtt, hogy nem szorul bizonyításra sem. Legfeljebb csak
azt lehetne vizsgálni, hogy ez a képesség milyen vonásokban és adottsa
gok6an nyilatkozik meg. Az ember a másokkal való együttélésre és együtt
működésre rá is szorul. Ez látszólag mint hiány mutatkozik az emberben,
de mégis hozzátartozik tökéletességéhez. Sok mindenre rászorul, amire
önmaga nem képes, amire talán önmaga sem gondol, de valójában idegen
segítségre szorul, Ez a segítségre és kiegészítésre szorultság az ember te
remtményi voltának korlátoltságát, végességét fej,ezi ki, de mégis inkább
gazdagság, mint szegénység az emberben. A látszólagos gyengeség igazá
ban erősséget jelent. A nyelv, irodalom, művészet, kultura nem képzel
hető el,csakemberi közösségben, Szülőí, gyermeki, felebaráti szeretet,
más erkölcsi értékek osak embereknél Jehetségesek, akik közösségben él
nek. Mindezekből világos előttünk, hogy az ember közösségí lény a socia
bilitas és a socialitas kettős természetével, a képességiség és ráutaltság
tulajdonságaival, mint "ens sociabile" és "ens socíale".



Az emberben ezeket a metafizikai vonásokat bizonyos fizik.ai erők

aktualizálják, mozgatják, amelyeket két eredőre lehet visszavezetni. Az
egyik közvetlenül, természetszerűen működik az emberben, mint valami
"appetitus naturalis" a test és lélekből álló természetbőlkifolyólag, a má
sik pedig közvetve az értelem mérlegelésévelés közreműködésével (Vier
.kandt: Handwörterbuch der Soziologie). Az első esetben az akarat inkább
az emberi természettel, a második esetben inkább az emberi értelemmel
működik együtt: "Voluntas et natura" - és - a "voluntas et ratío"
(Wessenswille és Kürwille). Akár az irracionalitás, akár a racionalitás
alapján mérlegeljükaz emberi természetet vagy akaratot, az embert mind
kettő a közösség felé viszi, amely nélkül képtelen létezni. Ezeket persze az
emberben szétválasztaní nem lehet (Nell-Breuning: Gesellschaftliche
Ordnungssysteme). Az ember szubstanciális egység a közösségben is, saját
cselekedeteirőlönmaga felelős, az egyén öntudatával és 'szabadakaratával.

·A közösség bölcseleti és társadalmi szempontból

Azt mondottuk, hogy az ernber közösségi lény képessége és ráutaltsá
ga szerínt. De mi az a közösség? Többféleképpen lehetne meghatározni.
Mi a közösséget egy célra törekvő és annak eléréséért együttműködő sze
mélyek rendi egységének fogjuk rel (Welty: Gemeinschaft und Einzel
mensch). Szent Tamás többféle egységet különböztet meg: unitas substan
cialis, unitas ordinis, unitas compositionis, unitas agregationis. Az ember
szubstanciális egység, állománya, lényege szerint egy, osztatlan egység.
Ami állománya szerint egy (simpliciter unum), az bizonyos szempontok
szerínt lehet sokféle (secundum quid). Ami állománya szerínt egész, al
kotó részeinek összetételeiben egyszerűen egy (simpliciter unum). Részei
léteznek, de csak az egészben szubstanciák. Ami pedig állománya szerint
különböző és járulékaiban egy (per accidens), az egyszerűen különféle és
csak bizonyos szempontok szerint egy. Ilyen pl. a sok emberből álló nép.
A kődarabokból álló kőrakás, a fákból álló erdő. Ez az unitas ccmpositi
onis, vagy unitas ordinis, a rend egysége. Az összetétel, az egymásra hal
mozás különféle változatokban csak akcidentális, járulékos forma, de nem
"forma substancialis", Ezeknél nem beszélhetünk egyszerűen egyről, csak
bizonyos szempontok szerint, mert léte szerint a sokféleség megmarad. A
sokból egy lesz, de csak bizonyos rend szerint (secundum ordinem tantum).
A házakból város, katonákból hadsereg, fából erdő, téglákból ház. Ahol
tehát a forma csak rend, összerakás. vagy halmozás, ott nem beszélhe
tünk természetes egységről. Szent Tamás szerint különbséget kell ten
nünk az egyszerűen egy (simpliciter unum) és rend szerint egy között
(secundum ordinem unum, unitas ordinis), amely a leglazább egység (mi
nima unitatum).

Ilyen értelemben beszél Szent Tamás a világegyetem, az emberek,
angyalok és az élettelen lények egységéről. Krisztusban már az "unitas
ordinis" kifejezést csak a "voluntas humana" és az "operatio divina" fo
galmaknál használja, míg az istenség és emberség egyesülésénél kizárja.
A Szentháromságnál hozzáfűzi: Sed cum hoc etiam unitas essentiae. Is
tenben ugyanis nincsen fölé és alárendeltség. A test és lélek egyesülésé
nél nem "unitas"-ról, hanem "unio ordinis"-ről beszél. Az univerzumban
Isten az egyes alkotó elemeket egymásra rendelte, hogy azok az egységes
világhoz tartozzanak. Az univerzum (világmindenség) tökéletessége nem
az "unitas personalis"-ban áll, hanem "eiUJS quod est unum sub positione
vel ordine".

A nép az összetételnek vagy a rendnek az egysége. (Unitas composi-

'120



tionis aut ol'dinis.) Az állam-közösségben számszerint is különféle emberek
vannak, akik születnek és meghalnak. Az anyag szerínt tehát nem marad
meg az állam, mert polgárai mindig mások, de igenis megmarad a faj és
forma szerint, a rend egysége szerínt, akülönféle hivatásokban és foglal
kozásokban. (Quantum ad speciem sive formam, propter ordinis unitatem
in officiis distinstis.) így van ez az egyházban is, ahol a tagok Istenre és
egymásra vannak rendelve. A közösség fogalmához általában az önma
guknak és önmagukban való lények sokfélesége, valamint bizonyos rend
béli egység tartozik. (Pluralitas suppositorum et quaedam unitas scilicet
ordinis alucuius.) A nép ugyanis az emberek sokasága valamilyen rendi
egységben összefoglalva (STh. I. qu. 31, 1.'ad 2).

Minden közösség egyénekből áll, akik egymástól külső és belső lét
mozzanatokban különböznek. Mindegyikneksajáto5 természete van. Az
egyén legfőbb értéke a halhatatlanság. Lét és érték feltételezik egymást,
mint az igaz és jó. (Ens et unum, ens et verum, ens et bonum convertun
tur.) Ez egyik sem változhat az emberben, amiért is az ember a legfőbb

érték marad. Az ember még a kapitalista ember-munkapiac területén is
ember marad, sem az ember-kereslet, sem a kínálat nem változtathat ér
tékén. Értéke nem függ attól, hogy kevesen .vagy sokan vagyunk. Halha
tatlan lelkünk révén Isten képmásai vagyunk, végtelen értéket hordo
zunk magunkban azanyagvilággal szemben.

Az egyén és közösség találkozása

A közősségben találkozik az ember az emberrel, ott vesznek egymás
ról tudomást, elkezdve a családi fészektől a kisebb közbeeső közösségeken
keresztül egész az állam-közösségíg, A közösségben szebb, könnyebb, bol
dogabb, emberibb lehet az élet, de szomorúbb, boldogtalanabb, keserűbb is.
Attól függően, hogyan koordinálódnak egymáshoz. A harmonikus együtt
éléshez igazságosság, béke és szerétet kell, melyek már az erények világába
és rendjébe tartoznak. A közősségi életben tekintélyre is szükség van,
hogy az a közakaratnak végrehajtója legyen, de sohasem önkényesen,
hanem a természetjog keretein belüL A közösség tehát egycélra irányul,
melyet a bonum commune (közjó) gyűjtő fogalmával tudunk a legtökéle
tesebben kifejezni. Mivel az ember természeténél fogva képes és alkalmas
a közösségí életre, fontos és szükséges a közösségí gondolat ápolása. A ta
pasztalat világosan bizonyítja, hogy a közösségi élet csődbe jut a kőzős

ségi öntudat nélkül. A legtökéletesebb közösségnek, magának az államha
talomnak a jóléte, rendje és békéje is ettől függ. De ez a tétel áll az egy
házra is. Szent Tamás szavaival élve: az ember nem azért kőzösségí lény,
mert mások segítségére szorul, hanem fordítva: mivel az ember társas
lény, rá van utalva arra, hogy mások segítsék egyéni, sajátos céljainak
elérésében (Quum homo sit natumliter animal sociale, indiget ab aliis
hominibus adiuvari ad eonsequendum proprium finem. ScG: III. 17, 3).
Egy ember sem tud emberi szinten önmagában létezni, mert természeti
adottsága, hogy közösségben, társaságban éljen. (Unus homo non sufficit
sibi solus ... unde naturaliter inditus :est homini, ut in societate vivat.
SeG. III. 85, 10). Az emberi természet velejáró tulajdonsága, hogy társa
dalmi és közösségi lény, csak sokaságban, közösségben tud élni. (Naturale
autem homini, ut sit animal soeiale et politicum, in multitudine viven&.
Reg. principium I. l). Az embereket külső cselekedeteik fűzik egymáshoz,
és földi boldogságukat osak a közösségben tudják elérni, mert természe
tüknél fogva kultur-lények. Az ember még akkor sem választaná az egy~

düllétet, ha mínden szükséges földi jóval rendelkezne is, mert természeté-

7Z1



nél fogva kőzösségi lény és osak emberekkel képes együttélni (Sth. I, II.
100, 2). Ezeket a gondolatokat Szent Tamás Arisztotelészetikájához fű

zött kommentárjában fejtegeti (I. le ct. 9, II. lect. 10).
Ezek után kérdezzük, mi Szent Tamásnak a véleménye az egyén és

közösség egymáshoz való viszonyáról? A nézetek és felfogások ezen a
téren sokszor eltérnek, sőt ellentmondanak. Egyet azonban előre leszö
gezhetünk: Szent Tamás nem volt individualista a humanizmus felfogása
szerint. Az ő individualizmusa egészen más természetű.

Arisztotelész felfogása szerínt az egyén az államért van, viszont mi
Szerit Tamással együtt azt valljuk és tanítjuk, hogy az állam az egyén
magasabb céljait van hivatva szolgálni és előmozdítani. Ebből látszólag
azt a következtetést lehetne levonni, hogy a régiekkel szemben mi a kö
zösséget feltétlen alárendeljük az egyén érdekeinek. Vizsgálódásaink egé
szen más képet nyujtanak; Szent Tamás határozottan kitart a tétel mel
lett: "Bonum commune melius est et divinius quam bonum unius", sőt

"quam bonum privatum". A közjó jobb és istenibb, mint az egyes ember
jóléte, sőt mint a saját jólétünk. Szerit Tamás műveiben 60 helyen említi
meg ezt a gondolatot. Néhány helyen a "legnagyobb", a "legjobb", és a
"legistenibb" kifejezések szerepeinek. A közösségnek a java a legfőbb, az
összes emberi javak között (STh. II-II. 124, 5 ad 3). Az egyénnek az ér
dekea közösség érdekeivel összehasonlítva mindig ·a legkisebb (STh. Il
II. 134. 1 ad 3). A személynek a javai a legkisebbek az összes javak kö
zött (Sent. II. dist. 11. qu. 1).

Az egyériegyedül reálisan létező, de mint résznek bele kell illeszked
nie a közösségbe és az egyetemességbe. Saját célját az egész célkitűzései

hez kell szabnia. A szellemi lények kivételezett részei az egésznek: (partes
principales, és mint ilyenek: propter se ipsas quaesitae. A közösség csak
alárendelt rész, csak az analógia szerint és az egyetemesség keretein be
lül külön egész. A mennyországban is vannak különbségek Isten és a lel
kek között. Különben nem volna alárendeltség. Az egyénnek tekintettel
kell lennie a közjóra. tekintélyre, kormányzásra, a gazdasági és társadalmi
rendre, valamint felebarátaira, mert szükségképpen és természeténél fog
va tagja az egésznek. Nem a kiegészítésre és segitségre való ráutaltsága
alapja és gyökere társadalmat alkotó természetének, ez már adottság
(natura - habitus).

A közjó és egyéni jó

A közjó és egyes emberek javai között nemcsak számbeli, hanern
formális különbség van. A "bonum commune" nem azonos a tömeg vagy'
az összeg fogalmával, nem a "bona singularia"-t jelenti, hanem az egész
nek a jólétét, melyre az egyén is el van kötelezve természeténél fogva.
Nem lehet senki sem jó vagy erényes ember, ha nem alkalmazkodik a
kőzősséghez, ha érdekeit nem veti alá a közösség érdekeinek. Más szóval
egész létezésünket arányosítani, viszonyítani kell a kőzösség érdekeivel.
Nincsen egyéni jólét közjó nélkül. Az egyén a közösséghez tartozik - est
multitudinis - rá van irányítva, mint célra - ut ad finem. A közösségnek
és az egyénnek közös céljai vannak, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet
nek sajátos céljaik is. Sokszor ezek a sajátos célok keresztezik egymást,
de akkor a közjó az irányadó és előbbre való. A rész van az egészért.

Az így felmerülő nehézségeket Szent Tamás az előbbi tétellel sirnitja
el: "Bonum commune melíus est et divinius, quam bonum unius si utrum
que eiusdem generis". Az egész, a közösség mindig túlsúlyban marad az
egyénnel szemben. Más a helyzet a kegyelmi élet síkján. Az üdvösség
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rendjében az egyén megelőzi a közösséget. mert az egyénnek van szüksége
az üdvösségre, Szentségek vannak az egyén míatt, Az Istennek szentelt
élet magasabban áll a kegyelem rendjében. Az egyetemesség érdeke
előbbre való az egyes emberek érdekeinél, ha azt ugyanolyan értelemben
vesszük. A közjó az egyéni érdekeket ugyanabban a rendben mindig meg
előzi. Az Isten akarata ezerint is mindig előbbrevaló, mínt az egyéni ér
dek, de csak akkor, ha ugyanabban a nembe vesszük. (Bonum commune
potius bona privato, si sit eiusdem generis. Bonum commune melius est et
divinius, quam bonum particulare unius, si accipiatur utrumque in eodem
genere. STh. 2. II. 152, 4 ad 3). A közjó az egész, melynek az egyén mint
az egésznek a része alá van rendelve. Tehát mint résznek az egészbe kell
illeszkednie, mert abban a célja is adva von (bonum est totum). Ezeket
az argumentumokat Szent Tamás a helyes gondolkodásból vezeti le (recta
ratio). Az erények alapján is előbbre való a közjó, az egyén jóléténél.
Annál tökéletesebb az erény, minél inkább a közjóra irányul (STh. II-II.
141. 8). Sajnos, ezeket a helyeket figyelmen kívül hagyták és Szent Ta
mást individualistának könyvelték el. Még az új skolasztikusok közül is
kevesen vették észre, hogy Szent Tamás nem humanista, hanem keresz
tény individualizmust hirdet. A lélek individualizmusát (Steinbüchel,
Schilling, Linhardt).

Az egyén és állam-közösség

Az állam evilági hatalom, a lélek túlvilági érték. Tehát mindegyik
más a maga nemében. Ezzel bukik minden olyan individualista felfogás,
amely szerint az állam jogtalan és védtelen az egyénnel szemben, sőt,

hogy az állam alárendeltje az egyénnek. Ha az állam evilági, az egyént
is, mint evilági lényt állítom vele szemben. A földi életben az egyén az
állam alattvalója, köteles neki engedelmeskedni. Az állam viszont nem
lehet hűtlen önmagához, hiszen sajátmagának ártana azzal, ha polgárainak
jogát csorbítaná, vagy semmibe venné. Ez az erkölcsi értékre is áll.

A lélek a természetfeletti rendben magasabban áll, mint a teremt
mények, a világ természetes rendjében: "superior omni creatura". A ter
mészetfölötti rendben is van fölé- és alárendeltség. Az egyén halhatatlan
lelkével tagja és része a túlvilági közösségnek is az egyház és Isten or
szága területén. A keresztény ember a földi dolgokban az államnak, lel
kiekben az egyháznak van alárendelve. Az ember fölött mint cél és egész
áll az Isten országa, amely lelki és szellemi értékeivel hivja és köti az
egyént, aki el van kötelezve az egésszel szemben: a rész az egészre irá
nyul, mint célra (pars totum ut ad finem). De ez nem jelent áldozatot,
mert ott már a legboldogabb országról van szó, ahol egyén és polgár
azonos fogalmakká lesznek, a boldogság és cél egyet jelentenek a lélek
számára (optima civitas).

}lz egész és rész

Aki Szent Tamásnál más értelemben keresne individualizmust, an
nak a közösség fogalmát csak az államra kellene összeszoritania, vagy a
fogalmakat kellene kiüresítenie. Az univerzumban minden alacsonyabb
közösség a magasabbért van, annak szolgálatában áll. A földiek a túlvilág
szelgálatára. Az egyén az egyedül létező szubstancía a túlvilágon és a föl
dön is, de ez nem akadályozza őt sem itt, sem ott abban, hogy ne a közös
séghez legyen láncolva. A soknak a java nem számtöbbletet. nem a kőzös

ség hasznát jelenti, hanem az egészét (totum). Asajátmagunk énje meg
előzi felebarátaink és a közösség jólétét, de nem előzi meg az egészét. A
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kőzjó az egesz, melynek az egyén, mint rész lekötelezettje. A résznek
célja és lényege az egészben van. Az egésznek előbb kell lennie, mint a
résznek. Arisztotelész szerint az állam előbbre van, mint a család, és előbb

mint az egyes ember. Szerit Tamás is azt mondja: az egész természetsze
rűleg előbbre van, mint az anyag részei, ha bár a részek a születés rend
jében előbb vannak. (Totum est prius naturaliter quam partes materiae,
quamvis partes sint priores ordine g,enerationis. Komm. Aristotelés Poli
tikáj ához : L L l.)

Sajnos, az utókor nem vett magának elegendő fáradságot ahhoz, hogy
Szent Tamás szocíális gondolatait kifejtette és méltatta volna. A mondot
takból világos, hogy Szent Tamás határozottan állástfoglalt a közösség
mellett. Szerinte két tökéletes közösség van: egyház és állam. A Corpus
Christi és a communitas perfecta civitatis. Egyik lelki síkon, a másik evi
lági viszonylatban. Mindkettő önálló és független hatalom a maga terüle
tén: in eodem genere, eiusdem generis. (Immortale Dei: "Una-quaque
maxima potestas in suo ordine"). Minden túlzás igazságtalan az egyénnel
és közösséggel szemben. Az individualisták az egyént vélték megvédeni
az állammal szemben, azért az egyént eloldották az egyháztól és az ál
lamtól. Szent Tamásból is individualistát véltek kihámozni. így született
meg társadalmi és gazdasági síkon a nyerészkedésre és kizsákmányolásra
épülő kapitalizmus.

Az egyház védekezése

Az egyház tanítása: "Extr,a ecclesiam nulla salus", az egyházon kí
vül nincs üdvösség, lényegében annyit jelent, hogy a Krisztushoz való
tartozásnak közösségí formát kell öltenie, az egyénnek a közösség tagjává
kell lennie. Különben nem tartozik Krísztushoz, nem juthat el az örök
üdvösségre önmaga erejével az egyház nélkül. Az egyház a "sponsa
Christi", Krisztus menyasszonya, érte halt meg a Krisztus, a menyasszonyt
váltotta meg saját vére árán, őt viszi majd be az örök üdvösségre. Aki nem
tartozik bele ebbe a menyasszonyi közösségbe. belsőleg nincs hozzákötve
és elkötelezve, annak számára nincsen megváltás. (Pars aut ad totum aut
nihil.)

Szerit Tamás szerint a közösség nincs és nem is lehet az egyén ellen.
A közösséghez való kötöttség hozzátartozik az egyén tökéletességéhez,
azért nem szabad félnünkés idegenkednünk a közösségtől, melyet Szent
Tamás egyértelműen alkalmaz egyházra és államra. A szó igazi értelmét
mindkét esetben komolyan kell vennünk. Hogy az egyháziak között is
akadtak individualisták, annak oka abban rejlik, hogy Szerit Tamás éles
megkülönböztetését: "Si accípiatur utrumque in eodem genere", nem vet
ték szigorúan.

Három tökéletes közösségről beszélhetünk: egyház és állam földi za
rándoklásunk ideje alatt, a mennyekországa pedig evilági életünk befeje
zése után az örök életben. Az embernek ősösztöne és rendeltetése a boldog
ság utáni vágy, Földi boldogságát csak a tökéletes társadalmi közösség
ben, lelki boldogságát az egyház kegyelmi életében érheti el, a krisztusi
test titokzatos közösségeben. De maradék nélkül és a legtökéletesebb mó
don csak Isten országának lelki közösségében (bazileia thou Theou), az
örök boldogságban. Ez a legtökéletesebb közősség (communitas perfec
tjssima), ahol az ember a legtőkéleetsebb egyéni boldogság részese lesz
(bonum commune separatum). Az igazi közösség az Atya és gyermekei,
a Teremtő és teremtményei között: ad ducem et ad invicem. A földi bel-
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dogság csak halvány árnyékképe ennek, egy csepp az örökboldogság mér
hetetlen tengeréből.

Az atom és egyén ősszehasonlításakor azt mondottuk, hogy ami az
atom az anyagvilágban. az az egyén az emberi társadalomban. Mindket
tőben óriási feszültségek és hihetetlen erők rejlenek. Az atomkorszak tár
sadalmát azaz eszme fogja felépíteni, amely az emberben szunnyadó gi
gantikus erőket összhangba tudja állitani és a közösség tagjainak boldo
gítására tudja fordítani. Amely az egyén és közösség harmonikus relációját
meg tudja teremteni. Ennek a társadalomnak mozgató ereje a szeretet,
legnagyobb értéke pedig az ember.

IRODALOM: Aquinói Szent Tamás művei. Summa Theolog1ca, Summa contra Genfiles.
- Brockmöller: Christentum am Morgen des Atomzeitalters. - R. Guardini: Am Endc der
Neuzeit. - Huszár Gyözö: Metafizika. Kecskés P.: A bölcselet története. - E. Kurz: Indi
víduurn und Gemeinschaft beim Hl. Thomas von Aquín, - Marx: Töke. - Messr.H:
Naturrecht. - NeIJ-Breuning: Gesellschaftllche Systeme. - J. Pieper: Das chrístttche
Menschenbild. - Schütz: Bölcselet. - Steinbüchel: Christliche Lebenshaltungen. - Vier
kandt: Gesellschaftslehre és Handwörterbuch der Soziologie. - Welty: Gemeinschaft und
Einzelnmensch és Sozialkatechizmus. - Wulf: L'individu et le groupe dans la scolastique
du 13. siécle. - A pápák szocíáüs körlevelei.

•
KARACSONYIFOHASZ

Aldott vagy Te az asszonyok között 
Te hoztad közénk Istennek Fiát . . .
Ö áldott Asszony, hallgasd meg fohászom,
mely [eléti száll a mindenségen át.

Az embereknek legszebb ünnepén,
karácsony éjén kérlek, nézz le rám
és lásd meg: álom nélkül, telve vággyal,
szív-melegemmel írom halk imám:

Te tudod jól, hogy mit jelent a gyermek,
tudod, hogy érte lelkem hogy eped -
anya szeretnék lenni, boldog mint Te,
míkor először láttad Gyermeked.
A te végtelen anyaságod lüktet
bennem és forró vágyak tüze ég:
hadd legyen édes, szép karácsonyunk, kis
Jézuskánkat már küldje el az Ég!
Hadd rinqassam. a karomban kis testét,
hadd hulljanak rá boldog könnyeim,
hadd érezzem, hogy megdobban kis szíve,
hadd érezzem: e drága kincs enyim!

Viruló, anyás termőföld a testem
s ha érzem: benne él már magzatom,
csak rá gondolok majd és lelkünk mínden
szépséqét kicsiny lelkének adom!
És beléoltom muuien. mozdulással, .
hogy boldog legyen, tiszta és szelid -
a Föld s az Ég közt szerelmünk gyümölcse,
a drága pici gyermek lesz a híd!
Ö. Mária, hát hallgasd meg fohászom ...
Kedves néked ís égi, szép szerelmünk;
hát engedd meg, hogy Karácsony nagy éj én
Isten elé is véled térdepeljünk
és együtt kérjük alázatos szívvel,
hogy teljesítse szívünk óhaját
s az eljövendő sok karácsony estén
együtt legyen egy boldog kis család. B e r k e s L i d i a
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