
V ANYÓ LAsZLÓ

AZ ÚJKORI GONDOLKODÁS
ÉS AQUINÓI SZENT TAMÁS

A. .Jcözépkorí'' elnevezés a középkor filozófiájára csak annyiban találó, ameny
nyiben közvetít az ókori és az újkori gondolkodás között, Sok mindenben ha
sonló még az ókorihoz, onnan örökli a gondolkodás számos elemét, de már jelent
kczik benne az a fordulat is, amit "újkorinak" nevezhetünk. amikor is az ókor
ra jellemző kozrnocentríkus gondolkodás helyébe a lét antropocentrikus értelme
zését állította. A kozmocentrikus gondolkodás a kozmosz igézetében él, tételesen
megfogalmazott állításait a kozmoszra vezeti vissza, abból a szempontból értelmezi
a Iétét. Ezzel szemben az antropocentrikus gondolkodás az emberre vezeti vissza
állításait. Ez az újkor sajátja, míg az előzővel jellemezhetjük általában a klasz
szíkus görög filozófiát. A lét antropocentrikus értelmezése jelentkezik Szent Ta
másnál, anélkül azonban, hogy a létező és a létet értelmező alany között fennálló
ontológiai különbséget megszüntetné.

Metz hívta fel a figyelmünket Aquinói Szent Tamás jellegzetesen újkori
"gondolkodási formáira" (Christliche Antropocentrik,München, 1962). Ez utóbbin
azt a filozófiai előzményt érti, amely ki nem mondva míndcn állítás mögött
meghúzódik, amelyre mint értelmező principiumra, minden állítás visszavezethető.

A gondolkodási forma egészen általánosan eleve megszabja a rálátást a gondol
kodás tárgyára. Ez természetesen nem rnindia tudatos, és nem is ken mindig
tudatosnak lennie. Sőt. leggyakrabban a háttérből irányítja a gondolkodást anél
kül, hogy a gondolkodó alany maga mindiz tudatában lenne annak, hogy gondol
kodása müven előzményeknek engedelmeskedik. A gondolkodásnak így értelme
ZE! t f'orrná ia ritkán lép elő teljesen tisztán, inkább beburkolódzik a tartalmi állí
tások sorozatába. mínt azoknak rendező elve, belső struktúrára. Akkor érthetiük
meg leginkább. ha egy-egy korszakalkotó gondolat történeti kibontakozását kö
vetjük. Az új tartalmak rendszerint régi külsőben jelennek meg, amely még rész
beneIfedi őket. és akadályozza feJismerésüket. Az ember mtndía adott történelmi,
kulturálís és filozófiai szemléletí formákkal kezdi életét, és élete folyamán azo
kat az előzményeket alakítja, amelyekbe beleszületett. Az is lehet, hogy valami
nemzedékeken át természetes volt, de csak akkor válik valóban tudatossá, amikor
már kezd kérdésessé válni, amikor új értelmezési horizont alá kerül, ami élesen
mcrtvtláaítia. Valami hasonló történik a művészetekben is. Greco például a késői

"I'intoretto peremfteurálnak festői lehetőséaét bontakoztatta ki. Plotinosz és Pla
tón viszonya szintén jól érzékelteti, hogyan kerülnek az előzőleg csak vázlatosan
felvetett, s abban a rendszerben minden kűlönősebb jelentőség nélküli problémák
ezv kövotkovő f'ondolatrends7er gyújtópontjába. Plotinosz azt hitte, hogy nem tesz
mást. mint Platónt értelmezi.

Szent Tamás is a21t hangoztatja Arisztotelész-kommentárjaiban, hogy csak a
"filozófus" eredeti szándékát adja vissza, de éppen ilyenkor lép túl rajta. Az a
gondolkodási forma, amely nála kezd feltűnni, döntően befolyásolta, sőt megha
tározta a későbbi európai gondolkodást. Nem is érthetjük meg igazán sem ko
runkat. som a kort mozzató eszméket annak a döntő fordulatnak az ismerete nél
kül, amely Szerit Tamás gondolkodásában vette kezdetét.

Az ókori háttér

Szent Tamás a gorog bölcselettel nem találkozott olyan közvetlenül mínt az
-egyházatyák. Már az ókori görög bölcselet környezetében terjedő kereszténység
nek is át kellett alakítania az emberről ráhagyornányozont képet. Új antropológía
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kialakítására volt szükség, annál is inkább, mert ezzel az ókor igazában nem
rendelkezett. Az ember képe nagyon elmosódik a kozmikus háttérben. Tapasztala
tilag a keresztény ember is ugyanúgy látta a világot, de mégis másképpen viszo
nyult mind önmagához, mind a világhoz. Mivel a kinyilatkoztatás elsősorban 8?

embert érintette, s rajta keresztül a világot, ezért az értelmezési szempontot szük
ségképpen felcserélte. Az átalakítást már Szent Tamás előtt elkezdték az egyház
"tyák, s a középkor sok részletkérdést készen kapott. Az egyházatyák azonban
elsősorban teológusok voltak, Szerit Tamás nagy érdeme az új nézőpont módsze-.
res bölcseleti kialakítása.

A görög ember - kinyilatkoztatás hiányában - egyedűl értelmére volt utal
va a lét értelmezésében. A világ - a létező dolgok összessége - kozmosz, vagvis
rend, amelyben az egyedeken a szükségszerűség (ananké) uralkodik. Az ember,
mínt bármikor megismétlődő egyed, mint atom volt a kozmosz polgára (kozmo
po/ítész), és végső soron a sorsnak (heimarmené) esett áldozatul. A kozmosz 
mínt a görög gondolkodás mínden állítása rnögött meghúzódó modeűl - jelen
van minden elgondolásban; az istenekre éppúgy kiterjed, mint az emberekre.
Ezért jár tragikus következményekkel, amikor a klasszikus korban Platón Szók
ratészben az erényes embert próbálja megrajzolná. Az erényt - éppen a kozmo
centrikus gondolkodási forma miatt - nem lehet egyértelműen etikai kategóriá
nak venni. A kiválóság, az erény (areté) az, ami elüt az általánostól, ami ki mer
válni a közösből. amiért tehát lakolnia kell. Az erény, a kiválóság a rend ellen
téte, s ez alatt egy másik, még mélyebb ellentét húzódik meg; a gondolkodás és
a lét ellentéte.

A görög szellem meg is próbálta egyesíteni a kettőt, először Parmenidész,
majd jóval később Plotinosz. Az embert és világát is átfogó új szempont kere
sése jelentkezik nála. Csakhogy az értelmet (logosz) legyőzi a természet (j iizisz) ,
az egyedít. az általános. Az "isteni" világ nála is visszaszívja a belőle kivált
egyedeket. a tudatost itt is legyőzi a tudattalan. Az ember kiválása (eksztazisz)
egyenlő az eredeti, ·kozmikus természetbe való visszatéressel (Enneades VI. 9, 7).
E kísérletek azért végzödtek az emberre. nézve tragikus eredménnyel, rnert a világ
rendjét az ember-atom nem lépheti át. Az ember a görög gondolkodásban nem
haladhatja meg a természetet, nem léphet túl rajta, hiszen létének alapja és
magyarázata a világ. Az ókori kísérletek után, melyek nemcsak a bölcseletben,
hanern a klasszikus kortragédiáiban is jelentkeztek, az embert egyre kevésbé
dialektikus és egyre inkább materialista módon fogalmazzák meg, Mintha
megszünt volna a feszültség, és a gondolkodás feladta volna a küzdelmet. A görög
szellern fellángolása jelezte ugyan, hogy az emberben van valami többlet az anyag
gal szemben, kozmoccntríkus szemlélete miatt azonban nem tudta kibontakoz
tatní, A kozmocentrikus gondolkodási forma nem tette lehetövé az ember szel
lemiségének igazolását. Bár mindig újra és újra fel merült a kérdés, de egyre 1.;1
sebb hullámot verve, és minden megoldási kísérlet ezen a kereten belül maradt,
nem tudott túllépni ezen az alapon.

A kozmocentrikus gondolkodásból ered a görög szellem másik [ellegzetessóge:
il múltra irányulás, A görögök figyelme a kezdet (arché) és a keletkezés (genc:zi.sz)
.elé fordul, Nem annyira a j-elen vagy a jövő a fontos számukra. hanem a múlt.
.':"z eredet a görög gondolkodás számára egyenlő az eredetiséggel, a hiteles minta,
'imely mindig a múltban lelhető feL Ha sikerül ehhez a mintához visszatalálni.
akkor sikerül a jelent is értelmezni. Nem a jövő építése a cél, hanem a múlt re
konstruálása.

Mindazt, amit eddig mondottunk nem cáfolja meg a görög gondolkodás ant.ro
pomorf jellege, ami nem azonos az antropocentrikus gondolkodási formával. Csak
annyit jelent a görög gondolkodás antropomorf jellege, hogy tartalmilag minrlen
állítás az emberre vonatkozik. De amikor magyarázott, a tartalmi állításokat
rendszerezte, a dolgok értelmét mutatta, akkor mindig a kozmosz volt a rendező

szemporit. A kozmosz képezte a tartalmi állítások látóhatárát, a szempontot,
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amelyben valami egyálcalan érthetőnek, megmagyarázhatónak tűnhetett. A gorog
gondolkodás tartalmilag emberközpontú volt ugyan, de formáját tekintve kozmo
centrikus. Sem az egyedi, sem a személyes lét nem volt megfogalmazható benne,
az színte hiba (hamartia) volt. Az emberről alkotott fogalma túl általános volt,
rníndent a kozmosz zárt, egységes, térbeli képzete tartott fogva. Az idő sem hoz
hatott szabadulást, mert az is.a térképzet függvénye, legföljebb az eleve megsza
bolt rend körforgása volt. Ez az ismétlődés, tér- és időbeli szimmetria nem adott
helyt az ismételhetetlenségnek. az egyedülálló és a maga nemében páratlan sze-
melynek. .

Éppen ezért, amikor a' kereszténység találkozott ezzel a világképpel, mely
végső soron az emberi lét -egyszeri, megismételhetetlen, személyes [ellegét veszé
iyeztette, már kezdetben át kellett alakítania; az embert meg kellett szabadítani
a kozmíkus buroktól. A kereszténység alapvető sruktúrájához tartozik az egyedi,
személyes, egyszeri emberi lét dalálkozása az abszolút, színtén személyes végtelen
léttel, Istennel. Jézus Krisztusban történelmileg konkretizálódik az a találkozás,
amely soha többé fel nem oldható. A Krisztus-eseményben a lét tökéletes kibon
takozása felé nyílik perspektíva, amely nemcsak ráüti bélyegét gondolkodásunkra,
hanem át is alakítja azt. A bölcseleti kifejtésnek teológiai előzménye van, amely
eleve megkívánta a gondolkodás irányának megváltozását.

A keresztény szemlélet bölcseleti kifejezése már jóval lassabban ment; ezt már
nem kapták meg kinyilatkoztatásban, hanem a kapott kíriyílatkoztatást kellett
bolcscletileg értelmezniük. Nem ment gyorsan, nem is mehetett gyorsan, hiszen ez
még ma ls állandó feladatot jelent. A kereszténységnek a görög gondolkodással
szemben - Ll bölcselet síkján maradva - egy olyan gondolkodási formált kellett
érvénvcsuenie, amelyben az értelmezés látóhatárát az ember képezi, és amelyben
tartalmilag m inden istenközpontú ; hiszen Isten minden lét forrása, a teremtett
Idben pedig az ember a legbonyolultabb valóság, amelyért minden más létezik.
Az éntehnczés horizont ja nem a kozmosz, hanem az ember, aki Isten legkiválóbb
tercmttuényeként a teremtett világ csúcsán áll. A kozmosz tárgyiassága helyére
az ember ajanyisága került (ami természetesen nem egyenlő scm a szubjektiviz
mussal, sem a görög megfogalmazású egyediséggel),

Egés<;cn röviden megfogalmazva ezt jelenti az antropológiai értelmezés, és
ebben áll a keresztény gondolkodás eredetisége a görög gondolkodással szemben.
Bar Szent Tamásnál sem bontakozott ki teljesen, és nem is érvényesült egyfor
mán minden területen, mégis ő az első filozófus, akinél jelentkeznek a görögtől

elütő új vonások. Ha történelmi keresztmetszetben nézzük a szenttamásí rend
szert, tal.in nem is igen tűnnek elő ezek a jellegzetességek. Rögtön előtűnnek

azonban. ha történelmi hosszmetszetben, más gondolatrendszerek kapcsolatában
nézzük. nemcsak visszafelé. a múlt, hanem előre, a jelen felé. A jelen felé mutató
vonások a fontosabbak, mert ezek adják korszakalkotó jelleget.

A szcnttamást fordulat

Szen t Tnrnúsná l abban áll az "új", hogy gondolkodását az emberi létre irá
n:, ítja, A létértelmezésben az ember szabadsága, felelőssége, alanyisága az a prin
cipium, ami összeköti a modern nyugat-európai gondolkodással. Szent Tamás gon
dolkodúsúnak középpontjában az ernber áll, ebből a szempontból értelmezi és
rnaevar-ázza a létet. A gondolkodás emberközporrtísága azonban nem a lét em
berközpontiságát jelenti, hanem csak azt, hogy az emberi értelmezés számára
mmden : az emberi szellem látóhatára alatt jelentkezik. Ez a formális emberköz
pontiság nem zárja ki a tartalmi ístenközpontíságot, sőt éppen az emberre irá
ny ulo gondolkodás teszi nyilvánvalóvá a lét transzcendenciáját. Ebben a gondol
kodási formában az emberi lét emelkedik horizontként a létező dolgok fölé; az
emberi lét nem "lefelé" nyitott, hanem "felfelé"; az isteni - időben a jövő

[elé. Az ember öröklétre van szánva és nem arra, hogy névtelenül olvadjon be
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a világ rendjébe. Szent Tamás itt lép át a teológia területére és innen is veszi
azokat az előzményeket, amelyek megszabják gondolkodása irányát és tájékozó
dását, Ezért részesíti az emberi létet előnybe a tárgyi, dologi létképzettel szem
ben, mert az ember nem a világból értelmezhető, hanem sokkal inkább a világ
értelmezhető az emberből. Az ember nem kevesebb, hanem több mint a világ.

A szellemi lélek az a feltétel, amely lehetövé teszi, hogy az ember - mikro
kozmoszként - a világ fölé emelkedjék. A szellemi lélek birtokában válik az
ember természete olyanná, hogy magába foglalhatja az egész valóságot (Sent.
2; 1, 3). Altala lesz az ember teljesség, "totu, ens" (De anima. III.). Ez koránt
sem volt így a görög bölcseletben. A statikus, leíró filozófiai rendszerekben az
emberi lélek átmeneti, időlegesen konkretizálódó valóság. A dinamikus rendsze
rekben is messze van attól, hogy mindent magába foglaljon, hiszen mozgását,
feszültséget a hiánytól kapja.

Ugyanazokat a fogalmakat használja mindkét gondolkodás. Mégis mást je
lent a lét, egyediség, szubsztancia, világ a görögöknél és mást Szerit T'arnásnál.

Szent Tamás szerírit a létező annál inkább a létben van, rninél inkább magá
nál van. Magánál való léte magában foglalja a másnál való létét is. A ma
gánál való létet, az önmagában való visszatérést már Plotinosz is ismer
te, de nála a létező viszonya önmagához, "visszahajlása" (anakamp
tein) egyenlő az isteni-kozmikus természetbe való visszatéressel. Szent Tamásnál:
"valaminek saját lényegéhez visszatérni semmi mást nem jelent, minj hogy a
dolog önmagában áll fenn," (De ver. 2; 2). Ez éppen a fordított ja a régi Ielfogásnak,
amelyben a konkrét létezés jelentette az elidegenülést, és a "visszatérés" az egyedi
lét megszűnése volt. Szent Tamás eleve alanyian gondolta el a létet. Ezért van
az inkább magánál akkor, amikor másnál van; inkább megtartja lényeget akkor,
amikor törekszik, akar, szeret, mínt akkor, amikor csak van (Sent. l; 15, 5). Az
alanyi létet önmagából való kilépese nem morzsolja fel, nem Iényegtelenségét lep
lezi le, nem oszlatja fel, hanem gazdagítja és fejleszti.

A kozmocentrikus gondolkodási formában az értelmező a megértendő léttel
"szemben", rajta "kívül" vagy "felette" áll. A lét a létezésben nem a kibontako
zás felé, hanem a lebomlás felé halad (eootucio helyett inkább devolucio). Az
antropocentrikus gondolkodási formában viszont a lét az ember létében mutat
kozik meg legvilágosabban; az emberi lét onto-Iogíkus; a természet (füzisz) és az
értelem (logosz) egysége, a világ létének mintája. Ennek a létértelmezésnek kö
szönhető a későbbi európai fejlődés is; a környezet megszervezése (városiasság),
a természet humanizálása és meghódítása e gondolatrnodell alapján válik lehet
segessé. Ez az új értelmezés a létnek szociálís jelleget is tudott adni anélkül, hogy
sokf'éleségét, az egyedi lét önállóságát megszüntette volna. A görög gondolkodás
állandó választás előtt állt; vagy egyedi lét minden szílárd rend nélkül (szuoiek
tivizmus, anarchia), vagy egységes rend az egyedi lét feladása árán. Még a leg
Jobban kiépített rendszerek is e választás előtt álltak a végső kérdések megolda
sánál,

A görögök számára a dologi képzetből eredő individualitás sémája az atom
volt. Az egyénre jellemző, az "idiosz" nemcsak a sajátosat, hanem a furcsát, az
elhanyagoltat is jelentette. Ezt a sajátosat, a tudatlanságot és Iaragatlanságot
(idiotész) vetette le a görög ember a közösségí életben; az iskolában ettől szaba
tiltotta meg a nevelés (paideia). A görög az általánost, a közöst tartotta eredeti
nek, követendő mintának. Szerit Tamás ezzel szemben azt vallja, hogy a termé
szet legalapvetőbb törekvései az egyedek (S. Th. I-I; 98). Az individualitás a
szabadságban valósul meg, az érinthetetlen és kényszeríthetetlen egyéni lelkiis
meretben, amelyet - még ha téves is - követnünk kell. A szabadság gyökere
az értelem, a tudatos és reflektált cselekvés alapja. Az értelem és az akarat 
bár különböznek egymástól - mégsem választhatok szét teljesen, hiszen céljuk:
az igaz és a jó felcserélhető. Az emberben az értelem az a jó, melynek követé
sében megvalósul az akarat szabadsága (De ver. 25; 2). Szent Tamás - az ókori
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felfogással szemben - a természet egész rendjében a személyt tartja a legtöké
letesebb létezőnek.

A szubsztancía arisztotelészi megfogalmazását is át kellett alakítania Szent
Tamásnak ahhoz, hogya teológiai antropológiában alkalmazható legyen. Ariszto
telész szubsztancia fogalma (az "uszia") inkább logikai és nem ontológiai jelle
gű, közömbös az emberi léttel, de még a konkrét fennállással (hükarxisz) szemben
IS. Ez a szubsztancia fogalom, amely inkább csak lehetőség, az általánost része
síti előnyben. A szubsztancia inkább elszenvedi fennállását, mintsem valójában
maga létezne. Jellemző, hogy Arisztotelésznek a személyes létre még szava sem
volt, hiszen a személyt jelző "hüposztazisz" és "proszópon" kifejezéseket a ke
reszténység honosította meg a filozófiában. Szerit Tamás gondolkodása az emberi
lényeget nem kívülről, nem az általános felől közeliti meg, hanem az egyedi lét
bensőségessége, eredetisége, önállósága oldaláról (De malo 7; 7).

A világot Szent Tamás emberi szellemmel átítatva látja: az ember igazában
a világon át jut el önmagához (reditio completa). Ez a teljes visszatérés - a gö
rögöknél - feloldódás a világban. Platón a Timaisz-ban azért vázolja fel a vilá
got, hogy érthetővé tegye az emberi természetet. Minél messzebb megy azonban
a kozrnikus vonatkozások ábrázolásában, annál jobban eltávolodik az embertől;

az ember körvonalai egyre jobban elmosódnak. A görögöknél az ember a kozmosz
mellékterméke, Szent Tamásnál azonban a világ eleve az ember környezetéül
szánt valóság, tehát a világ az ember emberen-kivüli léte és nem az a hely,
ahol önmagából kilépve feloldódik. A világ feltétel, amely lehetövé teszi, hogy az
ember önmaga fölé emelkedjék. Az emberi létnek ebből az eksztatikus [ellegéből

kap értelmet a világ léte (Contra Gentes 3, 22). Bár Szerit Tamás szó szerint
átveszi az arisztotelészi meghatározást, hogy alélek a test egyetlen szubsztan
ciálís formája, mégis mély szakadék választja el Arisztotelész felfogásától, aki
a lelket mínt a kozmosz részét alkotó test aktusát gondolja el.

Az antropológiai fordulat

E néhány szempont azt is megvilágítja. hogy a kereszténység nemcsak átvette,
hanem át is alakította a görög gondolkodás elemeit. A keresztény bölcselet nem
tekinthető egyszerűen a teológia' "szolgálójának", mert nemcsak alkalmazta, ha
nem tovább is fejlesztette a görög filozófia elemeit. Szerit Tamás tehát sokkal
több, mínt Arisztotelész követője, szemléletmódja nem a görög filozófiából ered,
végérvényesen felcserélte a nézőpontot; nem az általános oldaláról nézi az egye
dit, hanem megfordítva. Arisztotelész rendszere minden tekintetben zárt rendszer
volt, s ezt Szent Tamás úgy vette át, hogy a rendszer szerkezeti elemeit meg
hagyta, de magát a rendszert megnyitotta. Az újkori filozófia a két gondolkodási
forma különbségét továbbfejleszti. Természetesen nem állíthatjuk Szent Tamásról,
hogy az egzisztencia filozófusa; bár őt is érdekli a konkrét létező. Nem feledke
zik meg azonban a létről, a lét 'maga érdekli és szabja meg gondolkodásának irá
nyát, de nem ebből indul ki, hanem ide akar eljutni. Ez a törekvése is az újkor
felé mutat.

A reneszánsz humanizmus érdemtelenül feledtette el egy időre Szent Tamás
bölcseletének ezeket a vonásait. Pedig az újkori gondolkodás ezt a szubjektivitást
Iejlesztette tovább, s ez vezetett az ember önállóságálllak a kialakulásához, a filo
zófiának a teológiától való függetlenedéséhez. És a teológia gyámkodása alól fel
szabadult újkori filozófia - akár tudja, akár nem - a Szent Tamás bölcseléte
által felvázolt létértelmezés keretein belül mozog. Természetesen nem arról van
szó, hogy minden, ami Szerit Tamás után következett, tőle is származott, hanem
csak arról, hogy azok a döntő vonások, amely-ek a későbbi gondolkodást jellemzik,
nála tűnnek fel először. A végső fokon ennek az antropocentrikus szemléletnek
köszönhető a transzcendentális módszer is, amelynek hatékonyságát olyan ne
vek fémjelzik, mint Maréchal, Max Müller, Karl Rahner.
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