
transiens in exteriorem materiam, sicut aedificare... agere autem est actus permanens in
ipso agente, sicut veHe ..." I-II q 57 a 4 Resp. és a 5 ad ~. - (6) uo. a 3 Resp. - (7) A
középkort filozófiában a művészetek együtt szerepelnek a mesterségekkel (ars), Szent Tamás
nál a "factibile" keretében. - (8) A bölcselet története. Bp., 1943, 276. - (9) I-II q 64 a l.

- (10) örök eszmék és eszmei magvak Szent Tamásnál. Bp, 1944, 13.; ld. még Heiligkeit
und Sünde, Freiburg i. d. Schw. 1D43, 141. - (11) I-II q 57 a 4. Jó példáját adja a Szent
Tamásból kiinduló és azt szervesen tovább építő, mai szemtéletnek az okosság erényével
kapcsolatban B. Hartng : ld. erre vonatkozóan Das Gesetz Christi, Freiburg im Br., 1957.
493-508. - (12) Az "erkölcsi erényekről" részletesebben I-II q 58 - (13) ·I-II q 64 a 1 Resp. 
(14) II-II q 58 a 10 "iustitia habet medium reí". - (15) II-II q 31 a 5 ad 3. - (16) "timor ...
faciat recedere a bona raüonis:"; "cohibitiva tímorurn , et moderativa audaciarum" uo. II-II
q 123 a 3 - (17) II-II q 141 a 1 ad 3. és I-II q 61 a 4 - (18) TI-IT q 141 a 1 - (19) I-II q 64
a 1 ad 3. - (20) részletesen II-II q 141 - (21) I-II q 64 a 1 ad 3. - (22) "Virtus quod proce
dit ex iudicio rationis ... donum, secundum quod operatur ex instincto divino". I-II q 68 a
8. Az erényeknek és a Szentlélek ajándékainak a keresztény tökéletességben vitt szerepét
részletesen megvilágítja Szent Tamás nyomán Garrigou-Lagrange; ld. Perfection chrétienne
et contemplation. I-II. Paris, 1923, 52-6,!' - (23) - (24) l-II q 6R. a 1 Resp. és ad 1. - A pogány
gondolkodók - közöttük .Arisztotelész is - megsejtettek valamit az "isteni ihletés" (illstinctus
dívinus) emberi értelmet, tehát a "recta ratiót" is fölülmúló jellegéről. Erre utal Szent Tamás
a I-II q 68 a l-ban: ..... his qui moventur per instinctum divinum, non expedit conslliar1
secundum ratio~enl humanam",

HOSSZÚ LAJOS

NYITOTT LÉLEKKEL ...
Aquinói Szent Tamás a következő buzdító levelet intézte egy kispaphoz, amely

ben mínd a teológia, mind a profán tudomány elsajátításának alkalmas médját
tárja elébe:

Krisztusban Kedves Jánosom!

Azt kérdezted tőlem: mit kell tenned, hogy a tudomány kincsére szert
tehess. Erre vonatlw.zóan ezt tanácsolom: csak lassacskán, mintegy a pa
takocskákon keresztül igyekezz előbbre jutni, és ne kívánj egyenest a ten
gerbe merúlni. Hiszen a könnyebbeken keresztül kell eljutnunk a nehezeb
bekhez.

Részleteiben ezeket az intelmeket adom, Te meg tartsd szem előtt azokat!
Komolyan figyelmeztetlek arra, hogy légy kevésbeszédű, és csak nagy

ritkán menj a tál'salgó-szobába. Igen ügyelj a lelkiismeret tisztaságJl·a. Az
imát soha el ne hagyd. Szívvel-lélekkel szeresti a cella magányát, ha a
tudás borospincéjébe be akarsz jutni. Légy mindenki iránt kedves. Mások
tetteí után egyáltalán ne kutass, még a legkisebb mél'tékben se! Senkivel
se légy túlzottan bizalmaskodó, mivel az efféle túlzásba vitt barátkozás meg
vetést szül, és elvon a tanulástól, mert szétszÓ1'tságra vezet. A vilá'(Jíak
ügyes-bajos dolgaiba semmiképpen se ártsd bele magadat: se szavaikba, se
tetteikbe. A hol ide, hol oda kapkodó kíváncsÍskodást messze kerüld el. A
szentek és jeles emberek jó példáját tttánozni el ne mulaszd! Ha bármi jót
hallasz, vésd emlékezetedbe, és ne azt nézd, kitől hallottad. Légy azon, hogy
amit olvasol és amit hallasz, meg is értsd. Ha valamiben kételyed támad,
oszlasd el. Aztán mindent gondosan raktározz el elmédbe - amihez csak
hozzáférsz -, mintha csak valami edényt iparkodnál színültig megtölteni.
Amik viszont tehetségedet felülmúlják, azo/wt hagyd békében.

Ha e jó tanácsolcat követed, a Seregek Urának szőlő.jében bőven ter
mő ágakat hajtasz; hasznos, jó gyümölcsöket terem SZ, amig csak élsz. Ha
eze/wt követed, elél'he!E!d. ami után kívánkozo!.

Isten Veled!
(Opusc. LXVI.)
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SZENT TAMAs JELLEMZO TUDÓS-MAGATARTÁSA A NYITOTTSÁG Méltán
csodálkozást kelt bennünk Szent Tamás hatalmas életművében ez a parányi, szin
te félre hulló gyöngyszem. A nagy tudósnak ez a közvetlen leereszkedése egy ta
nulni vágyó kispaphoz - olyan rendkívülinek tűnhet, hogy tán még e levélke
eredetiségében is kételkedni volna kedvünk. Talán csak stílusának világos rövid
sége és lényeglátása az, amit olyan nagyon Szent Tamásra vallónak érzünk. 1631
ben Joannes Paulus Nazarius megleapó aszkétikus kommentárt fűz a levélhez,
amelynek Szent Tamástól való eredetében ő is éppen "a csodálatos rövidség, a ná
la megszekott komolysúg és súly, valamint a világosság miatt" nem kételkedik.
A múlt században Thornas Esser D. Thomae .!1quinads Monita ct Preces című több
kiadást megért könyveeskéjében irányítja rá a figyelmet újból erre a gyöngyszcmre.

Mégis igaz marad, hogy Szerit Tamás neve sokkal inkább a Summa Theologica,
a Summa contra gentes, a különféle nagy kommentárok, filozófiai és teológiai
Quaestiones disputatae és Quodlibetales nagy műveivel forrott össze. Ha a pápához,
a rendfőnökéhez vagy valamelyík uralkodóhoz ír egy-egy művet azok kérésére, ezt
nagyon természetesnek találjuk. De hogy arra is van ideje, hogy egy ismeretlen
kispaphoz írjon, méltún elcsodálkoztat bennünket, és alighanem fellebbenti nagy
lelkéről azt a fátyolt, amely egyébként olyan igen kevéssé enged belepillantanunk
belső világába.

Szent Tamás életrajzírói előtt majdnem közhelynek számít annak megállapítása,
hogy ő belső világát szinte egészen elrejti műveínek majdnem hideg tárgyilagos
sága mögé. Szerit Ágoston kitárulkozó önvallomását, Szent Bernát lelkének meleg
kicsordulásat vagy Szent Bonaventura leplezetlen Isten felé szárnyalását Tamás
nál hiába keressük. Még jól ismert imáiban is valami "tárgyilagosság" szele érint
meg bennünket. Ezért lehet például csodálatos párhuzamot vonni a Lauda Sion
egyes versszakai és a Summa Eucharisztiáról tárgyaló artikulusai között.

Ebből a lelki háttérből nagyon sokatmondóan árulkodik Szent Tamás lelkisé
géről ez a kis levél. Mintha csak hallanók a levél szavai mögött a megható pár
beszédet a Mester és - talán - tanítványa között : "Mester, hogy kell csinálni?
Te hogyan csináltad, hogy így el tudtál merülni a szerit tudományokban?" És a
Mester szinte szemérmes rövidséggel felel: "Hát így ... Én így csináltam!"

S ennek a levélnek egészen feltűnő egy intelme, amely Szent Tamásnak, a
tudósnak a lelkíségét engedi megpillantani: "Ha bármi jót hallasz, vésd emléke
zetedbe, és ne azt nézd, kitől hallottad!" Rendkivüli nagyvonalúságot és messze
menő nyitottságot árul el ez a mondat. Ha ő ezt tanácsolja, akkor egészen biztos,
hogy ő maga is így tett ...

Próbáljuk meg átelmélkedni Szerit Tamásnak ezt a nagyon jellemző tudós
magatartását. Ilyen műveket tartunk szem előtt, mint a Summa Theologica, a Sum
ma contra gentes, a De Veritate és hasonlók. Nem egyes tantételeken kívánunk vi
tázni, hanem inkább egy nagyon is helyes és időszerű szellemi magatartást sze
retnénk eltanulni tőle. Azt, amit ma is aktuálisnak és követendőnek ítél a Szent
Kongregációnak a bölcselet tanításáról kiadott instrukciója: ... a tisztánlátást és
szerves továbbfejlődést. (Vö. S. Congr, pro Inst. Cath., 1972, 11-12. old.)

"AZ IGAZSÁG SZOLGÁJA" Szent Tamás szellemi nyitottságának a gyökerét ab
ban kell és lehet megtalálnunk. hogy ő mindig és minden körűlmények között csak
"az igazság szolgája" akar lenni. Joggal látja e tényben a szenttamási lelkiség leg
végső forrását Congar abban a beszédében, amelyet 1936-ban a Szent ünnepén a
párizsi Institut Catholique templomában mondott róla. Ezt érezhetjük meg már a
fiatalkori Contra gentes egyik helyén saját magának megjelölt célkitűzésében.

(Vö. lib. I, cap. 2). Még inkább ez csendül ki élete végén a Summának abból a
tanításából, amelyben az apostoli és tanítói feladat lényegét foglalja össze: "Con
templari et contemplata aliis tradere" (II-II, q. 188, a. 6). Számára a tanítás nem
más, mint a "szemlélődésben": az igazság felé való alázatos és szerető kitárulko
zásban megtermékenyült lélek objektív kincseinek a szertesugárzása,

Ennek a szenttamásí odaadó és feltétlen. igazságszeretetnek hármas forrása van:
Szent Tamás mindenekelőtt kétkedes nélkül hisz abban, hogy az ember értel

me valóban meg tudja ismerni az igazságot. Semmi sincs távolabb tőle, mint a
szkepszis bármilyen formája. Ha ő végezte volna el - már amennyire egyáltalán
okosnak ítélte volna! - az értelemnek a "kritikáját", egészen biztosan nem Kant
negatív lemondásánál kötött volna ki.
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Hogy miért van ez így? Azért, mert Szent Agostonnal együtt mély meggyő

ződéssel vallja, hogy mindennek, ami van, megvan a maga értelme, és vall vala
mi értelme. Nem tudja elgondolni, hogy a természet és lét ontológiai világában
valami is értelmetlenül lebegjen. Mennyivel inkább ez lenne ma a meggyőződése,
amikor már az ó koránál sokkal mélyebben látjuk - például Teilhard kutatásai
nyomán - a lét remek hierarchiáját és a fejlődés kibontakozásának megvalósu
lásí rendjében felismerhető célszerűséget.

Még kevésbé tud kételkedni a dolgok értelmében akkor, amikor a Teremtőre

gondol, a Végtelen Értelemre: Ö értelmetlenül és meggondolatlanul semmit sem
indíthat a létbe.

Mindezekből aztán joggal vonja le a következtetést: ha egyszer az emberi lé
lek rendelkezik azzal a tulajdonsággal. hogy "alkalmas" ezt is, azt is megismerni,
akkor valóban és igazán el is éri és meg is ragadja ismerésének tárgyát. Csak
így és csak ekkor van értelme! Különben minek lenne? Minek is lenne az emberi
léleknek egy olyan "irányultsága", amely "semmire sem irányul", vagy legalábbis
"nem vagy nem biztos, hogy eléri", amire irányul. Még inkább elképzelhetetlen
számára az, hogy a Végtelen Bölcsesség elhalrnozza az embert egy ilyen "alkal
massággal", de úgy, hogy arról nem lenne tudomásunk és bizonyosságunk, hogy
az célba is ér.

Szent Tamásnak meggyőződése, hogy éppen azért "alkalmas" az ember az
ismerésre, mert "van, mit megísmernie", és éppen ez a megismerendő tárgy "kí
vánja meg", hogy legyen, aki és ami valóban meg is ismeri. Ezért - szerinte - az
értelem van a tárgyért. és nem fordítva; az értelmet determinálja a tárgy, és nem
fordítva; az értelem létének értelme, hogy elérje tárgyát. Mintha csak a fejlődés

elméletnek az a tétele bujkálna e szerittamási felfogás közelében, mely szerint
"a környezet (a tárgy!) építi ki a neki megfelelő és elérésére alkalmas adottságo
kat ..."

Mindebből következik a szenttamási igazságélmény másik forrása: az igaz
ság tárgyilagosságá. Amilyen messze van Tamástól a szkepszis, éppen olyan távol
esik tőle az ismeretelméleti idealizmus minden alanyiságba merülése. Ha az érte
lem azért van, hogy felismerje és megismerje azt a tárgyat, amelyre irányul, ak
kor az igazság nem lehet más, mint "az értelem függése a tárgytól". Az igazság
tehát "tárgyi" 'valami. Bármennyire aktív is a megismerés lélektani folyamatában
az emberi elme, tartalmilag oda van kötve a tárgyi valóság adataihoz. Tamás csak
ezt tudja mondani az igazságról: nem más az, mint az értelemnek a megegyezése
a tárgy) világ dolgaival, amennyiben az értelem arról, ami van, azt mondja ki,
hogy "van", ami pedig nincs, arról azt mondja ki, hogy "nincs" (De VeTít. 1,2).

A mondottakból eljutottunk a szerittamási igazságélmény harmadik tényezőjé

hez, amelyet így fogalmazhatunk meg: meggyőződés az igazságról. Az igazság meg
ragadása azt jelenti, hogy a tárgyi világ hitelesen tükröződik az értelem világá
ban. Ezáltal az értelem gazdagodik, értékesebbé válik Az értéknek meg a termé
szetéhez tartozik, hogy tudatos legyen, mivel lényegénél fogva arra hív fel, hogy
"értékeljük". Ezért - az igazság esetében - tudnunk kell, hogy valóban elértük
és birtokba vettük azt: hitelesen tükröz az értelem. Ez a meggyőződés vagy magá
nak az igazságnak tárgyi nyilvánvalóságából ragyog fel, vagy a mellette kiálló
tekintély előzetes felismeréséből. Tamás számára az igazságról való meggyőződés

valamilyen formában mindig, a tapasztalat nyilvánvalóságára megy vissza, de éppen
ilyen komolynak és alaposnak tartja az igazság megtalálását akkor is, ha egy már
előbbi biztos igazságból ismerjük meg logikus következtetéssel. Távolról sem holmi
közönségos "fogalomkifejtés" az ilyesmi, mert Szent Tamás' "üres" fogalmakat nem
ismer, hanem csak ontológiai tartalmakat tükrözőket. Szerinte a fogalom, mint ér
telmi kép, csak eszköz arra, hogy benne és általa magukat a tárgyakat ismerjük
meg; elsősorban az utóbbiakat látjuk bennük, s magukról csak leülőn reflexió út
ján adnak hírt.

Mindebből azt kell látnunk, hogy Szerit Tamás számára az igazság, valójában,
a tárgyi világnak az értelemben való tudatosan megragadott tükrözését jelenti.

... Ebből az igazság-fogalomból egyenesen következik, hogy ezt - valóban 
csak "szolgálni" lehet: tudatosan kitárulkozni előtte. S más tudós-magatartás ebből

nem fakadhat, mint az, amit levelének intelme kíván meg: akárhonnét jön, kész
séggel és alázatos odaadással el kell fogadni. Az igazság önmagában érték, és nem
azért, mert innét vagy onnét jön. Ezért minden alanyi lezártság és bezárulás egy
ben konok elzárkózást jelent az igazság elő] ...
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AZ ÉRTELEM HELYES AUTONOMIAJA Ez a szenttamási mélységes igazságsze
retet és igazságélmény. az igazság önértékének felismerése és tiszteletben tartása
hozta magával a teológiának és a filozófiának helyes szétválasztását, ami a maga
korában igazán forradalmi merészségnek hatott.

Ha egyszer az értelem természeténél fogva az igazság megragadására való al
kalmasságot jelent; ha éppen "ezért van", akkor a természetes igazságok birodal
mában autonóm. Nem szorul rá arra, hogy a kinyilatkoztatás bármilyen pozitív
formában "támogassa". Minden ilyen elgondolás kétkedést rejt magában az érte
lem megismerő erejét illetően. Magasabb eÜgazításra csak akkor van szüksége,
ha a maga természetes rendjénél magasabb világban kell és akar. eligazodni.

Ebből aztán az következik, hogy mind a teológia, mind a filozófia a lét egé
szét tartja szem előtt, és a lét legmélyebb kerdéseire igyekszik választ adni, de
másként. A teológia a kinyilatkoztatás isteni fényénél, a filozófia pedig annyira,
amennyire az értelem természetes adottságai be tudnak hatolni a lét rejtelmeibe.
A teológiának és a filozófiának ez az egymás mellettí autonómiája vezet el a szerit
tamási "keresztény" bölcselet mibenlétéhez.

Noha a két tudomány pozitív módon nem támaszkodik egymásra, mégsem el
lentétesek. Szent Tamás ugyanis mélyen meg van győződve arról, hogy az igazság
csak "egyetlen" lehet. "Kettős" igazság nincs, mely szerint lehet valami teológiai
lag igaz és bölcseletileg hamis, vagy megfordítva. Ez azért lehetetlen, mert a va
lóság maga, mely az igazságban tükröződik, "egy" - minden gazdagsága ellené
re -, csak különféle, de nem ugyanazon szempontból ellentétes megállapításokat
lehet tenni róla. Még kevésbé lehetséges a "kettős" igazság azért, mert minden
igazságnak ugyanaz a forrása: Isten, az Örök Bölcsesség. Így aztán, ha a teológia
a kinyilatkoztatás fénye révén tisztábban, biztosabban és mélyebbcn lát is. mint a
filozófia a természetes ész fényénél, közöttük ellentét valójában nem lehet.

Ezért a teológia éppen úgy adhat megoldásra váró problémákat a filozófia
elé, mint más tudományok. Természetesen csak olyan problémákat, amelyek nem
szorosan a kinyilatkoztatáshoz tartoznak. De ekkor is a kérdéseket a filozófia mód
szerelvel és eszközeivel kell megoldania, és sohasem lehet a filozófiában a kinyilat
koztatásra hivatkozni. Ezt így is megfogalmazhatjuk: a kinyilatkoztatás legfeljebb
azt rnondja meg, "hová" kell jutnunk (ha egyáltalán az ész oda tud jutníi), de a'
"hogyan" a bölcselkedő ész fáradságát kívánja meg. Ezt nevezhetjük a teológiának
a filozófia felé való "ne.e;atív" irányításának. Míg "pozitív" irányítást jelentene,
ha a bölcseletben a kinyilatkoztatásból "érvelnénk". Ilyen bölcseleti problémák,
amelyek egészen rokonok a teológíaiakkal, az Isten létének, az ember szellemisé
gének kérdése stb.

Természetesen, a teológia is felhasználhatja a filozófiát a kinyilatkoztatás taní
tásának megmaavarázásában. Ennek az az alapja, hogy a kinyilatkoztató Isten
emberi fogalmakkal és emberi módon szól hozzánk, mert különben nem értenénk
mez szavát. De - hangsúlyozza Szent Tamás - itt valóban csak "kifejtésről", nem
pedig "bizonyíUlsr(,l" van szó : az emberi értelem természetes fénye semmiféle bi
zonyitó ígénnyel nem léphet fel a természetfölötti világban. Erre mutat. rá szen
tünk, amikor az "idéíbeli" teremtés tényéről kimondja, hogy "hitt.étel", és ne pró
báljuk természetes észérvekkel igazolni, mert ez nem sikerül, s a végén ügy tűn

hétne, hogy "ilyen ügyetlen érvek miatt fogadjuk el" a kinyilatkoztatást, (Vö. I,
q. 46, a. 2).

A "keresztény" bölcselet Szent Tamás szerint tehát csak annyit jelent, hogy
"nem ellentétes" a hittel, de semmiképpen sem jelenti azt, hogy "a hitre támasz
kodik". Egyébként e tekintetben épp ő adja a legvilágosabb magyarázátot taní
tásához, amikor a pogány Arisztotelész realista bölcseletét magáévá teszi. Korának
arab filozófusaival szemben - Nagy Szent Alberttel - megmutatja, hogya ke
resztény gondolat és az arisztotelizmus nem ellentétesek egymással, mert minde
gyik mélyen és őszintén realista. A kereszténység lényege éppen abban van, hogy
.,az Ige testté lett" (Jn I, 14; vö. L Jn 4,2-3), s ezzel maga az Isten mondott igent
minden földi helyes és becsületes realizmusra. Ezért - Chesterton találó gondolata
szerint - Szent Tamás meg volt győződve, hogy minél arisztotelészibb lesz, annál
keresztényebbé is lesz. Arisztotelizmusa nem "bizonyítja" a kereszténységet, ha
nem "közelebb hozza" az emberhez.
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SZENT TAMÁS MAGATARTÁSA MÁS TUDOSOK IRÁNT Szent Tamás igazság
szolgálatából fakadó szellemi nyitottsága talán a legszebben abban a magatartás
ban nyilatkozik meg, amelyet a megelőző korole és saját kora gondolkodói iránt
tanúsít. Valójában ebből a magatartásból születik meg a sajátos "tamási" rendszer.

Ennek a rendszernek az alapja és gerince Arisztotelész bölcseléte. Ha figyel
mesen olvassuk szentünknek az arisztotelészi művekhez írt kommentárjait, akkor
világosan kell látnunk, hogy számára Arisztotelész elfogadása semmiképpen SEm

"divat" vagy éppen az ő korára jellemző "szellemi áramlat" kérdése. Sőt, még csak
nem is merőben a tekintélynek valamiféle korhű elfogadásáról van szó. Hiszen
egyik helyen kifejezetlen kimondja, hogy fl tekintély annyit ér, amennyit tanításá
nak sulya és érvei érnek. f:s ezzel megint előttünk áll "m; igazsfJg szolgája"! Azért
csatlakozik Arísztotclészhez, és azért teszi meg rendszere f'undamenturnául, mert
felismeri benne a realizmus és mélységes humanizmus igazs{Jgát.

Ebből a magatartásból következik, hogy Tamásnál szó sem lehet arról a szol
gaí átvételről és cpigonízmusról, amely - sajnos - annyira jellemzi a XIII. szá
zad virágzó skolasztikája utáni közvetlen századokat. Ha az igazság úgy kívánta,
akkor Szent Tamás határozottan ,.megkritizálja" és "kijavítja" mesterét, és éppen
ezzel viszi tovább annak életrevaló meglátásait. Gondoljunk itt például arra, hogyan
mutatja ki a Metaphysica-commentarban Arisztotelész "örök" anyag-fogalmával
szemben az anyagnak szükségszerűen "teremtett" mivoltát és Istentől - az arisz
totelészi Actus Purus-tól: a Léttel iességtől - való lényegi függését. Érvelésében
pontosan az arisztotelészi gondolatot teljesíti ki: a minden anyagi valóban benne
rejlő ún. "pura potentia", a végtelen lehetőségek világa lényege szerint "önállót
lan" és létrehozóra szoruló valóság. Ugyanigy helyes mederbe tereli mestere alap
gondolatai alapján a Gondviselés kérdését. Arisztotelész ezt nem ismerte; Tamás
viszont az Actus Purus-ban, a Létteljességben megmutatja annak valóságát.

Szent Tamás arisztotelizmusa semmiképpen sem mereven bezárkózó rendszer,
amely eleve kizárná minden máshonnét jövő igaz meglátás elfogadását. Szent Ágos
tonon keresztül Platón, Pseudo-Dionysuson keresztül bizonyos újplatonikus meglá
tások is belesimulhatnak ebbe a rendszerbe. Mégpedig [ellemzően nem "eklektikus
módon", vagyis nem egyszerűen csak "egymás mellé rakva", hanem szervesen ösz
szeépítve az arlsztotelizmussal. Joggal jegyezheti meg Horváth Sándor: szinte észre
sem vesszük a szenttamási rendszer különféle forrásait, annyira sikerült neki az
összeötvözés.

Mi ennek az alapja? Megint csak az igazság szolgálata. Szent Tamásnak az a
meggyőződése, hogy az emberi elme korlátozottsága miatt lehetetlen egyetlen vala
kinek átfognia a valóság mérhetetlen gazdagságát. Ezért nyitott az ő filozófiája
minden valóban reális és biztos igazság felé. Sőt, ezen keresztül nyílik ki - még
pedig természetszerűen - a kinyilatkoztatás lehetősége felé is. Ez azt jelenti, hogy
annyira magasra tud emelkedni, hogy végül is megláttatja velünk: minden filozófia
legvégső kicsengése az, hogy hinni kell! (Vö. pl. I, q. 1, a. 1 és a Contra gent. pár
huzamos helyét.)

Ennek következményeként egész gondolatvilágán átvonul az a meggyőződés is,
hogy minden igazi és reálisan bizonyított igazság egymással egybehangolható ; "in
tegrálható". S ezt teszi, amikor az arisztotelészi gondolatokkal szerves egységbe
ötvözí Platónt, Szerit Ágostont, Boethiust, Pseudo-Díonysust. Természetesen, őket

is éppen úgy "megkritizálja" az igazság szempontjából, akárcsak Arisztotelészt.
Egyik helyen kijelenti, hogy az elődök iránt mindenképpen tisztelettel és hálá

val kell lennünk, mert minden későbbi kor az előző korok szellemi munkájára
támaszkodva és szellemi hagyatékára építve jut előbbre. Mennyíre meg kell kö
szönnünk az előző koroknak, hogy nem kell mindent mindig "legelölről" kezdenünk.
Még akkor sem, ha újra és helyes kritikával átgondoljuk is azok eredményeit. S hoz
záteszi: még a tévedők is tiszteletet érdemelnek, mert az ő gondolataik is serken
tőleg hatottak az utódokra, hogy kijavítsák az ő tévedéseiket, és így megtalálják
az igazságot.

SZENT TAMÁS SZELLEMI NYITOTTSÁGÁNAK ETIKAI KÖVETKEZMÉNYEI
Abból, ahogyan Szent Tamás az igazságról gondolkodott, s amilyen magatartást
tanúsított más gondolkodók iránt, világosan látható, hogy szellemi nyitottsága lé
nyegében és elsősorban nem egy-egy tanrendszernek szólt, hanem magának a való-
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ságnak. A valóság minél mélyebb felfedezésében és megismerésében látja az emberi
elmének igazán "emberi" feladatát. Annál is inkább, mert mindabban, ami a világ
ban fellelhető és megismerhető, Istennek, a Teremtőnek örök gondolatait látja meg
valósulni. És éppen ezért nem lát ellentétet - mert nincs is! - Isten szolgálata
és a bölcselkedő, a létbe magát belefúró értelem szorgalmas munkája között. Ebből

a szellemi alap-magatartásból folynak azok az etikai következmények, amelyeket a
szenttamásí bölcselet maga előtt lát.

Legelőször is: szemében nemcsak értelmi meglátás, hanem etikai kötelesség,
hogy minrlen igazság előtt mindig és minden körűlmények között alázatosan meg
hajoljon. Beszóiik, hogy midőn Szent Tamás annak idején elindult a II. Lyoni Zsi
natrn, egyik fejedelem a maga oldalára akarta őt áll itani, s mintegy a szájába
akarta adni: mit mondjon ott. Szeritünk 110'.,zá méltóan ezt felelte neki: "Csak az
igazat fogom rnondani, felség!" Nem bölcseleti témáról volt itt szó, Tamás felelete
azonban megmutatja kutató lelkének alap-magatartását is: az igazat, és míndig
csuk az iga,:ut, de azt minden körülményele között szolgálni! ...

A szcnttumásí bölcselet másik etikai jel lemzőjc: az igazság folytonos kutatása.
Említettük, hogy Tamás élesen látja az emberi elme korlátozottsúgának és a való
ság kimeríthetetlen gazdagságának szembenállását. Ezért nem nyugodhat meg soha
sem: előtte minden elért eredmény további lehetőségeket rejt magában; további

. és még mélyebb kutatásokra indít. Alighanem ezt az alap-magatartást nem értette
a . XIII. századot követő idők skolasztikúia. Ezzel a folytonos továbbkutatással és
elmélyüléssel szinte szükségszerűen együtt jár az a készség, hogy - amennyiben a
biztosan meglátott igazság így kívánja! - elvégezze a szükséges javítást, illetőleg

helyesbítest. Ezt teszi ő már azzal is, ahogy didaktikailag "helyesebb" tankönyvet
akar szerkesztení a Summa Theologicával, mlnt amilyent - kora követelményeinek
megfelelően - a Sententia-magyarázattal nyújtani tudott.

A szenttamási igazság-szolgálat és a belőle fakadó szellemi nyitottság termé
szetesen hozza magával azt a követelményt is, hogy ne elégedjék meg a valóság
valamelyik "részletének" a vizsgálatával. hanem "minden" igazságot, a lét "egészét"
kutassa. Ahogy más filozófiák hátterében is igen gyakran felfedezhetünk egy-egy
olyan alapélményt, amelyből az egész sajátos gondolatvilág kinőtt, akként Szent
Tamásnál ez az alapélmény az "igazságélmény". Ezért etikai követelmény számára
az "egész" lét kutatása: kell az "egész" igazság! Nem valami "véletlen" vagy merő
külső körűlmények vezetik el őt a bölcseleti rendszer "egészéhez". Sőt, éppen az
"egészre" való törekvés révén Szent Tamás etikai követelményt lát abban is, hogy
soha ki ne mondja ezt: "ignoramus et ignorabimus": "nem tudjuk és nem is fogjuk
tudni!" Minden tudós-alázata ellenére - az értelem minden korlátozottságanak tu
data ellenére - sohasem mond le az igazság felkutatásáról. Ebből számára két kö
vetelmény adódik.

Mindenekelőtt: nem áll meg - bölcseletileg sem - akkor, amikor a maga körül
megtapasztalt és felfedezett világban és annak válóságaiban meglátja, hogy .Jcímu
tatnak magukból", mert nem magyarázzák meg végképp és egészen saját magukat,
lényegüket és még kevésbé tényleges létezésüket. A következtetés bátor merész
ségével mer kilépni ebből a világból, mert jól tudja, hogy: "a semmiből semmi
sem lesz", s ezért ami van, annak elégséges okának kell lennie! Ahogy az emberi
művek kimutatnak magukból alkotójuk felé, ugyanúgy mutatnak ki magukból a
természet esendő lénye i a Teremtő felé. Tamás nem ismer megtorpanast egy ilyen
következtetés előtt, mert ezt az igazságról való lemondásnak látná.

A másik követelmény: az igazság teljébe belekutató értelme előtt felsejtődik a
kinyilatkoztatás világa. Ésszerűnek látja, hogy elfogadjuk, mert meglátja, hogy le
hetséges az: és bár ő választotta szét a teológtát a filozófiától. mégis világosan tud
ja, hogy egymásra vannak hangolva: a kinyilatkoztatás az igazság "teljét" hozza
meg. Ezért mondjuk, hogy filozóf'iájának csúcsán ez jelenik meg: hinni kell! ...
A tudás és hit összefogva: ez a teljes igazság! ...

Aligha foglalhatnánk össze szebben és találóbban Szerit Tamás szellemi nyitott
ságának etikumát, mint Chesterton: "Szent 'l'amásban valóban megvolt a tudós
alázata, mint a szerit alázatának különleges változata: kész volt a legalsó helyet
elfoglalni, hogyalegalsóbb rendű dolgokat is kíkutassa Arisztotelizmusa egysze-
rűen azt jelentette, hogy a legszürkébb tények tanulmányozása végül is a legma
gasabb igazságok tanulrnánvozásához vezethet ... Hite és meggyőződése szerint a
felkapaszkodást a létra legalsó fokán kell elkezdeni." (Aqu, 'Sz. Tam., 106-7. old.)
Ezért tud Szerit Tamás természetesen -- és semmiképpen sem erőltetetten!- egyet-
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len kicsi fűszáltól is az Abszolútumig emelkedni ... Módszere ebben míndíg az,
hogy a tapasztalat közvetlenségén kezdi, de amit lát, ami a keze ügyében van, azt
meri a lét teljességének metafizikai távlataiba beleállítani. Itt tehát elsősorban nem
a kiindulás "tudümányossága" vagy "naivsága" a fontos, hanem a lét teljességének
egészében való szemlélet.

A mondottakból világosan következik a minden etikum csúcspontja: Tamás
"szent". Bölcseleti tudós-magatartása - mint az előbb Chesterton mondta - éppen
ennek a "szentségnek az egyik összetevője". Nem idegen elem benne. Nem enélkül,
hanem ezzel együtt lett Tamás "szent"! ... Ez pedig azt jelenti, hogy mindaz, amit
tudós-magatartásáról leírtunk. számára "élet" volt. Ebben az életben benne lüktetett
minden, ami "igaz". Ö nemcsak a teológiai igazságokat érezte magához közel, és
nemcsak azokat érezte "élet-elemének", hanem a legegyszerűbb bölcseleti igazságot
is. Egyszerúen "az" igazságban élt. Ezért fonódnak össze a Summában olyan nagyoll
szépen a teológiai és a bölcseleti igazságok, egymást kiegészítve, egymást megvilá
gítva. S ezért lesz az egész Summának a "csúcspontja" a II-II, q. 188, a. 6. örök
szép szava: a legszebb emberi feladat "szemlélődni", az igazságot szomjas és sze
rető lélekkel magunkba szívni, magunkévá, életünkké tenni, és így sugározni mások
felé: "contemplari et contemplata aliis tradere": a Summa és minden más szerit
tamási mű mindenfajta igazságkeresésének ez a végső értelme ...

Mínden elmélkedés akkor helyes és szép, ha megpróbáljuk a meglátott igazsá
gokat a magunk javára is kiaknázní. Miután elmélkedtünk Szent Tamás tudós

. magatartásának az igazság szolgálatából fakadó nyitottságáról, tán ebből valamit
elleshetünk tőle a magunk számára is! ...

Napjaink egyre hatalmasabban megnövekvő tudásanyaga s ennek révén az egy
re jobban szétágazó specializálódás sohasem sejtett erővel ismerteti el velünk, hogy
ha megtaláltunk is valamit az igazságból, a "teljes" igazság birtoklásától még na
gyon messze vagyunk! Ebből szükségszerűcn következik a szenttamási "tudós-alá
zat": senki sem sajátithatja ki az igazságot úgy, hogy mástól ne tanulhatna még.
Ezért folytonos őszinte igazság-ker-esésre van szükségünk. Egyszóval: pontosan a
szenttamásí nyitottságra ' ...

Sok szó esik' manapság a pluralizmusról. Szent Tamás tudós lelkiségével ezt a
tényt valahogy így közel íthetjük meg: éppen a valóság mélységes gazdagsága miatt
nagyon is lehetséges, hogy az egyik ezt, a másik azt a vonását ismeri fel valódi
igazságként ; az is lehet, hogy más és más szempont más és más igazságot derít fel
rajta. Ezt a pluralizmust "tárgyilagos" valóságnak kell látnunk. Emögött azonban
Szent Tamás lelkisége meglátná még azt is, hogy rnerőben "alanyi" szempontok
sohasem vezethetnek valódi pluralizmushoz, vagy legalábbis nagyon kérdőjeles az
ilyesféle. S éppen ezért az igazság őszinte szolzálata és keresése a pluralista néze
teket és meglátásokat is előbb vagy utóbb kőzelíti egymáshoz, összetartásra, egymás
kiegészítésére hívja fel, és semmiképpen sem egymás taszítására. Ha mélyebben
belenéznénk Szent Tamás korának szellemi világába, alighanem valami a mienkhcz
hasonló forrongásból - mondhatnánk : pluralizmusból - megszületett hatalmas
szintózíst kellene meglátnunk a "tamási gondolatrendszerben" ...

Végül: szabad tán utalnunk egy "időszerűtlennek" tűnő megjegyzésre. Jó lenne
átgondolnunk újra a "skolasztika" fogalmát. A szellemtörténet tanusága szerint a
skolasztika igazi virágkora, igazi "formája" csak a XIII. század' Szent Tamás mel
lett Nagy SZ2nt Albert, Halesi Sándor, Szent Bonaventura és Joanries Duns Scotus
neve jelzik ezt a skolasztikát. Ebben a skolasztíkában sok minden van, amire ma
nem szoktunk gondolni, s amiből egy-két vonást a szenttamásí tudós-lelkiségben
megláthattunk. Viszont: az általánosan "skolasztikának" nevezett szellemi irányzat
ban sok olyan vonás van, amelyek a XIII. század ui áni dekadens és epigon időkből

tapadtak hozzá, s amelyeket hiába keresünk a szenttarnásl skolasztíkában ... Most,
"a skolasztika fejedelmének" jubileumi évében tán meg kellene ejtenünk ezt az
úíraértékelést, és meglátni benne azt a dinamikus továbbfejlődési lehetőséget, ame
lyet elmélkedésünk elején említett kongregációs irat is kiemel ...

Irodalom: Szent Tamásnak - elsősorban HZ említett - müveí : Horváth S.: Aqulnúí Szent
Tamás világnézete, Sz. Istv. Társ., Bp., 1924; G. K. Chostcrton (ford.: Boldizsár Iván): Aquinói
Szent Tamás, Sz. Istv. Társ., Bp., 1933: Schütz A.: Aquinói Szent Tamás a "Szemelvények"
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ll. kiad. bevezetésében, Sz. Istv. Társ., Bp., 1943; Lelovics L.: Aquinói Szent Tamás a "Bre
viárium" bevezetésében, Sz. Istv. Társ., Bp., 1968; Eckert: Das Leben des heiligen Thomas von
Aquino erzahlt von Wilhelm von Tocco und andere Zeugnisse zu seinem Leben, St.. Benno
verl., Leipzig, 1967; M. Grabmann: Thomas von Aquín, Kösel-Verlag, München, 1917; J. Pieper:
Hinführung zu Thomas von Aquin, Kösel-Verlag, München, 1963; Y. Congar: Der heilige Tho
mas von Aquín Diener der Wahrheit, in "Wege des lebendigen Gottes", Herder, Freiburg,
1964; St. Breton: St. Thomas d'Aquín, Editions Seghers, Vienne, 1965; B. Mondin: Antología
del pensiero filosofieo di S. Tommaso d'Aquino, Herder, Roma, 1967.

SZÉLL MARGI1

"DE VERITATE'"
Az igazság alapos elmélyítése egy életet kíván és olyan meg nem alkuvó egyé

niséget, mint Edith Stein volt, akit most elkísérünk igazságkereső útján." Ö a mai
ember modellje lehet, aki minden helyzetében tudatosan megfogalmazta önmagát,
és felismerését megvalósította, egészen a feltétel nélküli életáldozatig.

Az ő korában a filozófia már jórészt elvesztette egyetemes [ellegét, és Kant
után még tanítványainak is nehezen érthető szaktudománnyá lett. A kutatókat már
nem annyira a tárgyi valóság, mint inkább annak lelki visszaverődései érdekelték.
Husserl a pszichologizmus túlzásait úgy akarta ellensúlyozni, hogy a jelenségek tu
dattól függetlenített leírását - a fenomenológiát - tette gondolkodása módszeré
vé. Ezzel magát az alanyi átélest is tárgyilagosan leírhatta. Husserl mellett Edith
Stein vezette azt a "filozófiai óvodát", ahol a hallgatók begyakorolták, hogy a fel
adott esemény leírásánál "zárójelbe tegyék" egyéni átélésüket, az esetleges jegye
ket, és így "rátérjenek a tárgyra". Bár maga Husserl sohasem tudta egészen le
küzdeni az újkori szubjektivizmust, módszerével mindmáig is sokakat a tárgyra
irányuló nyitottságra nevelt, és ezzel előkészítette a transzcendens valóság befo
gadását.

Edith Stein számára döntő jellegű volt találkozása Max Schelerrel, aki az ér
tékek felismerését és az abból fakadó örömet a szellemi élet csúcsának nevezte.
"Az cselekszik jól, aki azt teszi, amit a legértékesebbnek ítél!" Eszményképe az
a harmonikus személyíség, aki helyesen értékeli önmagát, beilleszkedik közösségé
be, és tetteit nemcsak a hideg ész, hanem az érzelmi-akarati inditék, a szerétet
vezérli. Ebbe a lelkileg gondosan előkészített talajba hullott a hit magva. Nagy
Szerit Teréz életrajzának olvasása után Edith Stein kimondta döntését: "Ez az igaz- _
ság." Megtérésé a hosszú keresés, öntudatosódás és a kegyelem egyetlen pillana
tának közös műve volt. Lelki vezetői idegenkedtek a fenomenológtai gondolkodás
tól, és ezért az akkori tomista újjászületés felé Irányították. Ebből az átállásból
Edith Stein atervezettnél teljesebbet '. alkotott: Szerit Tamást a mai ember igényé
vel értette me~.

"A Questiones disputatae de Veritate megismerése volt az a szükséges út szá
momra, hogy behatoljak Szent Tamás gondolatvilágába... A szigorú kritikusok
bátoritottak. hogy ezzel a munkával nemcsak a latinul nem tudókat, hanem az
eredeti szöveg ismerőit is - akik távol állnak a modern filozófiától - hozzá
segíthetem. hogy Szent Tamásori keresztül jól megértsék a modern gondolkodást."
- "Egy Szent Tamás-fordítás csak akkor sikerülhet - írja Martin Grabmann a
mü előszavában -, ha a fordító egyaránt jól ért! a skolasztikus gondolkodást és
korunk filozófiáját. A husserli .Térjünk a tárgyra !'-jelszavas fenomenológiai gondol
kodás összeszedett figyelme, pontossága és fegyelmezettsége nagyban segítette Edith
Steint a skolasztika befogadására anélkül, hogy alanyi érzékenységét, beleéléset
csökkentette volna.' Sőt éppen ez a sajátos átélőképessége tette hitelessé minden
mélyebb meglátását... A fordítás közben felszabadult érzelemvilága pedig őt is
a lelki élet magasabb fokára vezette." - Életrajzírója L. Gelber- szerint "ez a mű
vezette Edithet személyísége magvához. Az ő alkalmazkodó és utánalkotó egyénisé-

* Edith Stein: Des hl. Thomas von Aquino Untersuchungen über die Wahrheit, Louvain
Freiburg, r. 1952.-1I. 1955. Az egyes fejezetek bevezető és befejező részét saját szavaival értel
mezte.
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