
okát az igazat hordozó értelemben kell keresnünk, hiszen a dolgok alkotóik igazát
tükrözik vissza. Az igaz a megismerőben annyiban változhat, amennyiben meg
változott a véleménye, vagy megtévesztették, esetleg a külső hasonlóság miatt
félreismerte a tárgyat. De az is lehet, hogy közben megváltozott a dolog. A tárgy
és értelem közöttí megegyezés ilyenkor felbomlik. De a dolog, vagy esemény to
vábbra is igaz egy másik, azt helyesen felismerő értelem viszonyában.

Az igazság végső összefüggéseit Szent Tamás a Szentháromság víziójában mu
tatja be. Eszerint Isten benső szellemi életében megismeri saját lényegét, mint az
örök Igazságot - önmagát olyan tökéletesen és tudatosan fogalmazza meg, hogy
létrehozza Fiát. (A fogalom és a fogamzás nyelvi kifejezése ősidőtől azonos jelen
tésű, mint a latin conceptus.) A Fiú személye az Isten tökéletes tükörképe (Imago),
az isteni lényeget kifejező Ige. Az Atya öröktől fogva szereti Fiát, és Neki alkotta
a teremtett világot, hogy Ot tükrözze sokszor nagyon is gyenge képmásokban. Az
Elsőszülött pedig számunkra kimondott szemléletes Szó, aki az anyagi világban
látható-tapintható testté, sőt táplálékunkká vált, hogy a befogadás legelemibb
módján is eggyé lehessen velünk (vö. S. Th. I. q. 34. a. 1-3.).

Az utóbbi évtizedekben divatossá vált Szent Tamás elmarasztalása. A tőle való
idegenkedésnek oka lehet a század eleji újtomizrnus is. Bár néhány kiváló műve

lője ekkor rendezte krí tikailag Szerit Tamás műveit, voltak olyan turelmetlen kon
zervatívok, akik az ő nevében jó időre szűk korlátok közé zárták a .Jcatolikus"
filozófiát ("általános" jelzőjével ellentétesen), és ezzel gátolták a Szent Tamás lé
nyegéhez tartozó szabad kutatást. Ma már azonban számos kutató igazolja - csak
Ratzingert és Donceelt említsük -, hogy Szent Tamás a halhatatlan görög gondol
kodók fogalmait haladóan, sőt gyökeresen új értelemben alkalmazta. így például az
igaz passzív befogadásának elgondolását kiegészítette az intellectus ágens - a te
vékeny értelem - működésével, és ezzel megmutatta, hogy a megismerés az em
ber személyes és alakítható képessége. Bár kora dualista nyelvén beszélt, a testet és
a lelket mindig az ember legbensöbb egységében értette, ami megfelel a mai el
gondolásnak. Jól tudta, hogy az ember csak a részigazságot láthatja, ezért "em a
saját, sem általában a keresztények gondolkodását nem tartotta kizárólagosna7c.
"Ami igaz a pogányoknál. az igaza keresztényeknél is" jelszóval átvette Arisztote
lész, Platón, Avicenna, Maimonides, stb. igazságait. "A vitákban senkit meg nem
sértett, és soha nem vétett a szelídség ellen" - vallotta róla vitapartnere, John
Peckham, Kiváló érzéke volt az igazság fokozatos közlésére. Míndenkinek úgy ír,
hogy képes legyen saját mértéke szerint befogadni az igazságot. Nem rajongott a te
kintélyért, mert ez még önmagában nem biztosíték az igazságra: "A tudománynak
- írta - nem az a célja, hogy megállapítsa, mit gondoltak mások, hanem hogy
mi az igazság." Anakronizmus lenne korunk természettudományát keresni nála, az
élet értelmet, mint az önszerveződés tényét azonban jól értette. A szokásos leve
zetesek mellett igen fontosnak tartotta a világrend megismerésében az érzéki tapasz
talást, amit indukciól'al dolgozott fel. Elsőként hangsúlyozta a világrend autonómiá
ját, és utat nyitott a független tudományoknak (vö. G. S. 54., 55., 59.).

A II. vatikáni zsinat óta ismét felmerült egy olyan átfogó filozófia igénye, amely
az újrafogalmazott világ igazságait ember és világ kölcsönhatásában írná le, és a
végső kérdéseket megnyitná a transzcendentális valóság felé.

Edith Stein vágya teljesülhet: a fenomenológia, mint a természet és az ember
leírásának módszere és az ontológia, az általános lét tudománya, ma mindinkább
egymásra találnak. "Szent Tamás ontológtájából jól levonhatók azok a fenomenoló
giai következtetések - írja St. Breton -, amelyekkel a résztudományok dolgoz
nak. Feltárásuk azonban még kezdeti fokon van."

Öröm mindenhol van, osak meg kell keresni.
Konfuciu~

Az egyetlen bűn, amit nem tudunk egymásnak rnegbocsájtani: a véleménykü-
Umbség. Emerson
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