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"Aki a kereszt tudományát kutatja, annak magát a keresztet kell
hordoznia!" - írja Edith Stein A kereszt tudománya' címü utolsó mun
kájában. Edith Stein személyében egy olyan ritka jelenséggel van dol
gunk, akiben együtt található meg egyrészt az emberi ész útján tör
ténő igazság keresése, másrészt az Istenbe vetett hit következtében a
teljes önátadás. Gondolkodói útja és szentsége talán ezért olyan ősz

szetett, mert a hit és a tudás fokai valóságos emberi tapasztalatra épül
nek, és gyakorlati megvalósításra törekszenek. Edith Steinnek a filo
zófia által történő igazságkeresése a legszorosabb értelemben vehető,

ahol is a filozófiai meggyőződést,belátást a mindennapokra átvitt cse
lekvés követi. Bátran elmondható, hogy mindvégig fennáll nála az
igazság ilyenfajta keresésének alapszemlélete, amely kezdetben pusz
ta filozófiai vizsgálódásból a hit igazságának feltárására vállalkozik.
A fent idézett gondolat már attól az Edith Steintó1 származik, aki 1938
ban a zsidóüldözések miatt elhagyta a kölni karmelita kolostort, és
ideiglenesen a hollandiai Echtben kapott testvérével, Rosával mene
déket. Az itteni karmelita kolostorban kezdte meg utolsó munkáját,
melyet ugyanolyan precizitással írt, mint az eddigieket, de 1942-ben
befejezetlen maradt. Edith Stein utolsó munkájából más jellegű tudo
mányos hozzáállás tükröződik,mint korábbi műveibó1.Addig min
dig egy társadalmi-filozófiai kérdéshez nyúlt, most viszont a szerző a
misztika nyelvén szól hozzánk úgy, hogy közben Keresztes Szent
János költészetének segítségével vizsgálat alá vonja a misztikus alakot
megformáló nyelv jelenségét. Keresztes Szent János költeményei
Krisztus misztikus alakját megfogalmazó költemények, Edith Stein
tehát - bár úgy tűnik, lemond a tudományos életformáról - itt is
alapvető kérdésénél, a személy jelenségének vizsgálatánál marad.
Hogy miként jut el a kérdés ilyen szintűmegfogalmazásáig, azt e gon
dolati útnak egy-egy szakaszát feltárva próbáljuk megfejteni.

A személy fogalmának vizsgálata már Edith Stein legelsőmegjelent
munkájában, a doktori disszertációjában is megmutatkozik, ahol a be
leérzés fogalmának a személy fogalmával való összekapcsolását kí
séreli meg. A beleérzés fogalmát kora tudományos elfogadottságának
keretein belül vizsgálja, olyan filozófiai-pszichológiai fogalomként,
amely filozófiai értelmezésre szorul. E kérdésben számunkra itt két
tudományág, a pszichológia és a filozófia megoldási kísérlete és a kér
désben való egymásra vonatkozása a meghatározó. A pszichológia-
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a kor filozófiája szerint - megpróbálta pozitív módon értelmezni ezt
a fogalmat, számára az érzékelés a psziché által meghatározott folya
matot jelentett, az ember testi, pszichikai adottságai határozzák meg
azt. A filozófia a beleérzés fogalmát a két szubjektum, két létező

egymást-érzékelésére sajátította ki annyiban, hogya pszichológiai
beleérzés-értelmezéstőlmegvonta az érzékelésben szerepet játszó
pszichikai aspektust, de kimondta, hogy ez az érzékelés eltér a szub
jektum-objektum viszonytól, ebben az érzékelésben szerepet játszik
a reflexió, mely a másik szubjektum értelmezése által magát a szub
jektumot teszi az intencionalitás tárgyává. Edith Steint filozófiai gon
dolkodásának kialakulásakor három, egymással összekapcsolódó
dolog foglalkoztatta: a pszichológia tudományossága, Edmund
Husserl fenomenológiájának válasza a pszichológia önértelmezési
problémáira, illetve a fenomenológia minden tudományra kiter
jeszthetőmódszertana. Ahhoz, hogy személy és beleérzés között az
összefüggést megértsük, fontos látnunk, hogyan találkozott Edith
Stein először a beleérzés fogalmával, 1913-ban, Husserl Natur und
Geist című előadásán. Életrajzi munkájábarf beszámol arról, hogyan
határozta meg ez az előadás a későbbi disszertáció témáját: .Naiur
und Geist című előadásán Husserl arról beszélt, hogy az objektív kül
világ csak interszubjektíven tapasztalható meg, azaz megismerő in
dividuumok sokfélesége által, amelyek kölcsönös megértésben állnak
egymással. Ennek következtében a más individuumok tapasztalata
feltételezett. Husserl ezt a tapasztalatot Theodor Lipps munkájához
kapcsolódva beleérzésnek nevezte, de nem úgy beszélt róluk, mint
ami megállná a helyét. Volt tehát egy hiány, amelyet ki kellett tölteni:
ki akartam vizsgálni, hogy mi a beleérzés."" Az 1915-ben írt diplo
mamunkáját Edith Stein 1916-ban disszertációvá bővítette ki, amely
nek egy része 1917-ben nyomtatott formában is megjelent.

Edith Stein szerint a beleérzés fogalmának megértéséhez annak lé
nyegi kikutatására kell vállalkoznunk. A disszertáció előszavában

röviden értelmezi a beleérzés fogalmát; ezt, mint a tapasztalat egykü
lönleges módját, idegen szubjektumok és azok élményeinek tapasz
talataként értelmezi. Az első paragrafus bevezetőmondata a beleér
zés-fogalom vizsgálatának indokoltságát alapozza meg: /lA beleérzés
körüli minden vita egy hallgatólagos feltételezésen alapul: adottak
számunkra idegen szubjektumok és azok élményei."! A beleérzés
problémája éppen ez a fenomenológiailag nehezen leírható meglévő

adottság, az érzékelés, amelyben nem egy tárgyat érzékelek. hanem
ennek során magam is érzékeltté válok. A beleérzés aktusának vizs
gálata, azaz két szubjektum egymást-érzékelése azért válhat az értel
mezés tárgyává, azért nem pusztán szubjektív érzelernfeltárás. ahol a
szubjektumok soha meg nem egyező tapasztalatra jutnának, mert
Edith Stein szerint az érzelmek egy alapérzésbe. alaphangu1atba ágya
zódnak. Az önmagamnak önmagamban való érzékelésének levá
lasztása a másik önmagamban való érzékelésétó1 veti fel a kérdést,
hogy miként választható el egymástól a saját magamról és a másikról
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alkotott konstitúció? "Meg kell még állapítanunk, hogyan válik le az
idegen konstitúciója a saját személy konstitúciójáról, és ezen kívül,
hogy hogyan különbözik a személy [Person] a pszichofizikai indivi
duumtól, amelynek konstitúciójával korábban foglalkoztunk/" Edith
Stein itt kiszélesíti a kérdést: az ember nem egyszeruen pszichofizikai
individuum, nem csupán testi-lelki egység, hanem személy, aki tu
datában van ennek az egységnek, és rendelkezni tud vele. A személy
nemcsak kiszolgáltatott az érzelmeinek, nemcsak a közérzetbe be
lehelyezett tárgy, hanem az érzésein uralkodva döntésekre képes.
A személy fogalma, ha csak érintőlegesenis, már itt a disszertáció
ban jelentkezik olyan tárgytól elkülönülő szubjektumként, amelyre
egyénileg jellemzőa beleérzés képessége. A disszertációt követően le
velezéséból tudjuk, hogy a Husserl mellett töltött asszisztensi idősza
ka (1916-1918) után is foglalkozott a személy fogalmával.6

Edith Stein következő jelentősebb munkája - az 1922-es Év
könyvben megjelent Beitriige zur philosophisehen Begründung der Philo
sophie und der Geistesunssenschaiten' után - az Einführung in die
Philosophie,8 ahol ismét a személy értelmezése kerül előtérbe. Edith
Steinnek ez a munkája több keletkezési szakaszon ment keresztül. Az
első keletkezési szakasz az asszisztensi és a közvetlenül azt követő
időszakra(1917-1920) tehető, amikor két vázlat egymásba olvasztása
történt. A keletkezés második szakasza akkorra tehető, amikor 1931
ben Edith Stein Breslauban kísérelte meg a habilitációt, és erre a célra
átdolgozta az eddigi munkát. A sikertelen habilitácós kísérlet után
nem dolgozott többet ezen a munkáján, de megőrizte. Feltehetően

fontosnak tartotta az itt elemzett kérdéseket, melyek további kidol
gozását későbbimunkáiban találjuk meg. A munka később is meg
őrizte a két alapvázlatra támaszkodó szerkezetét. Az első rész termé
szetfilozófiával foglalkozik, a második rész - és ez számunkra a
jelentősebb - a szubjektivitás problémájával. Ezen a kérdéskörön
belül tér vissza Edith Stein a személy fogalmára, a személyt a szub
jektív észlelés szempontjából vizsgálva. Szubjektumon itt a világ al
kotására képes tudatot érti, aki kapcsolatban áll az emberi személlyel,
aki szellemi-lelki állapota által meghatározott. Ezt a szellemi-lelki
meghatározottságot Edith Stein a psziché fogalmának elemzésével
tárja fel. A psziché állapota a reális körülményektőlfügg, és össze
függésben áll a kiterjedt testtel. Tudat és psziché között az össze
függés abban áll, hogy "egy személy élményeinek összességét,
amelyben egy személy pszichikai életének összessége tudatilag
meghatározódik, ennek a személynek a tudatfolyama hordozza"," Bár
úgy tűnik,Edith Steinnek ezt a munkáját még mindig erősenHusserl
fenomenológiai szempontjai határozzák meg, mégis észrevehetőek

benne a személy értelmezésére vonatkozó egyéni szempontok. A sze
mélyt bár tudata által meghatározott egyénként tekinti a szerző, ki
mondja, hogy nem minden észlelés értelmezhetőa személy számára
tudatilag, illetve az észlelés tudati értelmezése nem fogja ennek az
észleletnek a tudati alapját biztosítani.
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1932-ben Edith Stein újra próbálkozik a habilitációval, és erre az al
kalomra egy újabb teljes szöveget Ír, a Potenz und Akt (1931) ámen
megjelenőSzent Tamás-i lételmélet elemzését. Ezt megelőzően Edith
Stein első megnyilvánulása és szembehelyezkedése a husserli feno
menológiával a X. Évkönyv Husserlnek szánt ünnepi kiadványában
olvasható. A szerző itt nem egyszeruen szembehelyezkedik mesteré
vel, hanem dialógusba állítja őt a másik, újonnan szerzett mesterével,
Aquinói Szent Tamással. A Tamás filozófiájával a speyeri időszakalatt
(1922-1931) megismerkedő filozófusnő célja, hogy a kétféle ismeret
elméletet egymás mellé állítva azok összeegyeztethetőségérekérdez
zen rá. Ezt első alkalommal úgy próbálja megoldani, hogy a két filo
zófust egy fiktív jelenetben egymással szembeállítja, s így mondatja ki
velük az álláspontjaikkal szembeni kölcsönös ellenvetéseiket. A dia
lógus végül erősenátdolgozott formában jelenik meg az évkönyvben,
mely inkább tartalmazza Edith Stein konkrét álláspontját, mint a két
filozófus egymásnak adott fiktív válaszait. Potenz undAkt című mun
kájában Edith Stein Tamás aktus és potencia tanát vizsgálja. A tanul
mány során a szerző csak egyszer tér ki a husserli fenomenolögíára,"
és azt mint az intencionalitáson alapuló filozófiát tekinti, mely a lét
véges és örök formája között nehezen tud különbséget tenni. Edith
Stein célja ezzel a munkával Tamás aktus és potencia tanának részle
tes kidolgozása és a fenomenológia egyes kérdéseinek általa történő

megválaszolása. Hogy valóban ez a kérdés, a lét kérdése érdekelte
- és a későbbiek során a Potenz und Akt bevezető tanulmányként
szolgált Edith Stein számára-, azt mutatja, hogy következőmunká
ja, az Endlíches undewiges Sein (1935-1936) az aktus és potencia tanára
alapozva kíséreli meg feltárni a lét fenomenológiai alapját. Ez a kísér
let visszavezeti a szerzőt a személyre irányuló alapkérdésére. A sze
mélyt itt már nem önmagában megálló pszichofizikai fenoménként
értelmezi, hanem a léttel és a léthez való viszonyával valamit kezdeni
akaró individuumként. Kettős kérdéssel találkozunk itt: az aktus és
potenciatanba helyezett lét fenomenológiai elemzésével, ahol maga
az elemzésmód vonja magával a szubjektíven átélő személy feltételét,
és ezzel a lét kérdésének tárgyával szembesíti, továbbá a fenomeno
lógiai elemzés létre irányuló kérdésének lehetőségével.Jóllehet a fe
nomenológia Edith Stein értelmezésében eddig az érzékelés módjá
nak feltárására törekedett, most azt is kérdésessé teszi, hogy mi maga
ez a tárgy, és miként viszonyulhatok én alapvetően ehhez a tárgyhoz.
Ez a viszony pedig a létezés különbségén alapuló viszony. Ennek a
kérdésnek a felvetésében kapcsolódik össze a létezés különbségének
kérdése a személy kérdésével.

A Véges és örök létben a személy fogalmának kétféle értelmezését
láthatjuk rendkívüli részletességgel. Ennek a munkának a jellegze
tessége, hogy az első fejezete teljességgel az előző munkára támasz
kodik, de azt értelmezésében és szempontrendszerében is továbbvi
szi. Itt a potencia és aktus tanulmány a lét értelmezésére irányul,
annak megalapozását szolgálja. A potencia és aktusértelmezésnek a
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munkáiban

létértelmezésre vonatkoztatása azonban annak nem lineáris végig
elemzésében valósul meg, hanem a lét fogalmának a Szent Tamás-i
és a husserli ismeretelmélet kettősségében.Hogy milyen megoldást
talál Edith Stein ennek a kettősségnek az összeegyezetésére, arra most
nem térünk ki. Fontos azonban megemlíteni ezt az Edith Stein szá
mára összeegyeztethetőkettősséget,amelynek segítségével Heideg
gernek a Lét és idő című munkájában található létértelmezése ellen
érvel, a heideggeri értelemben vett lét fogalmával együtt járó egzisz
tenciát mégsem elvetve. A személy fogalmának kétféle értelemben
vett használata az emberi személy és a Szentháromság háromszemé
lyű egy Isten megkülönböztetésén alapul. Isten mint aktuális jelen
valóság értelmeződik,akinek önkinyilatkoztatása örökkévalóságának
bizonyítéka, mégis, a kinyilatkoztatás lehetősége potencialitásának
alapja. Istennek ezt a világ körforgásába való "beleszólását" Edith
Stein az emberi aktusfolyamattal azonos módon aktusfolyamatként
értelmezi, de az isteni aktualitás az emberi aktualitástól eltérően,a lét
fogalmának értelmezésében egy örök aktualitás, mely a kinyilatkoz
tatás cselekményén túl, az ember számára értelmeződiktérbe és időbe
helyezhető cselekményként, egy az ember számára is értelmezhető

örök isteni aktualitásra mutat. Isten potencialitása, a kinyilatkoztatás
lehetőségea hit lehetőségének értelmezésében jelenik meg potenciá
lisan az ember számára. Az emberi potencialitás, a képesség megléte
a véges létezés kereteibe ágyazódik ebben az értelemben. Isten aktu
alitása a kinyilatkoztatásban, Krisztus személyében egyszerre egy to
tális aktualitást, örök létet, és egyszerre e teljes emberi lényeget, a vé
gességet nyilvánítja ki. Az emberi személynek a Szentháromsággal
való összekapcsolása így az örök szellemi léttel és a véges testiséggel
áll összefüggésben. A létnek az aktus és potencia tanon alapuló isme
retelméleti megközelítése ilyen értelemben nem más, mint a lét értel
mezésének fenomenológiai alapja, ahol az intencionális tárgyat a
létbehelyezettsége alapvetően meghatározza. Edith Steinnek ez a
munkája magába olvasztja eddigi tanulmányait, és az azokban felve
tett kérdésekre mintha itt találná meg a választ.

Most pedig a bevezető mondatban olvasható idézetre visszatérve
láthatjuk teljes egészében a gondolatmenet, amely Edith Stein fent
idézett négy munkájában egy-egy kérdést körbejárva, abból kiveze
tésként minden egyes alkalommal a személy fogalmába ütközött.
A személy alakjának filozófiai, teológiai, antropológiai összetettségét
a filozófusnő végső soron ebben az utolsó előtti munkájában, a Véges
ésörök létben ábrázolja a legbehatóbb módon. Utolsó munkája össze
kapcsolódik ezzel, ahol a legtökéletesebb emberi személy, Krisztus
személyének alakját vizsgálja. Jelen esetben a probléma (a személy fo
galma) és a probléma értelmezésének változása közötti összefüggés
vizsgálatát tartjuk a leglényegesebbnek. Edith Stein legelső munkája,
a disszertáció a beleérzés fogalmával foglalkozva végső soron a sze
mély fogalmához fut ki. Az isteni Személy megemlítése itt a legtöké
letesebb személy értelmezésével kapcsolódik össze, de a dolgozatnak

261



ez a kifutása kidolgozatlan marad. Az Einführung in die Philosophie
mintha folytatása lenne a disszertációnak, a személy jelenségével fog
lalkozik és a személy érzékelési rétegeit tárja fel, majd végül újra elő

hozza a beleérzés fogalmát, mely egyedül és kizárólag a személlyel
rendelkezőegzisztencia számára lehetséges érzékelési terület. Arról a
kérdésró1, hogy ez a személy hogyan viszonyul saját személy mivol
tához, mennyiben értelmezi magát az érzései, értelme által meghatá
rozott lénynek, és hogy mit jelent maga ez a meghatározottság, nem
szól. A gondolatmenet itt nyitva marad abban a megállapításban,
hogy a személy észlelési területeinek speciális része a beleérzés, de
hogy e képessége által a személy mire determinált, arról a szerző hall
gat. A Potenz und Akt mintha megfeledkezne az eddig felhozott kér
désekró1 és gondolati eredményekró1, s látszólag teljesen új oldalról
közelítve Aquinói Szent Tamás lételméletének alapjait akarja a feno
menológiai objektivitással összeilleszteni. Valójában egy megalapozó
tanulmányról van szó, amely csírájában magában hordozza a Véges
és örök létben kidolgozott személy és lét viszonyának problémáját.
A Véges és örök létben a szerző kidolgozza a személy léthez való vi
szonyát, és ennek a viszonynak a tudatát. Azonban mindvégig meg
marad véges és örök lét megkülönböztetésének kettősségében.

Akereszt tudománya A kereszt tudománya átlépi ezt a kettősséget, és nem ennek a kétféle
létnek a különbözőségét vizsgálja, hanem a kettő metszetét keresi, és
ezt Krisztus alakjának szemléletében fejezi ki. Ez a szemlélet, Krisztus
misztikus alakjában való elmerülés verbálisan a metaforikusan értel
mezhető szavakban kerül kifejezésre, de a végső odaadás, a szavakon
túl kimondott vállalás már a kereszt hordozásának vállalása. A Krisz
tus személyének, Isten és ember kapcsolatának megismerése utáni
vágyakozás egyenlővétesz azzal a belátással, hogy képesek vagyunk
mindent odaadni, és ha nem ezt tesszük, akkor valójában nem is kí
vánjuk a vágyakozás tárgyát. Ez a belátás megnyitja azt a teret előt

tünk, ahol magunkat látjuk ebben az elfogadásban. Edith Steinnek a
személy lényegkutatása erre a pontra érkezik meg, ahol az emberi te
remtmény lényegét az Istennek való teljes odaadásban látja, és ahol az
ember nem bábuként mutatkozik meg, hanem olyan érzékelőés tu
datos lényként, aki reflektálni képes a saját állapotára, és ezt az álla
potot önként vállalni akarja. Míg legelső munkáiban a személyt pszi
chofizikai jelenségként értelmezve nem tudta megadni a választ a
személy lényegi mivoltára, késöbb ebbó1 a problémakörbó1 a személy
szellemi aspektusa mentén talált kiutat és kapcsolódási pontot a há
rom isteni Személlyel. A személy-fogalom beteljesülésének érdekes
sége, hogy éppen ebben az utolsó töredékesen maradt munkában fo
galmazódik meg. Mint egy ügy vállalása, mely nem teszi lehetővé a
további halogatást, hanem kimondásával máris cselekvésre szólít fel.
A személy lényege ebben a vállalásban értelmeződik,a lényeg mindig
Krisztus és ember közötti kapcsolatban fejeződikki. Ez a kapcsolat a
krisztusi Alak szemlélete, mely menyasszony és vó1egény viszonyá
ban szimbolizálódik, a teljes odaadásban cselekvővállalásra számít.
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