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Edith Stein Véges és örök lét. Kísérlet a lét értelméhez való felemelkedésre1

című nagyszabású filozófiai műve a szerző utolsó valódi filozófiai
munkája. A munkát maga Edith Stein is a legfontosabb művének
tekintette, amelyben élénk vitát folytat a korabeli fenomenológiai
áramlatot képviselő filozófusokkal (Edmund Husserl, Max Scheler,
Martin Heidegger, Hedwig Conrad-Martius, Jean Hering, Moritz
Geiger), keresztény gondolkodókkal (Szent Ágoston, Aquinói Szent
Tamás, Duns Scotus, Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János), s
emellett neoskolasztikus gondolkodókkal is (Martin Grabmann,
Étienne Gilson, Jacques Maritain, Alexandre Koyré, Daniel Feuling
és mások).

A mű több keletkezési fázison keresztül jött létre. 1935-ben a
kölni karmelita kolostorban Edith Stein lehetőséget kapott arra,
hogy ideje egy részét tudományos munkával eltöltve, a korábbi ha-
bilitációs munkáját, a Potencia és Aktus. Tanulmányok a lét filozófiájá-
hoz2 című írást nyomdakész állapotba hozza. A korábbi habilitációs
munkából az új műben — írja Edith Stein Roman Ingardennek
1936-ban — „nem túl sok maradt meg” (ESGA 3, Nr. 401). A két mű
között a kapcsolat talán abban fedezhető fel, hogy míg a habilitációs
munka szoros tomista létértelmezést követ végig, a Véges és örök lét-
ben ennek a létértelmezésnek a modern filozófiai alkalmazását fi-
gyelhetjük meg. Ebben az újabb műben az a lehetőség vetődik fel,
hogy Isten megismerése lehetséges a filozófiai gondolkodáson ke-
resztül, s egy létrejövő keresztény filozófia feladata nem más, mint
hogy a modern gondolkodás módszereit alkalmazva megkísérel ér-
telmes választ adni a modern filozófia számára megválaszolhatat-
lan kérdésekre, és ezáltal a filozófiai gondolkodás és a vallásos élet
számára adott hitbeli megismerés közötti utat újra járhatóvá teszi.

A Véges és örök lét kézirata nagy valószínűséggel 1935 júliusa és 1937
januárja között keletkezett. Egy ma már nem fellelhető, 1937 elején lét-
rejött gépirat több köztes állomáson keresztül — Pustet Kiadó,
Regensburg; Prof. Albert Auer OSB, Salzburg; Hegner Kiadó, Bécs —
végül 1938 nyarán eljutott a breslau-i Borgmeyer Kiadóhoz. Borgmeyer
a többi kiadóval ellentétben hajlandó volt 1938-ban a nürnbergi zsi-
dótörvények ellenére kiadni a szöveget, és 1938. július 22-én megkö-
tötte Edith Steinnel a szerződést. A szöveget a kiadó Edith Stein ere-
deti szándékával ellentétben nyomdatechnikai okokból két kötetben
akarta kiadni. 1938 végére elkészült a szöveg első része (I–V. fejezet)
és a második rész (VI–VIII. fejezet) kefelenyomata. Ezzel azonban
Borgmeyer beszüntette a nyomtatást, mert a birodalmi kristályéjsza-
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ka eseményeivel (1938. november 11.) és Edith Stein hollandiai
emigrációjával (1938. január 1.) nem merte vállalni a nyomtatás további
kockázatát. A megjelentetésre Edith Stein a továbbiakban is kísérle-
tet tett, mindvégig eredménytelenül. A megkapott nyomtatott íveket
Walter Warnach filozófus segítségével kijavította, s magával vitte az
emigrációba Echtbe. Ez a példány 1947-re visszakerült Kölnbe, s egy
kézirattal és egy gépiratos tartalomjegyzékkel együtt fennmaradt. 1939-
ben Edith Stein belefogott a műhöz tartozó index elkészítésébe is, de
ezt sajnos nem tudta befejezni, illetve ami elkészült, az elveszett.

Edith Stein 1942. augusztus 9-én halt meg Auschwitzban, élete fi-
lozófiai főművének megjelentetését nem élhette meg. A kéziratok vá-
logatását és gyűjtését 1947-ben kezdte meg Romaeus Leuven (1911–
1974) és Lucy Gelber (1904–1996). A mű első kiadása 1950-ben jelent
meg a Herder Kiadónál, majd ezt követte az 1962-es és 1986-os ki-
adás. 1998-ban, Edith Stein szentté avatása kapcsán vetődött fel egy
olyan összkiadás összeállításának a gondolata, amely az „utolsó kéz”
elve nyomán dokumentálja a szerző eredeti gondolatait. A kiadás fe-
lelős szerkesztője a kölni Maria vom Frieden kármelita kolostor, pro-
fesszor Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz drezdai vallásfilozófussal és
számos más szakemberrel együttműködésben. A kiadás, amely alap-
ján az alábbi fordítás készült, 2006-ban jelent meg a Herder Kiadónál,
Prof. Andreas Uwe Müller szerkesztésében és előszavával.

A mű nyolc nagy fejezetből áll, amelyhez egy Martin Heidegger
egzisztenciálfilozófiájáról és egy Avilai Szent Teréz Belső várkasté-
lyáról szóló függelék kapcsolódik. A mű I. fejezetében a létre irá-
nyuló kérdés körülményeit mutatja be a szerző, majd ezt követi a II.
fejezetben a skolasztikus filozófia értelmezésén keresztül a létezés
különböző létmódjainak — az aktus és a potencia állapotában való
létezésnek — a bemutatása. A III. fejezet a lényegi és valóságos lét
skolasztikus értelmezését fenomenológiai interpretáción keresztül
vizsgálja. A IV. fejezet a skolasztikus fogalmak: essentia, substantia,
forma és anyag antik visszavezetésére törekszik, és ezen keresztül a
filozófiai gondolkodás linearitását kíséreli meg felmutatni. Ez a több
mint száz oldalból álló fejezet véleményem szerint központi helyet
foglal el a műben. A mély analízis gyakran szinte elmossa a vizsgá-
lódás valódi értelmét, de a végső cél annak kimutatása, hogy a ke-
resztény filozófia és a modern gondolkodás számára a lét kérdésé-
nek felvetésében ugyanaz a filozófiai háttér szolgál alapul. Az V.
fejezet a transzcendentálékon keresztül vizsgálja a létezők közös vo-
nását, ezt követi a VI. fejezet, amely a lét értelmét a teremtés kérdé-
sének vizsgálatán keresztül magyarázza meg. A VII. fejezet a szent-
háromság és a teremtés egymáshoz való viszonyát, az istenképiség
teremtményben való leképeződését és a teremtmény Istenre való
nyitottságát vizsgálja. A VIII. záró fejezet az emberi lét értelmét az is-
teni léthez [göttliches Sein] való viszonya alapján értelmezi.

Az itt közölt fordítás a mű III. fejezetéből mutat be három parag -
rafust. Választásom alapjául az szolgált, hogy átfogó képet adjak a
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mű kérdésfeltevésére vonatkozóan, bemutassam a gondolatmenet
dinamikáját, azt az átfogó tudást, amivel a filozófusnő a maga ko-
rában rendkívüli módon kiemelkedett. A három paragrafusban egy
olyan kérdéscsoportot találunk, amely kora mind fenomenológiai,
mind neoskolasztikus gondolkodásának alapjaként szolgált. Edith
Stein arra vállalkozik, hogy a neoskolasztikus és a fenomenológiai
értelmezés szintézisében adjon választ a lét kérdésére az időbeli-
ség, a végesség, a végtelenség kategóriáin keresztül. A potencialitás -
ból aktualitásba átlendülő egzisztenciamozgás a fenomenológiai él-
ménykonstitúcióra vezetődik át. Egy még a potencialitásban lévő
élmény aktualitásba való előhívásával egy egész múltbeli esemény
jelenvalóvá válik a számomra, és világossá válik, hogy az adott ese-
mény hogyan illeszkedik a többi múltbeli eseményem közé. Mint
azt Edith Stein világosan megmutatja, az élményeknek ez az előhí-
vása, illetve egy jövendőbeli élményre való várakozás teszi világossá
számomra a saját időbeli és véges voltomat. Ezt követi a harmadik
paragrafusban a lényeg fogalmának skolasztikus és feno me no lógiai
értelmezése. A műnek már a maga korában is jellegzetessége, hogy
a skolasztikus filozófia terminológiáján keresztül a szerző fenome-
nológiai értelmezést akar adni a lét kérdésére.

A mű magyar nyelvre történő lefordításának terve hosszú idő
óta foglalkoztat, és a lehetőségek keretein belül készítem a mű for-
dítását. 2010 nyarán elnyertem a Magyar Könyv Alapítvány Babits
Műfordítói Ösztöndíját, amely lehetőséget nyújtott számomra arra,
hogy nagy előrehaladást tehessek a munkában. (Az itt közölt rész-
letben a szögletes zárójelek minden esetben tőlem származnak.)

Véges és örök lét
Kísérlet a lét értelméhez való felemelkedésre (részlet)

1. § Időbeliség, végesség, végtelenség, örökkévalóság

Az aktuális és a potenciális lét ellentétével — ha ezeket létcsúcs-
ként és a létcsúcshoz vezető előfokozatként értelmezzük — még
más létkülönbözőségek is láthatókká válnak a számunkra. Ami ak-
tuális is és potenciális is (ebben az értelemben), időt igényel ahhoz,
hogy az egyikből a másikba átmenjen. Az aktuális-potenciális lét
időbeli lét. Az időbeli lét egzisztenciamozgás: az aktuális az állan-
dóan új felcsillanása. Az időbeli létező nem birtokolja a létét, hanem
újra és újra ajándékul kapja. Ezáltal lehetővé válik az időbeni kezdet
és vég. Most ezzel körülírtuk a végesség egyik értelmét: ami nem

EDITH STEIN
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