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Bolberltz Pál-Gál Ferenc:
Aquinói Szent Tamás mozófiája
és teológiája

Aquinói Szent 'DuwI8: ut és lényeg;
A teológiai ÖS8Zefoglalú

A mai olvasó meglepődveveszi kézbe az Ecclesia
kiadó új kön}Vét. Miért? Úgy vélem, aZért, mert
azonnal kérdések tolulnak föl benne. Ki volt
Aquinói Szent llunás? Miért jelentős a gondol.
kodása? Mit jelent ma nekünk? A szerzökpedig
arra vállalkoztak, hogy kérdéseinkre választ adja·
nak.

Ki volt Aquinói Szent llunás? Személye és
művei a középkori teológia összegzését,
summáját jelzik, amely egyben a kor (13. sz.)
legjelentősebb szellemi-lelki alkotása. Ez a Sum
ma lényegesen befolyásolta a későbbi korok
teológiáját, különösen a 19. és a 20. századi
neotomízmust, A katolikus teológiában napjain
kig az egyik legnagyobb tekintély. Saját korában
az volt a jelentősége, hogyfelfogta és megoldotta
az újjáéledCi arisztotelizmus kihívását. Kidolgoz
ta a teológiai gondolkodás új programját,amely
szabatosan megkülönböztette és egymásra han
golta az értelmet és a keresztény hitet. Elismerte
a gondolkodás erejét, formáit és önállóságát, de a
kinyilatkoztatás tényét és igazságát is elfogadta
Tamas igen sokat olvashatott, tanult, de talán
még többet gondolkodott és kritizált. Amilyen
szerény, halkszavú volt, annyira étes szemű és
tárgyilagos. Mindig csak a tények, a valóság, az
igazság érdekli. Nagy dolgokról egyszeruen ír.
Aztán mindig csak az egész, a rendszer érdekli. A
tényeket a vé,gs<5, összegző elvek fényében látja
Soraíböl kíérzödík az értelmi fény, söt az örök
fény utáni vágy. Fölfogja a szent titkot. Thdja,
hogy ezt nem lehet beleeröltetní gondolko
dasunkba. Egyetlen lehetöségünk van: az, hogy a
gondolkodást végtelenre tágítva, alkalmassá te
gyük a titok befogadására és fölfogására. Tamás
egyszeruen, világosan, szabatosan és rendszere
sen gondolkodik és ír.

Mit jelenthet nekünk Aquinói Szent llunás?
Jogos kérdés, hiszen hétszáz év történelmi és
szellemi változásai választanak el bennünket.

Könnyen gondolhatnank arra, hogy most egy
teológiatörténeti .tanuim4nyt vehetünk kézbe.
Úgyvélem, többrőlvan itt saö, A szerz& utalnak
rá, hogy a múlt maradandó értékeinek ma' is
megvan a mondanivalója A gondolkodú folya
matossága megköveteli, hogy a jelen a múltra
épüljön, jöviSnkmeg a jelenre. A szerzCik éltWé
szeretnék tenni 1lunás filozófiai és teológiai
örökségét. Az aj feladatok nem nyomhatjákel a
régebbi feladatokat. A múltban felfedezett ts
megfogalmazott i~ .a gondolkodás
hátterébe kerülve élnek és hatnak tOVl1bb.Ha
valamilyen helytelen divat hatására a teológUs
elfeledkeznék 1lunásr61, akkor a mai teológia
elveszítené kritikai funkciójl1t és termékeny·
ségét a ma valóságaval szemben. A kritikanllk·
pedig nagyjelentősége van. Lényegi. elM~tétele
mínden józan és tárgyilagos eszmél&lésnek.
Különben a teológiában fontqs a múlt szellemi·
lelki hagyománymak életre keltése és meg&'
zése, llunás személye és mt1ve pedig killönösen
fontos a mai teológia számára. Manapság túl sok
probléma merült föl és sok minden kérdésessé
vált a teológiában. Aztán sokféleképpen és nem
mindig megfelelöen kísérlik meg a teológuSOk a
fölvetődött problémák megoldástt. Túlságosan
is nagymaoapság a pluralizmus veSZélye, és igen
aktuális lenne az egységesebb gondolkodú
programja A teológiában nemcsak a gondolatok
jelentősek, hanem a siemélyek, a történelmi
helyzet, az üdvtörténelmi feladat is lényeges.
Fontos az, a teológUs hogyan gondolkodik, ho
gyanhajtja végre a megoldást, milyen tényezők

hatására gondolkodik és az adott esetben hogyan
alapozza meg a hit igazságait, hogyan terjeszti
elő a megalapozott hitigazságot. 1lunáskomo
lyan számolt a racionális belátásjelentőségével,a
rendszer szerepével. Ha ráhangolódunk gondol
kodására, akkor egyt1ttgondolkodhatunk vele. Ő
pedig eredeti és megbizható gondolkodó. A
teológiai gondolkodás éppen manapság próbál
szembenézni saját történetiségével, az igazság
történetiségével. Hiszen a szellemtudományban
általában, de a teológiában kOlönOSkepp .igaz,
hogy a bölcselet történetének mozzanatai,a
történelem tényezői,sajátosemberi helyzetekés
feladatok bensőés lényegi feltételei és mozzana
tai a gondolkodúnak és a megoldásoknak.

S mit szóljunk magához a könyvhöz, a két nagy
terjedelmű tanulmányhoz és a fordításokhoz?
Talána szerzők szándékát kell elóbb megfigyelni.
Minthogy hatalmas a Szent 1lunás-irodalom és
sokféleképpen értékelik llunást még a katolikus
teológiában is, ezért elkerülik a kritikai
beállítást. Nem a ncéhbeUn beavatottak számára
írnak, nem a szaktudósoknak. Egyébként ők sem
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a kornak, sem Szent 1lunásnak szaktud6sai.
Csupán az áltaJanos érdeklödést szeretnék
kielégíteni, azt is szertny keretek között, a
szélesebb körfi tájékoz6dást elósegíteni. A szak
tudós vagybizonyos beállítottságú teológus vi
tába száJ.lhatna a szerzőkkel, kemény bírálatot is
mondhatna. A könyvet nem a meglévő és igen

- különböző színvonalú, beállítottságú kommen
tárok szintjén, hanem a tényleges helyzet és
szl1ndék szerint kell megítélni. Ami előnye a
könyvnek, az egyben a háttanya is. Népszerfisítő,
ismeretterjesztő szinten val6ban sokaknak
hozzáférhetővé teszi Thmás gondolatait. A szak
tudomanyos igény viszont joggal hianyolhatná
például a megfelelő terminológiát, a szakszerfi
kommentárt. az eredeti szövegekhez, a kritikai
szempont aIIcalmazását a középkori és a mai
megközelítésnél Szent Thmás teol6giájanak is
mertetése még atanylag egyszerfibb feladat, bár
itt is merillhetnének föl nézetktUönbsc;gek az
eredeti tarnásifelfogás és a különböző értelme
zések között, Kényesebb és problematikusabb
TamáS filoz6fiaiának ismertetése. Itt már mások,
nagyobbak az aránytalanságok és különböző

ségek. Élesebbek a kontúrok az akkori és a mai
gondolkodás között, Nem könnyű elkerülni a
naivitás vagy a kritizálás csapdáit., Igen nagy

Színház

Kiss Irén: Mayerliogi fondorlatok

1889. január 9-e van.Különös tél-éjszaka sötétje
szállt le Mayerlingre, az Osztrák-M:agyar Mo
narchiára. Az ut6kor is csak találgatja: mi történ
hetett lassacskán száz éve a boldogtalan sorsú
Rudolf trónörökössel Kiss Irén, a tükőr1áték

írója így vélekedik: " ... a tragédia áldozatai hall
gatnak: egyikük sírja kifosztva, és összekuszált
csonthalmazza1 nyugszik egy kis osztrák apátsági
temetőben; másikuk viszont kissé túl zavartala
nul alussza álmát a Habsburgok bécsi családi
kriptájában. Fondorlatos halál, fondorlatos titok
tartás, fondorlatos legendateremtés. Ha mégis
rendet kívánunk teremteni a mayerlingi vadász
kastély 1889. januári történései közt, ma
sincs segítségünkre más, mint némi írói fondor
lat."
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feladatra vállalkozik ma az, aki Szent 1lun4st
élővé szeretné tenni. Hogyan? Hol a határ az
egyszerfi ismertetés, az újrafogalmazás és a kriti
kai feldolgozás között? Lehet-e manapság egy
szerfienelőadni1lunásnézeteit? Hapedig részle
tesebb magyarázatra, kritikára is vállalkozunk,
mi lesz a mérték? Még súlyosabban esnek latba
ezek a szempontok egy középkorí latin szöveg
fordításanál. SchützAnta11943-as Szemelvényei
nek SZÍDvonalit, nem tudom, eléri-e a mostani
fordítás? Úgyvélem, szükséges lett volna magya
ráz6 lábjegyzetet fűzni a nehezebben érthető

szövegekhez.
Egyébként jelentős vállalkozásnak számít a

könyv. Thdtommal még nem jelent meg magyar
nyelven ilyen terjedelmú szöveg Szent Thmástól.
ThIán megérzünk valamit olvasásközben abból,
hogy nemcsak nagyteol6giai rendszerek vannak,
hanem nagy és szent teol6gusok is. És a
problémák bozótjaiban vergődő mai teológus
megérezhet valamit a forrás tisztaságáb61 és
üdeségéből. És talán a mai racionalitás kihívására
bátrabban és nyitottabban válaszol, ha felüdill
Szent Tamás szempontjainál és műveiben. (Ecc
lesia)

Fila Béla

A zalaegerszegi Hevesi Sándor SzínháZ vállal
kozott a darab bemutatására, részeként azimmár
harmadszor megtartott Nyilt Fórum eseményso
rozatának. E fórum a születő új magyar drámák
ügyét szolgálja, tanácskozásaival, műhely

munkájával, javaslataival a fiatal szerzők és a
kockáztatásra ritkán hajlamos színháZak kapcso
latait igyekszik javítani. Az előző esztendőben

latra vetett rnűvek közül, vagy legalábbis közeli
körből kerül ki aza dráma, amelynek premierje a
Nyílt Fórum nyitánya. Kiss Irén - akinek
Csontváry-darabját Budapesten a Vígszínház ad
ta elő stúdiójában - 1986-ban a Kémoperával
jelentkezett; most pedig mayerlingi operettje
jutott színre.

Operett? Indíttatásában, gondolatvilágában,
stíluskísérletében az is. Bratfisch, a bérkocsis
(Katona András szolidan kedélyes alakítása)
rágyújt egy örökzöld operettsIágerre, miszerint
pompásan él a fiákeres, és ha megvénül. akkor
helyette a fia keres. Amit ebben a parabolikus
színmúben úgy értherünk Bécsbenpolitikailag
megvénült az - egyébként csak hatvanadik
évében járó - "fiákeres", őfelsége I. Ferenc
József császár és király, s helyette most a fia
keres. Kiutat, távlatot, európaiságot. Vagy ön
halált.


