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RECENZIÓK

Horváth Gergő

 Simon József: Létre nyílt lehetőség – Ismeretelmélet és metafizika Aquinói Szent Tamás és 
Duns Scotus filozófiájában. 

L’Harmattan Kiadó – Könyvpont Kiadó, Budapest, 2012.

Aquinói Szent Tamás és Iohannes Duns Scotus filozófiatörténetben betöltött jelen-
tőségét aligha lehet eléggé hangsúlyozni. Sajnos a középkori filozófiával foglalkozó 
magyar szakirodalom szegényes volta miatt erre meglehetősen ritkán kerülhet sor, 
Simon József kiváló filozófiai minőségű kötete azonban nagyszerű alapot szolgál-
tathat a skolasztikus filozófiai diskurzus felélénkítésére. A Létre nyílt lehetőség min-
den kétséget kizáróan hiánypótló mű, hiszen Duns Scotus műveinek magyar for-
dítása híján (ez alól egyedül a tavaly megjelent Párizsi előadások képeznek kivételt) 
a kötetben felhasznált rendkívüli mennyiségű primer szöveg önmagában is garan-
tálná a hiánypótló státuszt. A kötet értékét a magyar nyelvű Scotus-idézeteken túl 
azonban még tovább növeli a szerző rendkívül alapos filozófiai felkészültsége és jó 
elemzőkészsége. 

Simon József a Létre nyílt lehetőséggel arra vállalkozott, hogy bemutassa, milyen 
érzékenyen és értő módon viszonyult Szent Tamás és Duns Scotus az ismeretelmé-
leti problémákhoz, és hogy ezen problémák tárgyalása miképp vezette őket meta-
fizikai belátásokhoz. A szerző már a bevezetésben is hangsúlyozza – és ezt a kötet a 
későbbi fejezetek során szisztematikusan igazolja is –, hogy e két filozófusnál kör-
vonalazódnak először az olyan, a kortárs filozófiát is meghatározó fogalmak, mint 
az intencionalitás, az absztrakció, az intuíció, a reprezentáció, valamint a metafizi-
ka transzcendens tudományként való felfogása. 

A kötet alapvetően két részre tagolható. Elsőre talán meglepőnek tűnhet, hogy 
a Duns Scotus filozófiáját felölelő tárgyalásnak az Aquinói Tamással foglalkozó fe-
jezetek terjedelmükben csak a harmadát teszik ki, emögött azonban módszertani 
megfontolások állnak. A Létre nyílt lehetőség bevallva-bevallatlanul mindenekelőtt 
egy Duns Scotus-kötet. Nem mintha az Aquinói Tamással foglalkozó részek felüle-
tesebbek lennének, azonban a kötetből egyértelműen kitűnik, hogy Duns Scotus 
filozófiájának elemzése – talán Scotus filozófiájának szegényes magyar recepció-
ja miatt is – megköveteli a tamási tanok tárgyalását. Ezt támasztja alá az is, hogy  
Simon József a második, terjedelmes részben minden adódó alkalommal párhu-
zamba állítja a két skolasztikus filozófus tanait. (Még itt, bevezetőnkben fontos 
megemlítenünk, hogy Simon a kötetben – minden bizonnyal módszertani szem-
pontok által vezérelve – következetesen kis betűvel írja Isten nevét.)

Az egyes fejezetek kifejtése szabályos mintát követ. Ennek megfelelően a szerző 
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először az ismeretelméleti, majd a metafizikai kérdésköröket fejti ki. A kifejtéseket 
rendszerint egy-egy hosszabb idézet előzi meg, melyeknek a főszövegben való el-
helyezése világosan követhetővé és szisztematikussá teszi Simon József érvelését, 
ezzel is segítve az olvasót a kimondottan mély filozófiai tartalom megértésében. 

Az Aquinói Tamással foglalkozó fejezet a könyv címének értelmében további 
két részre tagolódik. Míg az első részben Aquinói Tamás ismeretelméleti nézetei az 
absztrakció, addig metafizikai tanai az analógia elmélete mentén kerülnek kifejtés-
re. Szent Tamás ismeretelméletének bemutatását Simon József az „Arisztotelész a 
fogalmi előtti megismeréséről” című fejezettel vezeti fel. 

„A phantasma” című fejezet egy terjedelmes Szent Tamás-idézettel kezdődik, 
melyben a skolasztikus gondolkodó az érzéki megismerés arisztoteliánus elméletét 
tárgyalja. Tamás ismeretelmélete erősen arisztoteliánus ugyan, a szerző azonban 
rámutat arra, hogy Arisztotelész De animájához képest egy fontos gondolattal bő-
vülnek belátásaink, ugyanis Tamás szerint az ismeretelméleti processzus célszerű, 
teleologikus struktúrával bír. 

„A fogalmi ismeret” című fejezetben Simon József azt vizsgálja, miképp inten-
cionálja a megismerőképesség a megismerés kauzális eljárásának tárgyát. Szintén 
ebben a fejezetben ismerteti Simon Aquinói absztrakciófogalmának két típusát,  
valamint az értelmi ismeretek intencionalitásával kapcsolatos tendenciákat. A feje-
zetben egy további fontos fogalom, az intelligibilis species kifejtésére is sor kerül. 

A kötet Szent Tamás metafizikájával foglalkozó első fejezete az analógia elmé-
letének kifejtésével kezdődik. Simon József ehelyütt arra keresi a választ, milyen  
metafizikai elmélettel szolgál Szent Tamás azzal kapcsolatban, hogy a világban 
egyes dolgok bizonyos sajátosságot birtokolva léteznek. „A szubsztanciák felosz-
tása és a negatív teológia” című alfejezet elején a szerző arra mutat rá, hogy Tamás 
gondolkodása a platonista hagyomány felé mozdul el, amennyiben a filozófus fel-
veszi Istent mint „minden sajátságos szubzisztens egységét”.1 

Az „Isten, világ, szignifikáció, reprezentáció, analógia” című alfejezet egyik ko-
rai, ám a kifejtés szempontjából fontos belátása, hogy Tamás metafizikai szempont-
ból Istenben lokalizálja a sajátosságok tökéletes megvalósultságát.2 A szerző szerint, 
amikor Tamás azt állítja, hogy az „isten létezik” kijelentés nyilvánvaló, valójában 
nem egy ismeretelméletileg bizonyítható ismeretre utal, hanem voltaképpen meta-
fizikai igényt támaszt. Ennek belátása vezeti Simon Józsefet arra, hogy Szent Tamás 
gondolatait interpretálva ismertesse Isten és a világ dolgainak metafizikai viszonyát. 

A kötet második része a scotusi filozófia ismeretelméleti és metafizikai aspek-
tusaival foglalkozik. Az „Ismeretelmélet – az intencionális objektumok elmélete” 
című főfejezet Scotus és a modern filozófia intencionalitás-fogalmának tárgyalásá-
val kezdődik. A szerző a fejezet végén előrevetíti Duns Scotus következő fejeze-
tekben tárgyalandó ismeretelméleti álláspontját, miszerint „az elme megismerését 

1 Simon József: Létre nyílt lehetőség, 41. o.
2 Uo. 44. o.
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egyfajta »intencionális elszenvedés«-ként (passio intentionalis) írhatjuk le, melynek 
során nem a megismert dolog formája »halad át« az elmébe, hanem egy intencio-
nált tárgyi mező objektumait »szenvedi el« az elme.”3

„Az értelmi ismeret genezise” című fejezet arra vállalkozik, hogy kifejtse a gon-
dolkodás intencionális attribútumaként felfogott objektív mező ismeretelméletét 
és metafizikáját. A kifejtést az értelem objektumainak létmódjával foglalkozó vizs-
gálat követi. 

A soron következő fejezetek a formális és a modális distinkció scotusi fogalmát 
tárgyalják. Simon József Scotust követve többek közt arra keresi a választ, „fellelhe-
tő-e [...] az individuális dologban valamiféle alapja az értelem objektumai között 
fennálló különbségeknek az elsődleges intenciók esetében”.4

A scotusi episztemológiát a szerző így foglalja össze: egy önidentikus külső tárgy 
megismeréséhez több species intelligibilis segítségével jutunk, így megismerve a kü-
lönböző fogalmi tartalmakat. Ezek között formális különbségek lépnek fel. Maguk 
a differenciák függetlenek az értelem működésétől, holott nem reálisan önidenti-
kus objektumokat különítenek el egymástól.5

A scotusi filozófiát tárgyaló második fő rész az univokáció elméletének kifejté-
sére vállalkozik. A szerző a további kifejtés előtt elsősorban Avicenna és Averroës 
főszövegben is idézett szövegeire támaszkodva röviden, de elmélyülten foglalko-
zik a metafizika meghatározásával a görög–arab–keresztény filozófia arisztoteliá-
nus tradíciójában, rámutatva arra, hogy e tárgymeghatározás során milyen külön-
böző elméletek fogalmazódtak meg a 11–12. századi arab filozófiában, valamint 
arra, hogy ezek az elméletek miképp állíthatók párhuzamba Duns Scotus, illetve  
Aquinói filozófiájával.

„A metafizika tárgya Duns Scotusnál” című fejezetet Simon a következő kérdés-
sel indítja: „Hogyan is lehetséges az, hogy isten a metafizika primér szubjektuma, 
miközben értelmünk primér objektuma a materiális-összetett szubsztancia esszen-
ciája, lényege vagy mivolta?”6 Scotus úgy véli, hogy a létező „univok” fogalma ér-
telmünk első objektuma, ekkor azonban, állítja Simon, szembe kell néznie az arisz-
totelészi metafizika kérdéseivel. Ennek a problémakörnek a kifejtésére vállalkozik  
„A létezés közvetlen sajátosságai és a végső differenciák” című fejezet, amely részle-
tesen tárgyalva állítja szembe Arisztotelész ide vonatkozó tanait Scotus filozófiájá-
val. Szintén e fejezet tárgyát képezi annak leírása, hogy a létező mint létező miképp 
jellemzi a létezés rétegeit. 

„A véges létező konstrukciója – az individualitás princípiuma” című fejezetben 
a szerző az individualitás problémájával a létezés legmagasabb, transzkategoriális 
szintje után a létezés szubkategoriális szintjének tárgyalására vállalkozik, melynek 
során a haecitas (itt és mostság) fogalma jut központi szerephez. 

3 Uo. 61. o.
4 Uo. 77. o.
5 Uo. 87. o.
6 Uo. 104. o.
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„A létező mint létező lehetőségstruktúrája” című fejezetben Simon az indivi-
dualitás problémáját elhagyva visszatér a létezés transzkategoriális jellemzőinek 
problémaköréhez. Ez a rész tehát már a létező mint létező metafizikai szempontból 
történő vizsgálata. 

„Az intelligibilis objektumok és isten értelme” című fejezet zárja a kötet Duns 
Scotus metafizikájával foglalkozó részét, melyben hangsúlyos szerep jut az isteni 
értelem számára adott objektumok létmódjának, valamint az isteni és az emberi 
megismerés viszonya elemzésének. A fejezet további részében a szerző arra keresi a 
választ, hogy ha a lehetetlenség mindenekelőtt a dolog és nem Isten oldala felől áll 
fenn, akkor miként jelenik meg e lehetetlenség az isteni értelem megismerő aktu-
sának objektív oldalán. További elemzés tárgyát képezi az isteni akarat, valamint a 
semmi fogalmának scotusi felfogása is.

A Duns Scotus metafizikájával foglalkozó rész utolsó fejezetét Simon a skót filo-
zófus egy markáns érvének bemutatásával zárja, miszerint annak az alapja, hogy a 
világ jobbá váljék, Isten és a világ relációjában voltaképpen a világban keresendő. 
A fejezet utolsó gondolata: „Scotus szerint ez a világ a lehető világok legjobbika, de 
egy elég rossz világ.”

Simon József könyvét két fejezetből álló Epilógus („Descartes”, „A metafizika és 
az újkori racionalizmus”) zárja, melyben a szerző továbbra is az egész kötetre jel-
lemző mély filozófiai igényességgel tárgyalja Scotus mai relevanciáját. E fejezeteket 
tartalmas bibliográfia követi.

A Létre nyílt lehetőség minden kétséget kizáróan alapos és filozófiailag rendkívül 
igényes munka eredménye. Mint arra recenziónk elején már utaltunk, több szem-
pontból is hiánypótló műről van szó, amely komolysága miatt szigorúan megköve-
teli még a témában jártas olvasó figyelmét is. Simon József műve a precíz érvelések 
ellenére is kifejezetten nehéz olvasmány, azoknak pedig, akik nem mozognak ott-
hon a skolasztikus filozófia fogalomhasználatában, sok nehézséget okozhat egy-egy 
érv belátása. A kötetben foglaltakat tehát elsősorban valószínűleg azok tudják majd 
kamatoztatni, akik már alapos ismeretekkel rendelkeznek a középkori filozófiát il-
letően. Ami a külsőségeket illeti, ne tévesszen meg senkit a lehangolóan egyszerű 
és halványszürke borítóval ellátott, puhafedeles kiadás, hiszen az nem is állhatna 
távolabb a tartalom kivételes igényességétől.


