
Hét száz éve halt m eg Aquinói Szent Tamás ; az ő emléke ze tére és tisz te
let ére szenteljük ezt a szám unka t. Szerett ünk v olna olyan nyí/tan és szabadon
beszélni róla, ahogyan azt - úg y érezzük - m ind egyénisége, mind szelleme
m egkíván ja a vele foglalkozók tól. Mer t m a már nem titok, hanem inkább
közhe ly , hogy Szent Tamás lett volna az első, aki tiltakozott volna az övétő l

elté7'ő gondo lko dási kí sérl eteknek olyasfaj ta m erev és tü relmetlen elu tasítása,
:;őt elfojtása ellen, aminővel nemegyszer találkoztun k - éppen az ő nevé 
ben - a kereszt ény gondolkodás újabb és legújabbkori tör ténetében . Mint
ma már látjuk, nem ki s kárára az egyháznak sem. De mert i tt-ott többé vagy
kevésbé súl yosan v isszaéltek net'ével vagy tanításának az egyházon belüli
"hivatalosságával" : ma viszont vétek lenne az ellenkező túl zásba esn i, és elu ta
síta ni, vagy legalábbis telj esen fig yelmen kívü l hag yni és m indenestül elévült.,.
nek tartani azt, aki jól értve és az ő szaba dságával értelmezve ma is példá ja
lehet a becsü let es, bátor, következetes és m ély gondolkodásnak, az egységes
v ilágké pre törekvésne k, az igazság fár adhatatlan kutatásának, és nem utolsó
sor ban az igazságban való igaz emberség nek. Hivő em ber számára pedig, ter
m észetesen, a sugárzóan okos, és okosságá ban alázatos gye7'm eki, meleg és
bensőséges hitnek Ki volt? Mit alkotott? Mi a jelentősége ? Mit' ad, s adhat-e
valam it a ma emberének? Számunk tanulmányai ilyesféle szempontokkal és
hérd ésekkel l~özel ítik m eg művét és alakját. Elsősorban abban igyekeztek hí
vek lenni halhatatlan sze lleméhez, hogy elev e k ész - mellette vagy ellene
szól ó - vá laszo k helyett m egpróbáltak őszintén kérdezni, becsületesen felel
ni, tehát gond olk odni és gond olkodásra késztetni.


