
KECSKÉS PÁL

AQUINÓI SZENT TAMÁS ÉLETMŰVE

Aquinói Szent Tamás életútjának nyomon követését megnehezíti, hogy időben

hozzá közelálló életrajzírói a kor szokásához híven erényeit, életszentségét igye
keztek kiemelni; kevés figyelmet fordítottak az adatok időbeli pontosságára és
sorrendjére. Maga Tamás pedig írásaiban szemérmetes tartózkodással kerüli. a
személyére, életkörülményeire vonatkozó utalásokat. így születési évét is halála
pontosan megállapítható évéből visszamenően az 1225. év végére vagy 1226 elejére
tehetjüle Ö sem volt kezdettől kész tudós és teológus. Nézetei ismertetésénél nem
alap nélkül használják a "Thomas iunior" és "senior" megkülönböztetést. Neki is
fejlődnie kellett, aminek a menetét legjobban rnűvei tanulmányozása során álla
píthatjuk meg. Sok tanulásra, gondolkodásra, a problémákkal való viaskodásra
volt szükség, hogy géniusza kibontakoztassa szárnyait.

(A NOVÍCIUS) Tamás atyja, Landulf, longobárd származású volt s az aqui
nói grófság területén fekvő Roccasicca vára ura. Fiaival együtt a Hohenstaufok
udvari nemességéhez tartozott. Első felesége a chieti grófi háznak volt a sarja.
Az ő halála után a normann származású nápolyi Teodorát vette feleségül. Tőle

született Tamás s még öt leánytestvére.
1227-ben a pápa és II. Frigyes közt kitört háborúságban az Aquinói család

hűbéri kötelezettségéhez híven, a császár oldalán harcolt. A háborúságnak a san
germanói fegyverszünet vetett rövid időre véget. Ötéves korúban Tamást a kö
zeli Montecassino-beli apátság bencéseinek nevelésére bízzák. Midőn 1239-ben
ismét kitör az ellenségeskedés a pápa és a császár között, s Montecassino is
a harci zónába kerül, Corbario-i István apát tanácsára a tizennégy éves Tamás
elhagyja a kolostort, malynek csendjében kaphatta az első benyomásokat a szem
lélődő élethez, s a nápolyi egyetemen a szabad művészetek tanulásúba kezd. Ezen,
a II. Frigyes által 1224-ben alapított (első állami) egyetemen, nem törődve az
egyház korlátozó tilalmaival, kezdettől tanulmányozták Arisztotelész írásait. Ezek
legszorgalrnasabb fordítója Michael Scotus, a császár udvari filozófusa volt. Az
ifjú Tamást a trivium tárgyaiba (valószínűleg a dániai származású) Martinus,
a quadrivium tárgyaiba pedig az ír Petrus de Hibernia magiszter vezették be.
E korai ismerkedés az arisztotelészi filozófiával döntő jelentőségű lett Tamás
szellemi fejlődésére.

Nápolyban ismerte meg Tamás Szent Domonkos rendjét is. Az evangéliumi
szegénység szelleme s a tudománynak a hit szolgálatába állítása tette számára
vonzóvá az új szerzetet. Valószínűleg már akkor alakulóban volt lelkében az az
értékelés, amelyet későbbi Summájában ezekkel a szavakkal fejezett ki: "Amint
nagyobb valami a megvilágítás, mint csak a világítás, úgy nagyobb valami a
szernlélődés dolgait másoknak átadni (contemplata tradere), mint csupán szem
lélődni ... Ennélfogva a szerzetek között a legfelsőbb fokot azok foglalják el, ame
lyek a tanításra és prédikálásra vannak rendelve." A domonkos rend így értel
mezett rangja alapján, 1244-ben a nápolyi prior kezéből ölti magára Tamás a
rend ruháját. Az elöljárók a tehetséges ifjút felsőbb tanulmányokra Párizsba
szándékoznak küldeni. Oda tartó útjában azonban két idősebb báty ja feltartóz
tatja, s a család birtokában lévő San Giovanni várában egy jó esztendőn át
fogva tartják, hogy a szerzetben maradás szándékától eltérítsék. Családja elgon
dolása Tamásnak a papí pályán a Montecassino-i apáti méltöságot, vagy vala
melyik püspökséget szánta, de nem a kolduló barátok rendjét. Midőn az ifjú
novícius minden kísértéssel szemben állhatatosan kitart szándéka mellett, való
színűleg a jobb belátásra jutott édesanya kivánságára, szabadon engedik.

(TANULNlANYOK) Joannes Teutonicus rendi generális a fogságból szabadult
Tamást magával viszi Párizsba, ahol 1245--48-ig a kiváló német dominikánus,
Nagy Albert tanítványa. Itt szövődik kettőjük közt az életfogytig tartó barátság.
Albert hamar felismerte tanítványa tehetséget, s derűs nyugalommal nézte 'I'amá.s
(a "szicíliai ökör") hallgatagságán gúnyolódó társai tréfáit. A hagyomány szerint
egy alkalommal Albertus erre a gúnyolódásra célozva mondotta: Ha majd egyszer
elbődül ez 'az ökör, az egész világ felfigyel hangjára! 1248-ban a rendi káptalan
Párizs mellett még négy más provinciában is elrendelte a magasabb fokú taní-
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tást, a "studium generale" felállítását. A kölni tanulmányi ház vezetését Nagy
Albertre bízta. Vele együtt hagyja el Tamás Párizst, s az ő vezetése mellett foly
tatja Kölnben tanulmányait 1252-ig. Mikor Tamás Kölnbe érkezik, helyezik el a
dóm alapkövét. Örá vár a feladat, hogy a skolasztika maradandó alapjait lerakja.

Albertus Magnus azok közé tartozott, akik felismerték Arisztotelész szellemi
nagyságának jelentőségét a keresztény gondolkodás szempontjából. Azt az ellen
tétet, amelyet a kortársak kibékíthetetlennek láttak a pogány filozófus és a ke
resztény teológia között, Albertus áthidalhatónak ítélte a filozófia és a teológia
tárgyának és módszerének mcgkü.önböztetésével, a kettő közötti harmónia fenn
tartásával. A filozófia az ész előtt nyil vánvaló tételekre, a teológia a kinyilat
koztatott tanra éníü föl rendszerét. Azt tartotta, hogy a hit és erkölcs kérdéseiben
több hitelt érdemel Augustinus, mint a filozófusok. De már orvosi dolgokban
inkább Galenoszhoz és Hippokratészhez, -a természet kérdéseiben pedig Aríszto
telészhez kell fordulnunk. Albertet különösen Arisztotelész természetfilozófiai és
etikai írásai érdekelték. Látőkörének állandó bővülésére vall, hogy még nem látja
befejezettnek, hanem további fejlődését várja a tapasztalati tudományoknak.

Habár Albertus Arisztotelész mellett a platonizmusnak is több tételét fenn
tartotta, mégis tovább fejlesztette Tamásban a már Nápolyban szerzett érdek
lődést Ar-isztotelész iránt. Egyik vatikáni kézirat Tamás Albertus Arisztotelész
Nikomachosietikájáról tartott előadasai jegyzetét őrizte meg. Mindenesetre, az
Albert tanítása alatt eltöltött hét esztendőTamás fejlődéséremaradandó hatású lett.

(MAGISTEH IN SACRA THEOLOGIA) 1252-ben ismét Párizsban találjuk
Tamást. Mint már baccalaureus Petrus Lombardus Szentencia-könyvét magya
rázza a Saint Jacques kollégiumban. A pápák jóváhagyásával létesített s privi
légiumaikkal felruházott első egyetemek - Bologna és Oxford .:.... mellett Párizs
jutott vezető szerephez a filozófiában. és teológiában. A középkorí egyetemnek
kezdettől négy fakultása (filozófiai, teológiai, jogi, orvosi) volt. A filozófiai fakul
tás a felsőbb fokú "artes" vi. a világi tudományok intézménye volt. Az egyetemi
tanításra jogosító "magiszter" cím elnyerésének előfeltétele a baccalaureatus (ke
vésbé sikerült magyar fordításban: a borostyánnal koszorúzás) megszerzése. Ennek
egyik követelménye bizonyos ideig a magister ellenőrzése mellett folytatott tanítás.
A doktori címet a középkori egyetem nem ismerte. Ezzel a címmel a közvélemény
tisztelte meg a kiváló magisztereket, így Aquinói Tamá-st is. Tamás mint bacca
laureus az akkori teológiai tanítás kézíkönyvét, Petrus Lombardusnak az egyház
atyák tanítását (szentenciáit) egybefoglaló munkáját magyarázza a dominikánu
soknak az egyetem tőszomszédságában lévő kollégiumában.

Erre az időre esik a világi paptanárok tiltakozása a kolduló rendek egyetemi
tanári rnűködése ellen. Tamás válaszol Saint Amour-i Vilmos írására, de nem
érhette el, hogy az egyetemi statútumoknak megtelelően, befogadják a magisz
terek sorába. Ez csak IV. Sándor pápa közbenjárására történhetett meg. 1256-ban
ugyanazon a napon nyújtotta át Heimericus egyetemi kancellár Tamásnak és a
ferences Bonaventurának a "licentia docendi"-t. Mint "magister in sacra theologia"
Tamás megtarthatja egyetemi székfoglaló előadását (principium), mely a szent
írás magasztos tartalmát méltatta. De még jó ideig éreztették az ellenséges ér
zületű magiszterek vele szemben ellenszenvüket. Mint a hittudományi kar tanára,
Tamás működését az ó- és újszövetségi szeritírás folytatólagos (cursiv) értelme
zésével kezdte meg, ami a tanterv szerínt a teológiai tanítás alapját képezte.
A biblikus év után következő két esztendő tárgya volt a hit- és erkölcstant össze
foglaló Szentenciás-könyv magyarázata.

Három esztendőre terjed Tamás első párizsi tanári működése. Ez megfelel a
korabeli teológiai képzés tartamának s a rendi szabályzatnak, melyennyi időre

szabta meg egy magiszter működését a párizsi egyetemen. A domonkosoknak fenn
tartott két tanszék közül az egyik a francia provinciához tartozó rendtagnak, a
másik egy külföldinek volt szánva. A rend arra törekedett, hogy minél több tagja
működjék a tudományos élet akkori középpontjának tartott egyetemen, s ott szer
zett tapasztalatait a többi tanulmúnyi házban értékesítse.

A dominikánusok tanulmányi rendjét az 1259-i valenciai káptalan szabályozta
újra. Nagy Alberttel és Tarantasiai Péterrel együtt Tamás is tagja volt a terveze
tet kidolgozó bizottságnak, mely a teológia mellett a világi tudományoknak
("artes") is helyet biztosított. Valószínűleg ez alkalommal kérte meg Pennaforti
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Rajmund Tamást a mórokkal vitázó spanyol rendtársak segítségére, annak a hit
védelmi könyvnek a megírására, amely a Summa contra Gentiles címet kapta'.

A hatvanas évek nagy részét Tamás itáliai hazájában, IV. Orbán, majd IV. Ke
lemen pápa udvari teológusaként a' pápák akkori székhelyein, Orvietóban és
Viterbóban töltötte. Irásai egy része a pápák megbízásából jött létre. IV. Orbán
abban reménykedett, hogy sikerülni fog a törököktől szorongatott skizmatikus
görögöknek az egyház egységébe való visszatérítése. Kívánságára írja meg Tamás
a görögök állításait bíráló teológiai művét s a latin egyházatyák mellett a görög
atyák bibliai értelmezését összegyűjtő biblia-kommentárját. Ugyancsak Orbán pápa
megbízásából készítette el az általa elrendelt Úrnapja zsolozsmájanak és miséjé
nek szövegét.

A Hohenstaufok s az Anjouk közt kitört harcban a pápa kénytelen Orvietát
elhagyni, útközben megbetegedik s Perugiában meghal. Tamás rokonainak egyik
része a Staufok, a többi az Anjouk pártját követi. Ö maga tartózkodik a politikai
harcokba keveredéstől. A pápa halála után elhagyja Örvietót, s Róma felé tartva
1265 karácsonyát Molara várában tölti. A vár ura, Anníbaldo bíboros Anjou Ká
roly híveihez tartozott. Itt tartózkodása alatt nyílt Tamásnak alkalma arra, hogy
két zsidót a keresztény hitre térítsen.

IV. Kelemen, az új pápa Tamásnak a nápolyi érseki széket ajánlotta fel. O
azonban azt kérte, maradhasson meg mint kolduló barát tanári hivatásában. Ezt
folytatta Rómában rendje Santa Sabina kolostorában, ahol mint a tanulmányok
régense működött. Itt kezdte el a Summa theologica írását s Arisztotelész mű

veinek kommentálásat. 1267-68 közt pedig a pápa viterbói udvarában működött.

Itt ismerkedett meg flamand származású rendtársával,' Moerbeke Vilmossal, akit
rendje Görögországba küldött a görög nyelv elsajátítására. Ennek tökéletes bir
tokában, Moerbeke Proklosz, Aphrodisías Alexander Arisztotelész-kommentárait s
az arisztotelészi iratokat latinra fordította, s ellenőrizte a korábbi fordításokat.
O nyújtott segítséget ahhoz, hogy Tamás megbízható Arisztotelész-fordítás birto
kába juthasson. Az arab fordítások és értelmezések ugyanis a Koránnal jobban
összeegyeztethető új platonikus elemeket kevertek az arisztotelészi szövegekbe. Az
arab fordítások megbízhatatlansága és a platonikus hagyományok tisztelete indí
totta a pápákat a XIII. század első felében Arisztotelész használatának megtiltá
sára a tanításnál.

1269-ben rendi elöljárói Tamást ismét a párizsi egyetemre küldték. Szokatlan
dolog volt, hogy valakit másodszor is Párizsba küldíenek magiszternek. Ez újabb
küldetés indítéka a kolduló rendek ellen felújult ellenségeskedés volt, melyet ez
alkalommal Abbeville-i Gellért és Lisieux-i Miklós irányítottak. A másik ok pedig
Brabanti Siger averroizmusának a leküzdése volt. Míndegyíkkel eredményes har
cot vívott Tamás, aki e három évi párizsi működése alatt lázas tevékenységgel
dolgozott többi tudományos munkáján is. Midőn 1272 húsvétján rendi elöljárói
váratlanul hazarendelik Párizsból. a párizsi egyetem a júniusban Firenzében
összeült rendi káptalannál Tamás visszahelyezését kérelmezi, ami azonban nem
járt eredménnyel. Rendje úgy kívánta, hogy valamelyik itáliai studium generale
vezetését vállalja el. Tamás elfogadja Anjou Károly meghívását a nápolyi egye
temre. Itt folytatja tanári és tudományos tevékenységét s merül el lelke a kolos
tor csendjében a misztikus élet mélységeibe.

(MŰVEI) Aquinói Tamás műveiben örökítette meg magát. Ezek rövid áttekin
tését li kommentárokkal kezdhetjük, ami a művek időbeli keletkezésével is nagy
jából megegyezik. A kolduló rendek a szegénység-eszmény megvalósitását az ős

keresztény életformához való visszatérésben keresték. Ennek a módját pedig az
ősforrások, a szeritírás és az egyházatyák szorgalrnas tanulmányozásában látták.
Tamás felpanaszolja, hogy a világi papok közt igen kevesen vannak, akik ismerik
a szentírást, habár Isten .igéje hirdetőjének járatosnak kellene lennie abban. A
párizsi Saint Jacques kolostorban Arisztotelész tanulmányozásával egyidejűleg, a
különböző szövegek egybevetésével igyekeznek a biblia eredeti szövegét megálla
pítani, s e biblikus kutatás során elkészítik az egyik első biblla-konkordanciát, a
megegyező helyek gyűjteménvét.

Ennek a biblikus fel1endülésnek az atmoszférájában mozog Tamás bibliama
gyarázata. Bevallott módszere a kor szokásos spirituális, morális értelmezésével
szemben, a betű szerintí értelem megállapítása. Ezt a szeritirásnak a keresztény
világnézetre alapvetőnek tekintett jelentősége, valamint a téves értelmezések
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(az Ő korában különösen a valdiak és az albigensek bibliára hivatkozó állításai)
megcáfolása szempontjából tartotta fontosnak. Tamás nem rendelkezett azzal a
(bibliai) nyelvtudással és paleográfiai ismeretekkel, mint a modern bibliákutatás.
Némely értelmezését lehet elavultnak vagy elfogadhatatlannak állítaní. Mégis, a
ma sürgetett biblián alapuló teológia (Bibeltheologie) egyik középkori úttörőjét

láthatjuk benne. Az ószövetségi könyvek közül saját keze írása az lzaiás-kom
mentár. Igen beható Jób. könyvének a magyarázata. Magyarázta még a Zsoltáro
kat, az Enekek Enekét is. Szerit Máté evangéliumának értelmezése Petrus de
Andria s egy világi tanítvány feljegyzésében maradt fenn; Szent János evangeliu
máé s a Szent Pál leveleiről szóló részek Tamás titkárának és írnokának. Piper
nói Reginaldnak a feljegyzésében maradt ránk, melyet Tamás nézett és javított át.

IV. Orbán kívánságára írta meg Tamás a négy evangélium folytatólagos ér
telmezését, a latin egyházatyák glosszáit a görög atyákéval egészítve ki. írásának
maga-adta címe: Continua expositio super quaituor evangelia; általánosított címe
pedig a Catena aurea lett. Minthogy a pápa a mű készítése közben meghalt, Ta
más azt korábbi tanítváuyának és hű barátjának" Anníbaldo bíborosnak ajánlotta.

A szentírási könyvek mellett P. Lombardus Szentenciás-könyvének a magya
rázata a legterjedelmesebb a kommentárok sorában. E könyv előnyét Tamás az
egyházatyák véleményének a csoportosításában látta, de érezte annak szűkre sza
bott kereteit is. Habár a még fiatal magiszter (Thomas junior) nem egy nézetét
később megváltoztatta, már ennek a könyvnek az interpretálásánál is igyekezik
a szöveghez való szelgat kötöttségtől szabadulni mind a technikai kezelés, mind a
tartalmi értelmezés szempontjából.

Nagy becsben tartotta a középkor azt az iratgyűjternényt, amelynek szerzője

"Dionysius"-nak nevezte magát, s akit e név alapján az Apostolok Cselekedetében
említett Areopagita Dénessel (17,33) azonosítottak. Csak a reneszánsz korában a
kiváló nyelvész, Laurentius Valla vonta kétségbe az iratok apostoli korból való
eredetét. A későbbi nyalvkutatás aztán kétségtelenné tette azok újplatonikus ere
detét. Tamás korában a teológiai oktatás tárgyát képezte Dionysius értelmezése is.
Valószínűleg ennek a feladatnak a teljesítésével jött létre az ő kommentárja.
Nagyra tartott tekintélye alapján Tamás Díonysiust egyéb műveiben is gyakran
idézi. Dionysius nyilván Isten lényéről szóló fejtegetéseivel keltette fel Tamás
érdeklődését. Hasonló ok vezethette Boethius De Trinitate című teológiai írása
kommentálására, mely nem képezte ugyan a teológiai tanítás tárgyát, tartalma
mégis felkeltette érdeklődését. Mind Dionysius, mind Boethius elmélyedő tanul
mányozásánál Tamásnak a patrisztika mint a teológia ősforrása iránt érzett szom
[úsága nyilvánul meg.

De Tamást nemcsak a keresztény antikvitás, hanem a görög ókor s elsősorban

Arisztotelész filozófiája is érdekli. A görög' bölcs több logikai, fizikai, természet
filozófiai művét, metafizikáját, pszíchológiáját, etikáját, politikáját értelmezi. Ennek
különös jelentőségét az adja, hogy élete utolsó évtizedéből (1265-től kczdődőleg)

való s a saját gondolatainak is végső kifejlődését mutatja, Miként a bibltamagya
rázatban, az arisztotelészi művek kornrnentálásánál is a pontos, szó szarinti érte
lern alapján igyekezik Arisztotelész eredeti tanítását (intentio Aristotelis) meg
állapítani. Ehhez alapul szolgál a Moerbeke-f'éle fordítás, amellyel egybeveti a
(nagyrészt arab eredetű) többi latin fordítást. De az ókori Arisztotelész-értelmezők

(Alexander Aphrodlsiasz, Jamblichusz, Simpliciusz) ellentétes nézeteit - is szembe
állítja s krttikailag bírálja. Sőt magánál Arisztotelésznél is megállapítja a található
antinomiákat, 's a lehetőség határáig egyeztetni törekedik azokat. Az arab kom
mentátorok kőzül főképp Averroes Arisztotelész eredeti gondolataitól eltérő vagy
azokkal ellentétben álló értelmezését cáfolja, s a párizsi egyetemre is bejutott
averroizmus ellen szóló De uni.tate intellectus contra Averroistas círnű iratában
azt az éles megállapítást teszi, hogy Averroes nem annyira peripatetikus filozófus,
hanem inkább ennek a filozófiának a megrontója (non tam fuit Peripateticus quam
Peripateticae Philosophiae depravator).

Nem csupán Arisztotelész eredeti gondolatait igyekezik Tamás megállapítani,
hanem az általa fel vetett problémákkal szemben a saját álláspontját is kifejti.
Arisztotelész módszerének megfigyelése módszertani és rendszertani meggondolá
sokra indítja. Ennek egyik bizonyítéka a Nikomachosi etika kommentárjának az
elején a tudományok felosztásáról és rangsoráról adott fejtegetése. A kiváló német
kutató, Martin Grabmann alapos tanulmányában Tamás Arisztotelész-kommentár
jainak jelentóségét abban emeli ki, hogy anagy skolasztikus nemcsak filozófiai,
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hanem teológiai nézeteinek is jelentős része Arisztotelész értelmezése alapján ért
hető meg és magyarázható. Ugyanakkor arra is utal, hogy Tamás működésének

későbbi szakaszában a platóni és újplatonikus gondolatok iránt is fogékonyságot
mutat, habár ez a hatás nála nem volt olyan erős, mint Albertusnál és annak né
met tanítványainál.

Visszakanyarodva a kezdethez, az arisztotelizmust és Tamás alapvető gondola
tait megtaláljuk már legkorábbi, a létről és lényegről (De ente et essentia) szóló
írásában is. A testvérekhez és társakhoz (ad fratres et socios) szóló ajánlás s
Luccai Ptolemaous tanúsága alapján, ez az írás a még baccalaureus (magister non
dum cxístens) Tamás tollából származhat. Keletkezését általában 1254 előttre te
szik. Lehetséges, hogy érdeklődő tanulótársai kívánságára írta. Ebben meg kívánja
határozni a lét (ens) és a lényeg (essentia) alapvető togalmát, ami különösen Aví
cerina ezzel a problemával foglalkozó írásai alapján volt jelentős a kortársak előtt.
A probléma kitejtesót a dolgok különböző rendje (anyagi, szellemi lények, Isten)
lényegének s logikai fogalméliknak az elemzésével kapjuk. A dolgok egyediesülé
sének (principium individuntionis) , valamint a lényeg és a lét valóságos, reális kü
lönbségének tételét a teremtményekben, e mindvégig vallott tomista tanításokat,
már ebben a korai írásban megtaláljuk.

Módszerében filozófiai, tartalmában teológiai írás a Summa contra Gentiles,
melyet Tamás 1~59-64 közt írt: A "Gentiles" nemcsak a mohamedánokat jelenti
(akik nem tekinthetők pogányoknak), hanem általában a nem keresztény hiten le
vőket, akik nem ismerik el a kinyilatkoztatás tekintélyét. s akiket ezért észér.vekkel
igyekezik a keresztény hit és erkölcs igazságáról meggyőzni a négy részből álló
könyv szcrzője. A rnunkát Summa philosophica-nak csak bizonyítási módja, nem
tartalma alapján lehet nevezni.

Már a Szentenciás-könyv ki nem elégítőnek érzett módszere s tartalma, még
inkább a Contra Gentiles írása közben érlelődhetett meg Tamásban egy új rend
szerű teológiai mű megírásának szükségessége. így jött létre legterjedelmesebb és
legismertebb írása, a Summa theologica. A Santa Sabina kolostor csendjében kez
dett írásához (1266), második párizsi tanári és nápolyi tanárkodása alatt folytatta,
halála akadályozta meg a mű befejezésében. A "Summa" nevet már a XII. század
ban különböző (jogi, bibliai, polemikus) tudorilányok összefoglaló ismertetésénél
használták. A XIII. században Auxerreí Vilmos, Halesi Sándor, Albertus Magnus
teológiai tartalmú összefoglalásaik címéül választották. Szerit Tamás munkájának
célját és jellegét a prológus szavai jellemzik: "Minthogy a katolikus igazság dok
torának nemcsak a haladókat "kell oktatnia, hanem reá tartozik a kezdők tanítása
is, . .. magunk elé tűzött szándékunk ebben a munkában az, hogy a keresztény
valláshoz tartozó dolgokat olyan módon adjuk elő, ami megfelel a kezdők tanítá
sának." Ha ilyen hatalmas munka szolgált a "kezdők" tanítására, éles fényt vet ez
az olyan sokszor "sötét"-nek állított középkor tanításmódjára és kultúrájára.

A tanításban gazdag tapasztalatot szerzett magiszter a továbbiakban kifejti,
hogy a teológia novíciusai nem juthatnak hozzá a sokféle íráshoz, amelyek hasznot
nem nyújtó quaestiók, articulusok és argumentumok sokaságát halmozzák, viszont
ami szükséges lenne, nem adják elő a tudomány vagy a disputa követelményeinek
rnegfelelően; vagy meg gyakori ismétléssel fáradtságot és zavart szülnek a hallga
tók lelkében. Tamás igyekezik ezeket a hibákat elkerülni. Pontosan áttekinthető

quaestióí, articulusai az objekciók előadásában, a tézist kifejtő törzsben (corpus
articuli) s az objekciókra adott válaszok tömör, finom árnyalású megfogalmazásuk
ban világos áttekintést nyújtanak. A munka felosztása is eltér a Szentenciás
könyvtől. Abból indul ki, hogy a teológia, illetve amint Tamás nevezi, a szerit tudo
mány (sacra doctrina) egységes szubjektuma Isten; az első rész Istenről és teremt
ményeiről szól; a második rész az ember, az értelmes teremtmény törekvéséről

Istenhez, végső céljához az erkölcsi cselekvésben; a harmadik rész Krisztusról,·
a Megváltóról s az ő megváltása erejéből ható szentségekről szól. Tamást halála
megakadályozta a munka befejezésében. A III. rész 90. quaestióját követő részt
Pipernői Reginald készítette Tamás jegyzetei alapján. Kl a rész mint "supplemen
tum" csatlakozik a többihez.

Aquinói Tamás irodalmi munkásságának jelentős részét képezik az előadásokat

(lectiones) kiegészítő, a vitákból leszűrt quaestíones disputatae. Ezen a címen 510
iratot ismerünk. Tamás dialektikus gondolkodásmódját jól fejezi ki az arisztote
lészi Metafizikához írt kommentárja: .,Miként egy bírói tárgyalásnál nem lehet
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ítéletet hozni mindkét fél indokainak a meghallgatása nélkül, annak a számára is,
aki filozófiával foglalkozik, megkönnyíti a végleges tudományos ítélet kialakítását,
ha ismeri a különböző.: még az ellentétes nézeten lévő auktoroknak is a vélemé
nyét." S egy másik helyen: "A nézetek elfogadásánál vagyelvetésénél nem szabad
az embernek a szeretettől vagy gyűlölettől vezettetnie magát, hanem inkább az
igazság bizonyosságátót." Meggyőződése volt, hogy vitás kérdésekben nem szabad
elhamarkodott állítást kockáztatni. Csak az ellentétes nézet tárgyilagos mérlegelé
sévcl és megválaszolásával lehet megbízható álláspontra jutni. Tamás műveinek

fjgyelmes olvasása meggyőz életrajzírója, Tocco-i Vilmos állításáról : "Tamás test
vér úgy cáfolja meg az ellenfélt, mintha e:w tanítványt oktatna." A különböző

kérdésekkel kapcsolatban fel sorakoztatott ellenvetései s megválaszolásuk a kérdés
moavi lágosíf ásút szolgál ják s gyakran tovább fejlesztik és rnóly ítik a tárgvat. Az
ellentétes álláspont nyugodt mérlegelésénél tanúsított önfegyelmezése csak szemé
lyét és nivatásút érzékenyen érintő kérdéseknél mutat polemikus kitörést, amilyen
a kolduló szerzetek egyetemi tanítási jogát, vagy a szerzetbe lépés szabadságát
védelmező írásai. Alkalmi írásai közül megemlítést kíván a fejedelmek kormány
zásáról (De regimine principum) szóló irat. Ezt Tamás II. Hugó, Ciprus királya
kérésére írta, aki a sziueten uralkodó zavaros állapotokat kívánta rendezni. Csak
a két első fejezet származik Tamástól s jelentős államfilozófiája szempontjából. A
további rész Luccai Ptolcmaeus-tól való. Tamás az averroizmussal folytatott szel
lemi vi tájának eredménye az érlelem egyetemességéről (De unitate inteHectus)
s a világ örökkévalósúgáról (De aeternitate mundi) szóló írásai.

A középkor nagy tiszteletben tartotta a tokintélyes auktorokat. Ennek okát
egyrészt a szentírásban magát kinyilatkoztató Isten tekintélye előtt való tisztelet
ben, másrészt a római birodalom örököseiként megjelent népeknek az antik kultú
rával össze nem hasonlítható hiányos műveltségében kereshetjük. Aquinói Tamás
is szárnos auktort idéz. De különbséget tesz a szeritírás minden vitán felül álló és
egyéb, még patrisztikus tekintély értékének is a súlya között, Bölcs történeti ér
zékkel, korának és szándékának megértetésével magyarázza egy-egy egyházatya,
még a legnagyobb tekintéllyel rendelkező Augustinus bizonyos nézetét is. Ismé
telten hagsúlyozza a tekintélyi érvek korlátolt értékét s azt, hogy ha egy magisz
ter tisztán tekintélyi érvekre hivatkozva akarna egy kérdést tárgyalni, az bizony
üres kézzel bocsátaná el hallgatóját katedrajától. Ha Arisztotelészre és Aususti
nusra hivatkozik leggyakrabban, rajtuk keresztül az időtlen igazságot igyekezik
kifejezni. Tamás legkiválóbb kommentátorának. Cajetanus-nak szavai szerint:
"l\-livel igen nagy kegyelettel yolt a szeritatyák iránt, valamiképpen mindnyájuk
gondolati mélységét/ magában egyesítette."

Amilyen megilletődött tisztelettel bánik Tamás az atyák írásaival, ahhoz ha
sonló érzéket kíván művei mai olvasóitól is. írásainak nyelve és stílusa ugyanis nem
csekély nehézséget okoz a ma sokféle, élénk benyomásokhoz szekott embere szá
mára. Tamás a skolasztika latin nyelvén ír. Ez nem az antik rómaiak (Ciceró,
Horatius, Seneca) klasszikus szépségű nyelve, hanem annak bárdolatlan kopása.
Az ő korában már a nép nyelve van kialakulóban, amelynek dallamos, művészi

szépségét pár évtized múlva Dante mutatia be műveiben. A rómaiak gyakorlati
érzéke a jogi nyelvet fejlesztette ki, a filozófiai ismereteket a görögöktől vették át.
Am a latin kevésbe volt alkalmas a görög filozófia finom árnyalatú fogalmainak
az átültetésére. S mire a latin holt nyelv lett, még inkább elvesztette az eleven
élettel való kapcsolatot, absztrakt tudományos nyelv lett, melyben a szavak, ter
minusok értelmét pontosan megállapította a skolasztika fejlett nyelvlogíkáia,

(A TUDOMANY SZENTJE) 1273. december 6. reggelén. szentmiséje után, Ta
más kijelenti írnokának. Reginald testvérnek, hogy abbahagyja a Summa diktálá
sát, mert amit eddig írt, mindaz "szalma" ahhoz képest, amit látott. Szokásához
hű, szűkre fogott szavai valami látomásra látszanak utalni, amiben része lehetett,
s aminek a fönséges szépségével szemben silány próbálkozásnak tűnt fel előtte az
emberi ész legfényesebb teljesítménye is. Talán ebben az időben történt az is,
amiről a hagyomány szól, hogy a nápolyi Szent Domonkos templom csendjében
imádkozó Tamás hangot hallott a fafaragású feszületről. "Jól írtál rólam, Tamás.
Mit kívánsz tőlem jutalmul?" Tamás így válaszolt, "Semmi mást, Uram, csak té
ged."

Krisztus elveszíthetetlen bírása utáni vágyakozása rövidesen teljesült. A pápa
meghívja a Lyonban tartandó egyetemes zsínatra, mely sok vitás kérdésben tudni
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akarta a nagy teológus véleményét. 1274-ben még a tavasz beállta előtt Tamás
útnak indult. Útközben maláriás lázban megbetegedik, betér Ceccano Annibaldus
maenzai várába. Allapota rosszabbodásával azt a kívánságát fejezi ki, hogy az Úr
látogatását szívesebben fogadná egy kolostorban, mint világi emberek otthonában.
Atszállítják a közeli fossanuovai cisztercita kolostorba, ahol miután életgyónását
a kíséretében lévő Reginaldus-nál elvégezte s az ő kezéből a szentségeket felvette,
március 7-én, 50-ik évét sem érve el, hunyt el.

Halálának híre nagy részvétet és megdöbbenést keltett a zsinatra egybegyűlt

atyák között s mindenfelé, ahol Tamás rnúködött s őt ismerték. Testét a ciszter
citák templomában temették el. De csakhamar jelentkezett azért rendje s fényes
működésének helye, a párizsi egyetem. A facultas artium tanárainak a firenzei
rendi káptalanhoz intézett levele Aquinói Tamás hamvainak átengedéséért, egy
szersmind rnéltó megemlékezés a nagy halottról. Figyelemre méltó, hogy a kérel
met nem a teológiai kar terjesztette elő, amelynek Tamás tagja volt, hanem a
facultas artium, mintegy kifejezésre juttatva ezzel Tamás filozófiai gondolkodásá
nak eredetiségét és maradandó voltát.

Tamás halála után megélénkül a ferences-platonikus irány követői részéről a
kritika, több tételét támadják, sőt még az averroizrnus követésével is megvádolják.
De rendje fölismeri nagy fiának tudományos értéket, Iskolaiban az ő iránya lesz
az uralkodó, s a domonkosokon kívül is hamarosan követőkre talál. 132:3-ban tör
tént szentté, avatása eloszlatja a gyanúsításokat. A szentté avatás legfőbb követel
ménye az erények hősies fokon történt gyakorlása. Tamás szentté avatása első

sorban ezen az alapon történt. Egyetlen bizonyítottnak vehető csoda: a római
Szent Péter templomban tartott prédikációja után egy beteg asszony megérintette
ruhája szegélyét és meggyógyult. Csodák felsorolása helyett a szentté avatási per
ben kihallgatott tanúk főképp Tamás hősies erényeiről tettek bizonyságot: benső

séges imaéletéről, a mulandó dolgok és megtiszteltetések megvetésérői, az isteni
gondviselésbe vetett tökéletes bizodalmáról, szelídségéről, emberszeretetéről, igény
telenségéről, a szegénység szeretetéről. Ha meggondoljuk, hogy szerzete szabályai
szerint nagy távolságokra vezető útjait gyalogszerrel tette meg, hogy a Contra
Gentiles írásakor elegendő papír hiányában cédulákra volt kénytelen írni, - el
hihetjük, hogy életével hősies fokon megközelítette a kolduló szerzet szegénység
eszméjét ("praecipuus paupertatis amator"). Csodával határos Tamás nem egészen
huszonöt esztendő leforgása alatt kifejtett alkotó tevékenysége. Ennek figyelembe
vételével elfogadhatjuk Grabmann véleményét, aki szerint Tamást úgy tekinthet
jük, mint akit elsőként avatott szentté tudománya elismeréseképpen az egyház.
Karl Rahner is azt állítja, hogy Tamásnak teológiája a lelki élete, s lelki élete a
teológiája. S valóban, a Summa theologica elmélyedő olvasása a skolasztikus taní-'
tás száraz formái mögött észreveszi egy szent lelkének a rezdüléseit. így rnidőn

Tamás Augustínusra emlékeztető módon a Zsoltár szavait idézve az emberi érte
lem fényét Isten orcája tükröződéseként értelmezi, vagy az erkölcsi életet Istenhez,
mint életünk végső céljához való törekvésként magyarázza. Szent Tamás-idővel

tudásának az angyalok tudásával érintkező kiválósága alapján a "doctor Angeli
cus", vagy a skolasztika szellemének egyetemleges kifejezése alapján a "doctor
communis" megtisztelő cimet kapja.

De nemcsak a filozófiát és a teológiát foglalkoztatja Tamás személye és taní
tása, a művészet is megörökítette alakját. Valószínűleg a viterbói pápai udvarban
élő Tamásról készült portré lett a későbbi festmények alapja és mintá]a. A port
rék s egyéb történeti dokumentumok alapján Chesterton népszerűnek szánt, mégis
a történeti hűséghez közelálló életrajzában (rnely a harmincas években Boldizsár
Iván fordításában magyarul is megjelent) írja: "Szent Tamás megjelenését vagy
testalkatát könnyebb felidézni, mint azokét, akik az arcképfestés kora előtt él
tek ... Bizonyos, hogy nagysága szúrt szemet az embereknek, nem kövérsége. Min
denekelőtt pedig feje elég hatalmas volt, hogy uralkodjék testén. E fejnek a for
mája a fennmaradt portrék és személyes leírások után ítélve egyéni és félreismer
hetetlen volt. Súlyos állat viselt, római orrot és nagy, kopaszodó homlokot. A
homlok telt és domború volt, mint egy kupola, de itt-ott különböző bevágásole
mélyedései húzódtak végig rajta, mintha a gondolat tört volna magának barázdát."
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