
NY/RI TAMÁS

SZENT TAMÁS ÉS A FILOZÓFIA ÖNÁLLÓSÁGA
A XIII. században részben a kereszteshadjárajok következtében, részben az

arab kultúra közvetlen hatására az ibériai félsziget kalifátusain, valamint Szicí
lián keresztül új eszmék árasztják el a nyugat-európai egyetemeket. Fölfedezik
és lefordítják Arisztotelész elfeledett s ismeretlen műveit, Az új tudásanyagót
arab szövegrnagyarázók közvetítik, s ami még többet nyom a latban, a legkiválóbb
kommentátor, Averroes materialista módon értelmezi. A párizsi f'ilozófiai fakultás
magiszterei az arlsztotclészí filozófiával együtt averroesi magyarázatát is átveszik.
Brabanti. Siger azzal az igénnyel áll elő, hogya szabad művészetek professzorai
háborítatlanul hirdethessék Arisztotelész "eredeti" véleményeit, anélkül, hogy szük
ségképpen azonosulnának velük. A "Filozófus" és a "Kommentátor" nyomán az
anyag örökkévalóságút tanítja, hogy nem esik Isten hatáskörébe, s nem terjed ki
rá sem a teremtés, sem a gondviselés. Mível csak a szellem mindenkiben közös
magasabb képessége, az intellectus aqens halhatatlan, egyéni örök élet nincs, a
Földön kell keresnünk a legfőbb jót, a közösség javát. Az "új filozófia" és a teo
lógia között megnyíló szakadékot lep!ezni igyekeznek az averroisták, hiszen az
egyetem egyházi intézmény volt, és a filozófia készítette elő a hallgatókat a teoló
giai tanulmányokra. Ha nem is kifejezetten, de tartalmilag a kettős igazság elvéhez
menckülnek. Nagyjából ezt mondták: a teológiai igazságok a természetfölötti vi
lágra, a filozófiai igazságok a természetes világra vonatkoznak, tehát nem is keve
redhetnek ellentmondásba. Lehet, hogy valami nem egyeztethető össze az ésszel,
de elfogadható hittel.

A teológusok pánikba estek. A keresztény hitet, annak alapjait (egyéni halha
tatlanság, Isten léte stb.) féltették az averroistáktól. Am a teológiai karon sem
volt rózsás a helyzet. A teológia és a filozófia viszonya fölött egyértelműen eljárt
az idő. Ha a teológia meg akarta őrizni tudományos rangját az egyetemeken, ak
kor felül kellett vizsgálnia kapcsolatát a filozófiával. A teológiai gondolkodás meg
újítása elsősorban Aquinói Szent Tamás műve. A szabad művészetek mestereivel
tulajdon területükön, saját fegyvereikkel veszi föl a küzdelmet. Az arisztotelészi
filozófiát ki hámozza averroista köntöséből és semleges talajra állítja, amelyen a
két fakultás képviselői ismét találkozhatnak. A semleges talaj azonban a filozófia
önállóságának és öntörvényűségének az elismerését kívánja meg a teológusoktól.
A filozóIiát föl kell tehát szabadítania a teológia uralma alól, hogy ezáltal bizto
síthassa a teológia tudományos tekintélyét.

Ancilla theologiae?

Vakmerő lépésre szánja el magát. Szembefordul a hagyománnyal, amely eddig
a teológia szolgálójának tekintette a filozófiát. Az ancilla theologiae fogalomtörté
nete a hellenizmus derekára nyúlik vissza. Elsőként az alexandriai zsidó filozófus',
Philón (Kr. e. 25-Kr. u. 50) említi a kifejezést. A nevelésről írt művében a böl
csesség görög fogalmát (szophia) azonosítja a zsidó hagyomány igazságával, és azt
mondja, hogy ennek szolgálója (doulé) a filozófia (Kittel). Gondolata meghonosodik
az egyházatyák tradíciójában. Alexandriai Szent Kelemen szerint a (keresztény
módon értelmezett) bölcsesség a filozófia úrnője (Stromata 1,5). Úgyszólván azon
nal elterjed Szent Jeromos véleménye (E~) 64,56; 21,13 stb.), aki az ószövetségből

vett képpel szemlélteti a "szolgáló" helyzetét : "Ha a foglyok között meglátsz egy
szép asszonyt, s azt megszereted, s feleségül akarod venni... a feleséged lehet.
Ha azonban később nem tetszik neked ... sem pénzért el nem adhatod, sem hatal
maskodással nem sanyargathatod" (Deut 21,11-14). Amint az idézett hasonlat is el
árulja, az egyházatyákat a filozófia keresztény kritikája, más szóval "megkeresz
telése" vezette. A karoling reneszánsz után, a XI. században elmérgesedik a teoló
gia és a filozófia békés együttélése. Olasz földről származó világi bölcselők, a
dialektikusok - más néven szofisták, peripatetikusok - új nézeteket terjesztenek.
A szabad művészetek emancipációja érdekében azt hirdetik, hogy az igazság egyet
len kritériuma a racionális, érvelés, vagyis a hit vitatott kérdéseiben is a filozófiát
teszik meg döntőbírónak. Remény ellenfelekre lelnek az úgynevezett antidialekti
1cusokban. Arra hivatkozik Damiani Szetit Péter, hogy a filozófia azért nem szélhat

153



bele a Szentírás magyarázatába, mert úgy !cell engedelmeskednie a tanítóhivatal
nak, "mint a szolgáló engedelmeskedik az úrnőnek". Az ész elvei - beleértve az
ellentmondás elvét is - csak az emberi viszonyokra vonatkoznak, de nem Istenre,
aki megtörtént dolgot is meg nem történtté tehet (De omnipotentia divina, 5). A
másik jelentős antidialektikus, Szent Gellért csanádi püspök nem ragadtatja el ma
gát ennyire. A "Deliberatio Gerardi Moresanao ecclesiae episcopi super hyrnnum
trium puerorum" címü művében nem állítja, hogy a művészetck haszontalanok, nem
veti meg a profán tudományokat és a dialektikát. Hangsúlyozza azonban, hogy az apos
tolok bölcsessége meghaladja Arisztotelés?ét és Platónét, s .ki jel errti, hogy a dia
lektika a "teológia szolgálója". Bár nem tekinti a filozófiát az ördög találmányának
- mint Damiani -, a mindkettőjük használta kép csaknem végzetes. Azt a lát
szatot kelti, hogy a skolasztikus gondolkodók megvetik az értelmet. holott egy szűk

csoport nézetét tükrözi csak - állapítja meg M. de 'WlItf, a középkori bölcselet
kiváló ismerője.

A XVIII. században azt írja Kant a filozófi áról, hogy nem az úrnő uszálvát
hordozza, hanem a fáklyát viszi előtte (Ritter). Bár nem mondhatjuk el róla ugyan
ezt a középkorban, azért ekkor sem tartották rabszolgaként. Szetit Anzelm, Hugo,
Alexander Halensis teológiájában inkább olyasféle szerepet vitt, amit a régi angol
mondás így fejez ki: "Apám házában kislány vagyok, de úrnő a magaméban."
Mert - amint Hegel megjegyzi - "soha katolikusok nem voltak olyan barbárok.
hogy nem akarták volna megítélni, filozófiailag megfogalmazni RZ örök igazságot."
Egyébként sem csak a teológia tehet a filozófia alárendelt helyzetéről. Legalább
ugyanakkora felelősség terheli ezért a filozófiát, jobban mondva az addig uralkodó
platonikus, helyesebben újplatonikus változatát. Bizonyság rá Cusanus rendszere.
Amint a XV. században visszapártol Platónhoz, a filozófia újból egybeforr a teo
lógiával, s olyan szlntézís jön létre, melvet mai szóval "keresztény filozófiának"
kellene neveznünk, vagyis olyannak, amely nemcsak hogy nincs ellentétben a ke
resztény hittel, hanern egyenesen belőle indul ki. Napjainkban is megfigyelhető

hasonló jelenség. A Platónnal rokonszenvező keresztény gondolkodók inkább állít
ják, az Arisztotelészt kedvelők inkább kétlik. hogy van "keresztény filozófia".

A filozófia autonómiája

Szent Tamás filozófiája nem a hitből, hanem az ember természetes tudás
vágyából indul ki (Summa theologíca I. q. 12 a. 8. ad 4). A középkori bölcselők

közül elsőként tartja szükségesnek. bizonyítani, hogy az ész természetes világos
ságán kívül van természetfölötti világosság is, s így közvetve az önálló gon
dolkodás mellett emel szót. Bár alkalomadtán használja az ancilla kifejezést (S.
th. I. q. 1 a. 5), a Petrus Lombardus szentenciáihoz írt magyarázatok előszavá

ban a teológia vazallusának nevezi a filozófiát. Olyan viszonyban vannak, mint
az orvostudomány és a gyógyszerészet (Prologus q. 1 a. 1). A teológiát kife
jezetten megkülönbözteti a filozófiától, amely az emberi ész világosságán ala
pul, következtetései pedig kizárólag a gondolkodás eredményei. A teológus ellen
ben nem az emberi észre, hanem az isteni tekintélyre támaszkodik, s bár hasz
nálja értelmét, tevékenységének alapelve a kinyilatkoztatott igazság és a lűt
természetfölötti vtlágossága. A dialektika alkalmazása, jobban mondva az az
eljárás, hogy a kinyilatkoztatott igazságokból továbbiakat következtethetünk ki
az ész segítségével. föllendítette a teológiát, de nem alakította át filozófiává. A
filozófust a világról szerzett tapasztalatai vezetik Isten nyomára. A teológus a
kinyilatkoztatástól jut el ésszerű okfejtéssei a teremtmények világához. Nincs
két igazság, de két út visz az egyetlen igazsághoz. Nem azt akarja mondani,
hogy ésszel fölfoghatók a kinyilatkoztatás mísztériumaí, hanem hogy a két tu
dományban van néhány közös igazság (Isten léte, az emberi lélek halhatatlan
sága stb.). A filozófiának ezekkel az alapvető világnézeti kérdésekkel foglalkozó
ága a "természetes teológia". A kifejezést Cicero kortársa, Vnrro alkotta. Azt
mondja, hogy háromféleképpen beszélhetünk Istenről. A költői beszéd célja a
gyönyörködtetés, a polgáríé az állami előírással szabályozott nyilvános istentisz
telet, a természetes vagy filozófiai beszédé az emberi léthelyzet magyarázása, a
világ végső okának és érte'mének a megnevezése. Szent Tamás szerint hosszú
és fáradságos okf'ejtéssel eljuthat a, teremtés fogalmához a filozófus is, de amíg
ez számára véaső következmény, konklúzió, addig a. teológusnak további követ
keztetések alapjául szolgáló premissza. A filozófia igazsága nem tartalmában,
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hanem megismerésének a médjában különbözik a teológia igazságától: diversa
l'atia cagnascibilis diversitatem scientiarum inducit. "Következésképpen a szent
tudományhoz tartozó teológia lényegében különbözík a filozófia részét alkotó
teológiától" (S. th. L q. 1 a. 1).

De hogyan fér meg a tudás a hittel? A tudás krrtíkus-rncíonálís gondolkodás
eredménye, a hit meghajlás a tekintély előtt. Ha például Isten létét bebizonyí
totta a filozófus, akkor míképpen lehet még számára a hit tárgya, amit már
tud? Semmi-képpen, feleli Szent Tamás, s mivel nem akarja kifejezetten állítani,
hogy lehetetlen hinni azt, amit már tud az ember, kifejti, hogy az ilyenféle igaz
ságok nem tartoznak szorosan véve a hithez, hanem a hitágazatok előzményei:

pmeambula ad articulos (De veritate q. 14 a. 9). A tényektől ésszerű érvelés vezet
, Isten létének az áll ításához, s csak az zárkózhat el a filozófia érveinek a súlya elől,

aki elfogadja a valóság megismerhetetlenségéről vallott kanti nézetet. ASigerrel
folytatott vitában, amikor úgyszólván egész életművét kellett megvédelmeznie a
fortélyes averrolstávnl szemben (azt a Játszatot igyekezett kelteni, mintha az Aqui
nói is ugyanúgy kétf'é.e igazságról beszélne, mint ő), ezt mondja: "Érvelésünk nem
a hitbizonyosságokon nyugszik, hanem maguknak a filozófusoknak okfejtésein
és megállapításain" (Chesterton). A vita hevében is világosan látja, amit számos
.Jcövctöjc' soha nem ért meg: teljesen meddő azt képzelni, hogy ha ellenfelem
nek bebizonyítom, hogy az én elveim alapján téved, akkor rá tudom bírni annak
beismerésére. hogy saját elvei alapján sincs igaza. Semmi értelme nincs az ateis
tának azt mondani, hogy istentelen, vagy a halhatatlanság tagadójának szemére
vetni, hogy bűnt követ el. Vagy nem vitatkozunk, vagy ha igen, akkor partnereink
gondolatkörében érvelünk, és nem a magunkéban.

Tiszta és világos reflexió segítségével oldja meg a hit és a tudás viszonyát ak
kor is, ha szembe kerülnek. "Minden embernek természete, hogy törekszik a tu
dásra" - hangzik a Metaphysica legelső mondata. Szent Tamás ugyanígy üti meg
a hangot mindkét Summa elején, Azt mondja M, de Wulf, hogy Nagy Szent Al
bert ismertette meg korával a korlátlan tudásvágyat. A tanítvány semmiben sem
marad el mesterétöl ; a tudás iránti lelkesedése teljes és hiánytalan. Az a tudo
mány feladata, "hogy az ember lelkébe beleírja az univerzum egész rendjét s
minden okát és elvét". De nem lenne teológus, ha nem fűzné hozzá: "ami a tu
dományokban ellientmond a teológia igazságának, azt mint hamisat el kell vet
ni" (S. th. L q. 1 a. 6). Alapgondolata az volt, hogy a tudós szabadon kutasson és
kísérletezzék mindaddig, amíg jogot nem támaszt csalhatatlanságra és végérvényes
ségre, ezek ugyanis tulajdon elveivel álJítanák szembe. A tanrtóhlvatal ellenben
fejtse 'ki és határozza meg a hitigazságokat mindaddig, amíg nem formál jogot
az őrizetére bízott igazság megváltoztatására, ami ugyancsak tulajdon elveivel ál
lítaná szembe, Kivált akkor fenyeget ez a veszély, amikor túlontúl ragaszkodik a
hagyományos megfogalrnazáshoz, Mivel az orthodoxia mindenkori képviselői könnyen
összetévesztik az igaz hitet a megszekott formulával, nyomatékosan figyelmeztet,
hogy Istenben hiszünk, és nem a szavakban vagy kijelentésekben. A. hit Istenre
irányul és nem a hitvallásra : actus auiem credentis non terminatur ad enuntiabile,
sed ad rem (S. th. II, II. q. 1 a, 2 ad 2), Amint egyik legalaposabb ismerője, Hor
váth Sándor írja: "A dogmatikus megfogalmazások csak mint jelek, a misztériumok
jelképeiként tárgyai a hitnek." Mivel a jel nem képes kimeríteni a misztériumot,
mivel fogalmaink és szavaink nem függetlenek előzetes történelmünktől, mivel a
tanítóhivatal változékony jelentésű kifejezésekkel fogalmazza meg tanítását, a ki
nyilatkoztatás megértése és kifejtése fejlődik az egyházban a századok folyamán
(S. th, L q. 14 a. 14). A Szentírás sem magától értetődő, gyakran csak más igaz
ságok fényében található meg mondanivalója. Ha szó szerinti jelentésének egyér
telműen ellentmond valamely nyilvánvaló tény, akkor nem a szavaknak, hanem an
nak az értelmét kell keresnünk, amit a szavak jelképeznek: nam per voces signifi
catur aliquid proprie, et aliquid figurative (S. th. L q. l a. 10 ad 3).

Meggyőződése, hogy a logika ugyanaz a teológiában mint a filozófiában, s mí
vel Arisztotelész tökéletes logikát alkotott - ugyanúgy vélekedik róla, mint jóval
később Kant -, meg kívánja valósitani a tudomány arisztotelészi eszményét a
teológiában is, hogy igényt tarthasson a tudomány rangjára, akárcsak a többi tu
domány és fakultás, A gondolkodás alapvető formái és törvényei általános érvé
nyűek. A különböző tudományok magasabb egysége az igazság egységén alapul, az
igazság egysége pedig a lét és a megismerés lehetőségének közős föltételén, Iste-

155



nen nyugszik. A tudományok legvégső (vagy legelső) föltételét sem szabad azonban
vakon hinnünk, hanem értelmesen meg kell világítanunk. Számos mai gondolkodó
val ellentétben, nem titkolja tehát filozófiájának világnézeti-egzisztenciális előzmé

nyét, hanem - amennyire egyáltalán lehetséges - igyekszik reflektáini rá, mert
a hit nem irracionális döntés, hanem tudatos és. szabad elhatározás.

Az újító

Az arisztotelészi filozófia átvétele vakmerő és lenyűgözűen modern vállalkozás
volt a XIII. században. Az új filozófiai rendszer népszerűsége nőttön nőtt. Bár
több szempontból is ellentétbe került a keresztény hagyománnyal, belső világossá
ga és logikus összefüggése mindinkább megragadta a diákok és magiszterek gon
dolkodását. Tamás finom történelmi érzékkel az adott helyzetben cé.ravezetó egyet
len utat választja: Arisztotelész fogalmaival fejti ki teológiai gondolatait. Azon nem
csodálkozhatunk, hogy heves ellenállásba ütközik. Egy párizsi egyh.izrnegyei zsi
nat már 1210-ben kiközösíti a görög filozófus természetbölcseleti műveinek olva
sóit. Robert Courcon pápai követ 1215-ben a Metaphysica-ra is ki terjeszti a tilal
mat. IX. Gergely pápa l228-ban az új filozófia veszélyeire figyelmezteti il párizsi,
majd 1231-ben a Toulouse-i egyetem teológusait. Am a filozófiai magiszterek édes
keveset törődnek a rendszabályokkal. esküsznek A1'isztotelészre és averroista értel
mezésére. A hagyomány buzgó őrei azzal vádolják őket - nem minden ok nél
kül -, hogy a pogány filozófus tekintélyét többre becsülik Szent Agostonénál.
Arulóként kezelik Tamást is, úgy néznek rá, mint aki saját kezével vezeti be az
ellenséget a várfalak mögé. Mindent elkövetnek, hogy belekeverjék az averroíz
musba, rniközben nem veszik észre, hogy éppen annak a malmára hajtják a vizet:
az averroistákat cseppet sem zavarta, hogy közéjük sorolják a kor legnagyobb hit
tudósát és filozófusát. Hiába mér megsemmisítő csapást az averrolstúkra, hiába
cáfolja meg Sigert, konzervatív ellenfeleinek sikerül elérniük, hogy egyházi bíró
ság elé idézzék. A teológiai kar szorgalmazására Tempiel' párizsi püspök 1270. de
cember 10-én a "philosophie nouvelle" 13 tételét, majd 1277. március 7-én (Tamás
halálának az évfordulój <Ín, későbbi ünnepén) 219 tételét elítéli. Bár a döntés fő

ként Siger ellen irányult, Tamás tételei is a tévtanok listájára kerülnek, mcrt ta
nitása több ponton ellenkezett a szcntek, kivált Agoston és Anzelm tanaival 
jegyzi meg Copleston. A párizsi elmarasztalást Kilwardby érsek sugalmazására 1277.
március 18-án követi az oxfordi. John Peckham Canterbury érseke 1284. október
29-én megerősíti elődjének az ítéletét. Bár időközben a domonkosok nagykáptalan
ja a rend doktorává avatja Tamás testvért, Peckharn. nem tágít, s 1286. április 30
án eretneknek nyilvánítja a kifogásolt tételeket. Az 1323. július l8-án bekövetkező

szentté avatás után, l325-ben visszavonják a párizsi cenzúrákat, az oxfordlak pedig
a jótékony feledés homályába merülnek.

Azért elevenítettük föl ezt a dicstelen közjátékot, hogy mesterük igazi örök
ségére figyelmeztessük a mai tomistákat. Azokat, akik még mindig a hagyomá
nyos út, a teológiai józanság és kiegyensúlyozottság mellett kardoskodnak, talán
nem haszontalan emlékeztetni Szent Tamás bátor lépésére. A tételek, amelyeket a
forrófejű konzervatívok elkeseredetten támadtak, ma már tizedrangúak. Sokkal
fontosabb a vádaskodás tulajdonképpeni oka. A filozófia és a teológia megkülön
böztetését, a filozófia önállósításút rótták fel bűnéül, tudniillik ez mond ellent a
"szentek" tanainak. Akire ma mint az igaz hit, az orthodoxia oszlopára tekintünk,
az a maga korában - legalábbis az elszánt tradicionalisták szemében - veszedel
mes újítónak. a hitigazságok aláásójának tűnt.

Igaz, nem teljesen alaptalanul. Annyira nem, hogy leghívebb barátja és küz
dőtársa, Szent Bonaventura sem értett vele mindenben egyet. Nem tudtil elfogad
ni, hogy "pogány" is alkothat helyes filozófiai rendszert. Mivel a XIII. században
már egyetlen keresztény gondolkodó sem mellőzhette Arisztotelész bölcseletét, va
lahogyan állást kellett foglalni vele kapcsolatosan. Ez többféleképpen történhetett.
Egyfelől az arísztotelízrnus több, valóban lényeges kérdésben összeegyeztethetetlen
volt a keresztényeszmével. Aki ebből indult ki, annak vagy azt kellett mondanía,
hogy Arisztotelész rendszere tartalmaz ugyan filozófiai igazságokat, de ami igaz a
filozófiában, az nem igaz a teológiában (a dialektikusok. antidialektikusok, averrois
ták véleménye), vagy pedig hogya Metaphysica telve van tévedésekkel. Bonaventura
az utóbbi elhatározásra jut. De miért gondolja, hogy az ókor legnagyobb rendszere
ző elméje téved? Nyilván azért, mert meggyőződése, hogy a teológiától független,
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önálló filozófia eleve tévedésre van kárhoztatva pusztán azért, mert nem irányítja
a kinyilatkoztatás. Csak ennek a világosságában alkotható hibátlan filozófiai rend
szer, csak a hit fényében képes a filozófus nyitva hagyni rendszerét Isten esetle
ges feltárulkozásaelőtt. Ellenkező esetben szükségszerűen ki akarja kerekíteni.
le akarja zárni, be akarja fejezni. Ha pedig lezárta, akkor kikerülhetetlenül im
manenciába szűkül, kiváltképpen az Istennel és az emberrel foglalkozó legfonto
sabb területen. Másfelől pedig, aki Arisztotelész rendszerét az igazság kifejező esz
közének tekinti, annak el kell fogadnia, hogy pogány filozófus is fölismerheti az
igazságot. Szent Tamás erről az oldalról közelit a kérdéshez, de ez korántsem za
varta meg a két koldulóbarát jó viszonyát. Az egyetemekkel és a püspökökkel el
lentétben egyik sem vonta kétségbe a másik hitét, hűséget és jóhiszeműségét azért,
mert véleménye eltért az övétől. Tamás tisztelte Bonaventura teológiai, Bonaventura
pedig Tamás Illozófíai gondolkodásmódját.

Keresztény filozófia?

E rövid és óhatatlanul vázlatos áttekintés vége felé önként adódik a "ke
resztény filozófia" kérdése. Beszélhetünk-e keresztény filozófiáról - legalábbis
a középkorban -, s ha igen, mit értsünk ezen? Ha a filozófia az emberi tudás
öntörvényű területe - autonóm abban az értelemben, hogy saját tárgya és mód
szere van -, akkor úgy tűnik, hogy szóba sem jöhet a keresztény filozófia. Épp
úgy nem lehet keresztény a filozófia, mínt a biológia, a matematika, vagy a fizika
sem. Miért? A biológia, a fizika, a matematika tudomány, és a tudományok tár
gyukat, alapelveíket, és következtetéseiket tekintve függetlenek a vallástól. A ke
resztény filozófia ugyanolyan abszurd fogalom, mint a keresztény tudomány, s leg
okosabb, ha felhagyunk vele - mondja L. Feuerbach. Lehet keresztény a biológus
vagy a matematikus, de nem a biológia vagy a matematika. így a filozófus is lehet
keresztény. de nem a filozófia, amit művel. Vagy igaz és összeegyeztethető a ke
reszténységgel, vagy nem, de tudományos tételről nem jelenthető ki, hogy "keresz
tény", csak azért, mert igaz, és nem mond ellent a keresztény eszmének. Amint a
matematika nem lehet sem pogány, sem mozlim, sem keresztény - akkor sem,
ha pogány. mozlim vagy keresztény tudós művelí -, ugyanúgy a filozófia sem
lehet pogány, mozlim vagy keresztény. A tudományos hipotézisre vonatkozóan
csak az a megengedett kérdés, hogy igaz-e, hogy megerősítí-e a tapasztalás és a
kísérlet, hogy többé-kevésbé adekvát értelmezése-e azoknak a tényeknek. melye
ket magyarázni kíván. Efféle kérdések illenek hozzá, de nem az, hogy Zeuszban
hisz-e, Mohamed követője-e vagy keresztény, aki felállította. Mivel nem azon dől

el az igazság, hogy ki mondta, a "keresztény filozófia" legjobb esetbell is csak
annyit jelenthet, hogy összehangolható a keresztény hittel. Ha mégis többet rnon
dana, akkor az már nemcsak filozófia, panem - legalábbis részben - teológia. A
történelem is alátámasztja ezt a nyilvánvalónak tűnő felfogást. Kiváló filozófia
történészek (E. Bréhier, M. de Wulf) véleménye szerint soha, még a középkorban
sem volt "keresztény filozófia". A skolasztikusok filozófiai öröksége néhány, a
teológia köntösére - többé vagy kevésbé ügyesen - fölvarrt folt. Ma Platóntól
kölcsönöznek, holnap Arisztotelésztől, vagy még rosszabb vállalkozásba fognak.
s lehetetlen egységbe foglalják őket, hogy - amint .T. Salisbury jegyezte meg a
XII. században - kiengeszteljék a megholtakat, akik életükben kibékíthetetlenül
szembenálltak - írja Gilson.

Hogyan vélekedik a kérdésről Szent Tamás? Azt mondja, hogy a filozófus a
világot veszi alapul, a teológus Istent. A filozófus az ész világosságában fedezi föl
alapelveit, a teológus a kinyilatkoztatásból meríti. A filozófus a természetes rend
re reflektál, a teológus a terrnészetf'ölöttíro. A filozófia és a teológia formális meg
különböztetéséből logikusan következnék tehát, hogy nincs keresztény filozófia. Am
mégsem ilyen egyszerű a válasz. Mint említettük, Bonaventura nem bízott abban
a metafizikában, amelyet nem irányít a hit világossága. Arra kellene tehát követ
keztetnünk. hogy nem volt szoros értelemben vett filozófiája, vagy hogy ki kelle
ne válogatnunk a filozófiai elemeket a teológiatak közül? S ha megalkotnánk ezt
abonaventurai Iilozótiát, csakugyan az ő eredeti mondanivalóját tartalmazná?
Nem okosabb-e azt állítanunk, hogy Bonaventura felfogása a filozófiáról éppen a
"keresztény filozófia" volt, olyan általános szintézis, amelyre a régebbi keresztény
gondolkodók törekedtek, bár - mint tudjuk - sohasem érték el? Aki filozófus
ként gondolkodik, vagyis abból indul ki, hogy a filozófia vagy megáll. a maga lá-
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bán, vagy nem filozófia, az tagadja a "keresztény filozófia" jogosultságát. A to
mista nem fogadhat el olyan felfogást, amely nem önmagából és nem önmagá
val értelmezi a filozófiát. Ha azonban történetileg tesszük föl a kérdést, akkor nem
térhetünk ki azelől, hogyafilozófiáról különbözőképpen lehet gondolkodni. A kö
zépkorban kétféle szemlelet alakult ki. Az egyik a "keresztény filozófia", a másik
Szetit Tamás és Duns Scotus nézete, amely szerint a filozófia nem mondható sa
játosan kereszténynek, legfeljebb abban az értelemben, hogy nem ellenkezik a
hittel, s összeegyeztethető a teológiával. Mig Bonaventura az egyházatyák hagyo
mányát folytatja, addig Szent Tamás "vá!áslevelet" ad a filozófiának. Atomizmus
ezért modern és jövőbe tekintő. Mint önálló és öntörvényű filozófia, vitába száll
hat más bölcseletekkel, míg a bonaventurai aligha teheti meg. A nagy ferences
igazi követője természetesen összekülönbözhet valamely részletkérdésben egy mo
dern Filozóf'ussal, de rendszere nem léphet ki egyenlő föJtételekkel a filozófiai esz
mék porondjára. minthogy nem bölcseleti, hanem keresztény szintézís.

A tomizmus talán nem az? De igen, mert a teljes képhez az is hozzátartozik,
hogy a filozófia és a teológia elméleíi megkülönböztetésével nem jár együtt gya
korlati elválasztásuk. Amint a szaktudományok mindig tartalmaznak bizonyos filo
zófiai nézeteket, a filozófiába is belehatol valamilyen előzetes teológiai választás.
Einstein például- pusztán matematikai szempontból- választhatott volna nyílt, hi
perbolikus modellt is a világ leírására. Hogy mégsem ezt, hanem a zárt, elliptikus
modellt részesítette előnyben, annak világnézeti előzményei is voltak. "Az én val
lásom annak a végtelenü! magasabbrendű szellemi lénynek az imádata, aki meg
nyilvánul a legkisebb részecskében is" - idézi kijelentését L. Barnett. Hogy egy
másik példát vegyünk a fizikából : a kvantummechaniku koppenhúgaí értelmezése
a kanti világfelfogáson alapul - amint' ez Heisenberg egyik írásában is olvasható.
Ha a természettudományok sem szigetelhetők el hermetikusan a világ meghatáro
zott látásától, akkor még kevésbé várható, hogy a filozófia szakítson el minden
szálat, ami a teológiához fűzi. A filozófia és az úgynevezett egzakt tudományok
közott van egy rendkívül nagy kűlönbség. A filozófiának nincsenek mérhető ered
ményei, nem igazolható tapasztalással. legfeljebb megcáfolható a gyakorlattal. A
filozófiai eszme föltevéseinek az igazsága történelmi következményein mérhető csak
le. Hegel írja "A szellem fenomenoJógiája" előszavában: ,,:...mikor egy tölgyet sze
retnénk látni törzsének erejében, szétterjeszkedő ágaival és lombozatának törne
geivel, akkor nem vagyunk megelégedve, ha ehelyett egy makkot mutatnak ne
künk. így a tudomány, a szellem egy világának koronája nem tökéletes a kez
detén." Minél előrehaladottabb az emberi tudományosság, annál nyílvánvalóbb,
hogy kivétel nélkül mínden tudomány és filozófia hátterében a gondolkodó em
ber célját meghatározó előzetes választások és döntések állanak. Ha valaki nem
képzeli, hogy a tudomány és a filozófia a konkrét embertől függetlenül is létez
het, mert tisztában van azzal, hogy a magukra hagyott, élő eredetüktől elszakí
tott kulturális alkotások a könyvtárak polcai n porosodva a semmibe süllyodnek,
ha tudja azt, hogy a filozófia csak az emberi fejekben van, vagy egyáltalán nincs,
akkor nem nehéz belátni, hogy lehetetlen előzetes föltevés nélkül filozófia, s ez az
előzetes föltevés a transzcendens Isten létének valamiként! elfogadása vagy eluta
sítása, tehát mindenképp teológiai jellegű. Elméletben megkülönböztethető, gya
korlatban el nem választható a teológia és a filozófia.

Éppen ezért kell mcgkórdeznünk, hogy nem állítható-e mégis valamilyen szem
pontból a szenttamási filozófi áról, hogy keresztény bölcselet? Nincs-e rokon voná
sa Szent Agoston és Szent Bonaventura szintézisével ? Amikor Arisztotelész "az
első mozdulatlun mozgató" létezése mellett érvel, fizikai -metafizikai problémára
keres megoldást. Amikor Szent Anzelm, Szent Bonaventura és Szent Tamás bizo
nyítja Isten létezését, a már előzetesen elfogadott kinyilatkoztatás ésszerű alapját
keresi. Bonaventura Isten tevékenységet akarja kimutatni az emberi lélekben, az
ész Istenhez vivő útját, s Tamást sem a mozgás arisztotelészi dilemmája érdekli,
hanem a személyes Isten létezése. Érvelését önmagában is vehetjük, s a filozófia
talaján állva igy is kell tennünk, mert felelnünk kell azokra a tudományos hiedel
mekre, melyek szerint nem vezet ki semmiféle érvelés a világból, és nem visz
semmilyen út Isten létének ésszerű állításához. De nem feledkezhetünk meg arról
sem, hogya gondolkodó koponya nem hasítható egy filozófiai és egy teológiai
féltekére. Az Aquinói teológus volt, teológusként tette föl kérdéseit, és kereste a fi
lozófia eszközével a választ. Jóllehet Arisztotelész fogalmi készletével fejti ki,
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hogy a filozófia lételmélet s ezért természetes teológia, "azaz istenismeret"
(Metaphysica, 1026 a), a filozófiailag és teológiailag egyaránt legjelentősebb mű

veiben. Summáiban mégis teológiai sorrendet követ, s filozófiája hézag nélkül il
leszkedik teológtájához. Nem abban a szellemben közelit a problémákhoz, mint egy
párizsi professzor a filozófiai karról, hanem a teológus szemléletével. Mindez ter
mészetesen mit sem változtat azon, hogy menlevelet állított ki a bölcseletnek,
aminek logikus következményeként a saját lábára állított filozófia hamarosan a
saját útjára is lép. Szent Tamás feltehetően nem gondolt a két tudomány szétvá
Iasztására, és nem is kívánta. Éppen el ienkezőleg. egyesítésükre törekedett, még
pedig teológusként, aki ugyanakkor filozófus is. A tudomány és a filozófia mai
öná'Ióságához mégis jelentősen járult hozzá, hogy a "Filozófl1s" önálló tekintély
ként jelenik meg műveiben.

A tomizmus valódi értelme

Párját rrtkítóan világos rendszere nem időfölötti szintézis, hanem a teológiai
filozófiai tudomány soha be nem fejezett építése a kor valamennyi rendelkezésre
álló építőanyagából. Követői nem fordulhatnak tehát következetesen szembe a mo
dern eszmeáramlatokkal. AId Szent Ágoston nyomán haladva úgy véli, hogya fi
lozófia elhanyagolhatatlan föltétele a természetfölötti világosság, annak azt ken
vallania, hogyanemhivő filozófus szükségszerűen tévedésekbe bonyolódik. Aki
azonban hajlandó belátni, hogy pogány gondolkodó is alkothat többé-kevésbé ér
vényes bölcseleti rendszert, az nem tételezheti föl, hogy az elmélyült emberi gon
dolkodás a XIII. századtól napjainkig nem derített fényt semmi új igazságra. Az
igazi tomistának éppenséggel azt kell várnia, hogy a modern filozófia lapjai meg
oldást kínálnak szamos homályos kérdésére. Következésképpen szimpátiával és jó
indulattal kell közelednie a modern filozófiákhoz, nem pedig apriorí gyanakvással
és el utasítással.

Ami pedig a kinyilatkoztatást illeti, bármennyire is méltányolja Szent Tamás
a filozófiát, hangsúlyozza, hogy nem a legfelsőbb tekintély. Bár az emberi ész
lényegileg "csalhatatlan" (In IX. Met. lectio lll, szarnos külső tényező akadályoz
za az igazság megismerésében (Summa contra Gentiles I, :'il. Mivel valóságos éle
tünkben az igazságtól többnyire elválaszthatatlan a tévedés, gyakorlatilag - mint
ő mondja "erkölcsileg" - van szükségünk a kínyilatkoztatásra. Úgy vagyunk meg
alkotva, hogy szellemi életünk két ellentétes, ugyanakkor elválaszthatatlan ma
gatartásban bontakozik ki. Nem nélkülözhetjük a hiteles tekintély iránti bizal
mat, és nem mondhatunk le a kritikus vízsgálódásról. Amíg a gyermek számára
jóformán mmden a bizalom, addig a tudás legnemesebb etoszához tartozik a ké
telkedés és a kritika. A teológiának az a feladata, hogy kritikus igényére figyel
meztesse a filozófiát, arra az attitűdre, amelyről a teológus nem mondhat le, ha
azt akarja, hogy mcghallgassák, akikhez szól. Előzetes döntések és választások, tör
ténelmi-társadalmi körülrnónyek határozzák meg életünk vitelét. A filozófia azu
tán jelenik meg gondolkodásunkban. hogy elindultunk egy kívülről ránk kénysze
rített és mégis magunk választotta irányban, amelyet nem a filozófia jelölt ki, de
amely bizonyos értelemben a konkrét filozófiát is előírja. Sem a filozófia, sem
bármilyen más tudomány nem tudja teljesen behozni a gondolkodást meghatározó
aprtort választásokat. A tudományból és a filozófi ából levont' végső következteté
sek is függenek attól, hogy milyen irányt vett életünk, s ez az előzetes tájéko
zódás húzódik meg a filozófiai érvek, kételyek, bizonyítékek vagy tagadások mé
lyén. Nem azt jelenti ez, hogy ne hallgassunk a filozófiára, vagy hogy ne töre
kedjünk minél jobb művelésére, és természetesen azt sem, hogy a teológia vala
milyen Deus ex machina-ként független a történelmi-társadalmi helyzettől. De ép
pen azért, mert teljesen lehetetlen az előzetes föltevések és meghatározottsúgole
nélküli gondolkodás, mert kivétel nélkül mindenki alá van vetve meghatározó ere
jüknek, senki sem követelhet magának történelem és társadalomfölötti abszolút po
zíciót, ahonnét ítélhet eleveneken és holtakon. Ha pedig a relativitás mindent át
fogó kategóriájába tartozik összes ismeretünk és értékelésünk, akkor csaknem ere
deti közvetlenségében vetődik fel újból az igazság kérdése. Ha tudjuk, hogy vala
mennyi állításunk tudományosan megismerhető történelmi-társadalmi folyamatok
tól függ, akkor miképpen dönthető el, hogy melyik igaz és rnelvik hamis? A teoló
gia az egyetlen történelemfölötti igazságról - a teológia és a filozófia közös Iölté-
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teléről -, Istenről beszél, aki meg tudja menteni az embert a teljes bizonytalan
ságtól, ami ugyanúgy kísértett Szent Tamás korában, mint a történelem bármely
századában.

Irodalom: G. Kittel, G. Friedrich: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Stutt
gart 1974. IX. 178-179. o. - M. de Wulf: Histoire de la Philosophle Médiévale, Louvaln 1934.
I. 161. o. - J. Ritter: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel 1971. I. 295. o. - Hegel:
Előadások a filozófia történetéről, Budapest 1959. III. 125. o. - G. K. Chesterton: Aquinói
Szent Tamás, Budapest 1938. 115. o. - F. Ehrle: Der I<:ampf um die Lehre des heiligen Tho
mas v. Aquin, Zeitschrift für katholische Theologie 37 (1913) 266-318. o. - A. Horváth:
Synthesis theologiae fundamentalis, Budapestini 1947. 113. o. - Fr. Copleston : A History of
Philosophy, Garden City 1962. lIlII. 153. o. - L. Feuerbach samurene Werke, Stuttgart 1903.
VII. 41-109. o., 128-153. o. - E. Gilson: Der Geist der mittelalterlichen Philosophie, Wien
1950. 4. o. - L. Barnett : Einstein und das Universum, Frankfurt 1958. 134. o. - W. Heisenberg:
Der Teil und das Ganze, München 1971. 114. o. - Hegel: A szellem fenomenológiája, Buda
pest 1973. 14. o.

BODA LÁSZLÓ

A "recta ratio'" jelentése Szent Tamásnál
Olyan korban élünk, melyet sok tekintetben jellemez Lukács György híressé

vált címszava: "HZ ész trónfosztása". Itt viszont az értelem irányítá szerepéről lesz
szó; az értelemről, amely egyaránt rendezni hivatott a művész alkotó tevékeny
ségét és az erkölcsi cselekvést.

A "recta ratío" sajátos szenttamási terminus. Magyar nyelven körülbelül így
adható vissza: az értelem helyes szempontja. Jelentésében az emberi tevékeny
ségre (actus humanus) irányul. Az értelmes alkotás, illetve az értelmes erkölc.J
magatartás, cselekvés elvére utal. Sajátos megfogalmazása egy régi - még a gö
rög gondolkodásba visszanyúló - szemléletmódnak.

Ismeretes, hogy Aquinói Szent Tamás ebben a tekintetben is tanítványa Arisz
totelésznek, aki az ő számára nem egyszerűen egyike a nagy görög bölcselőknek, ha
nem a "Filozófus", nem utolsósorban épp az értelem szerepenek kiemelése míatt.
A "recta ratío" gyökerei azonban rnélyebbre nyúlnak és messzebbre ágaznak
Arisztotelész filozófiájánál. Már Hérakleitosz töredékeiben megtalálható "az érte
lem, amely míndsneket igazgat". (1) Platón egyik híres analógtájával az értelmet
kocsishoz hasonlítja, a lélek ösztönös-érzelmi (irracionális) erőit pedig lovakhoz.
Az értelem tartja a gyeplőt, vigyázva, nehogy az "indulat lelke" (thümoejdész)
meg a "vágy lelke" (epithürnétikon) elragadja a kocsit a helyes irányból. (2) A
hellenista etika képviselői szintén úgy emlegetik a bölcs személyét, mint aki az
ember értelmes természete szerint cselekszik, uralkodva érzelmein és ösztönein. (3)

Nem csupán a filozófia tükrözi ezt a szemléletmódot, hanem a művészet is,
legfoghatóbban épp a görög építészet és szobrászat. Ismertek a dór templom racio
nális arányai, értelmi harmóniája, és sokat mond erről az emberi test arányai
nak vitája (gondoljunk a diszkoszvető és a lándzsahordozó szobrokra), (4) Mindez jól
megalapozza a régi megállapítást: a görög szellemre alapvetően jellemző a "mérték"
és az "arány", mely a dionüzoszi-apollói karakter összecsapását a magas kultúrá
ban egyértelműen az utóbbi javára dönti el; tehát az értelmes arányt, a harrnó
niát viszi győzelemre.

Ebben a háttérben már kirajzolódik a. "recta ratio" középkori Jelentése is. Fel
adata az, hogy az emberi tevékenység két fonfos területén. tehát a művészetben

és az erkölcsben biztosítsa az értelem mértékének érvényesülését. Aquinói Szent
Tamás eg~sz gondolkodását áthatja ugyanis az a meggyőződés, hogy az ember sajá
tos mivoltának megkillönböztető jegye (differentia specifica) maga az értelmesség.
Ez létrendi tulajdonság (in ordine essendi), de csak akkor bontakozik ki, ha át
járja, mintogy beragyogja il cselekvés rendjét is (ordo operandí), melvnek értel
mes voltát, vagyis a megfelelő szabályokhoz - végső fokon az "örök törvény
hez" - való ígazodésát a "recta ratio" biztosítja az arányos életforma, az "esse
secundum rationem" jegyében.
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