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SZÉLL MARGI1

"DE VERITATE'"
Az igazság alapos elmélyítése egy életet kíván és olyan meg nem alkuvó egyé

niséget, mint Edith Stein volt, akit most elkísérünk igazságkereső útján." Ö a mai
ember modellje lehet, aki minden helyzetében tudatosan megfogalmazta önmagát,
és felismerését megvalósította, egészen a feltétel nélküli életáldozatig.

Az ő korában a filozófia már jórészt elvesztette egyetemes [ellegét, és Kant
után még tanítványainak is nehezen érthető szaktudománnyá lett. A kutatókat már
nem annyira a tárgyi valóság, mint inkább annak lelki visszaverődései érdekelték.
Husserl a pszichologizmus túlzásait úgy akarta ellensúlyozni, hogy a jelenségek tu
dattól függetlenített leírását - a fenomenológiát - tette gondolkodása módszeré
vé. Ezzel magát az alanyi átélest is tárgyilagosan leírhatta. Husserl mellett Edith
Stein vezette azt a "filozófiai óvodát", ahol a hallgatók begyakorolták, hogy a fel
adott esemény leírásánál "zárójelbe tegyék" egyéni átélésüket, az esetleges jegye
ket, és így "rátérjenek a tárgyra". Bár maga Husserl sohasem tudta egészen le
küzdeni az újkori szubjektivizmust, módszerével mindmáig is sokakat a tárgyra
irányuló nyitottságra nevelt, és ezzel előkészítette a transzcendens valóság befo
gadását.

Edith Stein számára döntő jellegű volt találkozása Max Schelerrel, aki az ér
tékek felismerését és az abból fakadó örömet a szellemi élet csúcsának nevezte.
"Az cselekszik jól, aki azt teszi, amit a legértékesebbnek ítél!" Eszményképe az
a harmonikus személyíség, aki helyesen értékeli önmagát, beilleszkedik közösségé
be, és tetteit nemcsak a hideg ész, hanem az érzelmi-akarati inditék, a szerétet
vezérli. Ebbe a lelkileg gondosan előkészített talajba hullott a hit magva. Nagy
Szerit Teréz életrajzának olvasása után Edith Stein kimondta döntését: "Ez az igaz- _
ság." Megtérésé a hosszú keresés, öntudatosódás és a kegyelem egyetlen pillana
tának közös műve volt. Lelki vezetői idegenkedtek a fenomenológtai gondolkodás
tól, és ezért az akkori tomista újjászületés felé Irányították. Ebből az átállásból
Edith Stein atervezettnél teljesebbet '. alkotott: Szerit Tamást a mai ember igényé
vel értette me~.

"A Questiones disputatae de Veritate megismerése volt az a szükséges út szá
momra, hogy behatoljak Szent Tamás gondolatvilágába... A szigorú kritikusok
bátoritottak. hogy ezzel a munkával nemcsak a latinul nem tudókat, hanem az
eredeti szöveg ismerőit is - akik távol állnak a modern filozófiától - hozzá
segíthetem. hogy Szent Tamásori keresztül jól megértsék a modern gondolkodást."
- "Egy Szent Tamás-fordítás csak akkor sikerülhet - írja Martin Grabmann a
mü előszavában -, ha a fordító egyaránt jól ért! a skolasztikus gondolkodást és
korunk filozófiáját. A husserli .Térjünk a tárgyra !'-jelszavas fenomenológiai gondol
kodás összeszedett figyelme, pontossága és fegyelmezettsége nagyban segítette Edith
Steint a skolasztika befogadására anélkül, hogy alanyi érzékenységét, beleéléset
csökkentette volna.' Sőt éppen ez a sajátos átélőképessége tette hitelessé minden
mélyebb meglátását... A fordítás közben felszabadult érzelemvilága pedig őt is
a lelki élet magasabb fokára vezette." - Életrajzírója L. Gelber- szerint "ez a mű
vezette Edithet személyísége magvához. Az ő alkalmazkodó és utánalkotó egyénisé-

* Edith Stein: Des hl. Thomas von Aquino Untersuchungen über die Wahrheit, Louvain
Freiburg, r. 1952.-1I. 1955. Az egyes fejezetek bevezető és befejező részét saját szavaival értel
mezte.
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ge megkívánta, hogy magába SZlVJa és önmagába hasonlítsa az igazságot anélkül,
hogy saját szűrőjén átengedve megváltoztatná akár a szerzőnek, akár befogadó
énjének eredetiségét. Edith számára a fordítás az elmélkedés aktív formája és
közlésmódja volt."

Itt megvalósíthatta. amit doktori értekezésében írt: "Az ember gondolkodó, ref
lektáló adottságával kitárul az értékek felé, és nemcsak a sikeresen elért, hanem
minden meg nem valósult törekvés is személyes gazdagodást jelent. Az igazság tisz
ta, világos megismerése ugyanakkor mí n t átélt értéktudat magával ragadja érzés
és akaratvilágunkat. Ez a sajátos értékrendünk szernélyiségünknck olyan rétegét
alkotja, ahol döntően különbözünk a másiktól ..."

Előbb ösztönösen, majd céltudatosan tört az igazságra, hogy azután teljes alá
zatban és rn,'~edelmességben átadjn magát a végtelen 1l3azságnak. Krístálytlszta élet
útját. szuitc matemntikaí pontossúggal foglalták táblázatba, amelyből kitűnik, mi
ként kerül Szerit Tamás bizonyos fcjclóetcinek feldolgozása külső életsorsánnk, bel
ső clrnólyülésénck és teljes önátadás.male mindig szorosabb Icölcsönhatás.iba.

Szent Tamás a valóság világába helyezi az igazságot, a megismerők éppúgy a
valóság tárgyai, mint a dolgok. 'Az ő redizmusában az igazság egyensúlyban van az
alany és a tárgy között, Nála a megismerés sajátosan szellemi életfolyamat, amely
a Lótteljességből árad felénit és mi nkct is életre kelt. Az élet pedig miridig ön
szerveződés, önmagának oka ... Az élet magasabb fokait öntudatosulásuk rnértéke
szabja meg. Az élet így leginkább Istenben van ... mert leginkább Ő ismeri célját,
értelme tökéletes és mindig tevékeny. Mirulen más, amit alkotott az Ő isteni életé
ben mint megismert létezik... (vö. Summa 'I'heologica I. q. 18.)

Szent Tamás összegyűjtötte az igaz különféle meghatározásait és kiválasztotta
a legmegfelelőbbet. Minden igaz, ami van - mondja Szerit Agoston -, mert a leg
főbb Alkotóelvhez teszi hasonlóvá a létezőket. - Az igaz megmutatja létezésünk
helyességet úgy, amint értelmünk felfoghatja - tanítja Szerit Anzelm. A legtö
mörebben Isaac ben Salomon Israelí fejezi ki: Az igaz az értelem és a dolgok
megfelelése, Ebből vezeti le Szent Tamás az igaz kűlönböző összefüggéseit. (vö.
De Veritate q. 1. a. 1. - Summa Theologíca J. q. 16. a. 1.)

Ha az igazságot következetesen vizsgáljuk, akár a tudományok területén, akár
a filozófiai gondolkodásban két dolgot míndíg szem előtt kell tartanunk. Az emberi
szellem elvont módon ismeri meg - ebben különbözik az állati megismeréstől - a
természeti jelenségekben és a mesterséges művekben -a törvényszel'űt, és ezt a meg
ismert igazságot továbbadja, tanítja. Ez az igaz beszéd az igaz értést jelzi, bár
nyelvi kifejezésünk nehézségei miatt sohasem tükrözi teljesen a szellemi gondola
tot. Az igazság tudósai és tanítói jól tudják, hogy az igazat [etiedeziék, rátaláltak,
de nem ők találták ki, nem ők rendezték be a természetet, így feltételeznek egy elő

ző, első alkotot, aki elindította bizonyos rendben a természet működését, A kutató
már munkája kezdetén előfeltételez a vizsgálandó tárgyban valami megtsmerhetőt,

Ezt az előfeltételezést esetenként ugyan nem szekták megbeszélni, de a természet
tudomány az értelem általános megismerési elveire épít és feltételezi a dolgok meg
ísmerhetőségét. S az alkotok sem járnak el önkényesen, mert hiszen mínél jobban
illeszkednek a természet felismert tőrvényeihez, annál sikeresebb az eredményüle.

Az igazság alapvetőleg az alkotó, vagy a felismerő értelernben van - tanítja
Szent Tamás -, a dologban pedig úgy. ahogy az alkotó értelem tefVezte. Amikor
elővételezzük egy előző alkotó értelmes tervét a dolgokban, akkor eljutunk ahhoz
az Értelemhez, aki egyértelműen és teljességben Igaz, és akit mi Istennek nevezünk.
Az Ö léte nemcsak megfelel értelmének, hanem Ö maga a mindig működő Értés,
a teljes Igazság, aki önmagán keresztül megvalósít és megismer minden részleges
igazat. Az Ö örök Értése oka és mértéke minden más létezőnek, és minden után
alkotó értelem csak Vele képes igazat érteni, tervezni és alkotni. Isten a legfőbb,

a teljes Igazság (S. Th. J. q. 16. a. 5).
Amíg Istenről egyértelműen áüítható, hogy Ö a legfőbb és egyetlen Igazság 

a többi teremtményben sokféle igazság lehet hasonló értelemben, analóg módon a
sokféle befogadó módja szerint, sőt az ugyanazon értelem sokféle ismerete szerint.
(De Ver. q.,1. a. 4; q. 21. a. 4-5; q. 27. a. 1-7. - S. Th. J. q. 16. a. 6.)

Itt kapunk választ a gyakran felmerülő kérdésre: Változhat-e az igazság? Mint
Szerit Tamás tanítja: a dolgok annyihan igazak, igazabbak, amennyiben saját rész
igazságuk szerint jobban hasonlitanak, a tudatos létezők pedig amennyiben jobhan
hasonulnak az első Igazsághoz. Az isteni Értelem és az ő Igazsága örök, a részleges
igazságok elmúlnak, változnak (De Ver. q. 1. a. 5. - S. Th. q. 16. a. 7). A változás
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okát az igazat hordozó értelemben kell keresnünk, hiszen a dolgok alkotóik igazát
tükrözik vissza. Az igaz a megismerőben annyiban változhat, amennyiben meg
változott a véleménye, vagy megtévesztették, esetleg a külső hasonlóság miatt
félreismerte a tárgyat. De az is lehet, hogy közben megváltozott a dolog. A tárgy
és értelem közöttí megegyezés ilyenkor felbomlik. De a dolog, vagy esemény to
vábbra is igaz egy másik, azt helyesen felismerő értelem viszonyában.

Az igazság végső összefüggéseit Szent Tamás a Szentháromság víziójában mu
tatja be. Eszerint Isten benső szellemi életében megismeri saját lényegét, mint az
örök Igazságot - önmagát olyan tökéletesen és tudatosan fogalmazza meg, hogy
létrehozza Fiát. (A fogalom és a fogamzás nyelvi kifejezése ősidőtől azonos jelen
tésű, mint a latin conceptus.) A Fiú személye az Isten tökéletes tükörképe (Imago),
az isteni lényeget kifejező Ige. Az Atya öröktől fogva szereti Fiát, és Neki alkotta
a teremtett világot, hogy Ot tükrözze sokszor nagyon is gyenge képmásokban. Az
Elsőszülött pedig számunkra kimondott szemléletes Szó, aki az anyagi világban
látható-tapintható testté, sőt táplálékunkká vált, hogy a befogadás legelemibb
módján is eggyé lehessen velünk (vö. S. Th. I. q. 34. a. 1-3.).

Az utóbbi évtizedekben divatossá vált Szent Tamás elmarasztalása. A tőle való
idegenkedésnek oka lehet a század eleji újtomizrnus is. Bár néhány kiváló műve

lője ekkor rendezte krí tikailag Szerit Tamás műveit, voltak olyan turelmetlen kon
zervatívok, akik az ő nevében jó időre szűk korlátok közé zárták a .Jcatolikus"
filozófiát ("általános" jelzőjével ellentétesen), és ezzel gátolták a Szent Tamás lé
nyegéhez tartozó szabad kutatást. Ma már azonban számos kutató igazolja - csak
Ratzingert és Donceelt említsük -, hogy Szent Tamás a halhatatlan görög gondol
kodók fogalmait haladóan, sőt gyökeresen új értelemben alkalmazta. így például az
igaz passzív befogadásának elgondolását kiegészítette az intellectus ágens - a te
vékeny értelem - működésével, és ezzel megmutatta, hogy a megismerés az em
ber személyes és alakítható képessége. Bár kora dualista nyelvén beszélt, a testet és
a lelket mindig az ember legbensöbb egységében értette, ami megfelel a mai el
gondolásnak. Jól tudta, hogy az ember csak a részigazságot láthatja, ezért "em a
saját, sem általában a keresztények gondolkodását nem tartotta kizárólagosna7c.
"Ami igaz a pogányoknál. az igaza keresztényeknél is" jelszóval átvette Arisztote
lész, Platón, Avicenna, Maimonides, stb. igazságait. "A vitákban senkit meg nem
sértett, és soha nem vétett a szelídség ellen" - vallotta róla vitapartnere, John
Peckham, Kiváló érzéke volt az igazság fokozatos közlésére. Míndenkinek úgy ír,
hogy képes legyen saját mértéke szerint befogadni az igazságot. Nem rajongott a te
kintélyért, mert ez még önmagában nem biztosíték az igazságra: "A tudománynak
- írta - nem az a célja, hogy megállapítsa, mit gondoltak mások, hanem hogy
mi az igazság." Anakronizmus lenne korunk természettudományát keresni nála, az
élet értelmet, mint az önszerveződés tényét azonban jól értette. A szokásos leve
zetesek mellett igen fontosnak tartotta a világrend megismerésében az érzéki tapasz
talást, amit indukciól'al dolgozott fel. Elsőként hangsúlyozta a világrend autonómiá
ját, és utat nyitott a független tudományoknak (vö. G. S. 54., 55., 59.).

A II. vatikáni zsinat óta ismét felmerült egy olyan átfogó filozófia igénye, amely
az újrafogalmazott világ igazságait ember és világ kölcsönhatásában írná le, és a
végső kérdéseket megnyitná a transzcendentális valóság felé.

Edith Stein vágya teljesülhet: a fenomenológia, mint a természet és az ember
leírásának módszere és az ontológia, az általános lét tudománya, ma mindinkább
egymásra találnak. "Szent Tamás ontológtájából jól levonhatók azok a fenomenoló
giai következtetések - írja St. Breton -, amelyekkel a résztudományok dolgoz
nak. Feltárásuk azonban még kezdeti fokon van."

Öröm mindenhol van, osak meg kell keresni.
Konfuciu~

Az egyetlen bűn, amit nem tudunk egymásnak rnegbocsájtani: a véleménykü-
Umbség. Emerson
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