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BEVEZETÉS

Arisztotelész A lélek című művének egyik legtöbbet idézett szakaszában (424a18) tudtunkra
adja, hogy „az érzék az, ami az érzékelhető formákat anyag nélkül befogadni képes”. E
kijelentés alapítógesztusnak bizonyult, ám ezzel az utókor nem annyira egy iskolás
tantételnek, mint inkább a mai napig nem csillapodó viták végeláthatatlan folyamának vált
örökösévé. A vita az érzékben létező „immateriális formák” státuszáról legutóbb az 1980-as
években kapott újra lángra az Arisztotelész-kutatók körében. A résztvevő felek szinte
mindegyike hivatkozott Aquinói Szent Tamás tanítására. Ki úgy, hogy nála keresett
inspirációt, ki úgy, hogy az eredeti arisztotelészi tanításhoz azzal kívánt hozzáférni, hogy
elhatárolódott a középkori gondolkodó „spirituális” olvasatától.
Nagyjából abban az időszakban, amikor Aquinói Tamás teológiai tanulmányait végzi a
párizsi egyetemen, a párizsi ars fakultás természetfilozófusainak körében az immateriálisan
befogadott formák megnevezésére megjelenik az intencionális lét (esse intentionale)
terminus. Az elnevezés azt a célt szolgálta, hogy közös nevezőre hozzon olyan különböző
dolgokat (formákat / intentiókat), mint a tükörkép, az érzékben megjelenő információ, vagy az
értelemben megfogant fogalom. De miféle közös természet volna képes egyesíteni a levegő
továbbította színt, a vízben tükröződő képet és az érzékben vagy az értelemben létrejött
ismeretet? Vagy másként: mi az a jelenség, amely egyazon hatástörténeti összefüggésbe
rendezi Arisztotelész fenti sorát, a filozófus görög értelmezőinek optikai dilemmáit, az arab
orvostudomány és optika számos eredményét, valamint a középkori ontológia, lélekfilozófia
és ismeretelmélet erőfeszítéseit?
A dolgozat e kérdésekre a választ Aquinói Tamás életművének fókuszában keresi,
majd az intencióklétezéséről elért eredményeit a disszertáció utolsó részében az
intencionalitás fogalmához kapcsolja, hogy az Aquinói általunk „kettős intencionalitásnak”
nevezett arisztotelészi eredetű tanítása révén a roppant sokrétű és szerteágazó tradíciók
szintézisében kialakult problematika egységes problémahorizontban váljék láthatóvá.
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1. A dolgozat általános célkitűzése

A dolgozat célja, hogy feltárja és összefoglalja Aquinói Tamásnak az intencionális létre
vonatkozó tanítását. Az esse intentionale terminus azonban Tamásnál – összhangban a 13.
századi skolasztika fősodrával – olyan osztályát jelölte a létezőknek, amelynek elemei
bizonyos immateriális jellegzetességeket mutató formák, mégpedig a következők: a közegben
létező bizonyos formák (pl. színek), az érzékelési rendszerben létrejött formák, és az
értelemben megfogant formák. Azonban amennyiben egyaránt „intenciónak” nevezzük a
vízben tükröződő képet, és egy angyal értelmében jelenlévő fogalmat, akkor kikerülhetetlen a
kérdés, vajon találhatunk-e egyáltalán olyan közös jellegzetességet, mely minden intencióra
egyaránt igaz. Ez a kérdés jelöli ki a dolgozat általános célkitűzését: feltárni, mi az a
jellegzetesség, amely Tamás szerint minden intenciót mint intenciót megillet. E vizsgálódások
szükségképp szerény eredménnyel zárulnak, meg kell elégedniük azzal, hogy egy pusztán
negatív jellegzetességre mutassanak rá: az intenciók egyetlen közös jellemvonása, hogy
létezésük nem „természetes létezés”. Vagyis az intenció olyan atipikus forma, amely nem
teszi befogadóját aktuálisan ilyenné vagy olyanná: a piros szín intenciója nem teszi a szemet
pirossá. Az intencióknak ez a negatív jellegzetessége szükségszerűen következikabból, hogy
az intenciók Tamásnál rendkívül tág spektrumot mutatnak, a terminus túlságosan sokféle,
egymástól meglehetősen különböző létezési mód megjelölésére szolgál.

2. A dolgozat speciális célkitűzése

Az intencionális létnek vannak viszonylag könnyen leírható formái, ilyen például az
értelemben létrejött formák ontológiai státusza. Mivel a skolasztika bevett, általános
meggyőződése szerint az értelem nem testi szerv teljesültsége, az értelemben létező formák
tisztán immateriálisan, anyagtalanul léteznek. E kognitív struktúrák létezési módjának a
státusza a középkori gondolkodás keretei között elég világos, a vonatkozó szakirodalomban
sem érzékelhetőek ebben a kérdésben interpretációs feszültségek, szemben az intencionális lét
egyéb, meglehetősen vitatott eseteivel.

10

A közegben és az érzékszervekben létező intenciók ontológiai státuszáról ugyanis már
a középkorban is megoszlottak a vélemények, a kortárs szakirodalomban pedig a hatvanas
évek óta nem szűnő vita folyik értelmezésüket illetően. Azzal minden kutató egyetért, hogy
Tamás ezeknek a formáknak bizonyos immaterialitást tulajdonított. Mivel azonban ezeket az
intenciókat testek (a közeg, illetve az érzékek testi szervei) fogadják be, korántsem világos,
hogy mennyiben állítható az anyagtalanság olyan valóságokról, melyek anyagban jöttek létre.
A dolgozat speciális célkitűzése, hogy bemutassa, miként vélekedett Tamás a közegben és az
érzékszervekben létrejött intenciók immaterialitásáról. Másként fogalmazva, a disszertáció
voltaképpeni, legsajátabb témáját a közegben és az érzékekben létező intenciók mibenlétére
és genezisére vonatkozó kérdés alkotja.
A mibenlétre vonatkozó kérdést azáltal kívánjuk megválaszolni, hogy kimutatjuk, az
intenciók immateriális létezéséről Tamás – mesteréhez, Alberthez hasonlóan – az avicennai
többszintű absztrakció keretei között gondolkodott. E doktrína segítségével kívánunk önálló
pozíciót kialakítani a szakirodalom vitáiban azzal, hogy igazoljuk, az intenciókkal
kapcsolatban a helyes kérdés nem az, vajon anyagi vagy anyagtalan módon léteznek-e. Az
Aquinói ezeket az entitásokat részben anyagi valóságoknak, részben pedig anyagtalan
formáknak tekintette. Vagyis a közegben és az érzékelőrendszerben létező intenciók Tamás
szerint olyan anyagban létrejött anyagi, individuális valóságok, melyek az anyagtól való
absztrakció révén bizonyos immateriális jellegzetességekre tettek szert. E felismerések
segítségével lehetővé válik egy olyan közvetítő álláspont kialakítása, mely képes a
szakirodalom vitáiban résztvevő felek egymással ellentétes pozícióit új platformon
összhangba hozni egymással.
Az intencionális lét genezisére vonatkozó kérdés kettős. Egyrészt arra vonatkozik,
milyen típusú változás és milyen jellegű okok konstituálják az intencionális létezést. Ezzel
kapcsolatban igazolni fogjuk, hogy Tamás szerint az intenciókat létrehívó változás olyan
atipikus, nem természetes formája a változásnak (spirituális változás), amelynek az a
jellegzetessége, hogy a változás során a változás szubjektumának anyagi diszpozíciója nem
módosul. Az intencionális létnek Tamás mind az anyagi, mind pedig a formai okáról
igyekszik számot adni. Az életmű korszakokon átívelő belátása, hogy az intenciók létrejötte
annak köszönhető, hogy a befogadó szubjektum diszpozíciója más, mint a forma eredeti
hordozójáé. A formai ok tekintetében Tamás úgy tartotta, hogy a forma saját jogán (per se)
képes az intencióját a közegben és az érzékszervben generálni. Általános meggyőződése alól
mégis akad egy kivétel: a látás vonatkozásában az életműben doktrinális változás mutatható
ki. Élete legnagyobb részében, azt képviselte, hogy a színintenciók létrejöttéért egy külső
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ágens, a fény felel. Ez a koncepció A lélek-kommentárban megváltozik: a forma (a szín)
önmagában (per se) képes intencióját a közegben generálni, a fény pusztán a közeg megfelelő
anyagi diszpozíciójának kialakításáért felelős.
Az intenciók genezisére vonatkozó kérdés egyszersmind történeti jellegű. Azok a
terminusok, amelyek segítségével Tamás az intenció-problematika körvonalazásának nekivág,
maguk is történeti fejlemények, így mire Tamás életművében elnyerik kontextusukat, már
hosszú és sokszínű hagyomány húzódik meg mögöttük. Ezeknek a hagyományoknak a
feltárása bizonyos értelemben feltételét képezi az intencionális lét természetére vonatkozó
szisztematikus vizsgálódásoknak is.
A disszertáció utolsó része az intencionalitás fogalmának tárgyalásba vonásával egy új
problémahorizontot nyit meg abban a reményben, hogy ezzel a dolgozatban addig elért
eredmények újfajta szintézisbe kerülnek egymással, egységes keretben láttatva az egész
szerteágazó problematikát. Minderre önmagában már az intentio és intentionalitas
kifejezésekben szembeötlő nyelvi-etimológiai rokonság is csábít, de az ez irányú
vizsgálódásokat az irodalomban elterjedt tévedés is kikényszeríti, mely az intencionális lét
fogalmát minden további nélkül azonosítja az intencionalitás terminusával. Az intenciók és
intencionalitás viszonyát az értekezés azzal teszi láthatóvá, hogy a korábban elért
eredményekre támaszkodva felmutatja a tamási intencionalitás jelenségének (eseményének)
egységes, egészleges szerkezetét. Ezt a struktúraegészt, mivel tematizálása hiányzik az általam
ismert irodalomban, „kettős intencionalitásnak” vagy „reciprok intencionalitásnak” neveztem
el.

3. A vizsgálódás módszere

A vizsgálódás módszerét az a felismerés határozza meg, hogy Tamás tematikus vizsgálódásai
során nem alkot új terminusokat, hanem a skolasztikus tradíció meglévő fogalmait veszi át.
Ezeknek a fogalmaknak a jelentését csak akkor leszünk képesek világosan megragadni, ha
feltárjuk eredetüket, a hagyományt, amelyből eredtek. Ez meghatározza a dolgozat
megközelítésmódját, mely ezért alapvetően történeti. Ez a történeti érdeklődés mindazonáltal
nem merül ki pusztán filológiai, szótörténeti vizsgálódásokban. Egy adott problematika
létezhet ugyanis anélkül is, hogy új terminusok kimunkálását vonná maga után. Egy dolog
rámutatni például az intentio, vagy a spiritualis kifejezések skolasztikus használatának
módjára és a muszlim hagyományban gyökerező eredetére; és egy egészen más felismerni,
12

hogy az intencionális lét külön terminusok kimunkálása nélkül is, mint probléma már jelen
van Arisztotelész görög interpretátorainál, akik arra kényszerültek, hogy Arisztotelész
érzékelésre vonatkozó sorait bizonyos optikai eredetű problémák (a színek és a közeg
viszonya) alapján (újra)értelmezzék.

4. A vizsgálódás fontosabb állomásai

A dolgozat három részből áll. Az első áttekinti az anyagtalan recepció arisztotelészi
doktrínájának főbb állomásait, Arisztotelész görög interpretátoraitól az arab hagyomány
ismertetésén át három, a 13. századból származó, valószínűleg a párizsi egyetemen keletkezett
Lélek-kommentár témánkra vonatkozó szakaszainak bemutatásáig. A dolgozat az első rész
történeti vizsgálódásainak keretei között kitüntetett szerepet szánt Tamás mestere, Albertus
Magnus intencionális létre vonatkozó elképzeléseinek. Tamás koncepciója ugyanis
félreérthetetlen

hasonlóságokat

mutat

Albert

nagy

körültekintéssel

kidolgozott

megközelítéseivel. Olyannyira igaz ez, hogy a két szerző életművében bekövetkezett
témánkat érintő doktrinális változások is szinte ugyanabban az időben, párhuzamosan
következnek be. Nem alaptalan tehát az eljárás, ha Albert részletesebben kidolgozott
megközelítéseit vonatkozási pontnak tekintjük majd a tamási életműben kidolgozatlanul
maradt gondolatok értelmezésekor. A második rész Tamásnak az intencionális létre
vonatkozó szövegeit ismerteti és elemzi az életmű időrendjében. A disszertáció utolsó részét
szisztematikus vizsgálódások alkotják: a kortárs szakirodalom vitáiban a második rész
eredményeit felhasználva, azokra visszautalva kísérel meg az egymásnak ellentmondó
álláspontok között utat találni, hogy végül az intencionális lét fogalmát – az intencionalitás
brentanói fogalmára alapozva – összekapcsolja az intencionalitás problematikájával.
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I. A PROBLÉMA ARISZTOTELÉSZI EREDETE

Az intenció (intentio) létmódjával (esse intentionale) kapcsolatos problémák legalább
Arisztotelészig visszavezethetőek, mégpedig A lélek II. 12-ben az érzékelés lényegéről írt
néhány lapidáris sorra:
(424a17-24) Általánosságban minden érzékről meg kell jegyeznünk, hogy az érzék az, ami az
érzékelhető formákat [αἰσθητῶν εἰδῶν] anyag nélkül [ἄνευ τῆς ὕλης] befogadni képes
[τὸδεκτικὸν],1 ahogy a viasz a pecsétgyűrű jelét [σημεῖον] a vas vagy arany nélkül fogadja
magába: átveszi ugyan az arany- vagy bronzjelet, de nem mint aranyat vagy bronzot.2

A szakaszban az érzék (αἴσθησίς)3 korrelátuma az érzékelt (αἴσθητον), az érzékelhető forma.
A szövegrész kulcskérdése, amely az érzékelés specifikumát jelentené, annak a befogadásnak
a természete, melynek alanya az érzék. Mi jellemzi ezt a befogadást? A befogadásra
vonatkozó szó a szövegben aδεκτικὸν, a valami befogadására képes dolog. Ám a
kifejezésteljesen neutrális értelme miatt önmagában nem segít hozzá a befogadás pontosabb
természetének megértéséhez. Például a Politikában a szó a szájjal és a gyomorral kerül
összefüggésbe, mint olyan szervekkel, amelyek befogadják, felveszik a táplálékot.4
Arisztotelésznem tesz különbséget befogadás (δεχεσθαι) és hatáselszenvedés (πάσχειν)
között: befogadni valamit nem egyéb, mint hatást elszenvedni valamitől, legyen az
érzékelhető minőség vagy valamely konkrét dolog (táplálék, levegő).5Arisztotelész úgy tűnik
ezért kénytelen pontosítani a befogadás és hatáselszenvedés értelmét az érzékelés
vonatkozásában. Az érzék nem akármiképp fogadja be az érzékelhető formákat, hanem ἄνευ
τῆς ὕλης, „anyag nélkül”.

Érzékelni ennek értelmében nem egyéb, mint anyag nélkül befogadni a hatást gyakorló
formáját. Ám az „anyag nélkül” fordulat is többértelmű. Miféle anyagtól való függetlenséget
1

αἴσθησίς ἐστι τὸ δεκτικὸν τῶν αἰσθητῶν εἰδῶν ἄνευ τῆς ὕλης.

2

Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások, Akadémiai, Budapest, 2006. 63. (A továbbiakban a magyar kiadásra „L”
rövidítéssel hivatkozunk majd). (Kiemelések és zárójeles görög szavak tőlem.)
3
Hamlyn és Sorabji a 425b23-ra támaszkodva amellett érveltek, hogy a szöveg valójában nem az érzékről,
hanem az érzékszervről (αἰσθητήριον) beszél. Lásd D. W. Hamlyn: De Anima Books II and III. Clarendon
Press, Oxford, 1993. 113; R. Sorabji: Intentionality and Physiological Process, Aristotle’s Theory of Sense
Perception in M. Nussbaum – A. O. Rorty (eds.): Essays on Aristotle's De Anima, Clarendon Press,
Oxford,1995. 211-212.
4
Pol. 1029b27. De így fogadja be a bronz a szobor formáját, vagy akár a test a betegséget is (Meta. 1023a12),
vagy az állatok a levegőt (L 421a4-6).
5
Sorabji a hatás-elszenvedést a befogadásnál általánosabb terminusnak tartja (Sorabji 1995, 211), míg Polansky
azt emeli ki, hogy a befogadott mindig valami, a befogadóval arányosságban álló konkrét dolog. Lásd Roland
Polansky: Aristotle’s De anima, A Critical Commentary, Cambridge University Press, 2009. 340-341.
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állít a szöveg? Az „anyagnélküliségnek”, az immaterialitásnak az érzékelhető tárgy, vagy
pedig magának az érzéknek a vonatkozásában kell érvényesülnie? Kézenfekvő stratégia
volna, a kérdés eldöntéséhez azt megvizsgálni, hogy a filozófusnál felbukkan-e a kifejezés
ellentéte, ti. az „anyaggal együtt befogadni” fordulat. A fejezetben később Arisztotelész a
növények példáján kísérli meg annak megvilágítását, hogy mit jelent „anyaggal együtt hatást
elszenvedni”:
Továbbá világos az is, hogy miért nem érzékelnek a növények, noha rendelkeznek egy
bizonyos lélekrésszel, és a tapintható tárgyak hatnak is rájuk (hiszen lehűlnek és
fölmelegszenek): azért, mert nem rendelkeznek sem középpel, sem olyan princípiummal,
amely magába fogadná az érzékelés tárgyainak formáit, hanem a formák anyagukkal együtt
hatnak rájuk [πάσχειν μετὰ τῆς ὕλης].6

Mint arra többek között Bradshaw felhívta a figyelmet, a πάσχειν μετὰ τῆς ὕλης fordulat
nem egyértelmű.7 Nem világos ugyanis, hogy mire is vonatkozik itt aὕλη: a rájuk ható
ágensekre vagy magukra a növényekre? A fordulat jelentheti ugyanis egyrészt azt, hogy (a) a
növények a rájuk ható ágensek anyagát is befogadják, vagy azt, hogy (b) a növények saját
anyagukban szenvednek el hatást, anyagul szolgálnak ágenseik formájának. A kézenfekvő
ötlet tehát nem hoz segítséget, ezért nem meglepő, hogy a szakirodalombanmindkét olvasat
mellett találunk szép számmal elkötelezett interpretációkat.8 De lépjünk tovább. Az idézet
folytatása első pillantásra sokat ígér, és látszólag a probléma megoldásának irányába mutat,
ám jelentése korántsem egyértelmű:
(424a22-24) Hasonlóképpen minden egyes érzékelhető minőség esetében érzékelésünk attól
szenved el hatást [πάσχει], aminek színe, íze vagy zaja van; de a hatást ezektől nem mint
ilyen meg ilyen néven nevezett dolgoktól szenvedi, hanem mint ilyen meg ilyen minőségű
dolgoktól.
ἡ αἴσθησις ἑκάστου ὑπὸ τοῦ ἔχοντος χρῶμα ἢ χυμὸν ἢ ψόφον πάσχει, ἀλλ' οὐχ ᾗ
ἕκαστον ἐκείνων λέγεται, ἀλλ' ᾗ τοιονδί, καὶ κατὰ τὸν λόγον.

6

Arisztotelész: L.63.(424a31-424b3).
D. Bradshaw: Aristotle on Perception: The Dual-Logos Theory, in Apeiron 30 (1997), 148.
8
A teljesség igénye nélkül, csupán jelezve a két fő interpretációs irányt, az (a) olvasatot képviselte például Ross
1996, Hamlyn 1993, Sorabji 1974, míg a (b) olvasat mellett köteleződött el Themistius (lásd alább a
dolgozatban), Burnyeat 1995, Polansky 2007.
7
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R. Polansky a szakasznak a következő szó szerinti fordítását javasolja:
the sense in regard to each thing undergoes that which has color or flavor or sound, but not in
which way each of these is spoken about, but as such, and acording to logos.9

Több kutató felhívta rá a figyelmet, hogy az utolsó tagmondat („és logosz szerint” / „and
acording to logos”) értelme változikaszerint, hogy a και-t epexegetikai vagy pedig
egyszerűen konjunktív értelemben fogjuk fel.10 A lélek magyar fordítása a korábbi lehetőség
mellett köteleződött el: a „logosz szerint”, a „mint ilyen” értelmezője. Ekkor Arisztotelész a
formákra / logoszokra gondol, azaz az érzék az érzékelhető minőségektől mint minőségektől
szenved hatást. Azonban amennyiben az „és”-t egyszerűen kötőszóként értjük, úgy megnyílik
az a lehetőség is, hogy a „logosz szerint” fordulatot magára az érzékre vonatkoztassuk.
Eszerint az érzék annyiban befogadója az érzékelhető formáknak, amennyiben ő maga logosz.
Röviddel e sorok után (424a27) Arisztotelész az érzéket valóban egyfajta logosznak nevezi.
Vagyis éppen azért, mert az érzék maga is logosz, képes az érzékelhető formákat anyag nélkül
befogadni.11 Ezzel az „anyag nélkül” fordulat értelmezési lehetőségei még tovább tágultak,
amikor a következő főbb interpretációs irányokba nyílnak meg:
a) A formát az érzék a forma eredeti anyaga nélkül fogadja be.
b) A formát az érzék olyan módon recipiálja, hogy ebben a folyamatban az érzék anyaga
valamilyen értelemben nem vesz részt (nem mint anyag vesz részt).
c) A formát az immateriális logosz fogadja be.
Az első értelmezési lehetőség a legkézenfekvőbb és a legegyszerűbb értelmezése az
arisztotelészi szakaszoknak. Azonban az Arisztotelész sorait értelmező hagyomány már az
ókorban elutasította azt a lehetőséget, hogy az immateriális recepció arisztotelészi értelmét az
a) interpretáció önmagában képviselhetné.12 Már Philoponosz megjegyezte, hogy ez az
interpretáció túlságosan triviális ahhoz, hogy tartható legyen, mivel a legtöbb fizikai
változásra érvényes. Általánosan igaz ugyanis, hogy a hatás elszenvedője nem fogadja be az
ágens anyagát: az égő fahasáb nem fogadja be az őt meggyújtó fáklya anyagát, csupán annak
formáját, a meleget.13 Ezért a későbbi hagyomány az ókortól kezdve egészen Tamásig,
meglehetős egyértelműséggel a b) illetve a c) értelmezések mellett köteleződött el, annál is
9

R. Polansky: Aristotle’s De anima, 343.
I.m. 344.
11
R. Polansky: Aristotle’s De anima, 344. Úgy tűnik ez volt Themisztiosz értelmezése is. Lásd alább a
dolgozatban.
12
Az a, b, c interpretációk együtt is érvényre juttathatóak.
13
Lásd később a dolgozat Philoponosszal foglalkozó részében.
10
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inkább, mivel ezeket az értelmezéseket támogatták azok az optikai eredetű problémák is,
amelyekkel már a görög interpretátorok is szembesültek.

II. A PROBLEMATIKA ELSŐ MEGFOGALMAZÁSA
ARISZTOTELÉSZ GÖRÖG INTERPRETÁTORAINÁL

Ahogyan a filozófiai terminusok általában, úgy az intencionális lét (esse intentionale) fogalma
sem eszmetörténeti előzmények nélkül bukkan fel a középkori szerzőknél. Jóllehet az esse
spirituale és az esse intentionale terminusok kétséget kizárólag az arab filozófiai művek latin
fordításai révén jelentek meg a latin nyugaton, ez nem jelenti azt, hogy e fogalmakkal
egybefogott különféle problémák ne lettek volna ismertek már századokkal korábban is. J.
Owens, R. Sorabji és másokmeggyőzően mutatattak rá, hogy az immateriális recepció
„spirituális” értelmezéséért, majd az intencionális lét középkori fogalmának kialakulásáért
kiváltképp az ellentétes minőségekkel kapcsolatos természetfilozófiai felfogás volt felelős.14
Ám Arisztotelész görög értelmezőinél nem csak azt figyelhetjük meg, hogy egy olyan optikai
probléma, mely a fizikai változás bevett peripatetikus modelljében nehezen magyarázható,
miként hat vissza a változás fogalmának felfogására. A görög interpretátorok írásai annak is
tanúi, hogy a fény, a színek és a levegőkölcsönhatásának „látható”, optikai viszonyai
mikéntbefolyásolják egyszersmind az érzékelés rejtett mibenlétének magyarázatát is.

1. A görög interpretátorok hatása Tamásra
A tény, hogy az intencionális lét gondolata az arab kommentárokban vetődik fel világosan
először, egyáltalán nem véletlen, hisz az arab gondolkodók nem csak Arisztotelész, de a
filozófus görög kommentátorainak isjó ismerői voltak.

A görög értelmezők belátásai

világosan jelen vannak Avicenna vagy Averroes kommentárjaiban, sőt az arabok egyik-másik
kommentátor művét kifejezetten tematizálták is.15 A görög interpretátorok recepciójának
közvetett módját tehát az arab kommentárok jelenthetik.

14

Ezt az álláspontot képviseli többek között V. Caston: The Spirt and the Letter, in R. Salles (ed.): Metaphysics,
Soul, and Ethics inAncient Thought, Oxford University Press, Oxford, 2005. 257.; Sorabji in uő.: From Aristotle
to Brentano: The Development of the Concept of Intentionality, in Oxford Studies in Ancient Philosophy 1991.
229.; továbbá J. Owens in uő.: Form and Cognition in Ancient Philosophy I (1980), 17-27.
15
Így például Themisztiosz De anima-parafrázisának arab fordításaa 10. században készült Ishaq ibn Hunain
tollából. A parafrázishoz Averroes maga is készített kommentárt. Lásd G. M. Browne: Ad Themistium Arabum,
in Illinois Classical Studies, Vol. 11 (1986 /1-2), 223.
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Themisztiosz esetében azonban közvetlenebb és egyértelműbb kapcsolódást találunk
Aquinói Tamáshoz, mivel Themisztiosz De anima-parafrázisát rendtársa, Guillelmus de
Moerbecka fordítja le.16 Erre a fordításra Tamás saját kommentárjának megírása során
mindvégig támaszkodott.17 Alexandroszhatástörténetére térve,jól ismert tény, hogy De
intellectu címen Tamás előtt ismert volt A lélek III. könyvének kommentára. Tamás e műre
számos alkalommal hivatkozik is az intellektus tárgyalása kapcsán. Arról azonban, hogy
Alexandrosz parafrázisának A lélek II. könyvére vonatkozó szakaszaihoz (Mantissa) Tamás
latin fordításban közvetlenül hozzáfért volna, nincs adatunk. Ami bizonyos, hogy latin
fordításban ismerte az athéni tanító De sensu-kommentárját, és saját kommentárjának
megírása során gyakran idézi is azt.18 Philoponosz esetében nem csak az általá írt kommentár
közvetlen ismertségének, hanem hatástörténetének kimutatása is nehéz feladat, hovatovább,
az arab közvetítés kérdésében sincs megnyugtató konszenzus a kutatók között, mivel
kommentárja nem szerepel az ismert arab listákban.19 Ám akad olyan vélemény is, miszerint
Avicenna ismerte a művet, és ennek De anima-kommentárja is nyomát viseli.20 A közvetlen
hatástörténetre vonatkozóan még inkább feltételezésekre hagyatkozhatunkcsupán. Egyes
kutatók szerint Tamás Moerbecka Themisztiosz-fordításának margóin találkozott Philoponosz
kommentárjának kivonatos fordításával, mások e feltevést cáfolni igyekeztek.21 Philoponosz
hatását

Tamásra

e

bizonytalanságok

miatt

indokolatlan

volna

hangsúlyozni.

Az
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Borbély Gábor: Civakodó angyalok, Akadémiai, Budapest, 2008. 124. Az alexadroszi De sensu-kommentár
latin fordításának ante quem datálásához a szakértők ma azt a tényt használják fel, hogy van Moerbeke fordítását
Tamás felhasználta saját De sensu-kommentárjában. Lásd P. O.Kristeller: Catalogus Translationum et
Commentariorum, Pennsylvania State University, vol. I, 1960. 91. Az egyik kódex jegyzete szerint, mely
Themisztiosz De anima-parafrázisának fordítását tartalmazza, a fordítás Viterboban készült el 1267
novemberében, abban az időben, amikor éppen Tamás is ott tartózkodott.Lásd Virginia Brown et al. (eds.):
Catalogus Translationum et Commentariorum: Medieval and Renaissance, The Catholic University of America
Press, Washington, 2003. Vol. VIII., 60. A görög kommentátorok műveinek latin fordításához lásd még M.
Grabmann: Gesammelte Akademieabhandlungen, F. Schöningh, Paderborn–München–Wien–Zürich, 1979. 499564.
17
Lásd G. Verbeke előszavát in Uő.: Themistius Commentaire sur le Traite de l'ame d'Aristote, Traduction de
Guillaume de Moerbeke, Publications Universitaires de Louvain,Louvain-Paris, 1957. XI-XXXVIII.
18
Máig nincs megnyugtató konszenzus abban a tekintetben, kinek is köszönhetjük Alexandrosz kommentárjának
latin fordítását. A mű kétségkívül felbukkan Gerardus de Cremona fordításainak egyik középkori listájában.
Mások inkább Guillelmus de Moerbecka személyét valószínűsítik a mű fordítója / átdolgozójaként. Lásd pl. S.
D. Wingate: The Mediaeval Latin Versions of the Aristotelian Scientific Corpus, with Special Reference to the
Biological Works. London, Courier Press, 1931. 123. M. Grabmann: Mittelalterliche lateinische Übersetzungen
von Schriften des Aristoteles Kommentatoren, München, 1929. Kristeller: Catalogus Translationum et
Commentariorum I. 91. P. Wendland: Commentaria in Aristotelem Graeca III. 1. Berlin, 1901. vii.
19
F. E. Peters: Aristoteles Arabus, Leiden, 1968. 40-45.
20
D. Guttas: Avicenna’s marginal glosses on De Anima and the Greek commentatorial tradition, in P- Adamson
– H. Baltussen – M.W.F. Stone (eds.): Philosophy, Science and Exegesis in Greek, Arabic and Latin
Commentaries, vol II. London 2004. 75-85.
21
Lásd Gauthier előszavát in Sancti Thomae de AquinoOpera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 45/1,
Sentencia libri De anima, Commissio Leonina - J. Vrin, Roma - Paris, 1984. 45-47*
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azonbankétségtelen tény, hogy néhány philoponoszi eredetű gondolat világosan azonosítható
Tamás Lélek-kommentárjában.22

2. Aphrodisziaszi Alexandrosz
Annak az érvnek, amely valószínűleg a legmeghatározóbb befolyást gyakorolta a spirituális
lét fogalmának megjelenésére, első világos megfogalmazását Alexandrosznál találjuk:

De nincs akadálya annak, hogy egyfelől a fehér, másfelől a fekete megragadható legyen
ugyanannak a levegőnek a révén, amikor a fehér és a fekete egyenesen a megfigyelők előtt
fekszik, ám egyik sem az őelőtte fekvő színt nézi, hanem a másikat.23

Adott két megfigyelő (A és B) egymással
szemben, közöttük egy fekete és egy fehér tárgy.
Mindkettő a tőle távolabb eső színes tárgyra néz

B

A
d

c

és mindeközben a levegő egyaránt közvetíti a
fehér minőséget az egyik (c), míg a fekete

p

minőségét a másik megfigyelő számára (d)
anélkül, hogy az ellentétes minőségek a levegő

1. ábra

ugyanazon részén (az ábrán p-vel jelzet metszéspontban) szükségképp találkozva kioltanák
egymást. Alexandrosz ajelenség magyarázatát az idézet közvetlen folytatásában adja meg,
kiemelve, hogy ez az optikai szituáció nem akadálya annak, hogy a fehér és a fekete
érzékelhető minősége között elterülő levegő egyszerre szolgálja azt a mozgást, amit az egyik,
ill. azt, amit a másik érzékelhető tárgy keltett. Eközben a levegő nem szenved el hatást
(µη παθητικος) és nem válik anyaggá (µηδε ʽως ʽυλη γινοµενος) az érzékelhető tárgyak
számára,24 ahogyan a tükörben vagy a vízben megjelenő színek sem teszik a tükröt vagy a
vizet olyanná, amilyenek ők maguk.25

Ebben látja annak az okátis, hogy amikor az

érzékelhető tárgy megszűnik jelen lenni, megszűnnek a tükröződések is, mivel megszűnik a
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Hogy a legszembetűnőbbet említsük: Philoponosz felvetése, hogy az immateriális recepció univerzalizálható
minden fizikai folyamatra, Tamás értelmezésének princípiumává válik.
23
Ivo Bruns (ed.): Alexandri Aphrodisiensis praeter commentaria scripta minora De anima cum mantissa,
Reimer, Berlin, 1887. 62. 7-11. (A továbbiakban „Mantissa”). Az argumentum más formában, a látás
extramissziós magyarázatának cáfolata során, Alexander De sensu-kommentárjában újra előkerül. Lásd P.
Wendland (ed.): Alexandri In Librum De sensu, Commentaria in Aristotelem Graeca III. Academiae Litterarum
Regiae Borussicae, G. Reimer, Berlin, 1901. 30.13-20.
24
Uo. 11-13.
25
Uo. 14-15.
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mozgás (κινησις), amit a tárgy a közegben, ill. a tükörben keltett.26 Fontos kiemelnünk, hogy
Alexandrosz kifejezetten összeköti azt a történést, amely a közegben zajlik azzal, amely az
érzékben megy végbe. A két esemény hasonló, már csak azért is, mivel a közeg és az
érzékszerv hasonló természetű.27 Így kifejezetten állítja, hogy az a modifikáció, amelyet a
színek az aktuálisan átlátszó szemben keltenek, hasonló ahhoz, ami a külső átlátszó közegben
ment végbe.28 Noha a terminológia, amellyel a harmadik századi athéni kommentátor a
közegben és a szemben végbement eseményre hivatkozik időnként következetlen,
mindazonáltal Alexandrosz világosan hangot ad meggyőződésének, hogy a közeg és az
érzékszerv változását más típusú változásnak kell tekinteni, mint amely a természeti
változások sajátja. A levegő és a szem nem szenved el hatást, nem válik anyagává a
színeknek: „a látás – írja – nem válik feketévé vagy fehérré, amikor felfogja ezeket”.29 Ezek
után fordítsuk figyelmünket az érzékelést tárgyaló későbbi kommentárja felé, különösen,
mivel ennek közvetlen hatása félreérthetetlenül és markáns módon nyomot hagyott Tamás
saját De sensu-kommentárján.
Arisztotelész Az érzékelés és tárgyai c. munkában összeveti egymással azt a módot,
ahogyan a közeg a szag és a hang révén szenved hatást azzal, ahogyan a közeg a fény hatására
egycsapásra aktualizálódik. Az összevetés kapóra jön szempontunkból, mivel Arisztotelész a
hang terjedését helyváltoztató mozgásnak,30 míg az illatét minőségváltozásnak (αλλοιωσις)
fogta fel. Ameddig az előbbi két esetben szukcesszív folyamatról van szó (amennyiben
először a közeg érzékelhető tárgyhoz közelebb eső része szenved változást, majd ezt követően
a változást szenvedett rész hat környezetére, és így tovább az érzékszervig),31 addig a fény
kapcsán a filozófus a következőt jegyzi meg: „A fényre más érv vonatkozik. A fény azzal jön
létre, hogy valami jelen van, nem pedig valamilyen mozgás. Általában a minőségváltozás
26

Uo. 15-16.
Például a fülben levegő van, a szemben (κορη) pedig átlátszó, ti. víz.
28
Bruns: Mantissa, 142. 16-20. A szem és a levegő viselkedésének hasonlósága nem meglepő, és nem pusztán
amiatt, hogy a szemnek és a levegőnek azonos jellegzetességük van, ti. az átlátszóság (fény nélkül a szemben és
a szem pórusaiban sem jöhet létre modifikáció). Alexandrosz a teljes folyamatot, amely a szemben végbemegy,
egyfajta tükröződésnek fogja fel.A szem (κορη) ugyanis, és azok a csatornák, amelyek a központi érzékhez
vezetnek, vizes természetűek, mivel a víz szilárdsága miatt (szemben pl. a levegővel)alkalmasabb anyag, hogy a
dolgok tükröződő képét megtartsa. A szemben megjelenő tükörképeket a csatornák közvetítik, „vetítik”
(προσβολη) a központi érzékhez. Vö. I.m. 142. 50-143.
Ám a teljesebb képhez hozzátartozik, hogy a kommentátor szerint a tulajdonképpeni érzékelés, az ítélet
(κρινειν) nem a szemben, hanem a „lélek helyében”, a központi érzékben, azaz a szívben megy végbe (Lásd R.
W. Sharpes: Alexander of Aphrodisias on the Nature and Location of Vision in R. Salles: Themes from the
Works of Sorabji, OUP. 2005. 359).
29
Bruns: Mantissa, 62. 4-5.
30
A. Towey: Arisztotle and Alexander on Hearing and Instantanaous Change, in Ch. Burnett–M. Fend–P. Gouk
(eds.): The Second Sense, Warburg Institute, 1991. 13.
31
Noha Arisztotelész a minőségváltozással kapcsolatban meg is engedi az egy csapásra bekövetkező változást a
kisebb terjedelmű testek esetében. Lásd i.m. uo.
27
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valami más, mint a helyváltoztatás.”32 Arisztotelész tehát azáltal tisztázza a fény természetét,
hogy szembeállítja egymással a mozgást (amely szukcesszív folyamat) a minőségváltozással,
ami akár egycsapásra is végbemehet. Alexandrosz interpretációja nem ezt a kézenfekvő
olvasatot követi. Szerinte ugyanis a levegő világossá válása nem mozgás, de minőségváltozás
sem. Értelmezésében a filozófus példái (pl. a víz fagyása) pusztán azt célozzák, hogy
rámutassanak, amennyiben van olyan minőségváltozás, amely egy pillanat alatt végbemegy,
eloszlathatóak a kételyek azzal kapcsolatban, hogy az illumináció végbemehet-e egycsapásra.
Ám a Sztageirita nem állítja egyszersmind azt is, hogy az illumináció minőségváltozás volna.
Alexandrosz kommentárjában először azt emeli ki, hogy a levegő megvilágítása nem
mozgásrévén történik, hanem a lehetőség szerint transzparens egycsapásra válik aktuálisan
átlátszóvá: az, ami nem birtokolt valamit, valamit birtoklóvá lesz anélkül, hogy eközben
mozgásról vagy valaminek a felvételéről beszélhetnénk.33 Ennek magyarázatát pedig abban
látja, hogy a levegő megvilágítása nem a mozgáson (a hang), de nem is minőségváltozáson (a
szag terjedése), hanem egy reláción alapul.34 A levegő átlátszóságának megvalósulása egy
reláció, amely a megvilágító és a megvilágított között áll fenn, és amelyet a megvilágító
jelenléte hoz létre, hasonlóan ahhoz, ahogyan a „valamitől jobbra” reláció nem valamiféle
mozgás vagy keletkezés révén áll fenn.35 Alexandrosz sorai azt akarják kifejezésre juttatni,
hogy az ’y jobbra van x-től’ nem változás, amelyet xelszenved. Hogy az illumináció nem a
közeg minőségváltozása vagy mozgása, azzal is aláhúzza, hogy rámutat, azokban a
dolgokban, amelyekben minőségváltozás, ill. mozgás történik, a hatáselszenvedés(παθος)
tartósan jelen marad akkor is, amikor a folyamat ágense megszűnik befolyását a
hatáselszenvedő felett tovább gyakorolni. Így marad meg például a meleg a felmelegített
testben akkor is, ha forrása elenyészett, vagy akár a hang is közegében, ha az őt létrehozó ütés
lecsengett.36 Az illuminációval azonban nem ez a helyzet. Egycsapásra jön létre és
egycsapásra szűnik meg amint forrása megszűnik jelen lenni, hasonlóan ahhoz, amint az
„apának lenni” reláció is tüstént megszűnik, mihelyt a fiú meghal.37 Alexandrosz gondolatait
a levegő illuminációjával kapcsolatban joggal nevezhetnénk – P. Geach kifejezésével élve –
„Cambridge-változásnak” (Cambridge change), hasonlóan ahhoz, amikor Szókratész
32

L 117. (446b27-28).
P. Wendland (ed.): Alexandri In Librum De sensu, Commentaria in Aristotelem Graeca III. Academiae
Litterarum Regiae Borussicae, G. Reimer, Berlin, 1901. 132. 4−5.: ου δια το λαµβανειν τε και κινεισθαι.
34
I.m. 134. 11.
35
I.m. 132. 5-9. Lásd J. Ch. de Groot: Philoponus on „De anima” II.5, „Physics” III.3, and the Propagation of
Light, in Phronesis, vol 28, (1983/2). 180.Továbbá S. Sambursky: Philoponus’ Interpretation of Aristotle’s
Theory of Light, in Osiris, vol 13 (1958). 116.
36
P. Wendland (ed.): Alexandri In Librum De sensu, 134. 13-15. továbbá i.m. 43. 1-4.
37
I.m. 134. 11-19.
33
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semmiféle változáson nem esik át,ha Theaitétosz magasabb lesz nála.38 Fontos kiemelnünk,
hogy ami igaz a levegő illuminációjáról, az Alexandrosz megközelítésében minden további
nélkül igaz a levegő továbbította színre, és magára a látásra is.39
Az aphrodisziaszi az „átlátszó” (διαφανες) terminus eredetét onnan származtatja, hogy
a dolgok akkor ragadhatóak meg a látás számára, ha fényben (φαος / φως) vannak. Ezért a
dolgok, amelyek befogadják a fényt azok, amelyek azért felelősek, hogy más dolgok is
látsszanak, mivel napvilágra hozzák (φαινεσθαι), megjelenéshez segítik azokat. Ezért aztán
azt, amely által (δι ́ ʽου) a szín megjelenik (φαινεται), átlátszónak (διαφανες) nevezzük. Az
átlátszóság különböző mértékben van meg a testekben attól függően, hogy természetük
mennyire közelíti meg az isteni, égi testet.40 Ehhez legközelebb a levegő, majd a víz,
legtávolabb a föld áll.41 Ez a „kozmikus hierarchia” vetül rá azután szükségképp – noha ez
implicit marad – az érzékszervekre is.42 A levegő és a víz mármost olyan transzparens
természetek, melyek önmagukban határolatlanok, szemben a szilárd testekkel, amelyek
határán, felületén a szín található. A levegőt tehát szükségképp egy szomszédos színes felület
fogja lehatárolni, ennek köszönhető a levegő „színe”, az ti. hogy „idegen” színeket képes
megjeleníteni, anélkül hogy ezek a színek változást okoznának benne.43 Így tehát az, hogy az
átlátszó megjelenít-e egy színt, pusztán attól függ, hogy mintegy „tőle jobbra” határolja-e őt
valami. Úgy tűnik, hogy Alexandrosz ahogyan a levegő illuminációját és mediális képességét,
úgy a látást is relácionálisan közelíti meg, kifejezetten tagadva, hogy az érzékszerv valódi
minőségváltozáson esne át, miközben az érzékelhető forma a pupillán egycsapásra
38

A P. Geach által leírt Cambridge-változás alapkritériuma ugyanis fennáll Szókratészre nézve: egy predikátum
igaz volt róla t1, ám hamis t2 időpontban. Lásd P. Geach: God and the Soul, London, Routledge–Kegan Paul,
1969. 71. Lásd mégT. K. Johansen: Aristotle on the Sense-organs, Cambridge University Press, Cambridge,
1997. 137.
39
Wendland: De sensu 135.13. Ugyanezen az oldalon a 17-től a 19-ig terjedő sorok pedig kifejezetten azt a
belátást tulajdonítják Arisztotelésznek, hogy a színek által a közegben keltett mozgás ugyanazon a módon jön
létre, ahogyan a közeg illuminációja. Alexander szerint maga Arisztotelész éppen ezt az összefüggést támasztja
alá a következő sorával: „Ugyanezért a látással is ugyanaz a helyzet, mint a fénnyel”. Uo. 19. Az idézet Az
érzékelés és tárgyai magyar fordítását követte. Lásd L 118. (447a10).
40
I.m. 46. 1-5.
41
Éppen ezért az elemek kifejezte transzparencia különbségei konstituálják a különféle színeket.
42
Alexandrosz – az Arisztotelész által szóhoz juttatott ősi filozófiai hagyomány nyomán – az érzékszerveket az
egyes elemekhez köti (pl. a látást a levegőhöz, a tapintást a földhöz, stb.). Lásd I.m.39. 24-25.Az érzékszervek
hierarchiája – amelyet Themisztiosz és Philoponosz tesz majd kifejezetté – olyan téma, amelyet Tamás is
határozottan érvényre juttat majd. Lásd Leo 45/1. 127. 241-286. Hogy Tamásnál az érzékek hierarchiája a
kozmosz hierarchiáját tükrözi, a szöveg kapcsán meggyőzően mutatta ki Burnyeat (Uő.: Aquinas on „Spiritual
Change” in Perception in D. Perlel (ed.): Ancient and Medieval Theories of Intentionality, Leiden–Köln, Brill,
2001. 132.).
43
I.m. 45, 19; 49.5; 48.10. A felvetés kidolgozottabb, kvázi experimentális formában később megjelenik
Philoponosz „festett üveg” példájában annak illusztrációjául, hogy a levegő nem szenved el hatást a színtől. A
„kísérlet” szerint, ha a fénysugár egy színes (piros) üvegen át szeli át a levegőt, a levegő nem szenved el hatást
(απαθης), és a szín csak akkor jelenik meg, ha a színes sugár útjába valamilyen szilárd test kerül. Lásd
Hayduck: Philoponi in Aristotelis De anima, 335. 14-30.
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megjelenik.44 Ennek oka pedig egyszerűen az, hogy a kommentár a levegő illuminációját (a
színek mediációját) és a szem tevékenységét ugyanolyan jellegű eseménynek tartja: „Mivel
pedig a fény egycsapásra (αχρονως) jön létre – írja –, ezért helyes azt mondani, hogy az, ami
látszik, egycsapásra vetül (προσβαλλει) a szemre”.45 A szem affekciója instant módon,
egycsapásra végbemegy: amint a szín afficiálta a közeget a szem affekciója is tüstént létrejön.
Lezárandó a 3. századi athéni gondolkodó tanítását arra az atipikus változásra
vonatkozóan, amely az érzékelést jellemzi, foglaljuk össze röviden, mit is értett Alexandrosz
azalatt, hogy x nem válik anyagává F-nek? Milyen jellegzetességet mutat a vízben tükröződő
kép? Mit jelent az, hogy a közeg nem válik anyagává az érzékelhető minőségnek? Akkor
jutunk ehhez közelebb, ha feltárjuk, mit jelentene ennek ellentéte, ti. az a fordulat, hogy x
anyagává válik F-nek.

Ennek megértéséhez ugyancsak Az érzékelés és tárgyaihoz írt

kommentárjában találunk néhány támpontot. A kommentár egy helyütt azt a problémát
tárgyalja, hogy miért éppen az agy közelében helyezkedik el a szaglás-érzék.46 Miután a szag
meleg és száraz, és a szaglásnak a meleget kell befogadnia, a szaglás központja az agyhoz
közel kapott helyet, az agy ugyanis a test leghidegebb és legnedvesebb része, „ugyanis a
meleg anyagának hidegnek kell lennie”.47 A kommentár később Arisztotelészt idézve
kijelenti: „A hideg anyaga ugyanis potenciálisan meleg”,48 majd általános érvénnyel is
kimondja: „mert a hideg anyag a meleg számára, és általában az ellentétes anyaga az
ellentétesnek.”49 A szövegrész minden homályossága mellett azt világossá teszi, hogy az x
anyagává válik F-nekalexandroszi fordulata A keletkezés és pusztulás hetedik fejezetéhez
igazodik, amely a változást ellentétek közötti mozgásként magyarázza.50 Eszerint az ellentétes
dolog oly módon asszimilálja a másikat, hogy annak ellentétes minőségét eltörli, miközben
létrehozza benne az őt jellemző minőséget. Vagyis ha x anyagává válik F-nek, akkor az x-ben
létrejött fizikai változás következtében az új F forma eltörli x eredeti, F-el ellentétes
minőségét, és a folyamat végeztével x valóságosan is F lesz. Ezáltal F állítható x-ről, pontosan
ugyanabban az értelemben, ahogyan a hőnek kitett fáról a forróság, vagy a pirosra festett
falról, hogy piros. Amikor azonban a piros tükröződik a vízben, akkor – legalábbis

44

Alexandrosz (Arisztotelész fagyás-példájának elemzése kapcsán) ugyan nem zárja ki, hogy bizonyos kisebb
térfogatú testek minőségváltozása egycsapásra menjen végbe, ám az illumináció, a színek levegő általi
„láthatóvá tétele” (φαινεσθαι) valamint a látás nem csupán egycsapásra történik, de minőségváltozás sem lehet,
legalábbis a kifejezés „szigorú” értelmében nem.
45
I.m. 135.13-14.
46
I.m. 38.12 - 39.23.
47
I.m. 38. 18.: δει µεν γαρ την του θερµου ʽυλην ψυχραν ειναι
48
L 102. (438b26). Az idézet helye a kommentárban: Wendland: De sensu39. 2.
49
40.9-10.: ʽυλη γαρ το ψυχρον τω θερµω, επει καθολου το εναντιον τω εναντιω ʽυλη.
50
Az arisztotelészi szöveg részletesebb elemzését lásd Tamásnál.
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Alexandrosz szerint – a víz nem lesz pirossá. Az eset, amikor a vízen piros tükörkép jelenik
meg, egészen más, mint amikor a vízben piros festéket oldunk fel. Ez utóbbi esetben a víz
strukturális változáson esik át, míg az előbbi esetben semmi ilyesmi nem történik.
Alexandrosz igyekezetéből, hogy fenntartsa Arisztotelész sorainak igazságát, hogy ti.
az érzékelésről általánosságban igaz, hogy „a mozgás és hatáselszenvedés körébe tartozik”51,
és egyszersmind összhangban maradjon az 1. ábrán bemutatott evidenciákkal, az a megoldás
adódott, hogy kitágítsa a „hatáselszenvedés” fogalmát, tagadva, hogy az érzékelés esetében
„szigorú értelemben vett” változásról és hatáselszenvedésről van szó. A levegő és a szem nem
szenved el szigorú értelemben vett hatást az érzékelhető minőségtől: „Nyilvánvaló ugyanis,
hogy a látás nem szolgál anyagként a minőségek befogadásához, világos ugyanis, hogy a látás
(οψις) nem válik feketévé vagy fehérré”.52

3. Themisztiosz
A IV. századi Arisztotelész-kommentátor szerint a „láthatóról” csak a látásra vonatkoztatva
beszélünk. Ugyanis a szín önmagánál fogva, ill. a látható „nincsen a látástól elválasztva”,
hacsak nem potencia szerint. A szín ugyanis akkor is létezik, ha nem látható.53 Themisztiosz
ezekkel a sorokkal az arisztotelészi identitástézishez utal minket: a látható és a látás nincsen
elválasztva egymástól, mivel korrelatívumok, ugyanaz a megvalósulásuk.54 Ilyenkor a látható
az orgánumban, a szemben55 jut megvalósultságba, így a két aktus szubjektuma azonos,
leírásukban azonban eltérnek.

Amikor elválaszthatók, akkor potenciában vannak: a látó

éppen alszik, a szín pedig a sötét felületen az elsődleges minőségek (hideg, nedves stb.) által
konstituáltan aktuálisan létezik. A teljes folyamat e két végpontja között azonban ott találjuk
azt is, amikor a szín a levegőben – pontosabban az aktuálisan átlátszóban – létezik,
„mozgatva” azt, hiszen a szín „a megvalósultság szerint átlátszó mozgása”.56 Ez a létmód
azonban – noha magát a differenciát Themisztiosz expressis verbis még nem tematizálta –
51

L 47. (416b34).
Bruns: De anima cum mantissa, 62. 4-5. J. Owens értelmezésében a szakasz annak tanúja, hogy Alexandrosz a
formák anyagtalan recepcióját az érzékelés során nem tekinti „fizikai változásnak”. John R. Catan (ed.):
Aristotle. The Collected Papers of Joseph Owens, Albany, State University of New York Press, 1981. 87.
53
G. Verbeke: Themistius Commentaire sur le Traite de l'ame d'Aristote, Traduction de Guillaume de Moerbeke,
Louvain – Paris, 1957.136. 00-2.: „color autem secundum se, et visibile quidem non est sequestrato visu, nisi
potentia, color autem non prohibetur esse, etsi non videatur”.
54
I.m. 194. 85-87.: „secundum actum visisbilia non est possibile sine visu esse; quae autem secundum potentiam
possibile; album enim et sine visu esse possibile est.”
55
I.m. 193. 67-69.: „quia universaliter omnis activi actus in patiente; ostensum enim est hoc in Physicis. Sic
igitur et sensibilis actus in sensitivo”.
56
Uo. 3. Arisztotelész De sensu c. művében a szín ettől eltérő (inkább az anyagi okra koncentráló)
meghatározását találjuk.
52
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jelentősen eltér a szín felületeken konstituált testi mivoltától. A szín ugyanis az átlátszóban
úgy létezik, mint „mozgás”, a „mozgás” – fentebb Alexandrosznál bemutatott – tágabb
értelme szerint. Az átlátszót a színek ugyanis úgy mozgatják, hogy eközben az nem esik át
sem minőségi, sem szubsztanciális változáson.57 A színek nem vegyülnek a levegő anyagával,
nem is arról van szó, hogy valami kiáramlana a színes felületről és az átlátszóval keveredne.58
Alevegő egyáltalán nem válik fehérré vagy feketévé,59 miközben ugyanazon része ellentétes
minőségeket is felvehet,60 és a színt „totus per totum”, azaz a teljes színt a közeg teljes
terjedelmében továbbítja a látáshoz.61 Mi több, úgy tűnik, hogy a fényhez hasonlóan mindezt
instans módon, egycsapásra teszi. Ennek a figyelemreméltó „mozgásnak” a „helye” szigorú
értelemben továbbá nem is a levegő (ti. nem a levegő mint levegő, vagy a víz mint víz),
hanem az elsősorban az égitesteket jellemző aktualizált természet, az átlátszóság.62 A fény
(lumen) ugyanis ennek a természetnek az aktusa, s mint perfectio, entelecheia, a fény ezért
nem is lehet test. A fény nem testi természetét a színekkel kapcsolatban fentebb egy csokorba
szedett tulajdonságok segítségével igazolja: nem úgy van a levegőben mint két test (így nem
lehetnének ugyanazon a helyen egyszerre), nem vegyül a levegővel, továbbá olyan test sincs,
amely valamely más testet „totum per totum” fogadhatna be.63
Úgy tűnik tehát, hogy Themisztiosz a szín felületekhez kötött testi és az átlátszóban
konstituált nem testi formájában már mintegy elővételezte a későbbi skolasztikus
megkülönböztetést a szín anyagi és spirituális létmódja között, noha belátásait nem kísérte új
terminológia kimunkálása. Az a negyedik könyv nyitányában leírt, a természetes, testi
változásoktól nyomatékosan megkülönböztetett nem testi jellegű folyamat továbbá, amely a
közeg természetének fény általi aktualizációját, valamint a színeknek az aktuálisan
átlátszóban történő megvalósulását jellemezte, a negyedik könyv záró részében úgy kerül
majd körvonalazásra, mint ami kifejezetten az érzékelés lényegét jellemzi.
A görög kommentátor Arisztotelészhez hasonlóan különbséget tesz a szigorú és
tulajdonképpeni értelemben vett hatáselszenvedés (passio), és a között a hatáselszenvedés
között, amely az érzékelésre jellemző:
Mármost azok a dolgok, amelyeket elvágnak vagy összepréselnek (conquassantur) vagy
megégetnek, a hatást a hatásgyakorló anyagával együtt szenvedik el (coingrediente materia
57

I.m. 137. 24.: „movetur [diaphanum] autem non ut alteretur, neque ut transmutetur”.
I.m. 162. 8-9. Így természetesen a kiáramló valóság is test volna, ahogy a szín a felületen.
59
I.m. 172. 4-5.
60
I.m. 137. 26-27.
61
I.m. 137. 25-26.
62
Uo. 37.
63
Verbeke: Themistius Commentaire,138-139. 53-64.
58
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facientis).64 Ami ugyanis vág, az nem az élesség, hanem a kard, ti. az élesség és a vas. A tűz
sem azáltal éget, hogy szpeciesz vagy ratio65 volna. Ezért mindezekben a hatáselszenvedés,
mivel az valami változásra és átalakulásra irányul, szigorú értelemben valósul meg. Ami pedig
szigorú értelemben szenved el hatást, inkább anyagává válik annak, ami hatást gyakorol rá,
ahogyanaz, amit megégetnek az őt égésre késztetőnek, amit összepréselnek az őt préselőnek,
és amit elvágnak az őt vágónak. Az érzékek azonban nem válnak az érzékelhető dolgok
anyagává. Az érzék ugyanis sem fehér, sem fekete nem lesz, és nem válik nehézzé vagy
élessé,66 hanem amint fentebb mondottuk és még mondani fogjuk: [az érzékek] egyedül a
szpecieszt és a ratiót fogadják be, ezért az ítéletre (iudicium) és az észlelésre (perceptionem)
irányulnak. Az anyag azonban egyáltalán nem képes megkülönböztetni a benne létrejött
szpecieszt, ugyanis híján van a megértésnek, az ítéletnek és a felfogásnak, a ratio azonban
megítél más dolgokat, és a szpecieszt szpeciesz fogja fel.67

Themisztiosz szembeállítja egymással a változások két osztályát. Az egyikbe a természetes
változások eseteit (tűz, vágás stb.) sorolja, míg a másikba a változásnak az a sajátos,
„atípusos” faja tartozik, amely az érzékelés során megy végbe. Az előbbi esetekben a
hatáselszenvedés szigorú értelemben történik, az utóbbiban nem. Az előbbiekben az ágens
anyaga és formája együtt vesz részt a folyamatban, az utóbbiban nem. Az érzékelés során
ugyanis egyedül az érzékelhető dolog formája fejt ki hatást az érzékre. Mindez Arisztotelész
mennydörgésről írott soraival (424b12) áll összhangban. Amikor a mennydörgés kettéhasítja a
fát, a hatás nem magának a hangnak (a hangnak mint hangnak) tudható be, hanem annak,
amiben a hang benne van, ti. a levegő mozgásának. A fák ugyanis „nem a hangtól mint
hallhatótól szenvednek el hatást, hanem [a hatást azért szenvedik el], mert a hang a levegőben

Moerbecka a szövegben a συνεισειµι [συνεισιουσης] terminust fordítja a coingredior [coingrediente]
igével, ami az „együtt belépni” ill „találkozni” jelentéssel bír. A conquassantur helyén a görög szövegben
θλωµενα szerepel, így a latin fordításában a „megrázkódtatnak” ill. „megrongáltatnak” jelentés helyett az
„összepréseltetnek” értelmet preferáltam.
65
Moerbecka a logos kifejezést adja vissza a latin ratio segítségével.
66
A „neque gravatur acuitas” valószínüleg szövegromlás eredménye. A mondatot egy korábbi fordulat
(„diaphanum autem non est alteratum album ipsum aut nigrum factum, neque qui in auribus implantatus aer ipse
gravis aut acutus factus a sono.” 172.4.) segítségével fordítottuk, így értelme az eredeti görög szöveghez is
közelebb került.
67
Verbeke: Themistius Commentaire, 178. 10-20.: „Quae autem inciduntur aut conquassantur aut uruntur,
patiuntur coingrediente materia facientis. Incidit enim non in quantum acuitas, sed in quantum gladius, hoc est
acuitas cum ferro, et urit ignis, non qua ignis species et ratio; propter quod in his quidem est passio proprie; ad
conversionem enim quandam et ad transmutationem terminatur, magis autem materia fit agentis quod patitur et
proprie, sicut quod uritur urentis, et quod quassatur quassantis, et quod inciditur incidentis. Sensus autem non
materiae fiunt sensibilium; non enim dealbatur sensus neque nigrescit neque gravatur acuitas sed quod saepe
diximus, et dicemus, speciem suscipiunt solam et rationem. Propter quod ad iudicium et perceptionem
terminantur; materia enim nulla potest discernere speciem quae generatur in ea. Materia enim est sine intellectu
et sine iudicio et sine perceptione; ratio vero alia iudicat et species speciem percipit;”
64
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van”.68 Azaz a fa a hatást a kompozitumtól, a levegőtől és annak formájától együtt szenvedi
el, ahhoz hasonlóan, ahogyan a vágásban nem pusztán a kés élessége, hanem anyaga, a fém is
részt vesz. Továbbá a hatáselszenvedés szigorú eseteiről megtudjuk, hogy ekkor a hatás
elszenvedője anyagává válik a hatásgyakorlónak, szemben az érzékeléssel, ahol az érzék nem
határozódik meg az érzékelhető tárgytól azon a módon, ahogyan az a természet tipikus
változásai során történik. Az érzék (látás) ugyanis nem válik fehérré vagy feketévé
tevékenysége során. Eddig az összehasonlítás pusztán negatív jellegű volt. Nem tudunk meg
többet az érzékelésről, mint azt, hogy mi nem. A szöveg második fele azonban pozitív
támpontokkal is szolgál. Az érzék egyedül a szpecieszt, a λογος –t, az érzékelhető dolog
formai és önmagában szemlélve immateriális konstituensét fogadja be. De nem csupán az
kerül jellemzésre, amit az érzék befogad, hanem az is, ami befogad. Ugyanis nem anyag
fogad be formát, hanem szpeciesz fogad be szpecieszt, Themisztiosz láthatóan éppen ebben az
immaterialitásban látja az okát annak, hogy az érzék képes megkülönböztetni, érzékelni
sajátos tárgyát.
Mindezek alapján könnyen megválaszolható az arisztotelészi kérdés, hogy miért nem
érzékelnek a növények, ha a tapintási minőségektől hatást szenvedhetnek el. Ezt a problémát a
kommentár könnyedén elhárítja a növények materialitására hivatkozva: azok ugyanis
ágenseik anyagát a táplálkozás módjára fogadják be.69 Komolyabb feladat, ha annak okát kell
felmutatni, hogy elszenvedhet-e hatást a levegő az érzékelhető tárgyaktól (szag és hang), s ha
igen, úgy miért nem érzékel. Themisztiosz szerint aszag és a hang nem képes bármire hatást
gyakorolni, csak bizonyos „határolatlan” és „nem állandó” természetekre, mint amilyen a
levegő és a víz.70 Ezek éppen természetük miatt (hogy ti. nem rendelkeznek állandó
határokkal, felületekkel) könnyen képesek hatást elszenvedni a velük érintkező, őket határoló
dolgoktól. Azonban az érzékelés nem írható le egyedül arra való hivatkozással, hogy az
érzék(szerv)nek olyan a természete, hogy könnyedén szenved változást tárgyától. A közeg
ezen felül nem is akként szenved változást a szagtól, hogy a szag stabilan létrejönne benne,
hanem a szag egyfajta „mozgásként” van benne jelen: a közeg képes a szagot az érzékhez
továbbítani. Ezzel szemben az érzékben létrejött forma bizonyos stabilitást élvez: akkor is
fennmarad, amikor a tárgy jelenléte már megszűnt.71 A szövegnek világos arisztotelészi
68

I.m. 182.74.
I.m. 181. 50-67.
70
Vö. L 64. (424a16).
71
I.m. 182. 78- 183.95.: „patitur autem aer et a sono et ab odore; attamen ferre quidem aerem dicimus, odorare
autem non; patitur autem et aqua et a sono et ab odore, sed non propter hoc sentit, quamvis facilius passibilia
corporum sint indeterminata, tamen sentire non est facile pati, sed fieri in eo quod sentit speciem sine materia et
manere tempore aliquo et cum abscesserit agens. Totaliter enim quod et prius dictum est, patiens proprie materia
69
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párhuzama van A lélek harmadik könyvében, ahol a filozófus az anyagtalan recepció
gondolatát összekapcsolja azzal, hogy az érzékekben a külső hatás távoztával is
fennmaradnak az érzetek.72 A kommentátor úgy tűnik az érzékelést egységes folyamatként
szemléli, melyhez a memória és fantázia aktusai is szervesen hozzátartoznak.73 Az idézet
világossá teszi, hogy az érzékelés Themisztiosz szerint nem egyszerűen egy forma létrejötte.
A forma létrejöttének „helye” is döntő: csak az a forma válik az érzékelés módján
befogadottá, amely „abban” (in eo) jön létre, „ami a szpecieszt anyag nélkül érzékeli”, azaz
abban, ami érzékelő képességgel rendelkezik.
Összefoglalva Themisztiosz belátásait azt mondhatjuk, hogy a kommentátor az
érzékelés lényegéhez az identitástézis felől, a tárgy és az érzék aktusazonosságából kiindulva
közelít. Ameddiga szigorú értelemben vett változás során az ágens formája a befogadó
anyagában inkorporálódik, addig a befogadás releváns értelemben – maga az érzékelés mint
érzékelés – az érzékben történik, amely mint a lélek képessége per definitionem nem is lehet
anyagává semminek. A tárgy formája nem válik befogadottá anyagban, hanem azt egyedül az
érzék, mint forma „fogja fel”, „fogadja be”. Az érzékelhető tárgynak egyedül a formája vesz
részt a kognitív folyamat előidézésében, és ennek megfelelően ez a forma nem válik
befogadottá semmiféle anyagban, hanem egyedül a formában (ti. az érzékben) lesz
megragadottá. Így az anyagnak nincs semmiféle funkciója sem az ágens, sem pedig a
befogadó oldalán, és Themisztiosz éppen ebben jelöli meg a folyamat kognitív voltának okát.
A kognitív folyamat során forma – és nem az anyag – fogadja be a formát, és éppen ez az
immaterialitás a megismerés jellemzője.74
Kétségtelen, hogy Themisztiosz szerint az anyag nem a megismerés princípiuma.
Néhány sora valóban arra mutat, mintha a megismerés képessége semmi egyéb nem volna,
mint az, hogy valami immateriális lélekkel (formával) rendelkezik. Ha valami immateriális,
akkor megismerő, ha materiális, akkor híján van a kognitív funkcióknak. Idézzük fel újra a
fentebb hivatkozott szakaszt:
Az anyag azonban egyáltalán nem képes megkülönböztetni a benne létrejött szpecieszt,
ugyanis híján van a megértésnek, az ítéletnek és a felfogásnak, a ratio azonban megítél más

fit facientium: calefit enim, infrigidatur et exsiccatur et humectatur passione non terminante ad iudicium […]
iudicans autem convenit impassibile esse ab eo quod iudicatur.”
72
Vö. L 68. (425b25).
73
Verbeke: Themistii De anima, 192. 51-53.: „sensitivum est enim susceptivum sensibilis sine materia, propter
quod et abscedentibus sensibilibus insunt sensus et phantasiae; rationes enim sensibilium, quas sensus collegit,
immanent aliquo tempore et non praesentibus extrinsecis.”
74
J. Owens: Aristotelian Soul as Cognitive of Sensibles, in J. R. Catan (ed.): Collected Papers of Joseph Owens,
Albany, State University of New York Press, 1980. 88.

29

dolgokat, és a szpecieszt szpeciesz fogja fel. Az érzék ugyanis szpeciesz és az elsődleges
érzékszerv ratiója.

Az idézetben alighanem A lélek (424a24) eredeti görög szövegének egy lehetséges olvasatát
azonosíthatjuk. Mint azt korábban bemutattuk, Arisztotelész sorainak a και két lehetséges
értelmezése szerint más-más értelme lehet. Amennyiben a και-nak – amiként azt úgy tűnik
Themisztiosz is tette – nem epexegetikai funkciót tulajdonítunk, úgy az arisztotelészi szakasz
azt adja tudtunkra, hogy az érzék nem attól szenved el hatást, aminek színe, íze vagy zaja van,
hanem a hatást mint ilyen és ilyen, és logosz szerint (κατα τον λογον) szenvedi el. Vagyis a
kommentátor szerint az arisztotelészi szakasz értelme a következő: az érzék nem attól szenved
el hatást, aminek színe, íze vagy zaja van, hanem a hatást logosz szerint szenvedi el, azaz a
hatást a lélekmint logosz, mint forma fogadja be. Amennyiben ez az értelmezés helyes, úgy a
„nem válik anyagává” fordulatnak Themisztiosznál, az Alexandrosznál bemutatott jelentésén
felül, egy egészen új értelmezésével ismerkedhettünk meg.

4. Philoponosz
Az arisztotelészi fordulatban, hogy „a szín a megvalósultság szerint átlátszó mozgatója”, a
„mozgató” szót Philoponosz a „teljesültségbe vivő” (τελειωτικον), „tökéletesítő” értelemben
fogja fel,75 mivel a fény és a szín az, amely a levegőt teljesültségbe vezeti. A levegő ugyanis
csak potenciálisan rendelkezik az égi természettel (az átlátszósággal), ezt a formát (ειδος)
aktuálisan a fény hozza létre benne, tökéletesítve azt.76 Sem az átlátszóság, sem pedig a fény
nem testek tehát, s nem úgy vannak a levegőben mint test a testben.77 A fény a levegő
átlátszóságáért felel, míg a szín a levegőt további teljesültségbe juttatja, amikor a levegő
„transzportációs képességét” (διαπορθµευτικην δυναµιν) tevékennyé (ενεργεια) teszi.78
Közvetlenül tehát nem a levegő lehetősége, hogy a színeket továbbítsa, hanem a fény által
75

I.m. 322. 2. Philoponosz kommentárjának 1558-as teljes latin fordításban perfectiuus szerepel: „motiuus pro
eo quod est perfectiuus.” Lásd G. Herveto: Commentarius Ioannis Grammatici Philoponi Alexandrei in
Aristotelis libros tres de anima, Lugduni, 1558. (sin.pg.)
76
Uo. 324. 33. A fény tehát nem mint test van jelen a levegőben mint testben, ebben az esetben ugyanis a levegő
sűrűbbé vagy ritkábbá válna a fény hatására (ahogy a vízzel kevert föld). A levegő mégis mintha átesne bizonyos
materiális változáson, amennyiben anyagában valamiképp tökéletesedik. Ugyanis a fény hatására „finomabb
szerkezetűvé” (λεπτοµερεστερος) válik. Ezt a finomabb szerkezetűvé válást mint tökéletesedést állítja
Philoponosz érvelése során szembe azzal, ha a levegő anyagában megritkulna vagy sűrűbbé válna. Lásd i.m.
328. 21-28. Vö. azzal, ahogyan a szem matériájában változás történik a színek aktivitása révén.
77
I.m. 343. 8-10. Már csak azon egyszerű oknál fogva sem lehetnek testek, hogy az energeia és a forma nem test
(hiszen a test kompozit valóság).
78
Hayduck: Philoponi in Aristotelis De anima, 322. 4.: „[χρωµα] την διαπορθµευτικην αυτου δυναµιν εις
ενεργειαν αγει”. Ugyanez a latin fordítás szerint: „per traiectitiam eius facultatem ad operationem deducit.”
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már aktualizált levegő van efelé potencialitásban. Ezt a potencialitást a szín vezeti át
teljesültségbe (második teljesültség), és ennek eredményeként lesz a levegő a színek
„továbbítója és kinyilvánítója”.79 A szerző a levegővel kapcsolatban kerüli a πασχειν
kifejezést. Hovatovább, a levegő απαθης, nem szenved el hatást a színektől: nem magát a
színt fogadja be ugyanis, hanem a szín ενεργεια–ját,80 azaz nem a színek maguk jönnek létre a
levegőben, hanem azok tevékenységei, ahogy ez a szagok esetében is igaz: a levegő nem
magukat a fizikai kipárolgásokat veszi fel, hanem azok ενεργεια−ját.81 Philoponosz szerint ez
magyarázza azt – a később Avicenna és Tamás által is érvként használt – megfigyelést, hogy
a keselyűk olyan távolságból is megérzik a préda szagát, amilyen messze a fizikai
korpuszkulák nem juthatnának el.82
Philoponosz A lélek II. könyve 12. fejezetének értelmezése kapcsán arról, hogy
hogyan szenved el hatást az érzék (αισθησις) tárgyától, és milyen értelemben lesz hasonlóvá
ahhoz, így ad számot:„nem válik fehérré vagy édessé, hanem a tárgy formáját az anyag nélkül
fogadja be, azaz a tárgyak tiszta formáinak lenyomatait megismerőn [γνωστικως] fogadja
be.”83 A bizánci kommentátor az arisztotelészi passzus értelmezése során úgy utalja vissza az
érzékelés-problematikát

a

változás

értelmezésének

általános

fizikai

keretei

közé

(hatásgyakorló és hatáselszenvedő fizikai asszimilációja), hogy tüstént és látványosan el is
különíti attól: az érzékelés ugyanis oly módon hasonulás, hogy nem fizikai értelemben az. A
látás ugyanis nem akként lesz hasonló a fehérhez, hogy maga is fehérré válna, hanem csak a
fehér formáját fogadja be „megismerőn”, vagy ha úgy tetszik, „intencionálisan”. A szakasz
első pillantásra nyilvánvalóvá teszi, hogy Philoponosz az immateriális recepció nem
szószerinti, hanem „spirituális” olvasatát képviseli,84 ám ez még korántsem a teljes képe
annak, amelyet a kommentátor a tárgyban elénk tár.
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διαπορθµευτικον και απαγγελτικον. Lásd uo.

R. Sorabji: From Aristotle to Brentano, 232-233.
Hayduck: Philoponi in Aristotelis De anima, 392. 8-11. Lásd továbbá 329. 15-30, ahol az alexandroszi
argumentum ennek kapcsán nyer kifejtést kommentárjában.
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Hayduck: Philoponi in Aristotelis De anima, 392. 18-19. Lásd Avicenna: Liber De anima seu Sextus De
Naturalibus I, E.J. Brill, Leuven – Leiden, 1972. II. 4. Az érv Tamásnál: 4 SN d. 44 q. 2 a. 1 qc. 4 ad 3.; CDA II.
20.
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A bizánci szerző rögvest a következő mondatában kételyeit fejezi ki az iménti
meghatározással kapcsolatban. Ugyanis úgy tűnik mindenről elmondható, ami hatást szenved
el valamitől, hogy nem a rá ható ágens anyagát fogadja be, hanem egyedül annak formáját.85
A viasz és a pecsétgyűrű példát is ennek az elvnek az értelmében interpretálja. A viasz csak a
gyűrű formájának lenyomatát és nem az aranyat vagy a bronzot recipiálja. Hiszen ha a viasz
abban az értelemben válna hasonlóvá a pecsétgyűrűhöz, hogy az arany vagy bronz, akkor ez a
folyamat valójában keletkezés és pusztulás volna.86 Siet hozzátenni, hogy az érzékelő lények
abban különböznek a nem érzékelőktől, hogy a bennük létrejött formát olyan módon fogadják
be, hogy megismerik (γνωριζειν) és (κρινειν) megkülönböztetik azt. Ezzel szemben például a
tükrökben és viasztáblákban (εκµαγεια) ugyan létrejön az ágens formája, ám ezek képtelenek
a bennük létrejött hatás (παθος) megkülönböztetésére.
A tükrök, viasztáblák és az érzékek eltérnek továbbá a természeti testektől abban a
tekintetben is, hogy a természeti testekre ágenseik mind formájuk, mind pedig anyaguk által
hatást fejtenek ki. Philoponosz a tűz anyagi módon való befogadásán például azt érti, hogy
ilyenkor a természeti test (például a levegő) nem pusztán a tűz formája által, hanem
anyagának és formájának együttese által szenved el hatást.87 Mint fogalmaz: a tűz „mint test
hat rá [ti. a levegőre].” Ezt további példákkal is (szag-levegő, szín-ruha, víz-kő) igyekszik
megvilágítani, mielőtt általánosan kimondaná a tételt: a természeti testek esetében a hatást
kifejtő ágens mint kompozitum (mint anyag és forma) gyakorol hatást, és fordítva, az a test,
amely hatást szenved el, e hatást anyagában és formájában is elszenvedi. Így a természeti test
szubjektumává válik a tűznek, melyben az ténylegesen inherál, s mint egész szenved el hatást
az őt hevítő ágenstől mint egésztől.88 „Egész hat egészre – írja –, és az egész szenvedaz egész
alatt.”89 Vagyis a hatásgyakorlás és a hatáselszenvedés a természeti testek esetében
szimmetrikusan megy végbe: mind x anyaga, mind pedig x formája (a kettő együtt) hat y-ra,
és e hatás y anyagában is és formájában is változást okoz. Philoponosz soraiban tehát
lényegében az alexandroszi formula (y anyagává válik x-nek) kibontását találjuk.
Ezek után itt az ideje, hogy szemügyre vegyük, Philoponosz szerint hogyan működik
az érzékelés, miben áll különbsége a természeti létezőkhöz képest. Az érzékszerv
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(το αισθητηριον) kétfajta hatást (παθος) szenved el (πασχει): az egyiket egyszerűen mint test,
a másikat mint érzékszerv (azaz mint érzékelő lélekkel rendelkező test) szenvedi el. Mint test,
egy test által; mint orgánum, az érzékelhető tárgyak energeiaitól szenved el hatást.90 Így
például a szem egyfelőlmint test szenved el hatást a tűztől amikor az melegíti, másfelől mint
érzékszerv sűrűsödik össze és tágul ki a színek energeiaja miatt.91 V. Caston, úgy tűnik
jogosan veti fel a spirituális Philoponosz-olvasatokkal (például Burnyeat vagy Owens
megközelítésével) szemben, hogy Philoponosz világosan képviseli, az érzékszervben
fiziológiai, anyagi változásis történik (összesűrűsödik vagy kitágul), s nem pusztán olyan
statikus anyagi feltételekről (nedvesség, átlátszóság stb.) van szó, amelyekben az érzékelés
során nem történik változás.92 Egyszersmind azonban Philoponosz az immateriális
recepciónak nem a szó szerinti olvasatát képviseli, hisz – ahogy Caston formalizálja a
kommentátor pozícióját –: a tapintást kivéve minden érzékre igaz, hogy az érzékszerv nem
ugyanabban az értelemben válik F-fé mint ahogyan az érzékelhető tárgy F.93
Hogyan kell tehát felfognunk azt, hogy Philoponosz szerint egyrészt az érzék kizárólag
kognitív (intencionális) változást szenved (azaz egy képesség a tevékenység állapotába kerül),
mindenféle materiális változás nélkül; másrészt pedig azt, hogy az érzék a színektől szigorú
értelemben vett (anyagi) változást szenved, amikor összehúzódik vagy kitágul? A bizánci
világosan különbséget tesz az érzék (αισθησις) vagy érzékelés és az érzékszerv
(αισθητηριον) között. Az érzék mint forma, nem szenvedhet el egyéb változást, mint egy
másik forma általi aktualizációt. Esetében forma fogad be formát.94 Ezzel szemben az
érzékszerv test, és – a galénoszi tanokat jól ismerő kommentátor – világossá teszi, hogy ez
szigorú értelemben vett változást szenved, anyagában is immutálódik.

I.m. 439. 17.: ʽυπο της των αισθητων ενεργειας.
Uo. 18-19.
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Ezt a nézetet képviselte például Themisztiosz.
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Caston: The Spirit and the Letter, 290.
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Az érzékre, mint az érzékszerv formájára igaz az immateriális recepció themisztioszi kettős értelme.
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III. AZ INTENTIO ÉS AZ ESSE SPIRITUALE FOGALMAK EREDETE
AZ ISZLÁM ÉS A ZSIDÓ FILOZÓFIÁBAN

Mára a középkor eszmetörténetének bevett toposzává vált, hogy az intentio kifejezésnek az az
értelme, mely az intencionalitás problematika szempontjából közvetlenül relevánsnak
bizonyult, az arab gondolkodók – elsősorban Avicenna – műveiben szereplő ma’na ill. a
ma’qul kifejezések lefordításakor jelent meg a latin nyugaton.95 Természetesen a fordítás
logikája megköveteli, hogy a célnyelvben már létezzék az a jelentésmező, mellyel a
forrásnyelvi jelentés visszaadhatóvá válik. Az intentio kifejezés – nem utolsó sorban filozófiai
jelentésének ágostoni kiszélesítésének köszönhetően – már az arab recepció idején is képes
volt visszaadni az arab fogalmak sokszínűségét. Ám az arab fordításoknak köszönhetően
olyan új jelentésrétegre is szert tett, melynek feltérképezése elengedhetetlen a középkori
intencionalitás-problematika megértése szempontjából. Ezzel a folyamattal párhuzamosan,
közvetlenül az arab kommentárok hatására jelenik meg a latin nyugaton az esse spirituale
mint sui generis filozófiai terminus is az érzékelési tartalom ontológiai státuszának
körvonalazására.

1. Az intentio fogalmának arab előzményei
Olga Lizzini, Avicenna Metafizikájának olasz fordítójaszerint a ma’na egyike az arab nyelv
leginkább poliszemantikus kifejezéseinek, mely a filozófiai, ill. a teológiai nyelvben is igen
eltérő jelentésekre tehetett szert. A terminusnak az általa szótárszerűen megkülönböztetett
jelentései a következők: valóság, szándék, dolog, valami, tudás, idea, elv, kérdés, jelentés,
értelem.96 A kifejezés jelentése tehát a „dolog” és a „jelentés” két pólusa között jelentős
szórást mutat. Valamiféle alapjelentést keresve kiemeli, hogy az arab szó gyökere és az arab
gondviselés szó (’inaya) gyökere azonos.97 Hozzáteszi továbbá, hogy a szó egyben a beszélő
szándékát, ill. a szavak jelentését is jelölheti.98 Nyilvánvalóan az arab kifejezés voluntatív
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Robbie Moser: Thomas Aquinas, Esse Intentionale and the Cognitive as such, in The Review of Metaphysics
64 (2011 June) 781. n. 43., Lawrence Dewan O.P.: St. Albert, the Sensibles, and Spiritual Being in J. A.
Weisheipl (ed): Albertus Magnus and the Sciences, Pontifical Institute of Medieval Studies, Toronto, 1980. 293.
n. 6.
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P. Porro (szerk.): Avicenna, Metafisica, La scienza delle cose divine, Milano, R.C.S. Libri S.p.A. 2002. 1304.
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Ehhez hozzátehetjük, hogy Avicenna a dolgok természetének (natura) – amelyet mint intentiót az értelem
megragad – okául expressis verbis az isteni gondviselést (Dei intentione) adja meg. Lásd i.m. 462, továbbá az
arab szöveg olasz és francia fordítását uo. 462, 1152.
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Dewan ez utóbbi jelentésréteget emeli ki: az arab szó az ’ana’, leginkább a velle dicere kifejezéssel fordítható,
a „mondani szándékozni” (to intend to say) értelmében, ezért szerinte a ma’na fordításául bevezetett intentio szó
is a „jelentés”, „fogalom” kifejezésekkel adható vissza. (Lásd Dewan: St. Albert, the Sensibles, 293. n. 6.)
Dewan megjegyzi továbbá, hogy az intentio kifejezés jelentése kapcsán félreértés volna hangsúlyozni a szó
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(szándék) és intellektuális (jelentés, értelem) konnotációi adtak alapot a latin fordítók
számára, hogy e többrétűséget az intentio fogalmával adják vissza.99

1.1. A ma’na terminus a korai iszlám spekulatív-teológiai irodalomban
Richard M. Frank tanulmányában a Kalam különböző periódusaiban a terminus egyfajta
tipikus és elsődleges értelemben az akcidens jelentésben szerepelt,100 legyen szó akár a
testekben létező akcidentális formákról, akár a megismerés aktusának sajátos ontológiai
státuszáról. Ebben az értelemben beszél az egyik muszlim teológus arról, hogy az érzékelés
aktusa nem más, mint akcidens (ma’na), s hogy az nem hoz létre új akcidenst (ma’na) abban,
amit érzékelünk.101 Frank egy korai, 9. századi teológusnál, Mu’ammarnál találja meg a
terminus általa fontosnak tartott második jelentését. A muszlim gondolkodó fizikájában a
kifejezés arra a kérdésre felel, hogy az egyik test miért mozog, míg egy másik nyugalomban
van.102 A mozgó test mozgásának oka felfogásában a ma’na, a mozgás immanens okának,
princípiumának jelenléte.103 Általánosabb értelemben a ma’na a különféle materiális
akcidensek (mozgás, szín, hő stb.) immanens princípiuma lévén végső soron nem más, mint a
testek közötti különbségek és hasonlóságok oka.104 A terminus funkciójában kétségkívül
közel kerül a görög φυσις fogalmához,105 azzal a hangsúlyjellel, hogy az a tomista
gondolkodó számára a ma’na tisztán anyagi természetű, kizárólag testekben létező valóság.106
Összefoglalva tehát a ma’na terminus a Kalam különféle képviselőinél általában az
akcidens jelentésében szerepelt, talán ez magyarázza azt is, hogy több későbbi mutakallimun

etimológiája szerinti „tendencia” konnotációt (itt nyilván a tendere / intendere konnotációkra gondol). Ez az
odavetett megjegyzése azonban különösnek tűnik a fordítói tradíció fényében. Maga az arab eredet is hordozza
ezt a vonatkozást, s valószínűleg ennek világos felismerése vezette a fordítókat arra, hogy olyan kifejezéssel
kíséreljék meg a szó lefordítását, mely tükrözi az arab kifejezésnek ezt a jelentésrétegét.
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kifejezésről igyekszik leválasztani ezt a voluntatív aspektust, kénytelen elismerni, hogy még az említett logikai
terminusok arab eredete is hordozza e jelentést. Így elismeri, hogy a prima intentiónak alapul szolgáló arab
kifejezést a német fordítás az „erstes Ziel” fordulattal szó szerint, helyesen adja vissza. (Kwame Gyekye: The
Terms „Prima Intentio” and „Secunda Intentio” in Arabic Logic, Speculum 46 (1976/1) 32-33.) Black pedig
meggyőzően igazolja Avicenna De interpretatione parafrázisán keresztül, hogy Avicenna ma’na fogalma
szorosan összekapcsolódik az arab qasd (szándék, cél) terminussal. (D. L. Black: Intentionality in Medieval
Arabic Philosophy, in Questio (2010/10),70.).
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Mu’ammar ma’ni fogalmát egyszerűen az akcidens szinonimájaként értette.107 Mint azt
bemutatjuk, ez a használat érvényre jut majd Avicennánál is a „materiális akcidensek” mint
intentiók körvonalazásánál az érzékelés-elmélet és a többszintű absztrakció kapcsán.

1.2. Ma’na és ma’qul fogalmak logikai kontextusban
Ebben a szakaszbancum grano salis, Gyekye klasszikussá vált tanulmányát követjük,108 mely
a témát érintő legtöbb későbbi vizsgálódást egészen a legutóbbi időkig meghatározta,109
mígnem D. L. Black írása110 rámutatott alapvető hiányosságaira. Gyekye ugyanis a ma’na és
ma’qul fogalmakat logikai kontextusban, a prima intentio és a secunda intentio terminusainak
arab eredete után kutatva tárgyalja. Ebből adódik, hogy az általa kiválasztott arab irodalom
meglehetősen szűk körű, és tárgyalásából értelemszerűen kimaradt az arab terminusok
szélesebb spektrumot érintő, az érzékelést is felölelő vizsgálata. Ez vezette a szerzőt néhány
téves következtetésre, s magyarázza meggyőződését, hogy az intenció terminus alapvetően
félrefordítás eredménye, mivel „etimológiailag inkább a conceptus, semmint az intentio volna
helyesebb fordítása a ma’na szónak, mely jelentést, vagy fogalmat jelent”.111 Mint arra Black
felhívja a figyelmet, Gyekye igyekezete, hogy ama’na terminust egyszerűen a ma’qul
szinonimájának tekintve minden további nélkül azonosítsa a görög noema fogalommal, ezzel
az egész problematikát az intelligibilis szférába, a fogalom problémakörébe utalja, olyan
tévedés, amely az említett tanulmány specifikus tematikájából eredt.112 Mindazonáltal igaz
marad, hogy az arab terminusok – kivált logikai kontextusban – kétséget kizáróan hordozzák
a „jelentés” és a „fogalom” jelentéseket. A továbbiakban Gyekye tanulmányát követve
Algazel és Al-Farabi néhány művére szorítkozva tekintjük át az arab terminusoknak ezt a
típusú előfordulását, tekintettel arra, hogy a kifejezéseknek ez a használata ugyanúgy
kimutatható Avicennánál, mint a mutakallimun tradíciója.
Al-Ghazali († 1111) Makászid al-Falászifa című műve azok közé az arab művek közé
tartozik, amelyeket igen korán, még a 12. század közepe táján lefordítottak latinra.113 A
107
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fordítások időpontja körüli bizonytalanságok miatt nem tehetünk szert történeti bizonyosságra
atekintetben, hogy melyik volt az a mű, amelynek latin fordításában először jelent meg az
intentio kifejezés, de Algazel műve minden bizonnyal egyike a legkorábbi forrásoknak. A
qasd és a ma’na arab terminusokat a fordítók az intenció kifejezéssel adták vissza, amely
többnyire a jelentés értelemben szerepel.114 Mindazonáltal a ma’na terminus fordítása
korántsem egyértelmű a szövegben. Algazel fordítói időnként az „intenció”, máskor a
„modus” és esetenként az „aliquod” kifejezésekkel igyekeztek visszaadni az arab szó eredeti
kontextusbeli jelentését.115 A ma’na az arab logikai művekben többnyire a fogalom
(conceptus) jelentésben szerepel. Így találjuk például al-Farabi († 951) De interpretationekommentárjában csakúgy, mint a De intellectu című lélekfilozófiai művében is, ahol a
fordítók a terminust kifejezetten az intentio szóval fordították.116 A terminusnak ez a típusú
használata uralkodó Avicenna kifejezetten logikai és metafizikai tematikájú műveiben is.
Nem meglepő, hogy az intenció terminus ebben a jelentésben számtalanszor felbukkan Tamás
– különösen logikai problémákat érintő – soraiban is. Mindazonáltal sokkal alaposabb és
messzemenően árnyaltabb képre teszünk szert, ha a két Tamásra közvetlenül ható arab
filozófus, Avicenna és Averroes érzékeléssel kapcsolatos írásait is részletesebben tárgyalásba
vonjuk.

1.3. Az intenció és a többszintű absztrakció Avicennánál (Ibn Szina 980-1037)
A Shifa-nak, Avicenna filozófiai enciklopédiájának hatodik könyvét 1150 körül fordítja
latinra Gundissalius és Avendauth, Avicenna De anima-jaként.117

Nagyjából ezzel egy

időben terjed el Arisztotelész A lélek című művének Velencei Jakab és mások által készített
fordítása is.118
Avicenna befogadva az érzékelés arisztotelészi doktrínáját, az érzékelést formák
recepciójának fogja fel. Felfogásának újdonsága nem is ebben, hanem az immateriális
recepció arisztotelészi doktrínájának értelmezésében áll. Arisztotelésznél, mint azt
bemutattuk, az anyag nélküli befogadás pontos értelme homályban marad. Avicenna
Arisztotelész-olvasatában azonban az immateriális recepció nem más, mint a forma eloldása
az anyagtól, azaz absztrakció:
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Kwame Gyekye: The Terms „Prima Intentio”, 37.
Uo. 38.
116
Uo. 35-36.
117
Borbély Gábor: Civakodó angyalok, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2008. 120.
118
I.m. 117-118.
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Úgy tűnik, hogy a megragadás nem más, mint valami módon a megragadott formájának
megragadása. Azonban, ha a megragadás egy materiális dolog megragadása, akkor a
megragadás [nem más, mint] valaminek az anyagtól elvonatkoztatott formájának a
megragadása valamely elvonatkoztatás által.119

Az absztrakciót, mely tehát Avicennánál már az érzékeléssel kapcsolatban is döntő szerephez
jut, nem abban a szűk értelemben kell felfognunk, ahogyan a szóval azértelem sajátos
tevékenységét jelöljük. Az absztrakció nála sokkal átfogóbb funkció, mely különféle
fokozataiban a külső érzékelést éppúgy jellemzi, mint a belső érzékelés fázisait,120 míg az
értelmi megértésben végül teljességre nem jut:
Az elvonatkoztatás fajai azonban különfélék és fokozataik közt tetemes különbségek vannak.
A materiális formákhoz ugyanis az anyag miatt olyan diszpozíciók és más dolgok járulnak,
amelyekkel nem lényegükből adódóan – azaz amiatt, hogy formák – rendelkeznek. Ezért aztán
anyagtól való elvonatkoztatásuk némelykor nem mentes e függelékektől (vagy azok egyikétőlmásikától) máskor pedig az elvonatkoztatás teljes, vagyis a megértett dolgot121 elvonatkoztatja
az anyagtól és más függelékektől, melyek az anyag miatt illetik meg.122

Avicenna az absztrakció lehetőségét azzal magyarázza, hogy azok a sajátosságok, melyektől
az érzék az érzékelt formát az érzékelés előrehaladó stádiumai során fokozatosan megfosztja,
nem tartoznak a forma lényegéhez, hanem ezek a „függelékek” a formát csak az anyag miatt,
pusztán akcidentálisan illetik meg. Avicenna ezt a nagyhorderejű gondolatot a következőképp
tisztázza logikailag:
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Van Riet, S. (ed): Avicenna Latinus, Liber de anima seu Sextus de naturalibus, Louvain, Peeters, 1972. I.
kötet, II. 2. 115.:„videtur quod apprehendere non sit nisi apprehendere formam apprehensi aliquo modorum; sed,
si apprehendere est apprehendere rem materialem, tunc apprehendere est apprehendere formam alicuius
abstractam a materia aliqua abstractione.”
120
Létezik olyan interpretáció, amely absztrakció-felfogását neoplatonikus befolyásnak tulajdonítja, amely
eredményeként Avicenna elvetette volna az érzék passzivitásának arisztotelészi doktrínáját. Lásd Knuuttila –
Kärkkäinen: Theories of Perception, 8. Azonban az idézett szakaszokban az avicennai absztrakció sokkal inkább
olyan mechanizmusnak tűnik, ami pusztán a recepció módjával, a befogadó természetével kapcsolatos, és híján
van az érzék aktivitásának. Még az intenció létrejötte az esztimaív érzékben sem aktivitás, hanem puszta
recepció, mely úgy tűnik annak köszönhető, hogy az agyban lévő animális spiritus fogadja be a formát. A belső
érzékek osztályozásának princípiuma Avicennánál pedig kifejezetten az aktivitás és a passzivitás lesz, s a belső
érzékek közül egyedül a fantáziát (kompozitív immaginációt) tekinti aktívnak. Lásd Jon McGinnis: Avicenna,
Great Medieval Thinkers, Oxford University Press, Oxford. 2010. 112-113.
121
Az eredeti arab szövegben a rem intellectam helyén ma’na áll. Vö. F. Rahman (ed.): Avicenna’s De anima
(Arabic Text), Oxford University Press, 1959. II. 2. 58-61.
122
Van Riet: Avicenna Latinus, 115.: „Species autem abstractionis diversae sunt et gradus earum multum
distantes. Formis etenim materialibus propter materiam accidunt dispositiones et alia quae non habent ex sua
essentia ex hoc scillicet quod ipsae sunt formae. Ergo illarum abstractio a materia aliquando est abstractio non
sine illis appendiciis vel aliquibus illarum, aliquando illa est perfecta abstractio quae abstrahit intellectam rem a
materia et ab aliis appendiciis propter materiam.”
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Példának okáért, az emberi forma és szubsztancia kétségkívülegy olyan természet, amelyben a
faj minden egyede megegyezik, melynek egy a definíciója; ám az alapján, hogy ebben vagy
abban az egyedben létezik, sokszorozódik.Ez azonban nem természetéből adódik. Ha ugyanis
[magából] az emberi természetből adódna, hogy sokszorozódnia kell, akkor az, hogy „ember”
nem volna állítható szám szerint egy valakiről. Ha pedig az emberséget valóban az adná, hogy
az Péter embersége, akkor az emberség nem tartozhatna máshoz.Tehát a sokszorozódás és a
felosztás eme fajtája egyike azon járulékoknak, melyek az anyag révén járulnak az
emberséghez. Ezeken a járulékokon kívül pedig továbbiak is járulnak hozzá, ti. amiatt, hogy
az anyagban van, a mennyi, a milyen, a hol és a helyzet bizonyos moduszárafog szert tenni.
Ezek teljességgel kívül esnek természetén, hiszen ha az emberség az előbb említett, vagy
valami más módon mennyi, milyen, hol, és helyzet volna, akkor embersége folytán ezekben az
intenciókban minden embernek meg kellene egyeznie.123

A formának mint formának nem tartozik a természetéhez, hogy ebben vagy abban az
anyagban létezzék: ez nem tartozik definíciójába, de ez sokszorozódásának (multiplicatio)
oka. Azáltal hogy ebben és ebben az anyagban jött létre, a formához egy bizonyos akcidens
járul, amelyet „a sokszorozódás és felosztás (divisio)” materiális függelékének nevez. Ám
ezen felül amiatt, hogy a forma anyagban (testben) jött létre, további materiális akcidensekre
is szert tesz: mennyiségi, minőségi és lokális jellegzetességekre. Avicenna ezeket a materiális
akcidenseket nevezi az idézett szakaszban intencióknak. Azonban a kifejezés itt még nem a
terminus szigorú, tulajdonképpeni értelmében jelenik meg, hanem ez a tágabb értelem sokkal
inkább a ma’na terminus archaikus, a Kalam hagyományából örökölt használatához
igazodik.124
Ezeknek a gondolatoknak a fontosságát askolasztika számára aligha túlozhatjuk el, és
szűkebb témánk szempontjából is kulcsfontosságúnak bizonyulnak. Egyfelől ugyanis ezek a
sorok magyarázzák, hogy miközben a közeg az érzékszervhez továbbítja az érzettárgyakat, a
közeg különböző részein sokszorozódó (multiplicatio) formák miként lesznek szám szerint
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Van Riet: Avicenna Latinus,115-116.: „Exempli gratia: forma etenim humana et substantia est natura sine
dubio in qua conveniunt omnia singularia speciei aequaliter cuius est una definitio; sed quia accidit ei ut in hoc
singulari existeret et in illo, ideo multiplicata est. Hoc autem non habet ex natura sua: si enim ex natura humana
esset unde deberet multiplicari, tunc non praedicaretur homo de aliquo uno numero; si vero humanitas esset ex
hoc quod est humanitas Petri, tunc humanitas non esset alterius. Ergo unum ex accidentibus quae accidunt
humanitati ex materia est haec species multiplicationis et divisionis. Accidunt autem ei alia etiam praeter haec
accidentia, scillicet quia, cum fuerit in materia, acquiretur ei aliquis modus quanti et qualis et ubi et situs; quae
omnia extranea sunt a natura ipsius quia, si hoc quod est humanitas, esset ex hoc praedicto modo vel alio modo
quanti et qualis et ubi et situs, tunc, ex hoc quod est humanitas, oporteret unumquemque hominem convenire
cum alio in his intentionibus”.
124
Láttuk, hogy a Kalam szerzői a terminust az akcidens szinonimájaként használták. Mu’ammarnál a kifejezés
használata árnyaltabbá vált: nála a terminus a materiális (testi) akcidensek princípiumait jelölte. Avicenna
kifejezéseinek eredetét alkalmasint ebben a hagyományban kell keresnünk.
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különbözőek, forma tekintetében mégis egyek, biztosítva a tárgy, a közegben lévő intenció és
a megértett intenció formális azonosságát, megismerésünk veridikus voltát.125 Amit az érzék
az érzékelhető dologból az immateriális recepció során nem fog fel, és az, amitől az
intellektus a megértésben elvonatkoztat, nem a dolog formájához mint formához tartozik,
hanem az pusztán azáltal illeti meg a formát, hogy esetlegesen ebben és ebben az anyagban
létezik. Emellett Avicenna felismerése, hogy az absztrakció már az érzékelésben kezdetét
veszi, olyan belátás, amely kulcsfontosságú lesz ahhoz, hogy pontosabban megragadjuk, mit
is ért Tamás az intenciók érzékelés során végbement „egyszerűsödésén”, az intencióknak az
érzékelési folyamat során megvalósuló egyre növekvő „spiritualitásán”. Indokolt tehát, hogy
részleteiben megvizsgáljuk az avicennai elgondolást. A perzsa gondolkodó a látással
kapcsolatban a következőket írja:
A látás pedig a forma megragadása során rászorul e járulékokra, mivel nem vonatkoztatja el a
formát az anyagtól valódi elvonatkoztatással, hanem szükség van az anyag jelenlétére ahhoz,
hogy e forma abban megragadhatóvá váljon.126

A látás először is (ahogy a memórián és a fantázián kívül minden érzék) rászorul a
külvilágbeli tárgy anyagi jelenlétére, kauzális befolyására, attól nem képes elvonatkoztatni.
Ezen felül nem képes tökéletesen, minden járulékos „maradvány” nélkül eloldani a formát az
anyagtól: Pétert mint fehér színű embert jeleníti meg, aki itt és itt, ilyen és ilyen pozícióban
helyezkedik el. A látáshoz képest a képzelet magasabb fokú elvonatkoztatásra képes:
Ám a képzelet vagy képzelés a formát inkább elvonatkoztatja [abstrahitur] az anyagtól. A
formát ugyanis anyag nélkül ragadja meg oly módon, hogy ahhoz, hogy a forma benne
létezzék, nem szorul az anyag létére, mivel az anyag vagy nincs jelen, vagy [már] elenyészett.
A forma léte azonban szilárdan megmarad a képzeletben, s megragadása teljes
elvonatkoztatással elvonatkoztatja azt az anyaghoz való kötöttségtől.127

Különös, hogy az arisztotelészi „anyag nélkül” (sine materia) fordulat itt kerül először elő.
Avicenna az arisztotelészi fordulatot úgy érti, hogy az érzékek csak a formát fogadják be, a
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Lásd DS 15.: „set id quod iam proprie peruenit ad unumquemque est alterum numero, set est idem specie,
quia ab eadem forma primi actiui omnes huiusmodi inmutationes causantur; unde simul multi uident et odorant
et audiunt idem sensibile per diuersas inmutationes ad eos peruenientes.” (= Ed. Leon. 45/2. 84-85. 195-200.)
126
Uo. 116-117. „visus autem indiget his accidentibus cum apprehendit formam, eo quod non abstrahit formam a
materia abstarctione vera, sed est necessarium materiam adesse ad hoc ut haec forma apprehendatur in illa.”
127
I.m. 117.: „Sed immaginatio sive imaginari est cum abstrahitur forma a materia maiore abstractione: ipsa
etenim capit formam sine materia, ita quod ad hoc ut haec substat in illa, non est necesse existere materiam, quia
materia sive sit absens sive destructa, esse tamen formae stabile erit in imaginatione, et tunc apprehensio ipsius
erit abstrahens eam a colligatione quam habet cum materia, abstractione perfecta.”
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forma eredeti anyaga nélkül.128 Azonban az „anyag nélkül” itt egy újabb értelemmel
gazdagodik: az absztrakciónak azt a fokozatát jelöli, amikor az érzékelési tevékenység már
nem szorul rá arra, hogy a tárgy fizikailag is jelen legyen, kauzális befolyást gyakorolva az
érzékszervekre.129 Ez először a képzelet tevékenységében valósul meg. A képzeletem ugyanis
arra a dologra is vonatkozhat, ami nincs jelen, vagy amely már megsemmisült. Az idézet így
folytatódik:
Azonban a képzelet nem vetkőzi le [denudat] arróla materiális járulékokat. Az érzék pedig
nem vonatkoztatja el [denudat] azt [ti. a formát] az anyagtól teljes elvonatkoztatással
[denudatione perfecta] és nem vonatkoztat el az anyag akcidenseitől. Ám a képzelet valódi
elvonatkoztatással [denudatione vera] elvonatkoztatja azt az anyagtól, azonban semmiképp
sem vonatkoztatja el azt az anyag akcidenseitől. A képzeletben lévő formák ugyanis
érzékelhető módon léteznek és bizonyos mennyiség, minőség és helyzet szerint.130

A szövegből kiderül, hogy – ahogyan azt majd Tamásnál is látni fogjuk – az
elvonatkoztatásnak két nagy fázisa van. Az érzékek az anyagtól (abstractio a materia)
vonatkoztatnak el,mégpedig a külső és belső érzékekre jellemző különböző mértékben. Ezt
követi az anyagi akcidensektől (abaccidentibus materialibus) való teljes denudáció. A külső
érzékek nem képesek teljesen (perfecta) eltekinteni az anyag fizikai jelenlététől, ahogy nem
képesek a formát az anyagi akcidensektől sem megfosztani. Ezzel szemben a képzelet
tevékenységében az anyagtól való denudáció maradéktalanul megvalósul. Ezzel együtt még a
képzelet sem képes teljesen elvonatkoztatni az anyagi akcidensektől, hiszen egy emberről
való képzeletem szükségképp mindig egy bizonyos emberé lesz, aki „lelki szemeim előtt”
ilyen és ilyen árnyalatú arcszínnel, ilyen és ilyen hozzám viszonyított helyzettel, testtartással
és testmagasággal bír. Ezen a ponton azonban Avicenna sorai nem teljesen egyértelműek.
Nem egyértelmű ugyanis az, hogy az érzékelés során egyáltalán elkezdődik-e az anyagi
akcidensektől való eloldás, és ez legalább többé-kevésbé megvalósul-e az érzékelés különféle
fázisaiban.131 Az azonban teljesen világos, hogy az anyagi függelékektől való teljes
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I.m. 120.: „sentire etenim est recipere formam rei nudam a sua materia, ita út informetur per eam sentiens”.
Jon McGinnis: Making Abstraction Less Abstract: The Logical, Psychological, and Metaphysical Dimensions
of Avicenna’s Theory of Abstraction, in American Catholic Philosophical Association, Proceedings of the
ACPA, Vol. 80. 2007. 172.
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I.m. 117. „Sed imaginatio non denudat eam ab accidentibus materialibus; sensus etiam non denudat eam a
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denudatione vera, sed non denudat eam ullo modo ab accidentibus materiae: formae etenim quae sunt in
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Erre utal korábbi idézetünk: „Ezért aztán anyagtól való elvonatkoztatásuk némelykor nem mentes e
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elvonatkoztatja az anyagtól és más függelékektől, melyek az anyag miatt illetik meg.” (Kiemelés tőlem). A
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elvonatkoztatás az érzékelési folyamat során nem valósulhat meg, hiszen egyedül a megértés
képes maradéktalanul elvonatkoztatni azoktól.
Az érzékelés legmagasabb rendű szerve az esztimatív érzék, amely immár a szigorú
értelemben vett intenciók kialakulásának helye, melyet az arab gondolkodó Galénoszt követve
az agy középső kamrájában lokalizált:
A jó és a rossz, a hasznos és az ártalmasés hasonlók pedig önmagukban nem materiális
dolgok, noha materiális létezés járul hozzájuk. […] Tehát az esztimáció a materializált dolgokat
ragadja meg és elvonatkoztatja azokat az anyagtól, miként megragadja a nem érzékelhető
intenciókat [intentiones non sensibiles] is, noha azok materializáltak.132

A szín, az alak, a helyzet olyan akcidensek, amelyek csak anyagban létezhetnek. Ezzel
szemben Avicenna szerint például a jó vagy a rossz, a hasznos vagy az ártalmas maguk nem
materiális dolgok. Ha ugyanis a jó vagy a rossz önmagában materiális dolog volna, az értelem
képtelen lenne elgondolni anélkül, hogy ne valamely test akcidenseként fogná fel.133
Avicenna szerint tehát ezek az esztimatív érzék tevékenysége révén létrejött dolgok
önmagukban már immateriális valóságok, noha történetesen létezhetnek ebben vagy abban a
dologban. Vagyis mintha Avicenna azt mondaná, esetükben éppen fordított a helyzet, mint
például a szín esetében. A szín materiális valóság, csakis testekben, individuálisan létezhet,
noha amennyiben az értelem elgondolja, tisztán immateriális létezést nyer. A jó és a rossz
ezzel szemben önmagukban immateriálisak, lényegüket tekintve akcidentális, hogy
megvalósulnak-e ebben vagy abban a dologban. Az érvelés plauzibilitása érdektelen témánk
szempontjából. A szakasz mindenesetre egyértelművé teszi, hogy az esztimatív érzék
eredményeként olyan struktúrához jut az organizmus, amely tisztább (purior) és egyszerűbb
(vicinior est simplicitati), mint az előbb bemutatott fakultások tevékenysége révén
megragadott formák.134 Más szóval az esztimáció tevékenységeként olyan kognitív struktúrák
jönnek létre, melyek immaterialitásuk miatt az értelem fogalmaihoz hasonlítanak. Az
esztimatív érzék tevékenysége azért is fontos számunkra, mert a tulajdonképpeni értelemben
vett intenció az érzékelhető formák esztimatív érzékben való recepciójának eredményeként
jelenik meg. A mű első részében egy plasztikus leírás keretében Avicenna világos
szöveg világossá teszi, hogy az elvonatkoztatás az értelemben válik teljessé, de az anyagi akcidensektől való
megtisztulás már az érzékelési rendszerben kezdetét veszi, noha nem valósul meg tökéletesen.
132
Uo. 118-119.: „bonitas vero et malitia et conveniens et inconveniens et similia sunt in se res non materiales,
quibus tamen accidit esse materialitas. […] Ergo aestimatio apprehendit res materiatas et abstrahit eas a materia,
sicut apprehendit etiam intentiones non sensibiles, quamvis sint materiatae.”
133
Uo.11-15.
134
I.m. 119. 20-21.
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különbséget tesz érzékelhető forma (a tárgy külvilágbeli létezése) és az intenció (a tárgy
szubjektum számára való jelenléte) között:
A különbség egy forma és egy intenció megragadása közt a következőben áll: a forma az, amit
a belső és a külső érzék egyaránt megragad, ám a külső érzék előbb ragadja meg, majd átadja
a benső érzéknek, mint amikor a juh megragadja a farkas formáját – ti. alakját, affekcióját és
színét –, amit azonban előbb külső érzéke ragad meg s csak aztán benső érzéke. Az intenció
pedig az, amit a lélek az érzékelhető dolgokról ragad meg, noha a külső érzék azt korábban
nem ragadta meg. Ahogyan a juh megragadja az intenciót, amellyel a farkasról rendelkezik –
ti. hogy félnie és futnia kell tőle –, jóllehet ezt a [külső] érzék semmiképp sem ragadta meg.135

A szöveghely minden bizonnyal a legvilágosabb megkülönböztetés, amelyet Avicenna az
intenciók mibenlétével kapcsolatban az érzékelés vonatkozásában valaha is tett. Eszerint az
intenció – egyfajta eminens értelemben – az észlelés magasabb, a megértés fogalmiságát
közvetlenül megelőző absztrakciós szinthez tartozik, és olyan intencionális tartalmat jelöl,
amely meghaladja a külső érzékek nyújtotta érzéki információt. Fontos megjegyezni, hogy ez
a sajátos „szubjektív” elem nem abban az értelemben szubjektív, hogy az észlelő szubjektum
által szabadon konstituált volna.136 Az intenció valamiképpen „implikált” a farkas szagában,
alakjában és színében. A farkas valóban félelmetes, az intenciónak ez a „többlete” nem
önkényes az érzéki forma vonatkozásában.137 A farkas szaga, mozgása stb. a „félelmetesség”
jele (signum) a szubjektum számára, a színes, mozgó valami a „félelmetes jelentésével” bír a
juh számára.138 Másként: a farkas (sajátos mozgása, alakja stb. révén) a juh számára mint
félelmetes jelenik meg.139 A juh az intenció révén képes valamit mint valami (x-et mint F)
érzékelni, azaz észlelni, mégpedig oly módon, hogy a „mintnek” ez a szempontja túlmutat az
érzékileg közvetlenül adotton.

135

Avicenna Latinus I.5. 85-86: „Differentia autem inter apprehendere formam et apprehendere intentionem est
haec: quod forma est illa quam apprehendit sensus interior et sensus exterior simul, sed sensus exterior primo
apprehendit eam et postea reddit eam sensui interiori, sicut cum ovis apprehendit formam lupi, scillicet figuram
eius et affectionem et colorem, sed sensus exterior ovis primo apprehendit eam et deinde sensus interior; intentio
enim est id quod apprehendit anima de sensibili, quamvis non prius apprehendat illud sensus exterior, sicut ovis
apprehendit intentionem quam habet de lupo, quae scillicet est quare debeat eum timere et fugere, quamvis non
hoc apprehendat sensus nullo modo.”
136
Marina Paola Banchetti-Robino: Ibn Sina and Husserl on Intention and Intentionality, in Philosophy East and
West, vol 54, (2004 / January) 73.
137
McGinnis a következőt írja az esztimatív érzékről: „Its function, as has been noted, is to perceive the
connotational attributes, which again are not perceptible to the external senses, but which are nonetheless in
particular sensible objects.” Lásd Uő.:Avicenna, 113.
138
Banchetti-Robino: Ibn Sina and Husserl, 73.: „Intentions, according to Ibn Sınna, are what sensible form
‘means’ or ‘signifies’ to thepercipient subject.”
139
McGinnis: Avicenna, 98.: „internal senses… percieves the wolf as a threat”.
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Avicenna Fizikájában a tér és az idő észlelését is az esztimatív érzékhez köti,140 ami
talán segítségünkre lehet ennek a sajátos „intencionális többletnek” a pontosabb
megértésében. Hiszen az időt magát sohasem érzékelhetjük, az ugyanis nem maga a mozgás
(ami az érzék per accidens tárgya), hanem a mozgás mértéke. A mozgás mértéke aligha lehet
az érzékelés közvetlen tárgya, mégis valamiképpen implikált a mozgásban, és a belső érzék
ezt az intencionális tartalmat képes megragadni, képes azt észlelni.
Fontos utalnunk néhány szóban az érzékelés avicennai fiziológiájára is. Az érzékelhető
forma szükségképp valami anyagi szervben inkorporálódik (pl. a kristályos testben, a
pupillában), majd egy további lépésben ugyanezt a formát az ugyancsak korpuszkuláris
természetű spiritus (πνευµα / ruh) fogadja be és szállítja az agyba, ahol először az ugyancsak
materiális természetű homloklebenyben található közös érzék fogadja be. Innen azután a
formákat a pneumák továbbszállítják az agy egyre bensőbb kamráiban elhelyezkedő benső
érzékekbe. A külső és a belső érzékszervek tehát – Galénoszt követve – egyaránt materiális,
testi jellegűek.141 Az érzékelésből származó formák (majd később az intenciók) pedig hol a
különféleképp differenciálódott, korpuszkuláris jellegű pneumákban, hol pedig az érzék
különböző fajtáiban befogadottak, inkorporáltak.142
Az érzékelés fiziológiai alapjainak feltárása önmagában is rendkívül fontos a
skolasztikus tradíció megértéséhez, hiszen a 13. század az érzékelés fiziológiai alapjait
Avicennától meríti. Még fontosabb azonban számunkra az, hogy Avicenna az érzékelést a
graduális absztrakció révén az anyagtól való egyre teljesebb elvonatkoztatás folyamataként
interpretálja, azaz az érzékelésben az egyre növekvő immaterialitás folyamatát látja,
miközben az így létrejövő, az anyagtól egyre inkább eloldott formák testi szervekben,
fiziológiai folyamatokban „testesülnek meg”. Avicennát követve tehát nem kell ellentétet
látnunk abban, hogy egy teljességgel materiális természetű befogadóban létrejöhet egy olyan
entitás, amely bizonyos tekintetben az immaterialitás jegyeit mutatja.

1.4. Averroes intenció-fogalma
Az andalúz kommentátor a formák immateriális recepciójáról szóló arisztotelészi
szöveghelyet (424a19) a következőképpen értelmezi. Minden érzékre általánosan érvényes,
hogy az érzékelhető formákat oly módon fogadja be, hogy elvonatkoztat (abstrahit) azok
140

McGinnis: Avicenna, 114.
McGinnis: Avicenna, 112. Avicenna galénoszi fiziológiájához lásd R. E. Hall: Intellect, Soul and Body in Ibn
Sina, in Jon McGinnis (ed.): Interpreting Avicenna: Science and Philosophy in Medieval Islam, Brill, Leiden–
Boston, 2004. 62-87.
142
I.m. 110.
141
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anyagától. Ha ugyanis anyagukkal együtt fogadná be azokat, ugyanaz a létmódja volna
(idemesse haberent) a formáknak a lélekben, mint a külvilágban.143 Avicennát követve úgy
gondolja, hogy a forma kétféle létezéssel bírhat:144 egyik létmódja az, ahogyan a külvilágban,
az anyagban exisztál, míg másik létezési módja szerint a forma létezhet a lélekben is,
immateriálisan. Ez utóbbiak, a comprehensiones, vagy intentiones, nem találhatóak meg a
lelken kívül. A külvilágban ugyanis – ha nem irányul rájuk megismerés – nincsenek
intenciók, csak materiális dolgok.145 A megkülönböztetés meglehetősen világosnak tűnik,
legalább elsőre. Intenció eszerint csak az lehet, amelyet valamely megismerő fakultás felfog,
legyen az akár megértett, akár érzékelt valóság. Az intenciók köre tehát kitágul Avicennához
képest, aki intencióról csak a központi érzék (esztimatív fakultás) és az intellektus kapcsán
beszél. Az intenció fogalom kiszélesedik, immár jórészt felöleli azokat a valóságokat,
amelyek megnevezésére a későbbi, 13. századi skolasztikus használatban szolgál majd.
A kezdetben világos disztinkció az apprehensiones és a materiális dolgok között
éppen e ponton válik bizonytalanná, ugyanis az andalúz gondolkodó saját világos
terminológiai megkülönböztetését áttörve határozottan képviseli, hogy a levegőben is
létezhetnek intenciók, a fény, színek és a szagok formájában.146 Ugyanebben a szakaszban
röviddel később, amikor az arab kommentátor ahhoz az arisztotelészi passzushoz ér, miszerint
az érzék attól szenved el hatást, aminek színe, íze van, ám a hatást nem mint ilyen és ilyen
néven nevezhető dogoktól, hanem logosz szerint (κατὰ τὸν λόγον) szenvedi el,147 akkor a
„logosz szerint” fordulatot az „intenció szerint”, pontosabban az „intencióban” (inintentione)
fordulattal helyettesíti. Az érzék ugyanis nem szokásos változást szenved el az érzékelhető
dologtól, hanem a hatást csak intenció szerint szenvedi el. Mint írja: az érzék a színtől vagy a
hangtól szenved el hatást, azonban nem mint színtől és nem mint hangtól szenvedi el azt,
hiszen ha így lenne, akkor az érzék maga is szín vagy hang volna, nem pedig intenció.148 A
hivatkozott szakaszban tehát az arab kommentátor az alábbi pregnáns megkülönböztetésekkel
él:
143

F. S. Crawford, (ed.): Averrois Cordubensis Commentarium magnum in Aristotelis De anima libros,
Cambridge, Mass. The Medieval Academy of America, 1953. 317.
144
Averroes: Commentarium magnum,277.: „color habet duplex esse, scillicet esse in corpore colorato (et hoc
est esse corporale) et esse in diaffono (et hoc est esse spirituale)”. Lásd alább a spirituális létnél írottakat.
145
„extra animam non sunt neque intentiones neque comprehensiones, sed res materiales non comprehense
omnino.” Uo.
146
„Sicut color habet duplex esse, scillicet esse in corpore colorato (et hoc est esse corporale) et esse in diaffono
(et hoc est esse spirituale), ita odor habet duplex esse”. I.m. 277.
147
L 63. (424a 23)
148
„Idest, et secundum hunc modum patitur unusquisque sensuum ad eis a quibus naturaliter innati sunt pati, sive
colore sive sono, sed non patitur ab eo secundum quod est color aut sonus; quoniam, si ita esset, contingeret
quod, cum reciperet ipsum, esset color aut sonus, non intentio.” Uo.

45

a. a formák materiális (extra animam) és spirituális (in anima) létezésének különbsége;
b. a hatáselszenvedés kétféle módjának megkülönböztetése;
c. a szín és a szín intenciója között bevezetett különbség.
Az arab gondolkodó soraiból világos, hogy azt gondolja, hogy az arisztotelészi immateriális
recepció fogalma (424a19) nem más, mint a fenti megkülönböztetések. Az immateriális
recepció fogalma szükségképp az a-c megkülönböztetéseket implikálja: ha meg akarom
magyarázni az érzékelés jellegzetességét, szükségképp ezekkel a disztinkciókkal kell élnem.
Ugyanis ha a forma befogadása materiálisan történik egy szubjektumban, az a Kommentátor
szerint nem jelent mást, mint hogy a forma létmódja ugyanaz lesz a befogadottban, mint az
ágensben, azaz a befogadót faktikusan ilyenné vagy olyanná teszi: a rózsa tényszerűen
pirossá, a felmelegedett kő faktikusan forróvá válik. Ezzel szemben amennyiben a forma
intenciószerint létezik a „lélekben”,149 az nem teszi hordozóját faktikusan ilyenné vagy
olyanná: a pupilla nem válik pirossá, a szaglószerv nem válik szagossá. A kétféle létezési mód
kapcsán kétféle hatásgyakorlásról, vagyis kétféle változásról beszél, a materiális változásról
és az intencionális változásról – hogy a későbbi skolasztikus terminusokban fejezzük ki
magunkat.
A bemutatott szakaszban megtaláljuk mindazokat a nagy témákat, amelyek a későbbi
skolasztikus gondolkodóknál is sorra felbukkannak, főként a 13. század derekától kezdődően.
Ám az intencionális lét nagy témái – annak ellenére, hogy a későbbi gondolkodók jórészt az
általa lefektetett utat követik majd – Averroesnél éppen csak felbukkannak, és
kidolgozatlanok maradtak. Jó példa erre az intenciók közös (univok) okára vonatkozó kérdés,
amely a fent bemutatott „a” és „b”-jelű megkülönböztetés eredményeként szükségképp áll
elő. Ha ugyanis az érzékszervben egyedül intenciók léteznek, amelyeket nem materiális
változás hívott életre, akkor nem kell-e egy sajátos okot, egy „mozgatót” feltételeznünk,
amely a „spirituális létezés” előidézéséértfelel, ahogyan ezt az intellektus esetében is meg kell
tennünk? Vagy egyszerűbben: mi segít áthidalni a távolságot az alacsonyabb rendű anyagi
összetettség és a magasabb rendű,150 egyszerű formai, „pszichológiai” entitások között? Vagy
149

A problematika nem szűkíthető le pusztán a befogadók különbségére ti. arra, hogy az egyik esetben a forma
szubsztrátuma valamilyen matéria, míg az intentio befogadója nem materiális szubsztrátum, hanem „a lélek”,
hiszen az intenciót éppúgy materiális valóság fogadja be, ahogyan a piros szín hordozója a rózsa materiális
valósága. Az organum, az intentiók befogadója ugyanis anyagi, testi entitás. A problémához lásd még alább az
Averroes által bevezetett princípiumot az intencionális lét okának tárgyalása kapcsán.
150
Lásd ennek kapcsán pl.Cajetanus megjegyzését: “Supponit secunda quaestio ista quod esse intentionale sit
spirituale quodammodo, ac per hoc nobilius quam sit esse sensibilis. [...] Dicente Aristotele quod sensus est
receptivus specierum sine materia, quia igitur ignobilius non potest agere nobilius se, ideo Averrois dubium
movit: unde resultat spiritualitas haec sensibilium?” (Commentaria in De Anima Aristotelis, II. 11. 265.). Idézi
C. Leijenhorst: Cajetan and Suarez on Agent Sense: Metaphysics and Epistemology in Late Aristotelian
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ismét Arisztotelészhez visszatérve: hathat-e önmagában (per se) az érzékelhető dolog formája
közvetlenül az érzékre, vagy fel kell tételeznünk valamilyen egyéb ágenst is, amely mintegy
denudálja, absztrahálja a formát anyagától. Averroes eldöntetlenül hagyja a kérdést,
kommentárjában csupán egy külső mozgatóra vonatkozó homályos utalással szolgál válasz
gyanánt:
Mondhatná valaki, hogy az érzékelhető dolgok nem azon a módon mozgatják az érzéket,
ahogyan a lelken kívül vannak, mert az alapján mozgatják az érzéket, hogyintenciók, mivel az
anyagban nem léteznek aktuálisan intenciókként, hanem csak potenciálisan. És erre nem
mondhatja valaki, hogy e különbség a hordozó különbsége miatt adódik, oly módon, hogy
intenciókká lesznek a spirituális anyag, azaz az érzék miatt, s nem valamely külső mozgató
miatt. Mert helyesebb azt tartani, hogy az anyag különbségének oka a formák különbsége, s
nem pedig hogy az anyag különbsége az oka a formákénak. S mivel ez így van, fel kell
tételeznünk valamely az érzékelhető dolgoktól különböző külső mozgatót az érzékekben,
miként az az intellektus esetében is szükségesnek bizonyult. […] Ám Arisztotelész hallgat
erről az érzékelés kapcsán, mivel ez rejtett [az érzékelés esetében] és nyilvánvaló az
intellektus kapcsán.151

Az idézett szakasz nagyfontosságú az intencionális lét és az azzal összefonódó problematika
későbbi alakulása szempontjából. A gondolatsor első érve az arisztotelészi anyagtalan
recepció gondolatának új formába öntése. Az immateriális recepció nem más, mint hogy
egyedül a forma és nem a kompozit dolog hat az érzékre.152 A Kommentátor szerint azonban
az arra adott magyarázatban, hogy miért egyedül a forma mozgatja az érzéket, nem utalhatunk
csupán az azt befogadó érzékszerv természetére. Ezt megvilágítandó bevezet egy újplatonista
elvet, amelyet a következőkben a formális redukcióaverroesi princípiumának (röviden
Averroes-elvnek) nevezünk majd, későbbi hivatkozásaink megkönnyítendő. Az elv azt
mondja ki, hogy a valóságban tapasztalható diverzitás oka nem az anyagban (a formákat
befogadók eltérő diszpozíciójában), hanem az aktív princípiumban, a formában, az ágensben
magában keresendő. Mármost az anyagi, kompozit formák csak potenciálisan képesek
Thought, in H. Lagerlund (ed): Forming the Mind, Essays on Internal Senses and the Mind/Body Problem from
Avicenna to the Medical Enlightment, Dordrecht, Springer, 2007. 242-43.
151
Averroes: Commentarium magnum,221.: „Et potest aliquis dicere quod sensibilia non movent sensus illo
modo quo existunt extra animam; movent enim sensus secundum quod sunt intentiones, cum in materia non sint
intentiones in actu, sed in potentia. Et non potest aliquis dicere quod ista diversitas accidit per diversitatem
subiecti, ita quod fiant intentiones propter materiam spiritualem quae est sensus, non propter motorem
extrinsecum. Melius est enim existimare quod causa in diversitate materie est diversitas formarum, non quod
diversitas materie sit causa in diversitate formarum. Et cum ita sit, necesse est ponere motorem extrinsecum in
sensibus alium a sensibilibus, sicut fuit necesse in intellectu. […] Sed Aristoteles tacuit hoc in sensu, quia latet,
et apparet in intellectu.”
152
L 64 (424a12)
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mozgatni az érzéket, ezért van szükség a princípium alapján egy olyan külső mozgatóra, tiszta
formára, mely a kompozit formát eloldja anyagától intencionális létet kölcsönözve számára,
pontosan annak analógiájára, ahogyan a phantasmákból (a potenciálisan érthetőkből) az aktív
intellektus mint külső mozgató aktuálisan érthető formákat generál.
Leijenhorst az idézett szakaszt az aktív érzék problémájával kapcsolja össze, kiemelve,
hogy a szöveghely a későbbi skolasztikus gondolkodók számára gyakran az aktív érzék
melletti érvek inspirálójául és kiindulópontjául szolgált.153 A talányos szakasz valóban
folytonos hivatkozásul szolgált az aktív érzék melletti későbbi vitákban. Ám túlzó volna azt
feltételezni, hogy az arab gondolkodó a lapidáris sorok megírása során egyedül az aktív
érzékre gondolhatott.154 A szöveg hatástörténete egy másik, legalább ennyire kézenfekvő
értelmezést is lehetővé tesz, mely alapján olyan külső mozgatóra kell gondolnunk, mint az
égitestek, ill. a fény, amely képes betölteni azt a szerepet, hogy az érzékelhető dolgokból
intenciókat generáljon.155

2.A fordítások és az esse spirituale terminus kialakulása
Az esse spirituale jelentésének pontosabb megértése végett először a spiritus kifejezés
értelmét szeretnénk alaposabban körbejárni. Korábban már vázlatosan áttekintettük a fogalom
ágostoni jelentéseit. Most azután kutatunk, hogy a latin fordítások miként készítették elő az
utat afelé, hogy a szó szert tehessen arra a neutrálisabb jelentésre, amely alkalmassá tette,
hogy a spirituális változás kvázi fizikai jellegét kifejezésre juttassa.

2.1.Avicebron (Solomon ben Judah Ibn Gabirol 1020 -1070)
A 12. században Dominicus Gundissalinus és Johannes Hispanus lefordítja Avicebron
legismertebb művét Fons vitae címen,156 mely a következő századra már figyelemreméltó
ismertségre tesz szert. Tamás maga is jól ismerte a művet, több tucatszor hivatkozik rá
153

Leijenhorst: Cajetan and Suarez on Agent Sense, 238.: „A legtöbb skolasztikus szerint a szpeciesz esse
intentionale-val, míg a tárgyak csupán esse materiale-vel bírnak. Másként, az anyagi tárgyban, az anyag-forma
együttesben a forma csupán in potentia létezik, míg az intencionális szpecieszek in actu formák, s mint ilyenek,
egy magasabb rendű, spirituálisabb természetet alkotnak. Néhány skolasztikus – Averroes felvetését követve –
azt gondolta, hogy mivel az alacsonyabb rendű nem képes előidézni a magasabb rendűt, valami, az anyagi
tárgynál magasabb rendű minőségnek kell fellépnie ahhoz, hogy a szpecieszek létrejöhessenek.”
154
Averroes a De sensu-kommentárjában az érzékelés közvetlen tárgyának (legalábbis az ízlelésen és a
tapintáson felül a többi érzék esetében) a médium által közvetített dematerializált entitást tartja. Lásd Aemilia
Ledyard Shields (ed.): Averrois Cordubensis Compendium libri Aristotelis De sensu et sensato, Cambridge,
Mass., 1949. 31.
155
Lásd ugyanezt a problémát alább, elsősorban Albertnél és Tamásnál.
156
Borbély Gábor: Civakodó angyalok, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2008. 122.
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írásaiban. Avicebron a műben olyan neoplatonista emanációs elméletet fejt ki, melynek
középpontjában az erő (vis) fogalma áll. A zsidó költő, gondolkodó szerint ugyanis minden
szubsztancia – imitálva az első okot – kibocsátja saját formáját. Ez azonban nem magának az
esszenciának a kiáramlását jelenti, hanem pusztán ennek erejéről (vis) vagy sugaráról (radius)
van szó. E kiáradásról azt állítja, hogy az valamiféle kép (exemplum), s noha a testből
származik, spirituális természetű,157 pontosabban valamiféle köztes az anyagi és a spirituális
között: „nem teljesen testi és nem teljesen spirituális, hanem a két szélsőség közötti.”158
Később, az intellektusban létező formák sajátosságainak tárgyalása kapcsán pedig a
következőt olvashatjuk nála: omnes formae sunt in intelligentia esse simplici et spirituali.159
Avicebron ennek kapcsán a spiritualitas-t a simplicitas-hoz és a subtilitas-hoz köti, és
szembeállítja azt az érzékelhető testeket jellemző spissitudo-val. S mivel a két szélsőség (ti. a
szubtilis-spirituális intellektus vs. a vaskos-anyagi test) nem találkozhat csak valami közép
által, mely mindkettőhöz hasonló, az következik, hogy az intelligentia csak az érzék
közvetítésével egyesülhet (uniatur) a testi dolgokkal, azaz csak az érzék által értheti meg
azokat.160 Később ez az extremitások (testi és spirituális) közötti közép gondolata
Averroesnél az esse spirituale fogalmában visszatér, ahogyan ennek nyomait a skolasztikus
hagyományban is fellelhetjük majd.

2.2. A spirituális lét fogalmának előzménye Avicennánál
A spiritus kifejezésnek az a fiziológiai jelentése, amely Avicenna különféle fiziológiai tárgyú
passzusainak latin fordításaiban annak a szubtilis létezőnek a jelölésére szolgált, mely az
érzékszervtől a központi érzékbe szállította a formákat, kétségkívül döntőnek mutatkozott a
spirituális lét skolasztikus fogalmának kialakulásában. Avicenna, aki behatóan ismerte az
antik orvosi tradíciót, saját orvosi tárgyú és az érzékelés fiziológiáját érintő szakaszaiban
átvette és sokrétűen alkalmazta e szubtilis testecske különféle funkcióit. Az érzékelés
részletesen leírt avicennai fiziológiájának hatása alól – jobb modell híján – nem volt képes
kivonni magát a skolasztikus tradíció, így az ingerközvetítésnek ez a kvázi fiziológiai
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D. C. Lindberg: Roger Bacon’s Philosophy of Nature, Clarendon Press, Oxford, 1983.
Clemens Baeumker (ed.): Avencebrolis (Ibn Gebirol) Fons vitae, Aschendorff, Münster, 1895. III.16. (112):
„haec actio non est corporalis absolutenec spiritualis absolute, sed est media inter utrumque extremorum”.
159
A teljes idézet a következő: „Concedis quod omnes formae sunt in intelligentia esse simlici et spirituali, aut
non?” Lásd i.m. V. 13. (281). Idézi J.A. Tellkamp: Sinne, Gegenstände und Sensibilia zur Wahrnehmungslehre
des Thomas von Aquin, Leiden, Brill, 1999. 68. 32-ik lábjegyzet.
160
I.m. V. 15. (284-285). Lásd ugyanezt a gondolatot Tamásnál in ST. I. 55. 2. ad 2: „Ad secundum dicendum
quod de extremo ad extremum non pervenitur nisi per medium. Esse autem formae in imaginatione, quod est
quidem sine materia, non tamen sine materialibus conditionibus, medium est inter esse formae quae est in
materia, et esse formae quae est in intellectu per abstractionem a materia et a conditionibus materialibus.”
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modellje a skolasztikus hagyomány érzékeléselméletének közkincsévé vált. Amint azt fentebb
bemutattuk, Avicennánál az érzékszerv által felfogott formákat az arisztotelészi és galénoszi
hagyományból örökölt spirituszok fogadják be. Hogy ennek kapcsán a párizsi ars fakultás
egyik 1220 körül keletkezett tananyagát idézzük, az intenció in spiritu, azaz spirituális lét
szerint „esse in spiritu” lesz befogadva,161 hiszen – a Boethius által közvetített neoplatonikus
princípiumnak megfelelően – a befogadott formák a befogadó létmódjának megfelelően
léteznek. Noha tehát Avicenna anyanyelvén nem állt rendelkezésre a „spirituális lét”
fogalmának megfelelő terminus, sőt mint azt bemutattuk, az intenciónak megfelelő
kifejezés(eket) sem használta abban a kiterjedt jelentésben, amiként az a skolasztikus
hagyományban majdan szerepet kap, az érzékelés fiziológiai részleteinek kibontásával volensnolens hozzájárult a terminus későbbi kialakulásához.

2.3. Al-Ghazali (Algazel 1058-1111)
A 13. század magiszterei számára a perzsa szufi gondolkodónak csupán egyetlen műve volt
ismeretes.162

Noha

Tamás

számos

alkalommal

hivatkozik

al-Ghazalira,

többször

egyenesidézetet hozva tőle,163 ezek mind ugyanarra a műre vonatkoznak, ahogy rendi
mesterének, Albertnek az idézetei is.164
Albert egyik hivatkozása különösen becses számunkra, mivel egyike azon kevés
szöveghelynek, mely világossá teszi, hogy maguk a 13. századi szerzők hogyan vezették
vissza az esse spirituale terminus értelmét. Albert egy bizonyos doktrinális pozícióra utal
161

Vö. D.A. Callus (ed.): The Power of the Soul. An Early Unpublished Text, in Recherches de théologie
ancienne et médiévale 19 (1952), 150. Lásd továbbá alább, a dolgozat anonim DA-kommentárokkal foglalkozó
részenek vonatkozó pontját.
162
Az arabisták között létezett olyan álláspont, hogy Tamás már fiatal korában találkozott Algazel tanításával a
nyílt szellemiségű nápolyi egyetemen. (Lásd Margaret Smith:Al-Ghazālī, the Mystic:A Study of the Life and
Personality of Abū Hāmid Muhammad Al-Tūsī Al-Ghazālī, London,Lusac & co. 1944, 220.). Ez ugyan nem
lehetetlen, ám az egyenesen bizonyos, hogy Tamásnak és kortársainak aligha lehettek ismeretei első kézből a
perzsa gondolkodó saját eszméiről, mivel ezekkel a latin világ majd csak a 14. században ismerkedik meg, és
akkor is csak Averroes Taháfut al-Taháfut (Destructio destructionum) című művének latin fordítása által
közvetítve. Lásd Hans Daiber: Islamic Roots of Knowledge in Europe, in Christoph Marcinkowski (ed.): The
Islamic World and the West, Lit Verlag, Bécs, 2009. 76.
163
Lásd pl. DV 1.12. arg 3., De unitate int. 2.
164
Tamás és Albertus Magnus idézetei Al-Ghazalitól valójában mind a szerző Makászid al-Falászifa (De
intentionibus philosophorum) című művére szorítkoznak, melyet Magiszter Johannes és Dominicus Gundisalvi
fordított le 1160 és 1190 között. (Vö. Borbély Gábor széljegyzetével in Aquinói Szent Tamás: Az értelem
egysége, Matúra bölcselet, Ikon, 1993. 61, valamint R. Pasnau – Ch. van Dyke: The Cambridge History of
Medieval Philosophy II, Cambridge University Press, 2010. 820.) Ez a fordítás Summa theorice philosophie
néven lett ismertté, és három részből, egy logikai, egy metafizikai és egy fizikai részből áll.A Makászidhoz alGhazali eredetileg egy prológust írt, amelyben tudatja célkitűzését, miszerint a továbbiakban bizonyos filozófiai
pozíciók cáfolatát nyújtja. Azonban a prológus kevéssé volt ismert a 13. század folyamán (csupán egyetlen
fennmaradt kézirata ismert), így a skolasztikus szerzők a műben közölt filozófiai pozíciókat paradox módon
annak a szerzőnek tulajdonították, aki éppen azok cáfolatára vállalkozott. Lásd Hans Daiber: Islamic Thought in
the Dialogeue of Cultures, A Historical and Bibliographical Survey, Brill, Leiden, 2012.133.
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(quidam voluerunt dicere), amely azt a létmódot, amely a szpecieszek médiumban való létét
jellemzi Averroeshez köti. Albert szerint Averroes a kifejezésben szereplő „spiritus”
kifejezésnek olyan testi jelentést tulajdonít, amely arra a „fénylő és finom (subtilis) testre”
vonatkozik, amely az állati organizmus megfelelő működésének eszköze. Albert a spiritusz
kifejezésnek ezt a szubtilis, testi értelmét vezeti vissza Algazelig, aki azt a következőképpen
definiálja:
A spiritus olyan finom test, melyet nedves kipárolgások alkotnak, s amelynek helye a szív. A
spiritus a vitális és animális erők hordozóeszköze, mely által az érzékelő és mozgató erők saját
eszközeikbe mennek át.165

A szakaszban nem nehéz felismerni a klasszikus orvoslás szóhasználatát. A spiritus (πνευµα)
kifejezés az anatómiai szövegekben gyakran bukkan fel,166 olyan szubtilis szubsztanciát
jelölve, mely a szívben keletkezik nedvességből és belélegzett levegőből, és az artériákon át
jut el a test részeibe (spiritus vitalis), így fenntartva az organizmus életét. Az agy
csatornáiban167 ennek egy része változáson esik át, ezt nevezték állati spiritusznak (spiritus
animalis), felelőssé téve a mozgásért, az érzékelésért és a mentális funkciókért, mint azok
egyfajta hordozóeszközét.168

2.4. A spirituális létkifejezés első előfordulása: Averroes
Averroes a De anima 421b8 - 421b12-ig terjedő szakaszait értelmezve a Filozófussal
összhangban kijelenti, hogy a szaglás, csakúgy, mint más érzékek, médiumra szorul. A
szaglás esetében ez a levegő vagy a víz, hiszen azok az állatok, melyek a vízben élnek éppúgy
képesek szaglás révén érzékelni, miként a madarak. A szakasz azon a ponton kezd érdekessé
válni, amikor példákkal is szolgál: az állatok ugyanis képesek nagy távolságokat bejárni
táplálékukért, s rátalálni arra is, amit – távolsága miatt – nem képesek meglátni. Így a méhek
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Bourgnet (ed.): Summae de creaturis II. 21. 5. (207.): „Spiritus est corpus subtile compositum ex vaporibus
humorum, cujus sedes est cor, et ipse vehiculum virtutum vitalium et animalium, per quem virtutes sensibiles et
motivae transeunt in sua instrumenta.”
166
Különösen fontosak ebben a tekintetben Galénosz írásai. Lásd A. J. Brock: Galen on the Natural Faculties,
W. Heinemann, London –New York, 1916. Intr. xxxiv. Az iszlám orvoslás galénoszi meghatározottságáról lásd
J. McGinnis (ed.): Interpreting Avicenna, Science and Philosophy in Medieval Islam, Brill, Leiden–Boston,
2004. 71. Valójában a πνευµα megtalálható már Arisztotelésznél is, mint ami a vér kipárolgásából a szívben
keletkezik, s aminek valamiféle szerepe van az érzékelés és a mozgás funkcióiban. Lásd i.m. 74. A klasszikus
orvoslás hagyománya ezt egészítette ki az animális spiritusz fogalmával.
167
Galénosz majmok agyában csövecskékkel sűrűn beszőtt területet (rete mirabile) talált, amelyet az emberi
agyban is feltételezett. Lásd Henrik Lagerlund (ed.): Forming the Mind, 173. n. 19.
168
Lagerlund: Forming the Mind,173.
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is képesek nagy távolságból rátalálni a táplálékukra, nem különben a halak s más állatok.169
Ennek okaként egyrészt a médium és az érzék viszonyát (ti. hogy a tárgy és az orr bizonyos
egymástól való távolságot igényel), másrészt a közeg fényes, égi természetét (amennyiben az
nem levegő mint levegő és nem is víz mint víz, hanem az, ami a kettőben közös) jelöli meg,
harmadrészt pedig az illat kettős természetére hivatkozik:
Sicut color habet duplex esse, scillicet esse in corpore colorato (et hoc est esse corporale) et
esse in diaffono (et hoc est esse spirituale), ita odor habet duplex esse, scillicet esse in corpore
odorabili et esse in medio; et illud est esse corporale et hoc spirituale, et illud naturale et hoc
extraneum.170

Noha a spirituális lét kifejezés elsőre nem várt különös helyen bukkan fel (ti. a szaglás
tárgyalása, nem pedig a formák immateriális recepciója kapcsán), ez a szöveghely a kifejezés
általunk ismert első előfordulása,171 azelőtt, hogy a skolasztikában mint terminus technicus
gyökeret vert volna. Averroes a szakaszban a spirituális lét fogalmát a materiális, testi léttel
állítja szembe. Azok tévedéséről beszél, akik szerint az illat valamiféle testi, korpuszkuláris
természet, mely az azt kibocsátó testtől a levegőn keresztül tovahaladva terjed minden
irányban. Ezt cáfolandó természeti megfigyelésekre hivatkozik, így a már Philoponosz által is
ugyanebben az összefüggésben hivatkozott tényre, ti. hogy a keselyűk óriási távolságból is
képesek ráakadni táplálékukra. Csak ezután következnek természetfilozófiai érvei, bizonyítva,
hogy az illat nem lehet anyagi természetű, hisz úgy képtelen volna ilyen óriási távolságok
áthidalására, mégpedig a következők miatt.
Először is a levegő és a tűz az a test, amely természetéből kifolyólag a legmesszebbre
képes kiterjedni. Ám ahhoz, hogy a keselyű példáján szemléltetett extrém nagy távolságba
eljusson a szag, a szagot kibocsátó teljes korpusznak levegővé vagy tűzzé kellene változnia
(azaz már nem volna szag). Továbbá az sem lehetséges, hogy az illat ezekkel az egyszerű
testekkel vegyületet alkosson, mivel az egyszerű testek nem vegyülnek a szagokkal. Az marad
tehát, hogy úgy van a szag a levegőben, ahogy a szín az átlátszó közegben, azaz spirituális
léte szerint. Majd a következő fordulatban differenciálja kijelentését: a színek létmódja
169

Averroes: Commentarium magnum,277. E „megfigyelések” aligha nevezhetőek újaknak, már megtaláljuk őket
Arisztotelésznél, a híres keselyű példát pedig, amely a skolasztika közkincsévé válik az illat intencionális
létezése melletti érvekben, ott találjuk már a görög kommentátoroknál is. Lásd Sorabji: From Aristotle to
Brentano, 235.
170
Averroes: Commentarium magnum, 277.: „Ahogy a szín létezése kettős, ti. a színes testben való létezés (ez
testi lét), valamint a lég átlátszóságában való létezés (ez pedigspirituális lét), ugyanígy az illat létezése is kettős,
ti. azillatos testben, és a médiumban való létezés. Amaz testi, ez spirituális lét, s míg az természetes, addig emez
külsődleges.” (A szövegben szereplő kiemelések tőlem).
171
Úgy tűnik így hivatkozik az esse spirituale kifejezés kapcsán Averroesre Albertus Magnus is. Lásd Bourgnet
(ed): Summa de creaturis 21. 5.

52

spirituálisabb, mint a szagé vagy a hangé, hiszen ez utóbbiakat szemben a színekkel, a
légáram képes elfújni, ám ebből nem következik az, hogy a szag vagy a hang testek
volnának.172 A szín, a szag, a hang nem testek alevegőben, hanem ezeket a különleges
entitásokat közegükben egy sajátos létmód, a spirituális lét illeti meg.
Ibn Rushd ezzel a tisztán spirituális lét (pl. fogalom) és a tisztán materiális-korporális
létezés között utat enged egy köztes létmódnak. Arisztotelész De sensu et sensato című
művéhez írt kommentárában ugyanis az érzékelhető formák hármas létmódját ismerteti:
1. Az érzékelhető formák tisztán testi (purum esse corporale) léttel bírnak az érzékelhető
külvilágbeli tárgyakban.173
2. A formák tisztán spirituális módon (purum esse spirituale) léteznek, amennyiben a
lélek megragadta azokat.
3. Végül a médiumban a formák egyfajta köztes, mediális létezéssel bírnak (esse
medium).
Ennek az új ontológiai státusznak a közbeiktatását a kordobai gondolkodó Avicebron
szellemében indokolja: „a természet egyik ellentétből nem megy át a másikba, csakis valami
közép által. Emiatt lehetetlen a testitől a spirituálisig jutni, hacsak nem valami közép által.”174
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Averroes: Commentarium magnum, 278.
Tellkamp: Sinne, Gegenstände, 71.
174
„In medio habent [formas] esse medium inter purum corporale et purum spirituale: sic enim oportet esse,
quoniam natura non transit de opposito ad oppositum nisi per medium. Et propter hoc impossibile est ut
spirituale acquiratur a corporali nisi per medium, quod, quanto subtilius fuerit, tanto verior et certior erit
comprehensio”. Idézi Tellkamp: Sinne, Gegenstände, 71. n. 41.
173
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IV. ÁGOSTON A SPIRITUÁLIS LÉTRŐL
Ágoston témánkhoz közvetlenül kapcsolódó, ill. azt övező belátásai rendkívül gazdagok,
sokszínűek. Ide tartozik az ágostoni intentio-fogalom, amelyet Ágoston a De trinitate című
művében fejt ki legrészletesebben. Ez olyan irányulást, törekvést jelent, amely minden lelki,
intencionális aktus alapja. Ennek elemzését nem vállalhatjuk itt fel, de nem is tartozik
legszigorúbban az intencionális lét tematikájához.175 Közvetlen témánkat illetően sokkal
fontosabb az ágostoni „spirituális” fogalom jelentése, amely keretet adott a skolasztika és
Tamás számára a spirituális lét jelentésének kidolgozásához.
Szerencsés módon Tamás életművében fellelhetők olyan érzékelést tárgyaló
szakaszok, melyekben Tamás maga vezeti vissza a „spirituális” kifejezés értelmét egyenesen
Ágostonra. Ilyen rövid szöveghely a Summa theologiae pár soros válasza egy ellenvetésre,
ahol Tamás az érzékeléssel kapcsolatban beszél a De genesi ad litteram című ágostoni műben
szereplő „spirituális vízió” jelentéséről, amelyet a belső érzékhez kapcsol, amely képes olyan
testek hasonmásait megjeleníteni, melyek nincsenek jelen.176 Egy másik, beszédesebb passzus
a Compendium theologiae jóval részletgazdagabb szakasza, ahol Tamás a különféle
természeteket osztályozza anyagi mivoltuk, ill. anyagtalanságuk alapján. Tamás a szakaszban
– a szentháromságtani eredések teologémájához igazodva – az alapján rangsorolja a különféle
létezőket, hogy mi ered, mi származik tevékenységeikből.
Mint írja, az élettelen testekből csak úgy jöhet létre valami, ha ezeket a testeket egy
másik test mozgásba hozza. Az élőlények emellett képesek önmagukat mozgatni, valamint
különféle képességekkel is rendelkeznek. Van olyan tevékenységük, amely egyedül a testekre,
mint anyagi természetekre terjed ki. Ilyenkor a tevékenység eredménye testi valóság, amely
testileg különbözik létrehozójától, mégis testileg összekapcsolt azzal. Ilyen a táplálkozás,
vagy a növekedés tevékenysége. Az érzékelés ezzel szemben valamiképpen félúton van a
tisztán anyagi tevékenységek (testek mozgása, táplálkozás etc.) és a tisztán immateriális
tevékenységek (pl. megértés) között:
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A probléma tárgyalását lásd V. Caston: Connecting Traditions, Augustine and the Greeks on Intentionality, in
D. Perlel (ed.): Ancient and Medieval Theories of Intentionality, Brill, Leiden, 2001. 23-49. Relevanciáját
Tamásnál lásd R. Pasnau: Theories of Cognition int he Later Middle Ages, Cambridge University Press, 1997.
134-138.
176
ST I. 78. 4 ad 6: „Ad sextum dicendum quod Augustinus spiritualem visionem dicit esse, quae fit per
similitudines corporum in absentia corporum. Unde patet quod communis est omnibus interioribus
apprehensionibus.”
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Vannak azonban bizonyos képességek, amelyek tevékenységei ugyan nem lépnek túl a
testeken, mégis elérik a testek szpecieszeit, azáltal hogy anyag nélkül fogadják be azokat,
amint az az érzékelő lélek valamennyi képességére igaz, hogy – miként a Filozófus mondja –
az érzék a szpecieszeket anyag nélkül fogadja be. Jóllehet az ilyen képességek a dolgok
formáit valamiképp anyagtalanul [immaterialiter] fogadják be, ezt mégsem testi szerv nélkül
teszik. Ezért amennyiben az ilyen lelki képességekből ered valami, az nem valami testi dolog
lesz, ill. attól, amelyből eredt nem testileg lesz különböző vagy ahhoz testileg hozzá tartozó,
hanem testetlenül és valami módon anyagtalanul, noha nem teljesen testi szerv közreműködése
nélkül. Így születik az állatokban az elképzelt dolgok képeinek megformálása, amelyek a
képzeletben nem úgy vannak benne, mint test a testben, hanem valamiképp spirituális módon,
ezért nevezi a képzelet nyújtotta látványt Ágoston spirituálisnak. Ha pedig a képzelet
tevékenységéből eredhet valami nem testi módon, mennyivel inkább megtörténhet ez az
értelmes rész tevékenysége révén, amely tevékenységéhez testi szervre sem szorul, hanem
tevékenysége teljesen anyagtalan.177

A szakaszt a dolgozat Tamásra vonatkozó részében részletesebben elemezzük majd. Itt
pusztán a hivatkozott ágostoni doktrína témánk szempontjából releváns összefüggéseinek
felvázolására szorítkozunk. Az érzékelőrendszert Tamás szerint egyfajta köztes státusz illeti
meg. Egyrészt ugyanis vitathatatlanul rendelkezik anyagi, testi jellegzetességekkel, hiszen
nincs érzékelési aktus testi érzékszerv közreműködése nélkül. Másrészt az érzékelés
valamiféle immaterialitást is mutat, hiszen képes a formákat (eredeti) anyaguk nélkül
befogadni. Emellett az érzékelt forma (az intenció) az érzékszervvel nem testileg azonos
valóság. A dolog formáját az érzék nem azon a módon asszimilálja, ahogyan az
emésztőrendszer a táplálékot, saját anyagává alakítva azt. De az érzékelt forma nem is úgy
különbözik az érzékszervtől, ahogyan két testi dolog (pl. a szülő és leszármazottja)
megkülönböztethető egymástól. Ugyanez az anyagtalanság még világosabban mutatkozik
meg a képzelet aktivitásában, hiszen a képzelethez nem szükséges egy érzékelhető tárgy
fizikai jelenléte, és jóllehet testi szervben megy végbe, aktivitásának eredményei, az elképzelt
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CT I. 52. (42. 97. 22-47.): „Sunt autem quaedam uires, quarum operationes etsi corpora non transcendant,
tamen se extendunt ad species corporum, sine materia eas recipiendo, sicut est in omnibus uiribus animae
sensitiuae: est enim sensus susceptivus specierum sine materia, ut philosophus dicit. Huiusmodi autem uires,
licet quodam modo immaterialiter formas rerum suscipiant, non tamen eas suscipiunt absque organo corporali. Si
qua igitur processio in huiusmodi uiribus animae inueniatur, quod procedit non erit aliquod corporale, uel
corporaliter distinctum aut coniunctum ei a quo procedit, sed incorporaliter et immaterialiter quodam modo, licet
non omnino absque amminiculo organi corporalis. Sic enim procedunt in animalibus formationes rerum
ymaginatarum, quae quidem sunt in ymaginatione non sicut corpus in corpore, sed quodam spirituali modo: unde
et ab Augustino ymaginaria uisio spiritualis nominatur. Si autem secundum operationem ymaginationis procedit
aliquid non per modum corporalem, multo fortius hoc accidet per operationem partis intellectivae, quae nec
etiam in sui operatione indiget organo corporali, sed omnino eius operatio immaterialis est.”
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formák, nem vezethetők le szervének (az agy) anyagi sajátosságaiból, bizonyos
függetlenséget mutatnak a képzelőtevékenység anyagi bázisától, anyagi szervétől. Ezt a
sajátos, nem tisztán anyagi, de nem is tisztán anyagtalan létezési módot, amely az érzékekben
létező formákat jellemzi, nevezi Tamás „spirituális létnek”, és az ebben a terminus
technicusban szereplő „spirituális” kifejezés jelentését vezeti vissza a domonkos szerző egy
ágostoni szakaszra.178
A De genesi ad litteram című művének hatodik és hetedik fejezetében Ágoston a
misztikus vízió problémakörén belül a különböző „látványok” megkülönböztetésével
foglalatoskodik. A hatodik fejezetben megkülönbözteti a testi látványt, valamint a spirituális
látványt, „amelyben a távollevő testeket mint testi dolgokat gondoljuk el”,179 végül a
megértést, azaz az értelmi látványt. A vízió első fajtájának Augustinus az érzékelést tartja. Ez
a látvány „a szemek által jön létre, amikor a szemünkkel látjuk a betűket.”180 A számunkra
releváns második fajta látványról Ágoston a következő terminológiai tisztázást adja:
a másodikat szelleminek [nevezzük], mivel mindazt, ami nem test, de mégis valami, joggal
nevezzük szellemnek: a távollévő test képmása ez, amely nem azonos a testtel, de hasonló
hozzá, és nem azonos azzal a szemlélettel sem, amellyel látjuk.181

Különös, hogy Tamás annak a „spirituális” kifejezésnek a jelentését, amelyet jobbára az
érzékelésben szerepet játszó intenciók létezési módjának jellemzésére szán, egy olyan
szakaszra vezeti vissza, amely éppenséggel nem az érzékelésről szól, hanem az érzékelés testi
jellegzetességével állítja szembe a képzelet szellemi tevékenységét. Hovatovább, a szakasz
szövegkörnyezetéből az is világos, hogy Ágoston a képzeleti tevékenységet nem az
érzékeléshez, hanem a gondolkodáshoz kapcsolja. A távollévő, még sosem látott dolgokat
„elgondoljuk” (cogitamus), nem pedig érzékeljük.182 Mégis ezekben a sorokban kell
keresnünk a tamási idézet alapgondolatát: a képzeleti intenció nem azonos azzal a testtel,
aminek a hasonmása, sem pedig magával a képzeleti tevékenységgel, „amellyel látjuk”;
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Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, sect. III., Tempsky & Freytag, Prága–Bécs–Lipcse,1894. XII. 6.:
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De genesi ad litteram XII. 15.: „ipsum quippe coelum et terram, et ea quae in eis videre possumus, etiam in
tenebris constituti cogitamus”.
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azonban ezektől aligha különböztethető meg úgy, ahogyan két test különbözik. A corporale –
spirituale – intellectuale hármasságnak az ágostoni szövegben (VII. 16.) leírt hierarchiája
alighanem alapvető fontosságú Tamás spirituális létről vallott felfogásának megértéséhez.
Tamás ugyanis az intenciók spirituális létezését pontosan ebben az értelemben fogja fel
egyfajta „köztes” létezésnek, amely már bizonyos szempontból nem testi, materiális létezés,
de nem is tiszta immateriális megvalósultsága egy formának.
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V. A SPIRITUÁLIS LÉT FOGALMA A 13. SZÁZAD KÖZEPÉN
A LÉLEKFILOZÓFIAI KOMMENTÁROKBAN

R. Gauthiera Leonina kiadás bevezetőjében számba veszi Tamás De anima-kommentárjának
forrásait.183 Ezek között szerepel egyebek mellett Themisztiosz parafrázisa, az ars fakultás
névtelen mestereinek máig kiadatlan kommentárai, valamint három közel egy időben
keletkezett, a translatio vetust használó De anima-kommentár, melyek témánkhoz illeszkedő
szakaszait alább vázlatosan bemutatjuk. A spirituális lét fogalmának kialakulása tekintetében
figyelmet érdemel továbbá egy korai, a 13. században széles körben ismert lélekfilozófiai
traktátus is.
A De potentiis animae, egy ismeretlen magiszter 1220-1230 között írt lélekfilozófiai
traktátusa, amely a középkor folyamán jól ismert volt, s amelyet utóbb D. A. Callus adott
ki.184 A művet R. A. Gauthier egy ismeretlen, angol származású teológus magiszternek
tulajdonította, 1225-re datálva keletkezését.185 Ezt követően egy 1240 körül keletkezett De
anima expozíció kerül bemutatásra.186 Amennyiben az időpont-meghatározás helyes, úgy ez a
legkorábbi ismert, a keresztény nyugaton született teljes Lélek-kommentár.187 A szöveget első
modern kiadója M. Alonso Petrus Hispanusnak tulajdonította. Alonso eljárása a szerzőség
megállapítására – mint arra Gauthierfelhívta a figyelmet – nem alapult megfelelő
evidenciákon.188 A mű szerzőjét utóbb Rega Wood kodikológiai, stilisztikai és doktrinális
alapokon a ferences Richard Rufus személyében azonosította.189 Anélkül, hogy a szerzőség
kérdésében állást foglalnánk, s hogy ezt az expozíciót könnyebben megkülönböztessük a
többi ismertetésre kerülő kommentártól, a továbbiakban Richard Rufus műveként
hivatkozunk rá. A mű első modern kiadása a kommentár II és III. könyveit tartalmazó
Alonso-féle, a madridi kéziraton alapuló kiadás, emellett napjainkban készül a szöveg
teljesebb, az erfurti kéziraton alapuló kritikai kiadása (Redactio longior). A szöveg
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bemutatása során az elérhető rövidebb változatot használjuk (Redactio brevior).190 Ezt a
Sententia super II et III De anima, a Bazan kiadásában megjelent, 1246/47-re datált szöveg
bemutatása követi.191 A szöveg azért is különösen érdekes, mert Gauthier felveti annak a
lehetőségét, hogy Tamás az 1246/47-es tanév folyamán Párizsban a szabad művészetek
fakultásán hallgathatta a kommentár alapjául szolgáló Lélekről szóló előadássorozatot.192 B.
C. Bazan, a szövegkiadás bevezetőjének szerzője már sokkal szkeptikusabb: tartózkodik attól,
hogy akár a szerzőség, akár a szöveg keletkezési helyét illetően találgatásokba bocsátkozzék.
Álláspontja szerint még a szöveg párizsi kötődése felől sem lehetünk bizonyosak.193 A szöveg
karakteréről annál határozottabb vélemény formálható. A kommentáron a De potentiis hatása
érezhető, amely doktrinális elemeken túl szerkezeti struktúráiban is feltűnően érvényre jut. A
másik markáns befolyást a szövegre Averroes Nagykommentárja gyakorolta. Az ismeretlen
szerző időnként szinte szó szerint követi azt.194 A szöveg kifejezései, fordulatai markáns
tanúi, hogy a kommentár írója folyamatosan konzultált a kordobai gondolkodó munkájával. A
kommentár érdekességét tehát aligha eredetisége adja. Ám a szöveg annál hívebb tanúja
annak, hogy Averroes intencionális léttel kapcsolatos nagy témái hogyan váltak a nyugati
gondolkodás közkincsévé. A kommentárok sorát a Lectura in librum De anima bemutatása
zárja, az ars fakultás ismeretlen mesterének előadását tartalmazó 1246/47-re datált reportatio,
amelynek szövegét Gauthier adta ki 1985-ben.195

1. De potentiis animae
Gauthier szerint az esse spirituale terminust a latin világban elsőként a De potenciis animae
című mű vezette be.196 A mű egyik szakasza gondos megkülönböztetést tesz a szín különféle
létmódjai között. Kivételesen a szöveget latinul idézzük, hiszen éppen a latin fordulatok
világítják meg, középkori szerzője miképp fogta fel az esse spirituale terminus értelmét.
Habet autem forma uisibilis alterum esse in subiecto et alterum in medio et alterum in organo. Namin
subiecto habet esse materiale, in medio autem (quod est aer) habet esse quodam modo materiale et
quodam modo non. Nam quantum est de natura lucis, que facit inmutationem, habet esse spirituale;
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quantum autem de natura aeris esse materiale. In oculo uero, cum sit humor cristallinus, est ibi natura
transparentis et lucidi; et quantum est ibi de natura lucidi, habet esse spirituale, licet aliquo modo fuerit
materiale secundum quod recepit figuram: oportuit enim organum habere conuenienciam cum medio et
cum obiecto; illud uero quod est in spiritu esse spirituale est.
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A szövegben a létmódok averroesi hármassága bukkan fel, de egészen sajátos értelemben. A
forma médiumban való köztes létezését az ismeretlen azzal magyarázza, hogy az bizonyos
szempontból materiális létezés, hiszen egy testben, ti. a levegőben valósul meg. Másfelől
azonban, a fénynek köszönhetően – amely úgy tűnik maga is spirituális létező – spirituális
létezése van. Természetesen részben ugyanez igaz az érzékszervre is, hiszen annak ugyanúgy
transzparens anyagból kell állnia, mint a levegőnek. Ám az érzékszervek csatornáiban a
spirituszok (pneumák) is jelen vannak, amelyek a formákat a belső érzék felé tovább
közvetítik, ezekben tehát (in spiritu) spirituális létük (esse spirituale) van.198 A szöveg tehát
úgy tűnik, hogy az esse spirituale terminust az esse in spiritu fordulatra vezeti vissza, ahogy
később lényegében Albert is ugyanígy jár el.

2. Richard Rufus De anima-expozíciója
A kommentár egyik legmarkánsabb gondolata a fény természetével és testekkel való
viszonyával kapcsolatos. Szerzője szerint ugyanis létezik egy közös égi természet, amelyben
minden test részesedik az égitestektől az elemekig: a lux incorporata.199 A kommentár szilárd
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forma” (formam primam corporalem), amely az anyagot dimenziókkal ruházza fel (Lásd R. Grosseteste: De luce
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quae hoc facit per se". (Baeumker: Die Philosophischen Werke des Robert Grosseteste, 51.). Innen már csak egy
lépés, hogy az érzékelhető formák közegben való terjedését a fényre vezesse vissza. (I.m. 84.) Rufus
kommentárjának hasonlóképp meggyőződése, hogy az intenciók generálásáért a fény a felelős, mint ahogyan az
a gondolat is előkerül benne, hogy a fény az a közös természet, amely minden létezőt, mint valamely közösen
birtokolt tökéletesség köt össze. Grosseteste pszichológiájában továbbá a fény felel a test és a lélek egyesítéséért
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meggyőződése, hogy ez az inkorporált fény az oka mind a dolgok létben való
megmaradásának, mind pedig annak, hogy az egyik test hatást képes kifejteni a másikra.200
Rufus gondolkodásában az arisztotelészi fizika princípiumai gazdagon megtermékenyülnek a
Grosseteste-i fény-metafizika szellemdús elemeivel (pl. a fényfelelős a testi dimenziók
létrejöttéért). Ez a peripatetikus-újplatonikus fúzió teszi világossá, miért éppen a fény az, ami
lehetővé teszi, hogy a létezők (az érintkezés révén) egymással fizikai interakcióba kerüljenek
kifejtve azokat a hatásokat, amelyek őket sajátosan jellemzik. A kommentár (Rufus Fizikakommentárával összhangban) ezt a „testbefoglalt”, „megtestesült” fényt az arisztotelészi
ötödik elemmel azonosítja.201 A szerző az elemek és a lélek kapcsolatát firtatva a következőt
írja:
mivel [az elemek] egyedi formákkal rendelkeznek […] az anyaghoz vannak kötve, nem képesek
önmaguktól [de se] önmagukon túli [extra se] hatást kifejteni, sem pedig valamely
tevékenységet gyakorolni [nec aliquid agere], hanem csak a magasabb rendű formákban, ti. az
ötödik elem természetében való részesedés révén.202

A szakasz szövegkörnyezete világossá teszi, hogy az a funkció, amelyet a fény a holdalatti
világban betölt, kiszélesedik, immár nem merül ki pusztán abban, hogy képes hatást
gyakorolni, „mozgatni” a holdalatti testeket.203 A passzus kontextusát ugyanis az a kérdés
alkotja, vajon a lélek levezethető-e testi elemekből. Ennek kapcsán veti fel, vajon az elemek
természetéből egyáltalán levezethetőek-e az összetett testek, azaz: az elemek képesek-e
önerejükből összetett testeket konstituálni? A magiszter válasza, hogy nem: az a „többlet”,
azok az új sajátságok, amelyek az összetett testeket jellemzik az elemi testekkel szemben,
nem vezethetőek le ez utóbbiakból, ezért a fény, az égitestek a felelősek.204 A probléma és a
magyarázati séma összefoglalva a következő: az elemekből nem vezethetőek le a komplexebb
működések. Az egyszerű és a magasabb rendű komplex működések közötti űrt valami
is (Vö. C. C. Riedl: Robert Grosseteste On Light, Marquette U.P., Milwaukee, 1942. 8.). Ugyanezt a gondolatot
találjuk meg a Rufusnak tulajdonított kommentárban is (Richard Rufus of Cornwall: In Aristotelis De anima,
Redactio brevior lib. II. pars 11. c. 39.). A Grosseteste-i tézisek átfogó kritikájához a fény természetét illetően
lásd Albertus Magnus: De anima II. tr. 3. c. 10-11.
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magasabb rendű entitásnak kell kitölteni, az égitestek formájának, a fénynek. Ez a
magyarázati séma úgy tűnik képes egyszerűen áthidalni a materiális lét és a spirituális lét
közötti távolságot is. A kommentár írója azonban differenciáltabb álláspontot képvisel a
kérdésben. Pozícióját először a látás, azaz a színek és a fény viszonya felől vegyük
szemügyre.
A kommentár vonatkozó szakasza Averroest követve arra a kérdésre keresi a választ,
hogy vajon ahhoz van-e szükség fényre, hogy a szín képes legyen hatást gyakorolni a
közegre; vagy pedig ahhoz, hogy a közeg képes legyen befogadni a szín-szpecieszt. A szerző
válasza egyértelmű. A fogyatékosság (indigentia) nem a befogadó közeg, hanem a színek
oldalán áll fenn: „hiszen az inkorporált fény az oka a színek létrejöttének”.205A szerző ezen a
ponton a materiális lét – spirituális lét párhuzamnak megfelelően megkülönbözteti az
inkorporált testi jellegű fényt és azt a fényt (lux) amely arra szolgál, hogy a színt eloldja
(absolvere) eredeti anyagától. Az inkorporált fény ugyanis az adott létező anyagához van
kötve, és úgy tűnik, a szín felületeken való anyagi konstitúciójáért felel. Ezzel szemben a nem
„megtestesült” fény (lux non incorporata), mivel a színes dologgal a közegben érintkezik,
képes a színt eloldani eredeti hordozójától, így előidézve a színek közegben való létrejöttét,
azaz spirituális létezését.206 Érdemes egy pillantást vetni arra is, hogyan körvonalazza a
kommentár szerzője a hang sajátos létezési módját is.
A hang kétféle létmódja (materiális és spirituális) az alexandroszi argumentum egy
változata kapcsán merül fel a szövegben. A hang ugyanis a levegő mozgásával keletkezik.
Ám ha a levegő adott helyén két ellentétes mozgás találkozna, kioltanák egymást.207 A szerző
ennek kapcsán vet fel egy plauzibilis megoldást (Ad hoc posset faciliter responderi). Eszerint
minden érzékelhető tárgynak közös az eredete, ti. a fény. Nem abban az értelemben, hogy
például a szín maga volna a fény, hanem hogy a szín a fényben gyökerezik (radicatur in
luce). A szín ugyanis nem fény, hanem a fény ragyogása, kisugárzása (splendor). Ami pedig
igaz a szín, igaz a többi érzékelhető tárgy vonatkozásában is. Mondhatjuk ugyanis, hogy az
inkorporált fényből valami színné, hanggá stb. változik (aliquod esse lucis incorporatae cedit
in colorem). E folyamat pedig nem más, mint magának a fénynek a nem testi, spirituális
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I.m. Lib. II. pars 6. c. 18.
Uo.: „Et quia sic est lux illa alligata corpori, non potest color de se se facere extra se. Et propterea de se non
sufficit movere medium, sed indiget praesentia lucis non sic incorporatae. Et quia huiusmodi lux quae facit
colorem movere aerem non potest esse in illo corpore cuius est color – sic enim ligata esset et non potens
absolvere se – oportet illam lucem esse contiguatam colori in aere extra, in quo aere non sic potest ligari et
terminari.”
207
Rufus: De anima II. pars 10. c. 21. sc.
206
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változása (mutatio spiritualis).208 A bemutatott álláspont ugyan némi feszültségben áll a
színek kapcsán bemutatottal, ám kétségkívül szoros rokonságot mutat azzal. Okkal
feltételezhető, hogy a szerző által preferált gondolatmenetről van szó. Ám a szakasz egy
olyan fordulattal folytatódik, amely kifejezi, szerzője tudatában van annak, hogy ez a
megoldási kísérlet nem harmonizál az Arisztotelész által előadottakkal.209 Ezért tekintetbe
vesz egy másik, a Filozófus soraihoz jobban illeszkedő teóriát.
Eszerint a hangot továbbító levegőben kétféle mozgás lehetséges. Az egyik esetében
lehetséges vele ellentétes mozgás, a másik esetében nem. Az első esetben egyszerű
helyváltoztatásról, míg a második esetén rezgésről (tremor) van szó. A szerző ezt követően
megkülönbözteti a hang materiális és spirituális létezését. Ennek megértéséhez leszögezi,
hogy hang kétféleképpen származik: vagy úgy, hogy egy dolog eredetileg összetartozó részeit
széttépjük, vagy úgy, hogy különálló részeket összeütünk. A levegőben a rezgés hatására
ilyen kettős mozgás keletkezik: a közeg egyik részén összeütköznek és összetömörödnek a
levegőrészecskék (ez a hang materiális léte), másutt egymástól eltávolodva megritkulnak, így
a levegő egy része ritkábbá, ezért anyagában szubtilisabbá válva (est subtilior quam prius fuit)
képes spirituálisabb módon (inesse spiritualiori) befogadni a hangot.210 Ha ezek után a külső
érzék tárgyairól áttérünk az érzékelés általános összefüggéseire, világossá válik a materiális és
intencionális lét megkülönböztetésének tétje is.
A kommentár a korszakot jellemző általános meggyőződésnek ad hangot amikor
kijelenti, hogy az érzékelhető formák ontológiailag szükségképp alacsonyabb rendűek (vilius),
mint maga az, ami érzékel, ti. az érzékelő lélek. Mivel pedig a nem anyagira nem hathat az
anyagi, az érzékelhető testi formák nem képesek közvetlenül a lélekre hatni, csupán a testi
jellegű érzékszerv, az organum közvetítésével.211 S mivel az érzékelő lélek az érzékszervvel
egyesült (radicatur in anima), az érzékszerv változása változást okoz (alteratio) magában a
lélekben is, ez maga az érzékelés.212 Mindehhez gyorsan hozzáteszi, hogy magában a testi
208

Uo.: „Posset igitur dici quod aliquod esse lucis incorporatae cedit in colorem, et aliquod esse lucis
incorporatae cedit in sonum, et sic de aliis sensibilibus. Et sic posset dici quod haec immutatio non est corporalis,
sed mutatio spiritualis ipsius lucis.”
209
Uo.: „Sed illud non consonat sententiae verborum Aristotelis”.
210
Uo.: „In aere autem consequenter rarefacto per talem motum tremoris est sonus in esse suo spirituali; tremor
enim ex hoc quod per violentiam distrahit unam partem ab alia rarefacit ipsum aerem et subtiliat eius materiam.
Et per naturam qua aer est subtilior quam prius fuit potest recipere sonum in esse spiritualiori quam in aere
percusso et diviso materialiter et corporaliter.” (Dőltbetűs kiemelések tőlem).
211
I.m. II. pars 1. c. 12.
212
A szerző által következetesen érvényre juttatott megkülönböztetések materiális lét – spirituális lét / testi
érzékszerv – szellemi természetű érzék (vis apprehensiva) között hajlamossá tehetik olvasóját egyfajta
dichotómia feltételezésére az érzékszerv és az érzék között, mintha az érzékben zajló változásokkal
párhuzamosan történne meg az érzék intencionális változása. Ám ezzel szemben szerzőnk világossá teszi, hogy
magában a testi érzékszervben is intencionális (spirituális) változás zajlik, másrészt pedig nem két külön,
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szervben sem materiális létük szerint lesznek befogadottá a formák, hanem a spirituális
létezés szerint. Ennek feltétele pedig az érzékszerv struktúrájában keresendő. Mindez
világosabbá válik abban a szakaszban, ahol a szerző a Filozófus sorait követve arra keresi a
választ, hogy miért nem érzékelnek a növények.
Arisztotelész válasza a felvetett problémára abban állt, hogy a növények egyrészt nem
rendelkeznek középpel, másrészt olyan princípiummal, amely a formákat anyagtalanul
fogadná be. A középkori kommentátor érdekes értelmezését adja e két szempontnak.
Párhuzamba állítja az érzékelő lény érzékszervének ontológiai struktúráját a nem érzékelő
vegetatív lények testi felépítésével. Szerinte ameddig minden érzékszerv „bizonyos
középaránya minden neki megfelelő spirituálisan létező érzékelhető tárgynak”,213 addig a
vegetatív lény szerve a materiálisan létező ellentétes minőségeknek egy bizonyos aránya, így
a vegetatív szervet a rá ható ágens materiálisan változtatja meg (immutat ipsum materialiter),
míg az érzékszerv egyedül spirituális változást szenved el.214
Vagyis a materiális és spirituális lét megkülönböztetése mögött azt a neoplatonikus
princípiumot kell keresnünk, hogy anyagtalanra nem hathat anyagi. Ezért szükséges a
kommentár írója számára, hogy hangsúlyozza az érzettárgyak közegben és érzékszervben való
spirituális létezését. De ugyanezt meg is fordíthatjuk: mivel az állati lélek spiritus, képes a
spirituális létező hatását felfogni.215 A kommentár alapján tehát úgy tűnik az érzékelő lény két
szempontból magasabb rendű, mint a növényi létezés: egyrészt olyan szervvel rendelkezik,
mely a spirituálisan létező formák vonatkozásában közép, másrészt a formákat spirituális
létük szerint képes befogadni. E spirituális változás lényegét továbbá a szerző abban látja,
hogy amíg a szokványos fizikai változások során az új forma eltörli a régit (corruptio), addig
az érzékelés esetében salvatioról, azaz egy előzetesen (potenciálisan) birtokolt forma (forma
praehabita) „megőrzéséről”, pontosabban teljesebb megvalósulásáról (completio) van szó.216
Ez azonban nem minden. Lapidáris tömörséggel bár, de a középkori szerző kifejezésre juttatja

párhuzamosan végbemenő folyamatról van itt szó: „Sensibile autem secundum actum non primo immutat
organum, et organum immutatum immutat virtutem sensitivam, sed est immutatio organi solum passio, quia
eadem immutationequa immutatur organum immutatur simul et virtus in organo fundata.” I.m. uo.
213
„omne organum virtutis sensitivae est quaedam media proportio omnium suorum sensibilium spiritualiter
exsistentium” Lib. II. pars 1. 12.
214
Uo.: „Sed organum sive subiectum virtutis vegetativae est aliqua proportio contrariorum materialiter
exsistentium, sicut aliquod corpus vere complexionatum inquantum huiusmodi, et propterea forma immutans hoc
organum immutat ipsum materialiter et in ipso reperitur materialiter et non spiritualiter.”
215
„Et propterea, cum anima sit spiritus, hanc immutationem potest percipere.” Uo.
216
Rufus: De anima II. pars 11. c. 37.: „est quoddam pati quod consistit in corrumpendo formam praehabitam, et
in huiusmodi actione et passione non tenet dicta illatio, ut patet in calido et frigido; quoddam autem non in
corrumpendo, sed salvando formam praehabitam et in recipiendo maiorem completionem per agens, et
huiusmodi passione patitur sensitivum a sensibili secundum actum.”
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azt is, hogy az érzékelés nem merül ki pusztán a spirituális recepcióban, hanem a lélek ezen
felül reflektál is arra, hogy érzékel:
az érzékszervben befogadott érzékelhető szpeciesz valami módon megváltoztatja a lelket,
amennyiben az az érzékszervvel egyesült, és miközben megváltoztatja azt, felébreszti, hogy
visszaforduljon önmagához.217

A sorok írója világosan tudatában van, hogy az érzékelés nem puszta recepció, nem pusztán
egy külső hatás által létrehozott érzékszervi változás – legyen az bármilyen szubtilis
természetű is –, hanem az állati érzékelés tudatos befogadás, amennyiben az állat arról is tud,
hogy érzékel. Az érzékelés nem pusztán ingerek mechanikus detektálása, hanem észlelés.

3. Sententia super II et III De anima
A hiányos formában ránk maradt kommentár szerzője az érzékelés tárgyát és az érzéket
korrelatív viszonyban szemléli, azaz az identitástézis felől közelítve határozza meg azokat. Az
érzék (sensus) az, ami által az érzékelhető dolgot megragadjuk, és vica versa: a tárgy
(sensibile) nem más, mint amit az érzék felfog. A tárgynak ugyanis – amennyiben az érzékben
van – ugyanaz a ratiója218 mint magának az érzéknek, mivel a tárgy intenció;219 és az érzék
ekkor maga sem más, mint egy bizonyos intenció.220 Ám létezésük nem azonos, mivel amit
érzékelünk (ti. magaa tárgy) valamiféle kiterjedés (magnitudo), míg az érzék nem kiterjedés,
hanem egy bizonyos intenció és érzékelő képesség.221 A szövegben tehát a tárgy oldalára a
materiális lét és kiterjedés, vagyis testiség, míg az intenció oldalára a spirituális lét és a
„kiterjedésnélküliség”, azaz a testiség hiánya kerül. A kommentár tehát az érzékelhető formák
anyagtalan befogadásának arisztotelészi passzusát a formák kettős létmódjának Averroes
217

Et quia sensibile est in esse spirituali in organo et non materialiter, ex hoc potest aliquo modo immutare
substantiam incorpoream, non quia aliquid corporis transmutatur in animam, sed species sensibilis recepti in
organo aliquo modo alterat animam secundum quod unitur organo. Et alterando ipsam excitat ipsam ut convertat
se supra se ipsam” i.m. Lib. II. pars 11. 34.
218
A ratio kifejezés használata ellentmondásos és zavaró itt, hiszen aligha jelentheti ebben az esetben azt, hogy
definíció szerint azonosak volnának. A szerző az arisztotelészi szöveg latin fordításához igazodik, ott ugyanis az
szerepel, hogy az érzék secundum rationem (Averroes kommentárja szerint secundum intentionem) fogadja be
tárgyát. Azaz a szerző formai vagy intencionális azonosságra gondol: „sensus patitur ab huiusmodi sensibilibus,
color, odor, etc., in quantum huiusmodi est, id est in quantum sunt intentiones, aut secundum rationem, id est: aut
prout sunt in esse spirituali. 291-292. 48-50.
219
A szöveg az intentio, species és ymago kifejezéseket – Baconhoz hasonlóan – szinonimákként kezeli. Lásd
Pl.: „[cera recipit] speciem sive ymaginem impressam in auro”. I.m. 291. Az ezt követő oldalakon a species és az
intentio kifejezések váltakoznak anélkül, hogy a jelentésükben bármiféle eltérést lehetne felfedezni.
220
I.m. 292. A szövegrész erősen függ Averroes kommentárjától. Lásd Averroes: Commentarium magnum, 318.
221
„alterum est esse sensibilis et sensus, quia illud quod sentitur, siue sensibile, magnitudo est; set sensus non
est magnitudo, set est quedam intentio et potentia sensibilis.” Uo.
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képviselte megkülönböztetése felől értelmezi. Az immateriális recepció ugyanis azt jelenti,
hogy az érzék tárgyát nem annak materiális létmódja szerint (sine esse materiali) ölti fel.222
Az érzék az érzékelhető dolgoktól nem azon a módon szenved el hatást, ahogyan azok a
dolgokban léteznek, hanem amiként azok az anyagon kívül (praeter materiam) vannak, azaz
amennyiben intenciók (inquantum sunt intentiones), vagyis spirituális létük szerint (prout sunt
in esse spirituali).223
Az ismeretlen e dichotómiával párhuzamosan megkülönbözteti a minőségváltozás testi
esetét (alteratio corporalis) annak spirituális esetétől (alteratio spiritualis). A változás előbbi
fajtájára hozott példája, amikor az édes keserűvé válik. Az utóbbi az érzék minőségváltozását
jellemzi: „amikor pedig az érzék ragadja meg az érzékelhető dolgot, minőségváltozáson esik
át, és ez a minőségváltozás spirituális, mivel az érzékelhető dolog nem önmagát, hanem
szpecieszét nyomja az érzékbe.”224 A megfogalmazásban újfent könnyen felismerhetjük a
spirituális lét értelmezésének Averroes által kijelölt irányát: intentio enim coloris alia est a
colore. Az érzék nem az ilyen és ilyen néven nevezhető dolgot fogadja be, hanem annak
intencióját.225 A magiszter megközelítésében tehát a spirituális lét szerint történő
befogadásban az a döntő, hogy nem maga a dolog (ipsa res), azaz nem a dolog egy anyagi
replikája jön létre az érzékben (és a közegben), hanem a dolog képe (ymago) vagy hasonmása
(similitudo). Az ismeretlen magiszter a formák hármas létmódjának megkülönböztetésével is
Averroes Nagykommentárához igazodik: „Ez a szpeciesz pedig, noha testileg létezik az
érzékelhető dologban, mindazonáltal aszerint ahogyan a közegben létezik spirituális, és még
inkább spirituális, ahogyan az érzékben van”.226
Az anonim szerző markáns doktrínát képvisel az érzék passzivitásával kapcsolatban:
ez az ismeretlen magiszter érzékeléssel kapcsolatos felfogásának egyik ismertetőjegyét adja:
Megjegyzendő, hogy az érzék bizonyos tekintetben passzív és bizonyos tekintetben aktív
képesség, ugyanis az érzékkel két dolog jár együtt: a befogadás és az ítélet. Az érzék ugyanis
először befogadja a külső dolog képét, ezt követően megítéli azt. Így amennyiben befogad, az

222

I.m. 291.
Uo. 292.
224
Sent. super II et III De anima, 142. 199-201.: „quando enim sensus apprehendit sensibile, alteratur, et hec
alteratio est spiritualis, quia sensibile non inprimit se in sensu, set suam speciem.”
225
Lásd fentebb a dolgozat Averroes felfogását ismertető szakaszát.
226
Uo. 201-204. „Ista autem species, licet sit corporalis prout est in sensibili, tamen, prout est in medio,
spiritualis est, et prout est in sensu adhuc magis spiritualis est”.
223
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érzék passzív […], amennyiben azonban ítéletet hoz a befogadott dolgokról, bizonyos
tekintetben aktív képesség.227

Pusztán ezekre a sorokra alapozva túlzás volna egyértelműen kijelenteni, hogy a szerző az
aktív érzék doktrínájáról beszél. Többször egyértelműen leszögezi, hogy az érzék passzív. Sőt
az érzék definíciójában ez a passzivitás helyet is kap: „sensus est acceptiuus specierum in
materia, tamen preter materiam.”228 A fordulat ismét a materiális – spirituális dichotómiát
hangsúlyozza.229A specierum in materia fordulat egyben a „sensibile extra nos” jelentést is
hordozza, és éppen ez a „külső” az, ami miatt „sensus reducitur ad actum per singulare”.230
Az érzék radikális rászorultsága a materiális „külsőre” aligha engedi meg, hogy az érzék
passzivitásának alapvető vonását elimináljuk az ismeretlen gondolkodásából. Az idézet
alapján tehát aligha dönthetünk arról, hogy itt kifejezetten az aktív érzék doktrínájáról van-e
szó, vagy inkább arról, hogy az érzéknek – a lényegét meghatározó passzivitás mellett – van
egy aktív aspektusa is, amely akkor érvényesül, amikor az érzékelhető tárgy által már aktusba
került.

4. Lectura in librum De anima
A Lectura írója osztja azt az általánosan elterjedt skolasztikus tanítást, hogy az intenciók
spirituális létezésének fokozatai vannak. De a spirituális lét fokozatai teljesebb kifejtést
kapnak, mint amit akár Averroes, akár a korábban elemzett kommentár sejteni engedett:
Az érzékelhető szpeciesz materiálisan létezik a tárgyban (obiecto), és nem képes [abból]
önerejéből kívülre kerülni, csak külső segítség, ti. a közeg diszpozíciójának segítségével.
Mivel pedig magában a közegben szubtilisebbé válik, egyszerűbb módon létezik (sub esse
simpliciori), mint az anyagban, míg azáltal, hogy az érzékelőerő fogadja be, egyszerűbb és
spirituálisabb léttel bír, mint amivel a közegben rendelkezett. Mivel pedig az érzékelhető

227

I.m. 126. 54-59.: „Et notandum quod sensus est potentia passiua et actiua aliquo modo, nam ad sensum duo
concurrunt, scillicet receptio et iudicium. Sensus enim primo recipit ydolum rei extra, deinde iudicat de illo.
Vnde sensus in quantum est recipiens sic est potentia passiua […] In quantum uero est iudicans de receptis sic
est aliquo modo potentia actiua.”
228
I.m. 290-91. 28-29.
229
Lásd B. C. Bazán bevezetésében az i.m. 54. oldalának 108-as lábjegyzetét. Ugyanezt a fordulatot megtaláljuk
egyébként Tamás fiatalkori munkájában, a Szentenciakommentárban is. Lásd Super Sent., lib. 4 d. 44 q. 2 a. 1
qc. 3 co: „Alio modo immutatione spirituali, quando recipitur qualitas sensibilis in instrumento secundum esse
spirituale, idest species sive intentio qualitatis, et non ipsa qualitas; sicut pupilla recipit speciem albedinis, et
tamen ipsa non efficitur alba. Prima ergo receptio non causat sensum per se loquendo, quia sensus est
susceptivus specierum in materia praeter materiam, idest praeter esse materiale quod habebant extra animam”.
Kiemelés tőlem.
230
I.m. 144.
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szpeciesz és az érzékelőerő között arányosságnak (proportio) kell lennie, az érzékelőerő pedig
spirituális, szükséges, hogy az érzékelőerő a szpecieszt is spirituális lét szerint ragadja meg,
ezért mielőtt az érzékbe kerülne, előbb a közegben kell, hogy létezzék, ahol szubtilisebbé
válik.231

A sorok újfent az Averroes képviselte hármas létmódot képviselik. A formák anyagi módon
léteznek a dolgokban, azonban az érzékelőerő spirituális valóság. Az anyagi és a spirituális
szélsőségét valami közép által lehet csak áthidalni (vagy másként: anyagi közvetlenül nem
hathat spirituálisra),232 ezért a formák már a közegben valamiképp, „szubtilisebb”,
„egyszerűbb”, azaz spirituálisabb módon léteznek. Egy későbbi szöveghely azonban, ahol a
szerző azt a kérdést teszi fel, hogy vajon a szpeciesz az érzékben anyagi vagy anyagtalan
módon van-e jelen, azt is világossá teszi, hogy a „spirituális létet” egyáltalán nem tartja
összeegyeztethetetlennek a materiális létezéssel:
Az ilyen szpeciesz részben anyagi, részben anyagtalan. Annak a létezésnek a
tekintetébenugyanis, amivel a tárgyban rendelkezett vagy rendelkezik, anyagi,233 hiszen
ahogyan a közegben létrejött, kevesebbet tartalmaz az anyagból, mint ahogyan a tárgyban van,
és a közegben többet [tartalmaz az anyagból] mint ahogyan az érzékszervben van. De annak a
létezésnek a tekintetében, ahogyan ezután az értelemben van, az érzékben befogadva anyagi,
mivel az érzékben úgy van befogadva, hogy az anyagi feltételektől nincs teljességgel
megfosztva. Ám ahogyan az értelem fogadja be, teljeséggel megfosztott [ezektől], ugyanis az
elmében teljesen anyagtalan. Ezért azt kell mondanunk, hogy az a szpeciesz, amit az érzék
befogad nem teljesen anyagi és nem teljesen anyagtalan, hanem részben ilyen, részben pedig
nem, azaz egy tekintetben anyagi, egy másikban pedig anyagtalan.234
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Lectura in librum De anima, 404. 93-102.: „species sensibilis secundum quod est in obiecto materialis est,
nec, quantum est de se, potest se facere extra, set per auxilium extrinsecum, ut per dispositionem medii,
adiuuatur, et fit in medio sub esse simpliciori quamin materia; ipsa autem subtiliatur in ipso medio et recipitur a
uirtute sensitiua sub esse simpliciori et magis spirituali quam esset in medio. Quia igitur requiritur proportio inter
speciem sensibilem et uirtutem sensitiuam, uirtus autem sensitiua spiritualis est, quare et oportet speciem sub
esse spirituali a uirtute apprehendi, et ideo exigitur quod prius fiat in medio in quo subtiliatur ante quam in sensu
fiat.”
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Lásd Rufus kommentárában.
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A latin szövegben inmaterialis található, de ez valószínűleg szövegromlás. A fordításban ezt helyesbítettem.
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habuit uel quod habet in obiecto, inmaterialis est, unde minus habet de materia secundum quod fit in medio
quam secundum quod in obiecto est, et in medio magis quam secundum quod in organo; set ipsa recepta in
sensu, respectu illius esse quod habet in intellectu postea, materialis est, quia secundum quod in sensu recipitur,
non est omnino denudata a conditionibus materialibus, set omnino denudata est secundum quod in intellectu
recipitur, unde in mente est omnino inmaterialis. Sic igitur est dicendum quod non est omnino materialis nec
omnino inmaterialis species recepta in sensu, set partim sic et partim non, siue in uno respectu materialis, in alio
inmaterialis.”
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Ezeket a sorokat akár maga Tamás is írhatta volna, úgy tűnik, mindenben megfelelnek
felfogásának. Fontos a szöveg alapján kiemelnünk, hogy a bevett középkori felfogás szerint a
„spirituális létezés” nem testiséget kizáró, teljességgel anyagtalan létezés. Mivel az intenció
anyagban

(közegben

vagy

az

érzékszervben)

jön

létre,

szükségképpen

olyan

jellegzetességekkel is rendelkezni fog, amelyekkel az anyagban létező formák (anyagi
akcidensek). Másfelől azonban amennyiben – az avicennai absztrakció értelmében – kevesebb
materiális függeléket tartalmaz, spirituálisabb, mint az anyagi dologban inherens forma, és ez
a depuráció folytatódik a külső érzéktől a belső érzék felé tartó érzékelési folyamatban.235
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I.m. 404. 83.: „Vnde ipsa [species] existens in sensu multiplicat se secundum speciem in organo aliorum
uirtutum, et depuratur secundum magis et minus a conditionibus materialibus”.
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VI. ALBERTUS MAGNUS AZ INTENCIONÁLIS LÉTRŐL
Annak kutatása során, hogy Tamásnál mit jelent az a sajátos létmód, amely az intenciót
jellemzi a közegben és az érzékben, a legfontosabb forrásunk Tamás mestere, Albertus
Magnus, az a gondolkodó, akiben az eddig bemutatott hatástörténet mintegy összegződik.
Kimutathatók nála a görög kommentátorok belátásai csakúgy, mint az arab tradíció markáns
jelenléte annak szinte teljes fiziológiai (orvostani), optikai (perspectiva) és metafizikai
spektrumában. Ám a német mester nem csupán passzívan recipiálja e gazdag tradíciót. A
magyarázatnak azokat a hiátusait, melyeket Avicenna és Averroes az intenciók létmódjára és
az érzékelésben betöltött szerepére vonatkozóan örökül hagyott, Albert kitölti. Azokat az
építőelemeket, melyek az arab gondolkodóknál nem kerültek szerves kapcsolatba egymással,
Albert a helyükre illeszti. Ennél is fontosabb azonban, hogy az intencionális létére vonatkozó
elemzések

nála

egységesebb

tárgyalásmódban,

összefüggő

szöveghelyeken

és

részletgazdagabb kifejtésben, valamint a problematika több aspektusához hozzáférést nyújtva
jelennek meg, mint ahogyan azok Tamás életművében egy-egy probléma kapcsán gyakran adhoc módon és meglehetősen absztrakt megközelítésben előkerülnek. Ez magyarázza, hogy
Albertus Magnus az a szerző, aki Tamás alaposabb megértéséhez leginkább hozzásegíthet
minket.

1. A De homine traktátus (1245/46)
Az 1245 körül keletkezetttraktátus a Summa de creaturis című monumentális munka második
felét alkotja.236 Megírásakor Tamás minden valószínűség szerint éppen filozófiai
tanulmányokat folytat Párizsban, és Albert titkáraként tevékenykedik.237 Mivel Albert ebben a
munkában részletesen számot vet az intencionális lét keletkezésének és mibenlétének
szerteágazó problémáival, a mű önmagában is érdemes figyelmünkre. Ám számunkra azért is
kiemelten fontos ez a munka, mivel a fiatal Tamás felfogására az intenciók természetével
kapcsolatban markáns befolyást gyakorolt.

1.1. A színek és a fény viszonya
A színek és a fény viszonyának kérdése a 13. században olyan elméleti probléma, amely az
intencionális létproblematikáját közvetlenül övezi, s amely számtalanszor előkerül mind
236

A műre – kritikai kiadás híján – a párizsi kiadás alapján hivatkozunk a könyv, kérdés, artikulus megadásával.
Lásd S. C. A. Borgnet (ed.): B. Alberti Magni Opera Omnia, vol. 35, Paris, 1896.
237
Jean-Pierre Torrell O.P.: Aquinói Szent Tamás élete és műve, Osiris, Budapest, 2007. 51-59.
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Albert, mind pedig Tamás érzékelésről írt sorai kapcsán. De ennél szorosabb kötelék az,
amely a fény és az intencionális lét problémáját egymáshoz kapcsolja. Ugyanis arra a
kérdésre, hogy miként léteznek az intenciók a közegben, Averroestől kezdve a fény
természete ad választ: ahogyan a világosság létrejön a levegőben, úgy keletkeznek az
intenciók is sajátos közegükben. És amiként a fény természete ad magyarázatot arra, hogyan
léteznek az intenciók a közegben, úgy a közeg és az intenciók viszonya szolgál annak
magyarázatául, miként válnak befogadottá az intenciók az érzékben, így végső soron magára
az érzékelés lényegére is ez vet fényt.238 De a magyarázat rendje gyakran meg is fordul:
némelykor a fény magyarázza az intencionális létet, némelykor pedig éppen fordítva: az, hogy
aktuálisan miként vélekedtek az intellektus működéséről, mintegy „visszasugárzott” a fény, s
ezáltal az intencionális lét megértésére is. Ezért indokolt először röviden áttekintenünk Albert
fényre és színekre vonatkozó tanítását. A 13. század folyamán kétféle modell szolgált a fény
és a színek viszonyának megközelítésére. A két koncepció a következő tételekben foglalható
össze:
a. A szín potencialitásban van, amíg a fény meg nem világítja. Csak ez az aktuálisan
megvilágított szín képesintencióját létrehozni a közegben.
b. A szín önmagában is (per se), azaz a fény távollétében is képes arra, hogy saját
intencióját generálja, ám fény híján a médium alkalmatlan annak befogadására.

1.1.1. Az arisztotelészi perseitas modell
Arisztotelész szerint amire a látás vonatkozik, a látható, a szín.239 Ez az, ami „önmagánál
fogva” (καθ’αυτο / per se) látható, önmagában hordja láthatóságának okát, természetéhez
tartozik, hogy képes mozgásba hozni „az aktuálisan átlátszót”.240 A szín tehát csak abban az
esetben képes hatást gyakorolni közegére, amennyiben az egy bizonyos kondícióban van,
aktuálisan átlátszó, azaz megvilágított (elsősorban) az égitestek által. A fény tehát nem test,
nem is egy test helyváltoztató mozgása a levegőben, hanem a levegő aktualizált állapota, mely
egycsapásra megy végbe, nem pedig szukcesszív folyamat, ahogy az sem, ahogyan a szín
hatást gyakorol közegére.241 A levegő, a szín és a fény viszonyának ez a megközelítése
Arisztotelész újítása, melyet elődei és a kortársak emanációs elképzeléseivel szemben
238

Lásd pl.: „Lumen autem, quod est sicut dictu est, generatur a luminoso corpore in perspicuo, habet se ad
lucem, quae est forma corporis luminosi, sicut se habet intentio coloris generata in perspicuo ad formam coloris,
quae est in corpore colorato.” Stroick: Alberti Magni De Anima, 116. 67-73. Továbbá uo. 73-89.
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fogalmazott meg. A filozófus és kortársai vitáját úgy lehetne summázni, hogy míg a kurrens
megközelítések a fény és a szín terjedéséről olyan sugarak segítségével kíséreltek meg számot
adni, melyek a tárgyakból (minden irányban) kilépnek, és helyváltoztató mozgást végeznek,
addig a Sztageirita megközelítésében a fény bizonyos értelemben a „nappal állapota”. A
közeg természetének, a transzparenciának az aktualitása (ενεργεια / εντελεχεια), amely a
közeget mint egész teljes térbeli kiterjedésében érinti, és amely – akárcsak az érzékelés –
egycsapásra történik meg.242
Averroes Nagykommentárjában A lélek idevonatkozó sorait Arisztotelészhez hűen
értelmezi. Szerinte a filozófus tanításának megfelelően a színek – melyek aktuálisan léteznek
a sötétben is – per seképesek mozgásba hozni a médiumot, amennyiben az transzparens. A
perseitas a kordobai a következőképp értelmezi. A „szín látható” kifejezés „az ember nevető”
kifejezéshez hasonló, de nem a következőhöz: „az ember racionális”. Amíg az előbbiekben az
alany oka az állítmánynak, az utóbbiban ez fordítva van.Azaz a színek láthatóságának oka
saját természetükben és nem más (pl. a fény) természetében van: a szín azért látható, mert
szín, és nem azért szín, mert látható. A színnek nincs szüksége valamiféle egyéb közvetítő
formára, amellyel érintkezve válna csak láthatóvá. A fény (amely nélkül természetesen a
színek nem láthatóak, noha aktuálisan léteznek) tehát egyrészt nem a szín aktuális
létrejöveteléhez szükséges, másrészt nem is ahhoz, hogy a szín képessé váljék mozgásba
hozni a levegőt, hanem egyedül azért, hogy a szín szubjektuma alkalmas állapotba kerüljön
ahhoz, hogy befogadhassa a szín hatását.243 Averroes Avempacénak tulajdonítja az
arisztotelészi szöveg téves értelmezését.

1.1.2. A potenciális színek perspektivista modellje
Avempace a „color movet diaffonum in actu” arisztotelészi fordulatot nem abban az
értelemben fogja fel, hogy a már aktuálisan átlátszót mozgatja a szín, hanem oly módon, hogy
a már aktualizált szín vezeti át az átlátszót lehetőségi létéből a megvalósultságba. A lélek
színekre vonatkozó félmondatát, amely szerint a szín „nem látható fény hiányában”,244
ugyanis úgy érti, hogy a színek fény hiányában pusztán potenciális léttel bírnak, és a színeket
a fény juttatja megvalósultságba azáltal, hogy valamiféle új formát vagy habitust nyernek
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Polansky: Aristotle’sDe anima, 270.
Averroes: Commentarium magnum, 231-234.
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általa, és ez az aktuális szín az, amely képes immár átlátszóvá tenni a potenciálisan átlátszót,
mozgatni azt, ezáltal láthatóvá válni (fit visibilis).245
Az elmélet perspektivista eredetű világos megfogalmazását megtaláljuk al-Hazennél
is. Ez az elgondolás sok tekintetben hasonló az Arisztotelész által bírált emanácionista
pozícióhoz. A színeket nem úgy tekinti, mint amelyek önmagukban is aktuálisan léteznek, és
per se képesek a médium és a szem mozgatására, amennyiben fennáll a médium megfelelő
kondíciója, a transzparencia. A dolog éppen fordítva áll. A színek önmagukban nem léteznek
anélkül, hogy valamiképp ne vegyülnének a dolog felületén a ráeső fény formájával. Azok a
színek, amelyeket érzékelünk, a megvilágított dolog felületéről sugároznak ki, megvilágítva
(átlátszóvá téve) a levegőt és a szemet.246
Albertus Magnus ismerte a perspektivista hagyományt, és ismeretes volt előtte
Alhacen De aspectibus néven ismert munkája is.247 Mindazonáltal az Albertet közvetlenül
befolyásoló sorokat inkább Avicennánál kell keresnünk, akinek optikai elképzelései maguk is
félreismerhetetlen és alapvető hasonlóságot mutatnak al-Hazen említett elképzeléseivel.248
Avicenna szerint a fény szerepe nem a közeg transzparenciájának megteremtésében van,
hanem abban, hogy a fény(sugár) rávetülve az adott testre, elegyedik (commixtio) az annak
felületén lévő potenciális színnel. A fénysugár és a potenciális szín elegyéből támad azután az
aktuálisan érzékelhető szín (color in effectu).249A fénysugár az továbbá, amely összeköti a
dolog látható formáját (azaz aktuális színét) a látószervvel, vagyis a fény szavatol azért, hogy
a dolog érzékelhető képmását (similacrum) a szemre vetítse.250
Albert a De homineben tárgyalja a fény természetét is. A fény (lux) az örök testek,
azaz az égitestek tulajdonképpeni formája,251 s mivel az égitesteknek nincs ellentéte,252 a
245

Averroes: Commentarium magnum, 231.
Alhacen: De aspectibus I. 6. 3. in A. M. Smith (ed.): Alhacen’s Theory of Visual Perception, A Critical
Edition with English Translation and Commentary of the First Three Books of Alhacen’s De Aspectibus, vol I.,
American Philosophical Society, Philadelphia 2001. 22-23.: „Et etiam forma coloris semper est admixta cum
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fénynek sincs.253 Fénynek nevezzük saját természete szerint, világosságnak (lumen) pedig,
amikor valami (pl. a levegő) befogadja. Mármost a világosság mibenlétére vonatkozó
kérdésre Albert válasza az, hogy a világosság habitus (ti. az őt befogadó közegnek az állapota
vagy diszpozíciója), ez magyarázza, hogy nem szükségszerű hogy ellentéte létezzék.254 A
világosság „égi természete” és a habitus terminusában megadott ontológiai státusza döntő
fontosságú lesz az alexandroszi argumentum feloldásában. Albert a műben az érzéket és
annak tárgyát radikális hülomorfista perspektívában szemléli, miközben az avicennai
színelmélethez kapcsolódik. A De homine szerzője számára az érzék csakúgy az anyag
(organum) – forma (sensus) összetett szerkezetét mutatja, ahogyan maga az érzékelhető
minőség (sensibile) is. Az avicennai potenciális és aktuális szín megkülönböztetéshez
hasonlóan Albert szerint ugyanis a színnek kétféle létmódja van, egy materiális és egy formai
(esse formale). A szín materiális létét az aktív és passzív minőségek konstituálják a test (fény
számára) nem átjárható felületén. A szín formai léte ezzel szemben az az aktív potencia, mely
révén képes aktuálisan hatást gyakorolni a látásra. Erre a hatóképességre pedig a fény által
tesz szert,255 mégpedig olyan módon, hogy a fény által megvilágított átlátszó levegő
(lumen),256 amely mintegy érinti a színes dolog felületét, „keveredik” (immiscens) azzal,
ezáltal adva a potenciális színnek formai létet.257 Ahogyan az anyag nem képes mozgatni,
csak a hozzájáruló forma által, úgy a potenciális szín sem, csak ha a világosság révén a
kettőből egyetlen kompozitum, az aktuálisan látható (visibile secundum actum) szín lesz.258
Ezt a radikális hülomorfizmust a filozófus nem képviselte. Arisztotelésznél ugyanis a rózsa
színe maga az a formai kvalitás, amely per se hatásgyakorló a közeg és az érzékszerv
vonatkozásában, így a filozófus semmiféle késztetést nem érzett arra, hogy az érzékelhető

Commentaria in quatuor libri sententiarum, in Doctoris Seraphici S. Bonaventurae Opera Omnia, Collegii a S.
Bonaventura, tom. II. Ad Claras Aquas, Quaracchi, 1885. 359. [II SN d. 14. pars 2. a. 2. q. 2.]
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minőségben magában egy újabb anyag-forma dualitást tételezzen. Akoncepció a későbbi
(arab) tradíció újítása, és Albert a saját DA-kommentárjának megírása előtt ehhez a
hagyományhoz csatlakozik, amennyiben a test felületén a színek csak potenciálisan láthatóak,
aktuálisan láthatóvá (visibile secundum actum / visibile in actu) csak a rájuk eső fény teszi
őket. A közegre mármost ez az aktuális entitás képes hatást gyakorolni, saját intencióját
generálva abban. Mint azt később majd látjuk, ezt a folyamatot értelmezi Albert az avicennai
többszintű absztrakció doktrínáját segítségül hívva oly módon, hogy a fény az, amely a színt
absztrahálja a test felületétől.259 A természet kutatása iránt elkötelezett domonkos kritika alá
veszi Averroes – egyébként Arisztotelész tanítását ebben a tekintetben hitelesen követő –
interpretációját, kifejezetten tagadva, hogy a szín per se, egyedül önmaga által képes volna
hatást gyakorolni a látószervre anélkül, hogy ezt a fénylehetővé tenné számára. A német
domonkos ugyanis úgy érti Arisztotelész sorait, hogy azokban a filozófus már a fény által
aktuálisan láthatóvá tett (visibile in actu) színről beszél.260 A szakasz lezárásaként Albert
maga erősíti meg, hogy Averroes pozíciójával szemben kifejtett saját pozíciója egybevág
Alfarabi, Avicenna és Avempace elképzelésével.261
Albert szín- és érzékeléselméletének előnye, hogy hétköznapi intuíciónkat követi,
miszerint a színek csak akkor képesek a szemre hatást gyakorolni – ebben az értelemben csak
akkor léteznek aktuálisan –, ha a felületet fény világítja meg. Ebben a tekintetben a mai
hétköznapi tapasztalatunk egybevág a középkor emberével.262 Részben ez magyarázza, hogy
– mint azt látni fogjuk – Tamás is makacsul kitart mellette, sőt, olyan bonyolult viszonyok
paradigmájának teszi meg, mint a materiális tárgy és a formális tárgy tudományelméleti
relációja,263 a hit sajátos összefüggései264 vagy éppen az intellektuális megismerés passzív és
aktív aspektusának összefüggése.265

259

Általánosan elfogadott tételnek számított a korszakban (az immateriális recepció avicennai értelmezését
követve), hogy bizonyos mértékű absztrakció már az érzékelés során megtörténik. Lásd pl. Pseudo-Petrus
Hispanus: Expositio libri de anima, in M. A. Alonso (ed.), Pedro Hispano Obras Filosoficas, III. Madrid 1952.
161. [tr. 6. c. 3.]: „sensus autem per organorum operationem formas corporales quadam abstractione recipiens
cognitione perficitur.”
260
De homine 21. 3. part. 1. (190.): „Quod autem objicit Averroes, quod color est per se visibile, ut dicit
Aristoteles, quod color per se visibile est : ergo non secundum actum lucidi dicendum, quod hoc non sequitur.
Cum enim dicit Aristoteles, quod color per se visibilis est, intelligitur de colore secundum esse suum, quod habet
ab illo activo quod agit in visum : hoc autem est lumen.”
261
Uo. 191.
262
Albert ismeri az Avicenna által felvetett „experimentum”-ot, miszerint ha a levegő sötét, de a felület
megvilágított, létrejön a látás, ám fordított esetben nem. Lásd De anima II. 3. 7.
263
Expositio Posteriorum Analyticorum I. 41. n. 11.
264
De virtutibus 2. 3 ad 11: ”lumen est forma colorum, in quantum sunt visibiles actu per lucem, et similiter fides
est forma virtutum”. (Kiemelések tőlem).
265
Lásd alább a probléma elemzését Tamás esetében.
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1.2. Az intencionális lét problémájának optikai eredete
Albert a De homine traktátusban világosan felteszi az intencionális létmódjára vonatkozó
kérdést: Hogyan vannak benne a látható szpecieszek a közegben és a szemben?266 A kérdés
tisztázásához az Alexandrosznál már részletesen elemzett érv felidézésével lát hozzá.267 Ha
egy fehér és egy fekete test egyaránt hatást gyakorol a levegőre, megváltoztatva azt, a
levegőnek lesz olyan része, ahol a fekete és a fehér minőség egyszerre fordul elő. Ám
amennyiben e minőségek jelenlétét materiális, „korpuszkuláris” jelenlétnek fogjuk fel, vagy
olyan akcidentális jelenlétnek, ahogyan a színek materiálisan hordozójukban inherálnak,
abból nyilvánvaló képtelenség származik, hiszen ugyanaz a levegőrész nem lehet fekete is és
fehér isegyszerre. A példa Albert szerint világossá teszi, hogy a színek és a médium viszonyát
nem lehet a szokványos értelemben vett akcidentális változásként értelmezni, azaz a fehér test
hatására a szó szoros értelmében nem jön létre új akcidens a levegőben, még kevésbé lehet
szó arról, hogy színpartikulák létezzenek a levegőben, hiszen ez ellentmondáshoz vezetne. A
görög kommentátoroktól származó argumentum tehát elvezet az intenciók kezdeti, negatív
jellemzéséhez:
1. Az intenció nem test.
2. Az intenció nem materiális akcidens, nem olyan forma, amely egy dologban úgy
inherál, ahogyan a szín a színes testben.
A létmód pontosabb körülhatárolása végett Albert két lehetőséget vesz gondosan szemügyre.
Az Averroest követő elgondolás a spirituális lét (esse spirituale) fogalmát vezeti be, míg a
másik alternatíva a mozgás fogalmát és az aktus-potencia princípiumokat hívja segítségül a
magyarázatban.

1.3. Az esse spirituale fogalom bevezetése
Az optikai problémából kivezető egyik lehetséges alternatíva Averroes koncepciója. Ennek
vizsgálata annál is inkább érdekes lehet számunkra, mivel a szakasz annak tanúja, hogyan
266

De homine 21. 5. (Bourgnet 205-210.)
Lásd az 1. ábrát Aphrodisziaszi Alexandrosznál. Albertnél lásd De monine 21.5.: „Legyen keleti irányban A
egy szem, ami nyugat felé tekint; B pedig egy szem nyugati irányban, kelet felé irányuló tekintettel, s a köztük
lévő távolság 10 könyök. A keleti térfélen legyen C egy fehér test, ami erőteljes fehérségével megváltoztatja a
levegőt el egészen az nyugati térfélen ellentétesen elhelyezkedő szemig. A nyugati térfélen pedig legyen D egy
fekete test, erős feketeségével megváltoztatva a levegőt el egészen a keleti irányban elhelyezkedő szemig.
Legyenek a testek és a szemek egymástól elválasztva, diametrikus pozícióban, ugyanabban az időpontban az
egyik szem a fehér testtől, míg másik a feketétől változtatva. Ekképpen a két szín szükségképp megjelenik a
közegben, mégpedig egyszerre, aktuális létükben, ami lehetetlen, amennyiben ellentétes minőségekkel bírnak, s
úgy vannak a levegőben, ahogy az akcidens hordozójában.”
267
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értelmezték a 13. században e kulcskérdésben a befolyásos arab gondolkodó szavait. A
pontosság kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Albert az esse spirituale fogalmára való első
hivatkozását távolságtartással vezeti be: „ad praedicta volunt solvere quidam secundum
sententia Averrois”. Albert a meghatározatlan „némelyek” Averroes-interpretációját a
következőképpen rekapitulálja:
a színek nem sajátos és természetes létük szerint vannak a közegben és a szemben –
ahogyan valamiben mint anyagban és hordozóban vannak –, hanem a spirituális lét
szerint, amely anyagtól és hordozótól elválasztott lét, melyben nincs szembenállás és
ellentétesség.268
A színek sajátos és természetes létük szerint nincsenek jelen sem a közegben, sem pedig a
szemben. A színek természetes léte pedig az a mód, ahogyan valamibenmint anyagukban és
hordozójukban vannak benne. Ezzel szemben a spirituális lét: anyagtól és a hordozótól
elválasztott létezés. Az ilyen módon létező entitásnak pedig nincs ellentéte, ahogyan a fehér
fogalma sem ellentétes a testben létező fekete színnel.269 Mindez azonban komoly értelmezési
nehézségeket vet fel, melyek az immateriális recepció arisztotelészi fogalmát érintik. Noha az
ugyan a fentiekből világos, hogy ha F spirituális léttel bír, akkor nincsenek ellentétes
minőségei, hasonlóan ahhoz, amikor F mint megértett valóság az intellektusban létezik. Ám
annak a jelentése, hogy F létezése az anyagtól és a hordozótól elválasztott létezés,
többértelmű. Jelentheti ugyanis, hogy:
i.

F el lett választva (absztrahált) eredeti hordozójától és más test fogadta be;

ii.

F egyáltalán nem befogadott semmiféle testi hordozóban.

Albert érinti ezt a problémát az Averroes ellen felhozott ellenérvek (Sed contra hoc est…)
számbavétele során. A kommentátor imént vázolt interpretációjának ugyanis ellene lehetne
vetni az omne quod recipitur Boethius-nak tulajdonított princípiumát, ti. hogy minden
befogadott a befogadó létmódja szerint létezik. A színeket pedig a médium és a szem fogadja
be, s mivel ezek testek, a színek korporális és nem spirituális lét szerint lesznek
befogadottá.270 Albert védelmébe veszi Averroes elképzelését azt állítva, hogy a kommentátor
által használt esse spirituale szókapcsolatban a spiritus szó nem az immateriális lélek (anima)
268

I.m. 206.: „colores non sunt in medio et in oculo secundum suum esse proprium et naturale, secundum quod
sunt in aliquo ut in materia et in subjecto, sed secundum esse spirituale, quod est separatum a materia et subjecto,
in quo esse non habet oppositionem et contrarietatem”.
269
Vö. uo.: „sicut nec rationes intentionum earum quae sunt apud animam.”
270
Bacon többek között ugyanezt az érvet használja fel a spirituális lét fogalmának destrukciójához. Lásd a
dolgozatban később.
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értelmében271 szerepel, hanem olyan testet (corpus) jelent, amelynek a természete közös a
közegben létező átlátszóság (diaphanum) – azaz végső soron az égitestek – természetével.272
Érdemes felfigyelni Albert interpretációjának árnyalataira. Először is el akarja különíteni a
spiritus fogalmát a teológiában szokásos használattól, miszerint az valamiféle szellemi vagy
lelki természetet jelentene. Azaz a „némelyek” Averroes-interpretációja úgy tűnik hibás: a
szín a levegőben nem abban az értelemben anyagtól és anyagi hordozótól megfosztott lét,
ahogyan például a fogalmak az immateriális értelemben vannak. Vagyis az intenció testben
befogadott, bizonyos értelemben az anyag feltételeihez kötött „fizikai” és nem „metafizikai”
entitás. Albert Averroes-olvasatában a színek spirituális léte valójában két dolgot jelent:
1. A színek anyagi rész nélkül, ti. eredeti anyagi partikuláik nélkül léteznek.
2. A színek azok nélkül az anyagi okok nélkül léteznek a levegőben, amelyek őket
eredeti anyagukban konstituálták.
Vagyis az intenció nem mindenféle anyagtól absztrahált létezés, csupán a forma eredeti
anyagától (a piros a rózsától) és az őt eredetileg létrehozó materiális okoktól (nedves, hideg
stb.) eloldott létezés. Vagyis Albert ugyanazt az összefüggést, amelyet a görög interpretátorok
a „nem válik anyagává” fordulattal fejeztek ki úgy értelmezi, hogy a forma a létezés más
módján valósul meg új befogadójában, mégpedig amiatt, hogy abban hiányoznak azok az
aktív és passzív minőségek, melyek eredeti hordozójában életre hívták. Tehát Albert szerint a
színeket i és nem ii értelemben illeti meg a spirituális létezés. Mindazonáltal meg kell
jegyeznünk, hogy az intenciók, noha létrejöttükhöz testekre szorulnak, maguk nem testek,
mivel híján vannak a dimenzióknak, amely éppenséggel a testi mivolt lényege.273

271

Ezt egyhelyütt „teológiai spiritus fogalomnak” (spiritus modo theologico) nevezi, szembeállítva a spiritus
szubtilis testi mivoltával (spiritus pro corpore). I.m. 173.
272
De homine 21. 5. (207.): „Dicunt ergo, quod quia spiritus ille cum naturalis est aeri, ideo aer secundum
potestatem etiam illius spiritus recipit species sensibiles.” (Kiemelés tőlem). Továbbá: „non vocat [i.e. Averroes]
esse spirituale a spiritu qui est anima, sed a spiritu qui est corpus, cui communicat natura diaphani in medio
existens”. Uo. 209. Az átlátszóság és az égitestek természetének összekötése arisztotelészi gondolat: „Mert ezek
nem mint víz vagy mint levegő átlátszóak, hanem mert létezik egy bizonyos természet, amely egyaránt megvan
mindkettejükben és az örökkévaló fönti testekben is.” L 51 (418b 7-9).
273
A De homine egy helyén (21. 3. part. 3) Albert felteszi a kérdést: vajon a kategóriák melyik nemébe tartozik a
szín-szpeciesz. A válasza az, hogy habitus vagy diszpozíció. Ti. az intenció a lélekben mint habitus, a tükörben
és a levegőben pedig mint diszpozíció létezik. Ennek kapcsán kifejti, hogy a szpeciesznek nincs hossza vagy
szélessége: „in veritate non est longum neque latum, sed species longi et lati, per quam cognoscitur figura
adspicientis.” Lásd továbbá Albertus Magnus: De sensu I. 1. 10. (26): „[species] in aere non habent determinatas
figuras”.Vö. Tellkamp: Sinne, Gegenstände, 74-75, 78. Másutt az intencióknak ezt a sajátosságát „pontszerű”
jelenlétnek fogja fel. Az intenciókat a levegőben mindenütt jelenlévő pontokként felfogni elterjedt volt a
skolasztikában, lásd pl. Lectura in librum De anima, 325.: „Set quod [sub] nulla figura uideatur, apparet,
quoniam species quae extrahitur ab obiecto defertur ad organum per medium; unde fit in quolibet puncto medii
[…] ergo ipsa non est alicuius figurae; unde non habet magnitudinem nec figuram”. Albert a De sensukommentárjában világosabb és kézenfekvőbb okát adja az intenciók levegőben érvényesülő dimenziók-
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1.4. Második alternatíva: potenciálislét
A korban elérhető fizikai elméletek bázisán kézenfekvő megoldásnak tűnik, hogy Albert az
intenciók létmódját ahhoz közelítse, ahogyan a fény a levegőben mint annak habitusa létezik.
A fénynek ugyanis a levegőben nincsen ellentéte csak privációja. Erre a kézenfekvő
megoldásra vezették Albertet Averroes jól ismert sorai is. Az arab gondolkodó a fény-levegő
viszonyát értelmezve kommentárjában a következőt írja: „lux non est corpus sed dispositio et
habitus in corpore diaffono”. Majd néhány sorral később hozzáfűzi: „lux non est corpus,
sedest presentia intentionis in diaffono”.274 Az ellentmondásos szövegrészletek egyik
bevettskolasztikus értelmezése az volt, hogy a fény a potenciálisan átlátszó testek állapota,
habitusa, amely úgy van benne a levegőben, mint ahogyan a levegőben a szín-intenciók, azaz
a szín-szpecieszek.275 Eszerint tehát a szpecieszek létmódja megfelel annak az állapotnak,
amelyben a megvilágított levegő van. Albert a tükrökben megjelenő alak kapcsán jól
összefoglalja mindezt: a szpeciesz nem kép vagy forma, hanem egy kép vagy egy forma
szpeciesze.276 Ez a szpeciesz pedig a minőség kategóriájába tartozik, annak is az első fajába, a
diszpozíciók és habitusok közé. A szpeciesz közelebbről a tükörben és a levegőben
diszpozícióként, míg a lélekben mint habitus áll fenn.277 Albert a dispositio és a habitus
különbségét abban látja, hogy az utóbbi egy folyamat (mozgás) végét, azaz megvalósultságot,
elért tökéletességet (perfectio/entelecheia) jelöl, tartósabb, szilárdabb struktúrát jelent. Ezzel
szemben a diszpozíció egy folyamat még végbe nem vitt, tökéletlen állapotát jelöli, a
változásban levés, a folyamatosan másra való irányulás (continue disponitur ad aliud)
mozzanatát.278 A mozgás, a változás során ugyanis a forma nem tiszta potencialitásban, de
nem is tiszta aktualitásban, hanem folyamatosan az aktusba való átlépés állapotában van, s
mint ilyen képes ellentétes minőségével együtt létezni.279

nélküliségének: a levegő határolatlan test, ezért az intenciók is így lesznek benne befogadottá. Ám olyan
testekben, melyek meghatározott alakkal rendelkeznek, az intenciók is meghatározott alakot öltenek, mint
például a szemben. Lásd Bourgnet IX. 26.: „Hae enim species quae non proprie qualitates sunt, sed intentiones
qualitatum in corpore non determinato neque figuras tenente, sunt secundum modum et congruentiam ipsius,
sicut omnis species recepta in aliquo recipitur secundum potestatem et congruentiam subjecti recipientis. Et ideo
ina ere non habent determinatas figuras, se din corpore terminatas figuras habente, quod tamen est perspicuum
illuminatum, habent figuras determinatas. Tale autem corpus est oculus vel speculum”.”
274
Commentarium magnum, i.m., 137. Kiemelés tőlem.
275
Ezt a bevett értelmezést tolmácsolja például Bonaventura is: „Et hoc modo dicit Commentator super II De
anima quod lux est habitus diaphani et quod est in ipso sicut intentio uel species uel similitudo.” Lásd
Bonaventura: II Sent., d.13. a3. q.2.
276
„Este enim non proprie imago vel forma, sed species imaginis vel formae”. De homine 21. 3. part. 3.
277
„Et cum tales species sint habitus vel dispositiones…et est etiam in anima sicut habitus, in speculo vero sicut
dispositio, et etiam ina ere.” Uo.
278
De praedicamentis 5. p. 247.
279
De homine 21. 5. (207.)
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1.5. Albert komplex megoldása
A domonkos magiszter azzal, hogy a problémát figyelemreméltó árnyaltsággal, többféle
nézőpontból is megvizsgálja, képes jogaiban hagyni és kiaknázni mindkét megoldási
kísérletet. A színek levegőben és az érzékben való jelenlétének tisztázásához a problémában
résztvevő minden tényező oldaláról szemügyre veszi a kérdést, így az ágens, a szín és a
médium természete felől is.
A szín a maga materiális valóságában egyrészt jelen van a testek felületén, de emellett
képes megmutatkozni is egy megfigyelő számára, azaz hatást gyakorolni a közegre és az
érzékre. A két dolog ugyanakkor merőben más. Albert a manifesztáció ágensének a fényt
tartja, amely absztrahálja, eloldja a színt eredeti hordozójától.280 És mivel a fény olyan
természet, amelynek nincsen ellentéte (csak privációja), a színek pedig csakis a fény
tevékenysége által képesek hatást gyakorolni a levegőre és a szemre, a színek is olyan módon
fogják afficiálni a levegőt, hogy annak nincsen ellentéte. A folyamat az absztrahált színek
oldaláról úgy fest, hogy a szín nem az anyagi hordozójában őt létrehozó okokkal (hidegmeleg, száraz-nedves) együtt esik át absztrakción, hanem az absztrakció éppenséggel anyagi
konstituenseitől oldja el a szín voltaképpeni szpecieszét, és éppen ez az, amit Averroes
spirituális létnek nevez.281 S mivel a médiumban és a szemben nincsenek jelen azok az
ágensek (aktív és passzív minőségek), melyek révén a testek egymást változtatják, a színek
sem képesek hatást gyakorolni egymásra. Végül a közeg természetét vizsgálja meg,
megállapítva, hogy a levegő és a víz nem mint levegő s mint víz funkcionál médiumként,
hanem az égitestekkel közös természetük, a transzparencia révén. Ez teszi őket alkalmassá,
hogy a szpecieszeket nem mint azok megőrzői (non ut recipit tenens), hanem mint azok
továbbítói (ut deferens recipit) fogadják be. Ez a válasza arra az ellenvetésre, hogy az
akcidensek lényegéhez tartozik, hogy valamiben mint anyagukban és hordozójukban
létezzenek.282 Ezzel legitimálja a kiinduló probléma második megoldási kísérletét, amely a
médiumban lévő szpecieszeket úgy tekintette, mint amelyek a potencialitásból az aktus felé
tartó mozgásban vannak, így magyarázva, hogy nem interferálnak egymással, egyben nem
tagadja az intenciók inherenciáját sem hordozójukban. Ám a színek jelenlétének oka a
280

De homine II. 21. 5. (208): „Secundum est natura coloris abstracti: ille enim non abstrahitur cum causis
generantibus ipsum in subjecto, quae sunt calidum, frigidum, humidum et siccum, ut supra dictum est.” A többi
érzék esetében természetesen nem a fény az okozója az intencionális létnek. Például a tapintás során (mivel
annak a test a médiuma) a siritus animalis absztrahálja az intentio-t, amikor befogadja a test által közvetített
érzékelhető formát. Lásd De homine 34. 3. (303.)
281
„Sed abstractio fit in propria specie coloris tantum sine omni parte materiae et sine omni causa materiali. Et
hoc est quod vocat Averroes super librum de Anima spirituale esse.” Uo. 208.
282
I.m. uo. 205. Ha pedig az akcidensek léte ilyen módon materiális létezés, akkor szükségképp a contrarium
argumentumhoz jutunk.

80

hordozójukban nem materiális okokra vezethető vissza, hanem a fény oksági hatásában
keresendő. „Ezért van az, hogy a levegő tulajdonképpen sem nem fehér sem nem fekete,
hanem fényes”.283 A közeg természetét vizsgálva tehát Albertus Magnus a potencialitás és a
mozgás fogalmaival operál. Ám a „mozgás” szóval – jegyzi meg – érdemes óvatosan bánnunk
ebben az összefüggésben. A mozgás ugyanis szigorú értelemben csak a testekkel
kapcsolatos,284 ezért a fénnyel, valamint a szpecieszek médiumban való keletkezésével
kapcsolatban nem is mozgásról, hanem generatióról és multiplicatióról beszél, hasonlóan
ahhoz, ahogyan a fény multiplikálódik a levegőben.285 Albert a közegés az érzék változását
ekvivok értelemben vett változásnak tartja, mivel a fizikai változás (alteratio physica)
ellentétesből ellentétesbe, míg az érzék és a közeg változása a privációtól a habitus felé tart.286
Noha ezzel talán világosabbá lett mi a különbség a fizikai és a spirituális változás között, ám
nem világos, miben is áll a német mester szerint a különbség a színérzékelés és aközött, hogy
a szín a levegőben van.
Figyelemreméltó, hogy Albert természetfilozófusként magyarázatát mind a materiális,
mind a formai okokra való hivatkozással adja meg. Az anyagi ok megadásával kezdve
leszögezi, hogy a szemet anatómiailag víz alkotja, ezért képes megtartani a szín szpecieszét
oly módon, hogy az megjelenjék (apparet in seipso) benne, amire a levegő anyagánál fogva
nem képes. Formai okként második helyen azt emeli ki, hogy az intenció a szemben olyan
habitus, amely a színes dolognak mint egésznek a formája és megismerésének princípiuma.
Ilyen módon pedig nincs jelen a levegőben.287 Másrészt – ezzel igyekszik megadni a folyamat
cél-okát – a szín a szemben mint végpontban (in termino) van jelen, míg a közegben úgymond
még csak úton van (sicut in via). „Emiatt pedig – szól a fejezet zárómondata – a szemben a
[szín] bizonyos módon aktuálisan, míg a közegben mintegy potenciálisan van jelen.”288
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I.m. 210.
De homine 21. 5. (209.): „Nihil est mobile aliquo motu nisi corpus”. Továbbá Tellkamp: Sinne, Gegenstände,
74.
285
A koncepció, hogy a szpecieszek ill. az intentiok a levegőben generálódnak ill. multiplikálódnak
(multiplicatiospecierum) később sem változik a tanításában. Lásd De homine 21. 3. Továbbá De anima II. 3. 6.
(243.); II. 3. 9. (112. 63-75.).
286
A levegő éppen azért képes befogadni a színt, mert aktuálisan semmiféle színnel nem rendelkezik, és ugyanez
igaz az érzékszervre is. Ld. pl. De anima II. 3. 13. (11-20).
287
A lapidáris fordulat meglehetősen enigmatikus marad. Valószínűleg az avicennai többszintű absztrakcióra
kell gondolnunk ennek kapcsán, hogy ti. az érzékben az elvonatkoztatás magasabb fokán van jelen a forma.
Ugyanezt bővebben lásd alább.
288
„et propter hoc etiam in oculo est aliquo modo ut in actu, se din medio sicut in potentia”. Uo. 210.
284
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1.6. Az intenciók égi természete
Dewan már többször hivatkozott, s mára klasszikussá lett tanulmányában kiemeli az alberti
teória mögött az égitestek meghatározó szerepét. Mielőtt azonban összefoglalnánk a speciális
viszonyt, amely égitestek, fény és intenciók között van, érdemes röviden felvázolni a tágabb
elméleti kontextust, ti. az égitestek holdalatti világra kifejtett hatásmechanizmusát.
Annak részleteiről, hogy az égitestek miféle mechanizmusok alapján befolyásolják
világunk, a De coelo tudósít.289 Albert összhangban kora általános meggyőződésével,
általános érvénnyel jelenti ki: „omnis motus corruptibilis exit ab aliquo primo motu
incorruptibili”. Amiként minden helyváltoztató mozgás visszavezethető az első örök
(kör)mozgásra, úgy minden mozgás (változás), amely új forma felé tart, visszavezethető
valamilyen testre, amely e forma felé mozgat, ez pedig az ég és a csillagok, azzal a
fenntartással, hogy a holdalatti változások Albert szerint többnyire nem vezethetők vissza
közvetlenül az égitestekre.290 Az égitestek a fény és a meleg által fejtik ki befolyásukat. Ezek
az első mozgatók instrumentumai, mivel magukban hordják az összes forma lehetőségét.
Albert példája a meleg, amely a lélek eszközeként képes számtalan dolgot előidézni a
csontoktól az idegeken át a spiritusokig, sőt el egészen a phantasmák és az intellektuális
tevékenységek előidézéséig.291 Az égitestek hatása a holdalatti világban tehát lényegi
(essentialiter agunt) és nem esetleges, ám befolyásuk nem materiális, hanem formai jellegű,
ahogyan a szobrász befolyása nem a szobor anyagára, hanem formájára irányul. Végül,
amiként a szobor formája a szobrász mesterségéből származik, úgy az égitestek e sajátos
formaadó spirituális képessége az égi intelligenciáktól.292 A fény és a meleg erős
hatóképessége tehát nem saját formájuknak, hanem annak köszönhető, hogy az intelligenciák
által mozgatott égitestek eszközei. S mivel a meleg az égitestek fényének okozata, a holdalatti
világ mechanizmusai végső soron olyan nem testi valóságra (fény) utaltak, amely testi
valóságok (az égitestek) eszköze, és bírja az égitestek és égi intelligenciák hatóképességét.293
Az általános kontextus után mintegy összegzésként tekintsünk vissza arra a képre,
melyet az intenciók természetéről a De homine állított elénk. A magiszter „spirituális lét”
fogalmában a spiritus kifejezés jelölete noha „testi” valóság, ám nagyon sajátos értelemben
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De coelo II. 3. 5. (Borgnet IV. 178- 180).
Albert ilyen közvetlen befolyásnak véli például, ha valaki hatodik ujjal születik. Uo. (Bourgnet 178.)
291
I.m. uo. (Bourgnet 180.)
292
Albert ezt a gondolatot Arisztotelészre vezeti vissza: „dicit Aristoteles in septimo primae philosophiae.”
293
„lumen multas habet virtutes, inquantum est instrumentum corporis caelestis moti per intelligentiam, et ideo
in talibus virtutibus existens efficit corpora generabilia et corruptibilia; et sic corpus non efficitur a non-corpore,
sed a corpore caelesti per instrumentum, quod non est corpus, sed habet in se virtutem corporis et intelligentiae,
quae movet corpus.” De anima II. 3. 10. (Stroick VII/1. 114. 51-57.)
290

82

az: a transzparenciával, ezért végső soron az égitestek természetével rokon.294 Annak oka,
hogy a fénynek nincs ellentéte (ezért a színeknek sem a médiumukban), végső soron abban
keresendő, hogy ő az égitestek formája. Emellett az intencionális léthez a „változásnak” egy
nagyon sajátos fajtája, az „intencionális változás” tartozik, amely nem fizikai változás, hanem
a változásnak egy egészen más, ekvivok válfaja, hasonlóan ahhoz, ahogyan az égitestek nem
keletkeznek, s nem pusztulnak, egyben minőségváltozáson sem eshetnek át.295 Végül a
médium mint transzparens természet, újra visszavezet minket az „égi problematikához”. Erős
evidenciák szólnak tehát amellett, hogy az intencionális lét figyelemreméltó sajátosságait az
exkluzív égi szubsztanciák befolyásának köszönheti. Aligha összegezhetnénk a De homine
témánkra vonatkozó belátásait tömörebben és találóbban, mint Dewan sorai:
az alapproblémát az ellentétek médiumban való együtt létezése szolgáltatta, míg a
megoldás az égitest ellentétek nélküliségében állt, amint az derivatív módon a
fényben, a színben és a transzparenciában fellelhető. Ebben áll a színek médiumban
való spirituális létezése, mivel maga a szín lényegét tekintve olyan típusú forma,
amely képes befogadni a fény hatását, még akkor is, ha olyan típusú létezése is van,
mely alapján az anyaghoz és az ellentétekhez kötött.296

2. De anima-parafrázis (1254-1257)
Albertus Magnus Lélek-kommentára, amelyet az irodalom De anima-parafrázisként ismer,
1254-1257 között készült el,297 vagyis a kommentár keletkezése Tamás első párizsi
magiszterségének idejére tehető. Tamás ismerte az írást, saját Lélek-kommentárjában több
ízben idézi is azt.298 Azok a jellegzetes változások pedig, amelyek a két gondolkodónál
hasonló időszakban álltak be a színek természetére és az intencionális lét ágensére
vonatkozóan, valószínűsítik, hogy Tamásra saját kommentárjának megírásakor hatottak
mesterének nem sokkal korábban revideált nézetei.299
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Dewan: St. Albert, the Sensibles, 296.
De coelo II. 3.5.
296
Uo.
297
Dewan, L.: St. Albert, the Sensibles, and Spiritual Being, in Weisheipl, J.A. (ed): Albertus Magnus and the
Sciences, Commemorative Essays, Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies, 1980. 292.ADAkommentárra kritikai kiadásának oldal és sorszámai alapján hivatkozunk. Clemens Stroick (ed.): Alberti Magni
De Anima, in Sancti doctoris ecclesiae Alberti Magni ordinis fratrum praedicatorum episcopi opera omnia 7.,
Monasterii Westfalorum, in aedibus Aschendorff,1968.
298
Tellkamp: Sinne, Gegenstände, 73. n. 47.
299
Tamás Lélek-kommentárja 1267 végére készült el. Lásd Torrell: Aquinói Szent Tamás élete és műve, 280.
295
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Albert De homine traktátusa és De anima-parafrázisa között a különbség leginkább
két ponton mutatkozik meg. Amíg a De homineben exkluzív módon csupán a szín szpeciesze
bír spirituális léttel a közegben, a De animaban ezzel szemben a külső médiumot igénylő
érzékelhető tárgyak (szín, hang, szag) immár mind intencionális léttel bírnak. Emellett
megváltozik a fény szerepe is. Amíg a De homine szerint a fény, mint egyfajta külső ágens,
bábáskodik a szín spirituális létének előidézésén, addig a későbbi műben Albert felfogása
megváltozik a kérdésben: az érzékelhető tárgyak formái önmaguk által (per se), minden külső
segítség nélkül képesek az intencionális lét generálására a közegben és az érzékben.300 Ezzel
párhuzamosan új terminológia jelenik meg. A De homine az esse spirituale és az esse
sensibile terminusokat tartotta fenn a szpeciesz, vagy ami ugyanaz, az intencióérzékben, ill.
közegben való jelenlétének jellemzésére.301 Gauthier szerint az esse intentionale terminus
1250 körül nyer polgárjogot a párizsi ars fakultáson.302 Álláspontját erősíti – a kortárs anonim
DA-kommentárok mellett – Bacon szóhasználata is, valamint az a tény, hogy az ötvenes évek
második felére tehető De anima-kommentárban a korábban nem használt kifejezés immár
többször felbukkan, sokszor a következő:esse spirituale et intentionale formában.303

2.1. Doktrinális változás: az intencionális lét oka
Albert a De anima-kommentáregyik szakaszában felidézi Averroes általunk is érintett utalását
a külső mozgatóra, melyet az érzék működéséhez tételezett fel.304 Annak érdekében, hogy
megértsük, a korszakban miként gondolkodtak az intencionális lét státuszáról, érdemes a
mesteri műgonddal megírt kommentár szakaszát tüzetesebben is szemügyre venni.
Albert szerint „bizonyos nagy tekintélyű férfiak a modernek közül”305 lényegében a
kordobai álláspontját képviselték azon az alapon érvelve, hogy az érzékelhető lét (esse
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Dewan: St. Albert, the Sensibles, 318.
Uo. 319. A species és az intentio terminusok ekvivalensek Albert számára. (Lásd Dewan: St. Albert,the
Sensibles, 303, 293). Váltakozó szóhasználata a korabeli standard felfogást követi. Mint azt később látjuk majd,
ugyanez igaz Tamás és Bacon (vagy akár Bonaventura) esetében is.
302
Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 45/1: Sentencia libri De anima,
Commissio Leonina-J. Vrin, Roma-Paris, 1984. 169. n. 50.
303
Ez egyben világossá teszi, azt is, hogy Albert a kifejezéseket szinonimáknak tekintette. A hivatkozásokat lásd
az előző jegyzetben megjelölt helyen.
304
Stroick: Alberti Magni De Anima, 104. 1-50.
305
Nehéz megállapítani, hogy Albert valójában kikről is beszél. Az mindenesetre világos, hogy például Ágoston
a középkor folyamán mindvégig autoritásul szolgált mind az aktív érzék, mind pedig a fény érzékelésben
betöltött ágensi szerepének igazolásakor. Az utóbbihoz lásd pl. Augustinus: De genesi ad litt. XII. 16.: „a testi
érzékelés … amely öt, eltérő képességű, úgymond ’csatornácskára’ oszlik, amikor a legfinomabb, s ezért a
lélekhez a többinél közelebb álló test, vagyis a fény szétárad. Elsőként csupán a szemet árasztja el, s felcsillan a
szem sugaraiban”. in Heidl György: Szent Ágoston misztikája, 76. A korábban Petrus Hispanusnak tulajdonított
De anima-kommentára szakaszhoz nagyon hasonló érvelést tartalmaz. Lásd P. Manuel Alonso (ed.): Pedro
301
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sensibile), amely a különféle érzékekben létezik, közös (unum) abban a tekintetben, hogy nem
materiális, hanem intencionális és spirituális létezés.306 Mármost az egység (unum) amelyben
a sokaság részesedik, szükségképp valami egytől származik, és ez az ágens az, amely az
intencionális lét konstituálásáért felelős. Ezt az érvet Albert – mielőtt cáfolná – további két
érvvel erősíti meg, a második a phantasmák egyszerűségén alapul, míg az első okfejtés a
következő. Világos, hogy az érzékelhető formák materiális létük szerint vannak jelen a lelken
kívüli dolgokban, és ebben a létmódjában a forma saját minősége révén afficiálja (afficit)
magát a dolgot. Ám a levegőben és a lélekben a forma nem materiális léte szerint van jelen.
Ha így lenne, a levegőt és a szemet színessé tenné, ám nem ezt tapasztaljuk. Ezért „az
absztrakcióban” más létezési módot élvez, mint eredeti anyagában. Az érzékelhető forma
amellett eredeti anyagától a dologban csupán potenciálisan oldott el, s ami potenciában van,
nem vezetheti át önmagát aktualitásba. Mindez igaz a látható formákon túl a többi érzékelhető
formára is. Ezért fel kell tételeznünk egy közös mozgatót, mely az érzékelhető formákat
aktuálisan intencionális létezőkké teszi.307
Mielőtt részletesebben szemügyre venné a lehetséges további álláspontokat, a
bevezető argumentumok tárgyalását a következő fordulattal zárja: „Ilyen és hasonló érvek
azok, amelyek tanítóink közül sokakat meggyőztek”.308 A megjegyzés de nostris doctoribus
mintha Albert kortársaira vonatkozna, akik egy elterjedt álláspontot képviselnek. Albert ennek
az elterjedt álláspontnak két változatát különbözteti meg aszerint, hogy képviselőik miben
látják az intencionális lét ágensét. Az egyik tábor a fényt nevezi meg az intencionális lét
univerzális okaként, míg a másik az aktív érzék fogalmával operál. Kezdjük ez utóbbival.
Különös, hogy Albert e második, az aktív érzék doktrínáját képviselő álláspontot
„sokkal valószínűbbnek” (multo probabilior) nevezi, mint a hajdan cum grano salis általa is
képviselt első pozíciót, mindamellett az aktív érzék problémájának kifejtését érthetetlennek,
felfoghatatlannak találja.309 Az álláspontot Platón, Ágoston és „sok más nagy férfiú”
képviselte,310 és Albert megjegyzi, hogy saját korára visszaszorult, mint amit „a modernek
közül csak kevesen képviselnek”.311 Az álláspont szerint a lélek révén az érzékelő képesség

Hispano Expositio libri de anima, 278-279. Továbbá i.m. 197, 19-26: „omnia sensibilia radicantur in luce”.
Albert De animájának kritikai kiadása 50. sorához írt jegyzete is erre a műre hivatkozik az utalás forrásaként.
306
„esse sensibile… est unum in eo quod est esse intentionale et spirituale et non materiale.” Stroick: Alberti
Magni De Anima,54-55.
307
I.m. 104. 60-73.
308
„Istae igitur et similes sunt rationes, quae induxerunt multos de nostris doctoribus”. Uo. 80-81.
309
„Tamen sine praeiudico aut ego non intelligo eos, aut ipsi falsum dixerunt.” I.m. 106. 85-86.
310
Közöttük nevesíti még Avicennát és Alfarabit. Lásd i.m. 105. 40-41.
311
Stroick: Alberti Magni De Anima, 106. Ezzel összhangzani látszik R. A. Gauthier összegzése is. Lásd DA
186. 224-228 sorokhoz írt lábjegyzetét. A teljesség kedvéért azonban érdemes megjegyezni, hogy mindez nem
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valamiképp kilép a külvilágba312 és az érzékelhető formáknak mintegy testetlen és spirituális
létet (esse quasi incorporeum et spirituale) kölcsönöz.313
Az első, a fény és az intenciók viszonyára reflektáló elmélet sokkal tanulságosabb
témánk szempontjából. Albert az elmélet mellett öt argumentumot ismertet, melyek közül az
utolsó háromra térünk ki. A harmadik argumentum szerint egyetlen alacsonyabb rendű testi
ágens sem képes egyetemesen, bármely irányban hatást kifejteni, hanem hatásgyakorlásuk az
okozatok jól meghatározott körére korlátozódik. Ezzel szemben a világosság (lumen) – mely
nem más, mint az ég formája – képes minden alacsonyabb rendű testre egyetemesen hatást
kifejteni, ezért szükséges, hogy benne keressük az intencionális lét okát is. Emellett a
világosság minden más formánál immateriálisabb és spirituálisabb, ezért alkalmas arra, hogy
a spirituális lét oka legyen. Végül az utolsó érvet ítéli Albert a legerősebbnek, és ebben az
érvben kell keresnünk saját korábbi álláspontjának összefoglalását is. Ez azon alapul, hogy az
érzékelhető anyagi létezők az elemi minőségek materiális oksági hatásának köszönhetően
jönnek létre, ezért semmiféle elemi minőség nem képes „spirituális intenciók” létrehozására.
Ám arra sem lehet hivatkozni, hogy a befogadók természetéből származnék az intenció,
hiszen – és itt következik a hivatkozás az Averroes-princípiumra – a szubjektumok
sokfélesége inkább a formák sokféleségéből származik, mintsem fordítva. Szükséges hát,
hogy az intencionális lét valamely magasabb rendű testi ágens formájától származzék, s mivel
az égitestek nem gyakorolnak hatást az alacsonyabb rendű testekre csak a világosság által, a
világosság felelős a spirituális intenciók létrehozásáért.314
A bemutatott álláspontok jól példázzák azokat a vélekedéseket, melyek az
intencionális lét státuszára vonatkoznak. Mivel mindkét irányzat „kvázi testetlen és spirituális
létet” látaz intencionális létezésben, valamiféle „szellemi” természetű mozgatóban keresi
kialakulásának okát is. A problematika alapjául szolgáló gondolatmenetet a következőképp
rekonstruálhatnánk:
i.

A forma az érzékelhető tárgy anyagában potencialitásban van, míg az anyagi
hordozójuktól eloldott intenciók in actu formák.

ii.

Az intenciók az anyag-forma kompozitumban materiálisan létező formáknál magasabb
rendű spirituális entitások.

iii.

Mindenféle intenciót egyformán ugyanaz a spirituális lét illet meg.

maradt túl sokáig kisebbségi vélemény. Egy emberöltővel Tamás után Jean de Jandun– sokkal racionálisabb
argumentáció alapján – újra felszítja az aktív érzék körüli vitákat.
312
Albert érzékletes példájával: ahogy a mágnes ereje kilép a vasba.
313
Stroick: Alberti Magni De Anima, 105. 49-52.
314
I.m. 105. 8-31.
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iv.

Ami potenciában van, nem mehet át aktusba csak valami más által, ami aktusban van.

v.

Szükség van valamilyen magasabb rendű spirituális entitásra, amely a formák
spiritualitásáért felelős.315

vi.

Ez a spirituális entitás a lélek vagy az égitestek formája.

Amint az Albert ellenérveiből világos, felismerte,hogy az intencionális lét közös okát igazolni
kívánó érvek hibás előfeltevéseken, a fenti iii-v premisszákon alapulnak. Hogy kihúzza a
konklúzió, az égitestekre való hivatkozás alól a talajt, meglepő ellenérvvel áll elő, mely
lényegében az v. premisszát tagadja. Albert szerint ugyanis az intencionális lét, amely a
médiumban konstituált, sokkal spirituálisabb, mint maga a levegő vagy akár maga az ég.316
Az érv több szempontból is váratlan. Egyrészt ugyanis szembefordul saját korábban képviselt
pozíciójávalaz égitestekkel kapcsolatban. Másrészt ahelyett, hogy egyszerűen megfosztaná az
intenciókat mindenféle spiritualitástól,317 deklarálja az égitesteket is felülmúló magasabb
rendű spiritualitásukat. Az ellenérv egyben feltárja azt is, hogy a „spiritualitásnak”, az
„immaterialitásnak” fokozatai vannak. Legfontosabb ellenérve a fénnyel, azaz az intencionális
lét egyetemes konstituensével és az aktív érzékkel szemben éppen ezen alapul. Az iii.
premisszát tagadva, az intencionális és spirituális lét álláspontja szerint nem igényel egyetlen,
minden érzékelhető minőség számára közös univok okot, lévén, hogy maga is különféle a
különféle érzékelhető minőségeknek megfelelően.318

315

Leijenhorst azt az alapul szolgáló ismeret-metafizikai problémát, mely egészen az újkorig ível, a
következőképpen foglalja össze: „A szpeciesz intencionális, míg a tárgyak csupán materiális létezéssel bírnak.
Másként kifejezve: a materiális tárgyban a forma pusztán potenciálisan létezik az anyag-forma kompozitum
részeként, míg az intencionális szpecieszek in actu formák, így egy magasabb rendű, spirituálisabb természettel
rendelkeznek. Néhány skolasztikus Averroes felvetését követve úgy gondolta, mivel az alacsonyabb rendű nem
lehet oka a magasabb rendűnek, valami, az anyagi tárgynál magasabb rendű valóságnak kell közbelépnie a
315
Leijenhorst: Cajetan and Suarez on Agent Sense in H. Lagerlund (ed.): Forming the
szpeciesz létrejöttéhez.”
Mind, Essays on the Internal Senses and the Mind/Body Problem from Avicenna to the Medical Enlightment,
Springer, Dordrecht, 2007. 238. A Lejenhorst-idézet a Cajetanus-Suarez vita problémahorizontját összegzi, ám
tökéletesen illeszkedik az Albert által bemutatott pozíciók alapfeltételezéseihez.
316
Stroick: Alberti Magni De Anima, 105. 35-37.: „esse intentionale, quod est in medio, multo est spiritualius,
quam ipse aer sit vel quam sit ipsum caelum.”
317
Ahogyan azt a kortárs Bacon teszi, vagy ahogyan később a Tamást követő Cajetanusszal szemben Suarez
teszi majd. Suarez érvei egyébként sok tekintetben Bacon-t követik, amikor az intencionális létet pusztán amiatt,
hogy az szubtilisebb és nem érzéklehető, „szegényesebb” entitásokat ír körül nem kevésbé tartja materiális
létnek, mint az érzékelhető anyagi dolgokat. Bacon stratégiáját lásd a dolgozat vonatkozó fejezetében. Suarez
pozíciójához lásd Leijenhorst: Cajetan and Suarez, 252.
318
„Esse autem intentionale et spirituale non una ratione est in sensibilibus, quia unum est multo spiritualius
alio”. Stroick: Alberti Magni De Anima, 105.85-87.

87

2.2. A forma mint az intencionális lét egyedüli konstituense
Az ismertetett érvek egyik fontos előfeltevése az volt, hogy mivel az érzékelhető dolgokban a
forma potenciában van, míg a közegben és az érzékben aktusban, a potenciából az aktusba
való átmenet egy aktusban lévő ágensre utalt (iv). Albert megállapítja, a fenti iv premissza
csupán arra igaz, ami a materiális ok szempontjából van potenciában, ám nem igaz a ható- és
a formai ok tekintetében. A materiális ok Albert szerint azért felel, hogy az anyag változása
révén az anyaghoz kötött forma létrejöhessen. Ezek a materiális okok összetettek, és Albert az
aktív és passzív minőségeket (hideg-meleg stb.) sorolja ide. Az ilyen okban a forma az
anyaghoz van kötve (ligata cum materia), és olyan módon hat környezetére, hogy
átváltoztatja annak anyagát (transmutat materiam).319 Nem így a formai ok, mely ezzel
szemben egyszerű, és nem más, mint maga az érzékelhető dolog formája. Ez ugyanis
egyszerű lényege révén (per hoc quod est essentia simplex) képes saját intencióját a közegben
létrehozni.320 Fontos kiemelni, hogy ennek kapcsán Albert nem is „transmutatio”-ról, hanem
„multiplicatio”-ról beszél: a forma azáltal hat, hogy egyszerű esszencia, mely saját magát
sokszorozza meg”.321 Erre minden forma saját lényege okán képes. A magyarázat hallatán
elbizonytalanodhatunk… Hogyan képes egyedül a forma hatni valamire? Másfelől, amikor az
aktív minőségek, például a meleg hat egy másik testre, nem inkább az anyag-forma együttes,
és nem az anyag fungál okként?
Talán hasonló ellenvetések járnak Albert fejében, amikor pontosítja magyarázatát. A
forma, amely egy dologban inherál, némelykor azoknak a materiális minőségeknek a
segítségével hat, amelyekben létezik; míg máskor önmaga által fejt ki hatást környezetére
(agit per se solam), és ilyenkor „immateriálisan működik” (agit immaterialiter), mivel saját
lényege szerint anyagtalan. Ahhoz pedig, hogy aktuálisan formai okként funkcionáljon, a
forma önmagán kívül nem szorul rá semmi másra.322 Eszerint a formai ok nem abban
különbözik a materiális októl, hogy az előbbi esetében egyedül a matéria szolgálna okként,
hanem abban, hogy ekkor az oksági hatás összetett (a formai és a materiális konstituensek
együtt fungálnak okként), míg a formai ok esetén egyszerű okról van szó. Albert elképzelését

319

I.m. 107. 55.
„et sic [ipsa forma] agit se per hoc quod ipsa est essentia simplex suiipsus multiplicativa : et sic omnis forma
multiplicat intentionem suam”. Uo. 244.
321
I.m. 107. 58-59.
322
„et non indiget in ista secunda actione nisi se sola, in prima autem indiget alio quam ipsa.” I.m. 106.69-78. itt:
76.
320
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közvetlenül a peripatetikusokra vezeti vissza,323 és nem minden alapot nélkülözve. Albert
feladva korábbi pozícióját az eredeti arisztotelészi koncepcióhoz tért vissza. Utóvégre
Arisztotelész szerint az érzékelhető formák pusztán azáltal, hogy aktusban vannak, képesek
hatást gyakorolni a közegre. Hogy az aktusban lévő dolgok hatást gyakorolnak környezetükre,
ez a filozófus szerint semmiféle indoklást nem igényel. Hasonlóképpen Albert: azt kérdezni,
hogy hogyan képes a forma a közegben intencionális létezést generálni, éppen olyan
értelmetlen, mint azt firtatni, hogyan képes a fény aktuálisan világítani.324 Úgy tűnik
Albertnek meggyőződése volt, hogy kommentárjában a Filozófus eredeti intencióját és
gondolatait fejti ki. Ebben a szellemben tulajdonítja a spirituális lét sui generis középkori
koncepcióját minden további nélkül egyenesen Arisztotelésznek.325 Az itt bevezetett formai
ok koncepció mindazonáltal nehezen egyeztethető össze a Fizikában bevezetett négyes okság
koncepciójával. Igaz ugyan, hogy a fizikai magyarázatokban a formai, cél- és hatóok gyakorta
esik egybe,326 és többnyire ezt látjuk Albert érzékelés-fizikájában. Ám a Fizika kereteit
szétfeszíteni látszik egy olyan formai ok koncepciója, amely lehetővé teszi, hogy úgy
alakuljon ki egy új forma egy szubjektumban, hogy azt ne kísérje materiális változás.
Márpedig éppen ez adja a spirituális változás (immutatio spiritualis) lényegét: a forma anélkül
jön létre a közegben és az orgánumban, hogy megváltoztatná annak materiális diszpozícióját.
A levegő nem lesz piros, az orr nem válik illatossá. Az irodalomban ezért vált egyre inkább
elterjedté a nem fizikai változásokat előidéző hatásgyakorlás kapcsán „spirituális” vagy
„intencionális kauzalitás”-ról beszélni.327 Ugyan a kifejezés hátterében kétségkívül a
„mentális okság” modern tudatfilozófiai fogalmát kell gyanítanunk, ám ha távol tartjuk
magunkat az anakronisztikus konnotációktól, a terminus jól rámutat az intencionális változás
és feltételeinek sajátos voltára.

323

„Dicimus igitur sequendo Peripateticorum sententiam”. Lásd uo. Vö. a görög kommentátorok, különösen
Philoponosz korábban bemutatott koncepciójával.
324
Uo. 106. 24-25.
325
„Aristoteles autem omnes has opiniones [Antiquorum] destruit, dicens visibile secundum esse spirituale et
intentionale prius effici inaere, post in oculo et moveri speciem rei visae ad interius oculi”. Idézi Tellkamp:
Sinne, Gegenstände, 73. n. 46. Az idézet eredeti helye A. Borgnet (ed.): Albertus Magnus Opera Omnia, vol. 9.
Parvorum Naturalium Pars Prima, Paris, 1895. 10.
326
Fizika (198 a 23–26).
327
Lásd pl. Simon József: Létre nyílt lehetőség, Ismeretelmélet és metafizika Aquinói Szent Tamás és Duns
Scotus filozófiájában, L’Harmattan, Budapest, 2012. 21.
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2.3 Az avicennai többszintű absztrakció Albertnél
A második könyv egyik fontos fejezetének címe a következő: Gradus abstractionis et
modum.328 A fejezet elején Albert szinte szó szerint megismétli Avicenna sorait. A domonkos
szerint valaminek a megragadása nem egyéb, mint a megragadott formájának birtoklása. Ám
a megragadott formájával nem olyan módon rendelkezünk, ahogyan az a megragadott
dologban létezik. Nem x-szel, hanem x intentiójával, szpecieszével rendelkezünk, mely által
valamely érzékelhető vagy elgondolható dolog ismeretéhez (notitia) jutunk. Vagyis az
intenciónem magát az x dolgot, hanem x jelét, vagy x ismeretét szolgáltatja a megismerőnek.
Ennek a megragadásnak a feltételét keresi Albert az avicennai többszintű absztrakcióban. Az
absztrakció négy fokozatban teljesedik ki. Ezek közül az első az, „hogy a formát absztraháljuk
és elkülönítjük az anyagtól, de a jelenlététől nem, sem pedig függelékeitől”.329 Ez a külső
érzékek feladata. Az absztrakció második fokozatában a formát elválasztjuk az anyagtól és az
anyag jelenlététől, de az anyag függelékeitől (appendiciis materiae) vagy az anyag
feltételeitől (condicionibus materiae) nem. Ezt a tevékenységet végzi el az immagináció.
Albert itt meghatározza mit is nevez az anyag függelékeinek:
Az anyag függelékeinek nevezem azokat a feltételeket és sajátosságokat, amelyekkel a forma
szubjektuma amiatt rendelkezik, hogy ebben és ebben az anyagban van. Például a
végtagoknak ez a helyzete, ez a színe az arcnak, ez az időszak, a fejnek ez a formája, a
keletkezésnek ez a helye. Ezek a forma bizonyos egyediesítői, melyek egy faj egyedében úgy
vannak jelen, ahogy egy másikban nem.330

Albert ugyanazokat az anyagi függelékeket sorolja fel, melyeket Avicenna is meghatározott.
A felsorolás nem taxatív, csak példákra szorítkozik. Ez magyarázza, hogy Albertnél
megjelenik a figura mint egyediesítő jellegzetesség, míg például az avicennai „mennyi”
kimarad a felsorolásból.
Az érzékelőrendszer utolsó absztrakciós szintje az esztimatív érzék, amely révén olyan
intenciókhoz jutunk, melyek a külső érzékbe nem „íródtak be”, ám amelyeket az érzékelhető
dolgok nélkül nem ismerhetnénk meg, noha általuk jutunk hozzájuk. Az avicennai példákon
kívül ide sorolja azt is, amikor valakit Deon fiaként ragadunk meg, vagy valamit báránynak

328

Stroick: Alberti Magni De Anima, 101.
Uo. 69-70.: „Quorum primus et infimus est, quod abstrahitur et separatur forma a materia, sed non ab eius
praesentia nec ab eius appendiciis”.
330
I.m. 101. 78-85.: „Dico autem appendicias materiae conditiones et proprietates, quas habet subiectum formae,
secundum quod est in tali vel tali materia, sicut verbi gratia talis membrorum situs vel talis color faciei vel talis
aetas vel talis figura capitis vel talis locus generationis. Haec enim sunt quaedam individuantia formam, quae sic
sunt in uno individuo unius speciei, quod non sunt in alio.”
329
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vagy embernek ismerünk fel. Az utolsó absztrakciós fokozat az értelem, amely a dolgok
mibenlétéről minden anyagi függeléket levet (denudatio).
A szövegrészen Avicenna latin fordításának szókészlete üt át, és ugyanazokat a
gondolatokat fogalmazza meg, mint Avicenna. Ezek prezentációja mégis pontosabb és
részletesebb. Ám még így is néhány fontos részlet homályban marad. Az ugyan világos, hogy
az intellektus minden anyagi függeléktől elvonatkoztat, az azonban egyáltalán nem, hogy
párhuzamosan azzal a folyamattal, ahogyan a belső érzék elvonatkoztat az anyag jelenlététől,
elvonatkoztat-e több-kevesebb materiális akcidenstől is. Valójában sorai úgy is érthetőek,
hogy az érzékelés során egyáltalán nem történik elvonatkoztatás a materiális akcidensektől,
de úgy is, hogy bizonyos akcidensektől fokozatosan elvonatkoztat az érzékelőrendszer, ám
mindegyiktől egyedül az értelem képes eloldani a formát.331 Ez utóbbi esetet a
következőképpen

közelíthetnénk

meg.

A

külvilágbeli

forma

n

számú

materiális

akcidensselinherál az anyagi dologban. A közegben az akcidensek száma már csak n-1, (…) az
esztimatív érzékben csupán n-k, amelytől teljes egészében majd csak az értelem oldja el a
formát. Amennyiben ez utóbbi interpretáció tartható, az megvilágítja, hogy milyen értelemben
beszélhetünk az intenciók esetében a formák egyszerűsödéséről, azaz az immaterialitás
növekvő megvalósulásáról. Hiszen emlékezzünk vissza Avicenna soraira: a formához mint
formához nem tartoznak hozzá ezek az akcidensek, így az ezektől való eloldás nem egyéb,
mint a forma egyszerűsödése, vagy ami ugyanaz, anyagtalanságának megvalósulása.
Albert korábbi elemzései az avicennai többszintű absztrakcióval kapcsolatban egyéb
fontos összefüggésekre is fényt derítenek. Világossá teszik például, hogy nem pusztán arról
van szó, hogy az absztrakció csupán a reprezentáció módját érintené. A reprezentáció módja
(hogy pl. egy embert fehéren és az oszloptól jobbra képzelek el) az intencióknak az
érzékszervben való létrejöttének módját követik. Ezt a következő főbb lépésekben igazolja.
Az artikulus elején megjegyzi, hogy az érzékek testi szervre szorulnak, mégpedig amiatt,
hogy az érzék csak akkor ragadja meg az érzékelhető dolgot, ha az jelen van.332 Márpedig
érzékelhető dolog nem lehet más, mint test, test pedig (hely és helyzet szerint) nem lehet
jelen, csak egy másik test számára. Ez után az immaginációra áttérve azt állítja, hogy az
valamit csak hely, helyzet, mennyiség és alak szerint ragad meg, ez pedig nem történhet testi

331

A materiális akcidensektől való elvonatkoztatás fokozatosságát juttatja érvényre például a következő sor:
„Hoc enim est [i.e. materia] primum subiectum formae, et per ipsam substat particulare et naturae communi, qua
abstrahitur universaliter ab intellectu, et individuantibus formis, quarum intenctiones ab aliis gradibus
apprehensionis abstrahitur.” (Kiemelés tőlem). Lásd i.m. 102. 56-60.
332
I.m. 169.
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szerv nélkül. Ennek igazolásához azt kéri, képzeljünk el három teljesen ekvivalens négyzetet
az alábbi elrendezésben:

e

h

f

j

g

i

k

l

a

b

d

c

Ekkor az EFGH négyszög az ABCD négyszögnek balra, míg az IJKL négyszög az ABCD
négyszögtől jobbra helyezkedik el. Albert kérdése az, hogyan vagyunk képesek megragadni
az egyik négyszöget úgy, hogy az a középsőtől balra, a másikat pedig hogy az attól jobbra
helyezkedik el. Ez a megragadás nem lehetséges valamiféle akcidens alapján, ami a
négyzetekhez tartozna. Nem lehet ugyanis olyan akcidens, ami elválaszthatatlan
szubjektumától, hiszen az ilyen akcidensek szubjektumuk lényegéből erednek. Ám a három
négyzet lényege tökéletesen azonos, így ez alapján nem lehetne őket megkülönböztetni. De a
négyszögek azonosítása nem alapulhat olyan akcidensen sem, amely elkülöníthető
szubjektumától. Ugyanis ha elkülöníthető, elgondolható róla, hogy nincs a szubjektumában.
Ekkor pedig nem szolgálhat alapjául a négyzetek helyzetének azonosításához. Ezek után csak
az marad – így Albert –, hogy a négyszögek ezen a módon lettek „berajzolva” az
immagináció szervébe, ti. az agyvelőbe (cerebrum). Az a valami pedig, amelybe a formákat
helyzetük különbségei szerint lehet berajzolni, nem lehet más, mint test. Albert

plasztikus

leírása olyan asszociációkat ébreszt olvasójában, mintha egy ábrának az agyba történő
berajzolása ahhoz lenne hasonló, mint amikor a homokba rovátkákat húzunk. Ez azérzékletes
leírás segít ugyan az érv elfogadtatásában, ám Albert másutt többször hangsúlyozza, hogy az
intenciók intencionális lét szerint vannak orgánumukban, így az agyban is. Aminek itt hangot
ad az, hogy azok az intenciók, amelyek a fenti négyszögek azonosítását lehetővé teszik,
anyagban léteznek, anyagi akcidensekkel. Azaz az ábra csakis azért reprezentálható egy
szubjektum számára, mert a reprezentáció alapjául szolgáló intenciók maguk is valamilyen
helyzet szerint lokalizáltak az agyban. Másként: az érzék azért képes egy individuumot mint
individuum megjeleníteni, mert benne az intenciók is individuális anyagi feltételekkel
léteznek.
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2.4 A forma és intenció különbsége
A forma és az intenció különbségét Albert az imént elemzett többszintű absztrakció keretében
vezeti be, mégpedig azért, mert az intencióhoz – azaz ahhoz a valósághoz, amely nem maga a
dolog, hanem a dolog notitiája – ismertetőjegye, egyedül az absztrakció (különféle fokozatai)
révén juthatunk el:
Meg kell jegyeznünk, hogy a dolog formája és a dolog intenciója különböznek egymástól. A
forma ugyanis szigorú értelemben az, ami aktuális létezést ad az anyagnak és az anyag-forma
egységnek, informálva azt. Intenciónak pedig azt nevezzük, amely által a dolgot egyedi vagy
általános módon jelöljük, az elvonatkoztatás különféle fokozatai szerint. Ez nem ad [létezést]
valaminek, sem az érzéknek mikor abban, sem pedig az intellektusnak mikor ebben van,
hanem a dolog jelét és ismeretét nyújtja.333

A sorok ismét az anyagi lét és az intencionális lét megkülönböztetésére utalnak. Ha az
érzékelhető forma eredeti materiális létezése szerint lenne jelen a szemben, saját minőségével
„afficiálná” azt, amennyiben az aktív és passzív minőségek révén transzformálná a szem
anyagi összetevőit. Így az eredeti érzékelhető minőség jönne létre újra reálisan, materiálisan
replikálódva a szemben. Ezzel szemben az intenció létezése más. Mivel az érzékelhető forma
mint forma, azaz anyagi konstituensei nélkül hat a médiumra és a szemre, ott olyan
struktúraként létezik, amely nem strukturálja magát a szemet: nem hoz létre a szemben egy
önálló, az eredetivel azonos, létező dolgot,334 az intenció ugyanis nem dolog a szó
hagyományos értelmében, hanem a külvilágban létező dolog nem anyagi hasonmása,
similitudoja.335

2.5. A spiritualitás fokozatai: külső érzék – központi érzék
Albert nagy vonalakban követi az Averroes propagálta hármas sémát az intenciók materiális,
médiumban és érzékben megvalósuló létezésének hierarchiájára vonatkozóan, de ezt
kiegészíti az intenciók érzékelőrendszerben való fokozatos egyszerűsödésének gondolatával.
Így a forma a központi érzékben egyszerűbb módon, immateriálisabban létezik, mint a külső
333

Stroick: Alberti Magni De Anima, 102.28-37.: „Adhuc autem notandum est, quod differunt forma rei et
intentio rei: forma enim est proprie quae informando dat esse actu materiae, et composito ex materia et forma.
Intentio autem vocatur id per quod significatur res individualiter sive universaliter, secundum diversos gradus
abstractionis: et haec non dat alicui, nec sensui quando est in ipso, nec etiam intellectui quando est in ipso, sed
signum facit de re et notitiam”.
334
„non confert esse illud sensui quod confert rei, quae extra sentitur.” I.m. 101. 27-28.
335
„non est res rata in esse, sed potius ratae rei similitudo spiritualis”. Uo. 41-42. Érdemes újfent
hangsúlyoznunk: ugyan az intenció nem strukturál, ő maga befogadója által bizonyos értelemben strukturált,
amennyiben anyagi függelékekkel együtt, lokalizálhatóan létezik abban.
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érzékben. Az intenció központi érzékben való egyszerűsödésének Albert mind a formai, mind
pedig az anyagi okát feltárja.
A központi érzékben lévő intenciók immateriálisabb létezésének formai oka a lélek.
Valójában ugyanis nem a külső érzék mozgatja a központi érzéket, hiszen ekkor a külső érzék
„formaibb” természet volna mint a közös érzék, mivel az, ami mozgat, forma a mozgatott
viszonyában.336 Ezzel szemben Albert felfogásában a közös érzék univerzális forma, s ezen
azt kell értenünk, hogy mintegy ő rendelkezik a többi érzékkel, mint azok egységes formája,
ahogyan az ok a forma módján előzetesen rendelkezik mindazzal, ami belőle származik, vagy
ahogyan az építész előzetesen rendelkezik a ház formájával. Így a központi érzék a többi
érzék forrásaként és céljaként működik, amely fenntartja, működteti és vezérli magát az
érzékelőerőt is.337 A közös érzék ugyanis amennyiben „érzék”, rendelkezik a partikuláris
érzékekre

jellemző

tulajdonságokkal.

Amennyiben

pedig

„közös”,

általános

jellegzetességekkel bír, mint amilyen az érzéki ítélet képessége. Ameddig a külső érzékek
passzív módon fogadják be az intenciókat, addig a közös érzék e passzív folyamaton túl aktív
ítéletalkotásra is képes.338 A közös érzék „aktivitása” kétirányú. Egyrészt az érzékelés tudatát
szolgáltatja: az érzékelt tárgy nem puszta inger egy adott testrészben, hanem az organizmus a
benne létrejött intencionális változás tényét

is képes

valamiképpen megragadni,

„reflektálva”arra.339 Másrészt a közös érzék képes a különböző érzékek nyújtotta
információkat szintetizálni, együtt megragadni az érzékelhető valóság különféle aspektusait
(valami édes és fehér). Albert ez utóbbi aktivitást kontrasztba állítja az egyes érzékek (ld. a
külső érzékek) passzivitásával:
tevékenykedni (agere) pedig nem más, mint megítélni és az összekapcsolás és
szétválasztás módján összehasonlítani valamit. Ez a formai természetű közös érzék
dolga. Befogadni és érzékelhető formákkal rendelkezni pedig nem egyéb, mint hatást
elszenvedni, és ez az egyes érzékek feladata.340

336

I.m. 164. 55-65.
Stroick: Alberti Magni De Anima, 165. 15-19. Lásd továbbá I.m. 156. 84-93.: „Dicamus igitur, quod in omni
natura, quae est pluribus commiunis, oportet esse unum fontem, ex quo oriatur illa communitas. Sensibilis autem
cognitio est communicata quinque sensibus, et ideo oportet esse unum fontem, ex quo omnis sensus oriatur et ad
quem omnis motus sensibilium referatur sicut ad ultimum finem. Et hic fons vocatur sensus communis, qui
quaedam habet, inquantum sensus est, et quaedam habet, inquantum communis est;”.
338
Martin M. Tweedale: Origins of the Medieval Theory That Sensation Is an Immaterial Reception of a Form,
in Philosophical Topics vol. 20. (1992/2) 220.
339
Stroick: Alberti Magni De anima, 165. 80-85.
340
I.m. 159. 85-90.: „agere enim quoddam est iudicare et comparare componendo et dividendo, et hoc est
communis sensus, qui est formalis; recipere autem et habere formas sensibiles est pati, et hoc est sensuum
particularium.”
337
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A szövegrész a receptív passzivitást és a tevékeny aktivitást az anyag – forma viszony
analógiájában ragadja meg. Az analógia alkalmas arra, hogy az egyes érzékeket és a közös
érzéket úgy különböztesse meg erős kontúrokkal, hogy egyszersmind egységben láttassa
azokat. A szerző ugyanis az érzékelést olyan egységes folyamatnak tekinti, melynek a
receptivitás és az ítélet, mintha csak eltérő „aspektusai” volnának, melyek mereven nem
szakíthatóak el egymástól, hiszen az egyes érzékek tevékenységét is valamiképpen a központi
érzék „hatja át”, amennyiben mintegy „kiömlik” azokba. Ám mivel ezek az „aspektusok”
időben szükségképp elkülönülnek,341 helyesebb talán egy egységes folyamategymást követő
mozzanataikéntfelfognunk mindezt. Tweedale egyenesen a közös érzék aktivitásában,
„ítéletében” látja azt a jellegzetességet, ami miatt Albert elkerüli azt a csapdát, amelynek
szerinte az egész tradíció a görög interpretátoroktól kezdve foglyává vált, amikor az
immaterialitást (a spirituális létet) minden további nélkül azonosította a megismertséggel.342
Miután vázlatosan bemutatásra került az intencionális lét érzékben megvalósuló
fokozatainak formai oka, most térjünk rá arra, hogy Albert hogyan adja meg az intenciók
„egyszerűsödésének”, további „spiritualizálódásának” anyagi okát. Albert az egyes
érzékeknek megfelelő „helyet”, testi szervet feleltet meg, amelyben az illető érzék létezik és
kifejtheti sajátos tevékenységét. Ez a testi szerv a közös érzék esetében az agy elülső része
(homloklebeny), ahol az öt érzék idegpályái összefutnak.343 Itt pedig az egyes érzékekből
származó intenciók azzal, hogy a spiritus lucidus, a közös érzék szállítóeszköze, befogadja
őket, nagyobb egyszerűségre (maiorem simplicitatem) tesznek szert, hasonlóan ahhoz,
ahogyan ezt a fény a színek vonatkozásában teszi. A központi érzék eszköz-okaként
(instrumentum) működő fényes „testecskéknek” köszönhetően tehát „ilyen aktus és forma
szerint konstituálva érik el az egyes érzékek tárgyai a közös érzék szervét”.344 Az intenciók
tehát a közös érzékben immár más aktus szerint és „formaibb” módon (in tali actu et forma
facta) lesznek befogadottá, mint az egyes érzékekben, köszönhetően egyrészt a közös érzék
„formaibb” természetének, valamint az intenciókat befogadó érzékszerv szubtilisebb
mivoltának.

341

A központi érzék természetesen csak azután képes reflektálni a külső érzékből eredő információkra, hogy a
spiritus-ok az egyes érzékektől a központi érzékbe szállították az intenciókat.
342
Tweedale: Origins, 219.
343
I.m. 158. 10.
344
i.m. 165. 25-30.
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VII. A SPIRITUÁLIS LÉT KRITIKÁJA
ROGER BACON

Történeti vizsgálódásunk során azokat a gondolkodókat vettük számba, akik közvetlenül vagy
áttételesen hatást gyakorolhattak az intenció és a spirituális létterminusainak tamási
használatára. E történeti vizsgálódások lezárásaként immár nem azt a hatástörténetet kutatjuk,
mely Tamást elődeivel köti össze, hanem a kortárs, korabeli kapcsolódási pontokra figyelünk.
Roger Bacon eszméi között nem olyan impulzusok után keresünk, melyek Tamás
gondolkodását közvetlenül befolyásolták volna. Ehelyett Bacon témánkra vonatkozó
gondolatait a probléma olyan markáns megoldási kísérleteként tartjuk számon, mely segít
észrevennünk, hogy a kortárs tekintet hol láthatta meg az intencionális lét doktrínájában
azokat a pontokat, melyeket az védtelenül hagyott, hol érzékelte a koncepció ellentmondásait,
elégtelen voltát. Utóvégre, az éles szemű kritika nem csupán egy gondolat tarthatatlanságának
belátásához segíthet hozzá, hanem annak pontosabb megértéséhez is.

1. A szpeciesz azaz az intenció fogalma
A szpeciesz fogalma Roger Bacon műveiben jelentős változáson esett át ahhoz a jelentéshez
képest, ahogyan az még Ágostonnál a kognitív entitások megnevezésére szolgált, a dolgok
azon képeit, hasonmásait jelentve, melyeket a külső és belső érzék vagy az intellektus fog
fel.345 Érintettük, hogy az általunk elemzett szerzők között Albertnél jelent meg a
szpeciesznek az a fogalma, mely az intencióval azonos jelentésben alkalmasnak mutatkozott a
nem-kognitív külvilágbeli szubtilis entitások megnevezésére is.Bacon maga is ekvivalensnek
tekinti az intenciót és a szpecieszt, azonban a fogalom – elsősorban al-Kindi és Grosseteste
hatása alatt – nála univerzálisabb jelentésre tesz szert: már nemcsak bizonyos jól
körülhatárolható

külvilágbeli

entitások,

hanem

bármely

dolog

(első)

okozatának

megnevezésére szolgál.346 A szpecieszt Bacon szerint sokféleképpen nevezik:
Hasonmásnak (similitudo) és képnek (ymago) nevezik annak a dolognak a vonatkozásában,
amely előidézi, amelyhez hasonult, és amelyet utánoz. Az érzékre és az intellektusra
vonatkoztatva Arisztotelész és a természetfilozófusok szpeciesznek nevezik, mivel
345

D.C. Lindberg: Roger Bacon’s Philosophy of Nature, Clarendon Press, Oxford, 1983. 17. Az Ágostonhivatkozásokat lásd ugyanitt.
346
„transumitur hoc nomen ad designandum primum effectum cuiuslibet agentis naturaliter.” Lásd De
multiplicatione specierum I. 1. 29, in D.C. Lindberg: Roger Bacon’s Philosophy of Nature, A Critical Edition
with English Translation, Introduction and Notes of De multiplicatione specierum and De speculil
comburentibus, Clarendon Press, Oxford, 1983. 2.
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Arisztotelész azt mondja A lélek második könyvében, hogy az érzék általánosságban az
érzékelhető dolgok szpecieszének befogadója, a harmadikban pedig azt, hogy az intellektus a
szpecieszek helye. […] Nevezik még phantasmanak és similacrumnak az álmokban megjelenő
dolgokra […] Alhazen, a széles körben ismert Perspectiva írója, a forma elnevezést használja
rá. A természetfilozófia területén általánosan elfogadott elnevezése az intentio, mivel a
dologhoz viszonyítva csak lefokozott léttel bír, [hiszen] úgymond nem [maga a] valóságos
dolog, hanem inkább a dolog intentiója, azaz hasonmása.347

A szpeciesz tehát Bacon szerint azonos az intencióval. Az intenció kifejezésnek, mint
elsősorban a természetfilozófia területén használatos terminusnak, azonban van bizonyos
jelentéstöbblete a szpecieszhez képest, mely kifejezi, hogy az intenció szemben a valóságos
dolgokkal, nem önálló létező.348 Mint azt Albert is megvilágította, az intenció szemben az
anyagban aktuális létezést konstituáló formával, nem ad létethordozójának (non dat esse)
amelyben fennáll, így a valóságosan létező szubsztanciákhoz képest az intenciók nem valódi
dolgok, hanem pusztán azok hasonmásai, és egyfajta „lefokozott léttel” bírnak. Az esse
diminutum fogalma általánosan ismert és elismert a 13.-14. században. A terminus Tamásnál
már karrierje legelején, a Szentencia-kommentárban megjelenik, ahol a szpecieszekről vagy
intenciókról úgy ír, mint amelyek a természetes akcidensek „szilárd valóságával” szemben
nem rendelkeznek „valódi léttel”(non habent esse firmum in natura), hanem csupán intenciói
a dolgoknak.349

2. A spirituális lét kritikája
Bacon szerint a szpecieszek médiumban való multiplikációja oly módon megy végbe, hogy a
látható tárgy a szín szpecieszét a hozzá legközelebb eső levegőrészben generálja. Azaz
szigorú értelemben nem „adja át” formáját a médiumnak, mintha a szín formája mintegy
347

De multiplicatione specierum I. 1. 42-56.: „Dicitur autem similitudo et imago respectu generantis eam, cui
assimilatur et quod imitatur. Dicitur autem species respectu sensus et intellectus secundum usum Aristotelis et
naturalium, quia dicit secundo De anima quod sensus universaliter suscipit species sensibilium, et in tertio dicit
quod intellectus est locus specierum […] Dicitur phantasma et similacrum in apparentibus sompniorum […]
Forma quidem vocatur in usu Alhacen, auctoris Perspective vulgate. Intentio vocatur in usu vulgi naturalium
propter debilitatem sui esse respectu rei, dicentis quod non est vere res sed magis intentio rei, id est similitudo.”
348
K. Tachau az esse diminutum gondolatának forrását Bacon esetében Avicennánál keresi, mégpedig
Metafizikájának következő sorában: „Omnis enim intentio est propter id quod intenditur et est minoris esse qua
id quod intenditur.” Lásd K. H. Tachau: Vision and Certitude int he Age of Ockham, Brill, Leiden-New York,
1988. 13. n. 32. A neves szakértő ebben téved. Az esse diminutum terminus Arisztotelész Metafizikájának
félrefordításából ered. Részleteit lásd alább Tamásnál.
349
1 SN d. 8 q. 5 a. 2 ad 4: „non habent esse vere, sed tantum sunt intentiones rerum naturalium; et hujusmodi
sunt species rerum”
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„átmenne” a levegőbe, hanem a szín a levegő anyagában aktualizálja hasonmását, intencióját.
Ez az anyag lehetőségéből elővezetett szpeciesz hat azután a mellette lévő anyagrészre,
generálva abban a következő színszpecieszt. Azaz a médium egyik részén létező szpeciesz és
a másik részén generált nem szám szerint ugyanaz. Az így jellemzett sokszorozódás
folytatódik azután tovább – körkörösen minden irányban – a médium folytonos aktualizációja
révén el egészen a látószervig, majd tovább, ugyanez a sokszorozódás folyik az orgánumban
is egészen az agyig tovaterjedve a látóidegekben vándorló spirituszokon keresztül.350 Mindez
azt jelenti, hogy a szín-szpeciesz anyagban (levegőben) válik befogadottá, felvéve a levegő
dimenzióit,351 hiszen a szpeciesz önmagában (per se) nem rendelkezik testi dimenziókkal.352
Vagyis Bacon szerint a szpecieszek médiumukban egyértelműen testekként léteznek,353 és a
De multiplicatione specierumban tucatnyi érvet sorakoztat fel annak érdekében, hogy
megcáfolja a szpecieszek spirituális létének tézisét.354 Az az egyértelműség, amellyel Bacon a
szpecieszek intencionális vagy spirituális léte helyett egyszerűen azok anyagi, testi mivoltát
deklarálja, nem kis részben köszönhető annak, hogy sikerült feloldania az Alexandrosz által
felvetett optikai problémákat. Így mielőtt röviden ismertetnénk Bacon néhány érvét a
spirituális létezéssel szemben, érdemes számba venni azokat a megoldásokat is, melyekkel
Bacon igyekszik feloldani a spirituális létezés indokául szolgáló dilemmákat.
Aphrodisziaszi Alexandrosznál, Arisztotelész görög kommentátoránál érintettük a
kérdést, hogy a „spirituális lét” doktrínája döntően arra válaszul született, hogy az ellentétes
dolgok (testek) nem lehetnek egyszerre a médiumnak ugyanazon a helyén. A másik széles
körben elfogadott indoka az intencionális létnek aek esetében az, hogy a színeket (szemben pl.
a szagokkal vagy a hangokkal) nem képes a légáram eltéríteni. Bacon igyekszik mindkét
problémát megoldani, kiküszöbölve ezzel a spirituális lét bevezetésének indokát. Bacon úgy
tűnik egyszerűen nem lát dilemmát ott, ahol Alexandrosz igen. Az ellentétes színek esetében
az egyik elhomályosítja, kioltja a másikat, a nem ellentétesek pedig összekeverednek egy
harmadikká. Ezzel a probléma elesik: a levegő adott helyén mindig szükségképp egy
színpartikula lesz, nem pedig több.355 Arra a kérdésre pedig, hogy az eltérő szögekből a

350

Tachau: Vision and Certitude, 8. A vizuális spirituszok szerepéhez Baconnál lásd A. M. Smith (ed.):
Alhacen’s Theory of Visual Perfection, Vol I., American Philosophical Society, Philadelphia, 2001. lxxxviii.
351
„Quapropter cum medium sit principium materiale in quo et de cuius potentia per agens et generans educitur
species, non poterit hec species habere aliam naturam corporalem a medio distinctam. Et hoc certum est per hoc,
quod effectus completus similis agenti nomine et diffinitione non habet novam dimensionem corporalem, sed
illam que fuit medii sive corporis in quo generatur talis effectus”. De multiplicatione specierum, III.1. 37-42.
352
Lindberg: Roger Bacon’s Philosophy, lxvi
353
De multiplicatione specierumIII. 2. 6.: „Et patet quod [species] est vere res corporalis”.
354
I.m.III. 1.
355
Uo. III. 3. 10-50.
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megfigyelők miért nem kevert, hanem a tárgynak megfelelő eredeti színeket tapasztalnak,
bevezeti a szpecieszek direkt (principalis multiplicatio) és akcidentális multiplikációjának
fogalmát.356 A második problémára Bacon sokszorozódó intenciói könnyedén adnak választ:
mivel a szpecieszek nem szám szerint ugyanazok, képesek úgy generálódni a közegben – még
ha az mozgást végez is –, mintha mozdulatlan volna. Hiszen szigorú értelemben folyamatos
generációról, létrejövésről van szó, melynek irányát és terjedését nem befolyásolja az, hogy
szubjektuma aktuálisan mozog-e.357
A spirituális lét ellen felhozott érvei közül a következőket emeljük ki. Az angol
ferences szerint a szpeciesznek tisztán testi természetűnek kell lennie, mivel maga nem lélek,
sem pedig megértés, sem Isten, holott csak ezek bírnak spirituális létezéssel. Továbbá a
korporális test szpeciesze mint okozat, szükségképp hasonlít okához, tehát maga is testi. Az
sem lehetséges, hogy az ok rangban alacsonyabb rendű (ignobilius) legyen okozatánál,
márpedig ez volna a helyzet akkor, ha a fizikai test okozata spirituális létező volna.
Figyelemreméltó a következő érve is. Egy bizonyos opponenséről beszél (vulgus), aki szerint
a testi dolog szpeciesze ugyan lényege szerint testi (corporalis secundum suam essentiam),
létmódja szerint azonban (secundum modum existendi) a médiumban spirituális. Azonban
Bacon szerint ez lehetetlen, mivel a létezési mód az esszenciát követi, mint annak okozata.358
Majd így folytatja: amit valami befogad, a befogadója létezésének módján lesz befogadottá.
Ha tehát a médium test, a benne befogadott szpeciesz is test.359 A szpeciesz továbbá, mivel azt
háromdimenziós médiuma fogadja be, maga is háromdimenziós, tehát test.360 Egyébként is –
adja elő saját elméletét a szerző – a szpeciesz az anyag aktív potenciájából vezettetik elő
(educitur de potentia materie activa), tehát test.361 Végül leszögezi, semmiféle értelmes érv
vagy valószínűség sem szól a cáfolt tézis mellett, hacsak nem Avicenna, Averroes és
Arisztotelész szavai. Azonban mindez félrefordításon alapul.
Tudjuk ugyanis – írja Bacon –, hogy írásaikban számos olyan kijelentés található,
melyet nem vehetünk szó szerint. Ha például azt olvassuk – a téves fordítás folytán
Averroesnél és Arisztotelésznél –, hogy a testi dolog szpeciesze anyagtalanul és spirituálisan
létezik (esse immateriale et spirituale) a médiumban, akkor azt a „nem érzékelhető” (esse
insensibili) értelmében kell felfognunk. A fordító ugyanis amiatt fordította ezt a „spirituális”
356

A megoldás részleteit lásd Lindberg: Roger Bacon’s Philosophy of Nature, lxxx-lxxxi.
De multiplicatione specierumIII. 3. 76-100.
358
Uo. 17-25.
359
I.m. 50-52.
360
Uo. 55-58.
361
Bacon a „materiális” és a „testi” fogalmakat felcserélhetőnek tartja: „materiale vocetur hic corporale, et sic
est.” I.m. 59-60.
357
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szóval, mert a spirituális létezők hasonlítanak az érzékelhetetlen dolgokra, hiszen a spirituális
dolgok érzékelhetetlenek, ezért köznapi nyelvhasználatunkban felcserélődnek a kifejezések.
Arról pedig, hogy hogyan kell helyesen értenünk Arisztotelész De animájának II. könyvében
azt, hogy „az érzék az érzékelhető dolgok szpecieszét matéria nélkül fogadja be”, Bacon a
következőket mondja. A „matéria nélkül” azaz az „immateriálisan” kifejezést az
érzékelhetetlenség (immateriale pro insensibili) értelmében kell értenünk, és nem a
spiritualitás értelmében, hiszen a „spirituális” szó értelme szerint a korporálisnak az ellentéte.
Figyelemreméltó érvek, és még inkább megfontolásra méltó filológiai megjegyzések.
Ma már tudjuk, hogy számos alkalommal, amikor a fordítók az arab kifejezéseket az intentio
terminussal adták vissza, valójában fordítási hibát vétettek, mivel szó szerint, és nem értelmük
szerint törekedtek visszaadni az arab kifejezések valódi jelentését.362 Ilyen, és hasonló kisebbnagyobb fordítói tévedések magyarázhatják alkalmasint azt is, hogy például Albert – több
középkori gondolkodóval, így Tamással egyetemben –, a spirituális lét fogalmát miért
tulajdonította a legtermészetesebb módon egyenesen Arisztotelésznek.
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Kwame Gyekye: The Terms „Prima Intentio” and „Secunda Intentio” in Arabic Logic, in Speculum 46
(1976/1) 32-34.
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I. INTENCIONÁLIS LÉT A SZENTENCIAKOMMENTÁRBAN (1252-1256)
Az első alkotói periódusból származó három jelentős mű közül a Szentenciakommentárban
találjuk a problematika részletesebb és világosabb kifejtését. Ebben a műben kell keresnünk
azokat a belátásokat is, melyek észrevehető változás nélkül jelennek meg két, legfeljebb
három évvel e szisztematikus munka befejezése után a De veritate, illetve a Summa contra
gentiles első könyvének soraiban. A Szentenciakommentár megírását a kutatók túlnyomó
része az 1252-es és az 1256-os esztendők közé teszi.363 Aquinói Tamás korábbi mestere,
Albert, ez idő tájt írja De anima-parafrázisát. Tamás kommentárjának sorai azonban nem
ezzel, hanem Albert

korábbi munkájával, a De homine traktátusával mutatnak

figyelemreméltó hasonlóságot az intencionális lét és a fény természetét illetően.

1. Az intenció kifejezés különféle jelentése a Szentenciakommentárban
Amennyiben afelé tájékozódunk, hogy az intentio kifejezés milyen jelentésre tett szert Tamás
használatában, úgy azt találjuk, hogy a terminus már itt, Tamás karrierjének legelején több
ezerszer fordul elő a legkülönfélébb szövegkörnyezetben. A kifejezés a következő főbb
jelentésrétegeket mutatja.
(a) Az intenció a fiatalkori teológiai kommentárban is megőrzi jelentésének köznyelvi
alaprétegét, és legnagyobb számban a szándék, törekvés értelemben fordul elő. (b) Gyakorta
megjelenik egy sajátos értelemben is, mely a fentebb elsőként említett jelentésből levezethető.
Ez a természetes törekvések (naturales inclinationes) területe, és szemben az előbbiekkel,
ebben az értelemben az intenció már nem kizárólag pszichikai entitásokat, hanem dolgokat is
jellemezhet, hiszen ebben a jelentésében végső soron nem egyéb, mint a természeti törvény
működésének princípiuma.364 Gyakoriságban ezt követik azok a szöveghelyek, (c) ahol a szó
immár logikai terminusként a fogalom (conceptus) vagy jelentés (ratio) értelmében bukkan
fel, így kerülhet gyakorta tekintetünk elé például az intentio prima és secunda
megkülönböztetés kapcsán is.365 Ez a használat egyértelműen Avicennát követi, és az arab
gondolkodóval összhangban az ifjú szentenciárius több helyütt ki is jelenti, hogy az intenció
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Lásd Torrell: Aquinói Szent Tamás, 76-93.
H. D. Simonin: La Notion d’intention dans l’oeuvre de S. Thomas d’Aquin, in Revue de Sciences
Philosophiques et Theologiques, 19 (1930) 448-456. A cél és az intenció terminus viszonyát alaposabban elemzi
J. Hamesse–E. Portalupi: Approche lexicographique de l’intentionnalité et de la finalité dans l’aeuvre de Thomas
d’Aquin in J. Follon–J. McEnvoy: Finalité et intentionnalité, 65-91.
365
Pl. 1 SN d. 2 q. 1 a. 3 co; d. 26 q. 1 a. 1 ad 3.
364

102

pszichológiai entitás, maga nem található meg a külvilágban.366 Hasonlóképpen – ismét
markáns avicennai befolyás alatt –, megtaláljuk azokat a szakaszokat is, amelyekben a
terminus (d) a benső érzék tevékenységének eredményét, így például azokat a formákatjelöli,
amelyeket az intellektuális memóriával szembeállított érzéki memória tartalmaz.367 Végül az
intenció kifejezi (e) a formáknak a levegőben és a vízben, valamint az érzékekben
megvalósult szubtilis, spirituális jelenlétét (esse spirituale / esse intentionis) is, azaz egy
sajátos létmód megjelölésére szolgál.368 A továbbiakban ez utóbbi két jelentésréteg lesz
vizsgálódásaink témája.

2. A „spiritus” kifejezés a kommentárban
Tamás a Szentlélekre vonatkozó teológiai kontextusban tisztázza a „spiritus” kifejezés
jelentését. Ez a főnév azért fontos számunkra, mert segít megérteni, mit is jelent a „spirituális
lét” kifejezésben a létezés jelzője, így hozzásegítve az elemzést az intenciók természetének
jobb megértéséhez. A szakaszban a kifejezés a következő meglehetősen tág taxatív definíciót
kapja:
A spiritus elnevezés valamely természet szubtilitásának a jelölésére szolgál, ezért állítjuk mind
a testi, mind pedig a testetlen dolgokról. Szubtilitása miatt ugyanis spiritusznak mondjuk a
levegőt, továbbá a levegő beszívását belélegzésnek (inspiratio) és kiengedését kilélegzésnek
(exspiratio), továbbá spiritusznak mondjuk a szelet is. Azonfelül spiritusznak nevezzük a
legszubtilisebb párákat (vapores) is, melyek révén a lélek erői a testrészekbe áramlanak, és
hasonlóképp szubtilitásuk miatt nevezzük spiritusznak a testetlen dolgokat, például Istent, egy
angyalt, vagy a lelket.369

A felsorolás a testi valóságoktól a testetlenekig ível. Figyelemreméltó módon Tamás a spiritus
kifejezést alkalmazhatónak tartja a szubtilis testekre is, mint amilyen a tűz vagy a levegő,
továbbá a görög fiziológiából származó tűzszerű pneumákra is. Ez az a természetfilozófiai
366

1 SN d. 33 q. 1 a. 1 ad 3:„In omnibus autem intentionibus hoc communiter verum est, quod intentiones ipsae
non sunt in rebus sed in anima tantum, sed habent aliquid in re respondens, scilicet naturam, cui intellectus
hujusmodi intentiones attribuit”.
367
1 SN d. 3 q. 4 a. 1 ad 2:„Memoria enim, secundum quod hic accipitur, abstrahit a qualibet differentia
temporis, ut in littera dicitur, quia est praesentium, praeteritorum et futurorum; unde sumitur hic pro memoria
quae est potentia sensitivae partis, quae habet organum in postrema parte capitis, et est thesaurus intentionum
sensibilium cum sensu, non a sensu acceptarum, ut dicit Avicenna.”
368
2 SN d. 13 q. 1 a. 3 co.
369
1 SN d.10. q.1. a.4. co: „spiritus est nomen positum ad significandum subtilitatem alicujus naturae; unde
dicitur tam de corporalibus quam de incorporeis: aer enim spiritus dicitur propter subtilitatem; et exinde attractio
aeris et expulsio dicitur inspiratio et respiratio; et exinde ventus etiam dicitur spiritus; et exinde etiam
subtilissimi vapores, per quos diffunduntur virtutes animae in partes corporis, dicuntur spiritus; et similiter
incorporea propter suam subtilitatem dicuntur spiritus; sicut dicimus spiritum Deum, et Angelum, et animam.”
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használata a „spirituális” kifejezésnek, amelyet Albertus a kifejezés teológiai értelmével (Isten
és a lelkek) állított szembe, s amelyre a „spirituális lét” elnevezés jelentését visszavezette.
Tamás egy olyan generális meghatározással szolgál, ami egyaránt átfogja a kifejezés
természetfilozófiai és teológiai értelmét. A kifejezés jelentésének körülhatárolásakor a döntő
szempont nem az, hogy testi vagy testetlen entitásokra referál-e. A jellegzetesség, amely a
„spiritus” kifejezés használatát meghatározza az, hogy szubtilis természetek megnevezésére
szolgál.
Az idézet folytatása azt is megvilágítja, hogy a kor bevett szóhasználata szerint mit
jelent az idézetben a szubtilis szó. Tamás szerint a kifejezést azokról a valóságokról állítjuk,
amelyek kevésbé materiálisak. Ellentétének a „durva”, „vaskos” (grossus) kifejezést tartja,
ami olyan materiális entitásokat jellemez, mint amilyen a földelem. Ezzel szemben a levegő
vagy a tűz szubtilisebb elemek, mivel kevésbé materiálisak, míg a spiritualitás legteljesebb
mértékben Isten jellemzője, így a kifejezés elsősorban Istenre vonatkozik. Ám az emberi
megismerés sajátosságából adódóan jelentését mégis a testek jellegzetességeiből merítjük,
hiszen ezek természete nyilvánvalóbb számunkra.370
Ezek a meghatározások kulcsfontosságúak a spirituális lét státuszának megértése
szempontjából. A szakaszok ugyanis nyilvánvalóvá teszik, hogy a) Tamás az anyagiságnak –
vagy ami ugyanaz az anyagtalanságnak – fokozatokat tulajdonított, továbbá b) valami lehet
spirituális azzal együtt is, hogy testi valóság. Ilyenek az idegekben és az agyban székelő
pneumák, vagy akár a szubtilisebb testek, mint amilyen a tűz.

3. A fény és a színek mibenléte a teológiai kommentárban
A Szentenciákhoz írt kommentár második könyvében található traktátus a fény természetéről
már csak azért is figyelmünkre érdemes, mivel a kommentárban először itt kerülnek elő az
intentio és az esse intentionis kifejezések egy létmód megnevezéseiként, és ebben a releváns
értelemben ezek a terminusok legkorábbi tematizált előfordulásai az életműben.
Tamás válasza elején – Avicenna megkülönböztetését átvéve – elválasztja egymástól a
lux és a lumen kifejezéseket. A lux az a fény, amely egy olyan fényes testben van, amely más
testeket megvilágít, míg világosságnak (lumen) azt nevezzük, amikor az előbbit olyan átlátszó
370

1 SN d.10 q.1 a.4 co.: „Subtilitas autem dicitur per remotionem a materialitate; unde ea quae habent multum
de materia vocamus grossa, sicut terram; et ea quae minus, subtilia, sicut aerem et ignem. Unde cum removeri a
materia magis sit in incorporeis, et maxime in Deo, spiritualitas secundum rationem significationis suae per prius
invenitur in Deo, et magis in incorporeis quam in corporalibus; quamvis forte secundum impositionem nominis
spiritualitas magis se teneat ad corporalia, eo quod nobis qui nomina imposuimus, eorum subtilitas magis est
manifesta.”
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test fogadja be, mint például a levegő. Tamás a szakaszban a fény és a világosság természetét
tárgyaló elméleteket vesz sorra. Az ötödik ilyen elképzelés a fény természetéről a következő:
Mások szerint a fény nem rendelkezik szilárd és állandó létezéssel a természetben, hanem
pusztán intenció. Mint mondják, a szín szpeciesze, melyet a levegő a pupillához közvetít, a
levegőben nem természeti, hanem spirituális létezéssel rendelkezik, így a levegő ugyanazon
része továbbítja a fehér és a fekete szpecieszét is.371

Noha a sorok távolságtartással kerülnek bevezetésre (Alii dicunt), nagyrészt Tamás
álláspontját tükrözik.372 Először is nem véletlen, hogy már az intencionális lét első
szisztematikus tárgyalásakor megjelenik a görög kommentátorok által felvetett argumentum
az ellentétes színek együttes jelenlétével kapcsolatban. Megjelenik továbbá a belátás, hogy a
színek a levegőben mintegy „szállíttatnak” (deferuntur), mozgásban vannak, s mint ilyenek
rendelkeznek az intenciókra jellemző spirituális létezéssel. Ez három olyan doktrína, melyet
Tamás Alberttel egyetemben oszt, s melyek az életmű későbbi szakaszaiban is változatlanul
érvényben maradnak. Nem véletlen tehát, hogy Tamás ezt az elképzelést „felettébb
valószínűnek” nevezi, „hiszen – mivel a világosság ad spirituális létet a színeknek – könnyen
belátható, hogy maga is spirituális léttel bír”.373
Meglepetésünkre azonban ezzel a megközelítéssel szemben Tamás elégedetlenségének
ad hangot. Ennek oka pedig az, hogy aminek csak intencionális léte van (esse intentionis
tantum), az nem képes természeti változás (transmutatio naturalis) előidézésére,374 márpedig
a világosság bizonyosan képes erre, az általa kiváltott hő révén. Tamás ragaszkodik a fény és
a világosság hatóképességének fenntartásához, hiszen ez felelős az univerzumban található
változásokért.375 E princípium elfogadása készteti őt arra, hogy inkább a hatodik állásponthoz
csatlakozzék, amely szerint a fény akcidentális forma, mégpedig aktív minőség és nem
371

2 SN d.13. q.1 a.3. co: „Alii dicunt, quod lux non habet esse firmum et ratum in natura, sed est tantum
intentio: sicut enim dicitur, quod species coloris per aerem ad pupillam delata, in aere non habet esse naturale,
sed spirituale (unde et per eamdem partem aeris species albedinis et nigredinis deferuntur).”
372
Kivéve a főkérdésben. Ebben ugyanis Tamás meggyőződése az, hogy a fény nem intenció, igaz, akadnak
későbbi szöveghelyek, melyek annak tekintik. Lásd pl. De potentia 5. 8. co: „Haec autem est actio corporis, quae
non est ad transmutationem materiae, sed ad quamdam diffusionem similitudinis formae in medio secundum
similitudinem spiritualis intentionis quae recipitur de re in sensu vel intellectu, et hoc modo sol illuminat aerem,
et color speciem suam multiplicat in medio.”
373
Uo: „quia cum lumen det esse spirituale colori, multo fortius videtur quod ipsum spirituale esse habeat.” Ez
volt a meggyőződése például a De potentiis animae c. lélekfilozófiai traktátus írójának (vö. a dolgozat 52.
oldalán található idézetet), vagy R. Rufus kommentárjának.
374
Ez szilárd princípiumnak bizonyul Tamásnál. Tizenhat évvel később, A lélek-kommentárában is változatlan
formában találjuk: „quae habent solum esse intentionale, non faciunt transmutationem naturalem”. Lásd DA II.
14.
375
Tamás magáévá teszi Avicenna elképzelését, miszerint a fény az a médium, amely révén az égitestek (és azok
által az intelligenciák) az alacsonyabb rendű testekre hatást gyakorolnak. Lásd Andrew Murray: Intentional
Species and the Identity between Knower and Known, Catholic Institute of Sydney, Strathfield, 2013. 40.
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intenció. Így a kommentár szakaszának konklúziója azzal végződik, hogy a fény az, amely
révén a holdalatti világban minden változás, természeti és intencionális egyaránt
végbemegy.Ebből adódik, hogy a fény „spirituális létet ada színeknek, e lét szerint lesznek
befogadva a közegben és az érzékszervben, ezért maga a világosság is spirituális erővel bír
(virtutem spiritualem habet)”.376 Tamás konklúzióját tekintélyek sorával (Avicenna,
Dionüsziosz

Areopagita,

Ágoston)

igyekszik

megerősíteni,

álláspontja

mögött

legközvetlenebb hatásként mégis Albertet kell keresnünk. Markáns tétel, hogy a színek
spirituális létezéséért egy külső ágens, a fény a felelős. Ezzel Tamás lényegében az Averroes
tárgyalásakor bemutatott princípiumnak enged utat: az intenciók létrejöttéért – legalábbis a
színek vonatkozásában – nem egyedül a befogadó sajátsága a felelős, hanem egy külső,
„spirituális erővel” rendelkező ágens befolyása válik döntővé. Ezen az állásponton volt Albert
is a De anima-parafrázis megírása előtt: a színeket a fény absztrahálja a felületről. Ezzel egy
különös dualizmus keletkezik, hiszen a látásnak kétféle ágense lesz, egy elsődleges mozgató
(fény) és egy mozgatott mozgató (szín).377 Tamás másutt ugyanezt az „ágens-dualizmust” az
Albertnél megismert hülomorfista sémában értelmezi, ahol a potenciális szín az anyagi, míg a
fény a formai elem, s a kettő hozza létre az aktuálisan láthatót (visibile in actu).378
Ez a színelmélet eltér Arisztotelész felfogásától, és egy tömör tételben összegezhető: a
szín potencialitásban van, míg a fény meg nem világítja, és csak ez az aktuálisan
megvilágított szín képesmozgásba hozni a közeget, azaz saját intencióját létrehozni abban.
Fontos látnunk továbbá, hogy a fény és a színek, illetve a fény és az átlátszóság viszonya már
e korai művekben is túlnyomórészt a cselekvő és a passzív értelem viszonyának tárgyalása
kapcsán kerül elő. Tamás számára ugyanis úgy tűnik nehézséget okozott, hogy Arisztotelész
sorait A lélek III. könyvében – ahol az aktív értelmet a fényhez hasonlítja – összhangba hozza
a II. könyvben írtakkal, mely szerint a fény nem a színek létrejöttéhez, hanem a közeg
alkalmas diszpozíciójához szükséges.379
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2 SN d.13 q.1 a.3. co.: „[lux] coloribus esse spirituale confert, secundum quod esse recipiunt in medio et in
organo; unde et ipsum lumen virtutem spiritualem habet”.
377
4 SN d.49 q.2 a.1 co.: „lux se habet ad colorem sicut forma ad materiam”. Továbbá lásd 3 SN d.14. a.1. qc.
2.: „Sicut autem in sensu visus est duplex activum: unum quasi primum agens et movens, sicut lux; aliud quasi
movens motum, sicut color factus visibilis actu per lucem”. Lásd még SG 3. 45.
378
1 SN d.45 q.1 a.2 ad 1: „Ad primum ergo dicendum, quod in objecto alicujus potentiae est duo considerare:
scilicet illud quod est materiale, et illud quod formaliter complet rationem objecti; sicut patet in visu: quia color
est visibile in potentia, et non efficitur visibile in actu nisi per actum lucis.”. Lásd továbbá SG 3. 43; DV 8. 14 ad
6. Lásd ugyanezt a problematikát részletesebben fentebb Albert tárgyalásánál.
379
Lásd pl. a következő szövegrészt: SG 2. 76.: „Colores facti visibiles actu per lucem pro certo imprimunt suam
similitudinem in diaphano, et per consequens in visum. Si igitur ipsa phantasmata illustrata ab intellectu agente
non imprimerent suas similitudines in intellectum possibilem, sed solum disponunt ipsum ad recipiendum; non
esset comparatio phantasmatum ad intellectum possibilem sicut colorum ad visum, ut Aristoteles ponit.”

106

4. Az intencionális lét a Szentenciakommentárban
Tamás a Lombardus-kommentár vége felé,380 miközben azzal foglalatoskodik, hogy
megvilágítsa azt a módot, ahogyan a kegyelem a kegyelemközvetítő eszközökben, a
szentségekben jelen van, megvilágítja az intenció fogalmát is, mégpedig egészen
figyelemreméltó módon összekötve egymással az első alpontban elkülönített e) és a) főbb
jelentésrétegeket. Az intenciókat jellemző létezési mód a szakaszban az elsődlegesok és az
eszköz-ok, közelebbről a kegyelem és a szentségek vonatkozásában kerül elő. Tamás az
intenció kifejezés értelmét a következőkkel igyekszik megvilágítani:
A spirituális erő testi dologban nem létezhet teljes létezés szerint, azonban képes intenció
szerint létezni abban, ahogy a mesterség ereje van a mesterember által mozgatott
szerszámban.381

Példának okáért ugyanis a kalapács mozgásában jelen van valamiként a mester szándéka,
„intenciója”, azonban nem teljes megvalósultságban, hanem csupán mintegy „virtuálisan”,
„erő szerint”. Tamás ezekben a szakaszokban az intenciók sajátosságát a létezésnek azzal a
módjával kívánja meg tisztázni, amely az okozatnak az eszköz-okban való létezését jellemzi,
maga az okozat ugyanis (pl. ház) nincs benne teljes valósága szerint az azt létrehívó eszközokokban (pl. az ácsszekercében). Ebből adódik, hogy például a ház tulajdonságai nem is
állíthatók magáról az ácsmester tevékenységéről. Tamás az így körvonalazott létezési módot
hasonlítja ahhoz, ahogyan a szín-szpecieszek a levegőben vannak anélkül, hogy maga a közeg
felvenné a szín sajátosságait, azaz a szín sajátosságai nem állíthatóak magáról az őt hordozó
közegről.382 Ez utóbbi jellegzetesség az egész tamási életműben az intencionális lét
legalapvetőbb és legtöbbször előforduló ismertetőjegyévé válik: a piros intenciója (szemben a
rózsa pirosságával) nem teszi pirossá a szemet.
A szakasz az elsődleges okban és az eszköz-okban létező forma különbségét az esse
completum (perfectum) és az esse incompletum fogalmaival írja le,383 így az intencionális létet
egyfajta potenciális létezésként kezeli. Néhány sorral később pedig ennek okát kifejezetten a
mozgásban jelöli meg: a formák az eszköz tevékenységében „fluxusban”, mozgásban vannak,
380

4 SN d.1 q.1 a.4 qc.2.
4 SN d.1 q.1 a.4 qc.2 ad 4: „in re corporali non potest esse virtus spiritualis secundum esse completum; potest
tamen ibi esse per modum intentionis, sicut in instrumentis motis ab artifice est virtus artis”.
382
4 SN d. 1 q. 1 a. 4 qc. 4 co: „Et quia agens instrumentale non habet virtutem agendi ad aliquod ens
completum, sed per modum intentionis, ut dictum est, et forma introducta continetur in eo per modum
intentionis, sicut sunt species colorum in aere, a quibus aer non denominatur coloratus; etiam hoc modo gratia est
in sacramentis sicut in instrumento, non complete, sed incomplete”. Az intenciók így körvonalazott felfogása a
jóval későbbi De potentia dipsutációban is (c. 1266) is jelen van. Vö. De potentia 4. 1. ad 9. Lásd még ugyanezt
in De malo 4. 1 ad 9.
383
4 SN d. 1 q. 1 a. 4 qc. 4 co
381
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azaz a potencialitásból az aktualitásba tartó folytonos átmenet jellemzi őket.384 Tamás
egyúttal egy terminológiai különbség bevezetésével utalást tesz (intentio fluens – quiescens)
arra az ontológiai különbségre is, amely például a színeknek a közegben,és az intencióknak az
érzékben, ill. az értelemben való létezése közt mutatkozik.385 Eszerint az intenciók a közegben
egyfajta mozgásban, áramlásban (a potencialitásból a megvalósultságba tartó folyamatos
átmenet állapotában); míg az érzékekben és az értelemben egyfajta megvalósultságban
vannak.386
Az intencionális lét genezisének és sajátosságainak legrészletesebb expozícióját abban
a passzusban kell keresnünk, ahol Tamás azt tárgyalja, vajon a feltámadás után a
feltámadottakkal kapcsolatban beszélhetünk-e egyáltalán hatáselszenvedésről.387 A probléma
tárgyalását az kényszeríti ki, hogy Arisztotelész az érzékelést hatáselszenvedésnek tartotta.
Tamás válaszában megkülönbözteti egymástól a hatáselszenvedés (passio) tágabb és szűkebb
értelmét. Amíg az előbbi értelemben hatáselszenvedésnek nevezünk mindenen olyan esetet,
ahol formabefogadásról van szó (legyen szó akár ellentétes formáról, akár a befogadót
tökéletesítő új minőségről); addig a szűkebb értelemben vett hatáselszenvedés esetén (passio
proprie) a befogadónak egy ellentétes formához történt asszimilációjáról van szó. Ez utóbbi
eset az, amelyet Tamás kizár a megdicsőült test vonatkozásában, ám az olyan
formabefogadást, amely tökéletesíti a befogadót, megengedia feltámadt testtel kapcsolatban
is.388 Tamás világossá teszi, hogy az érzékelés passzivitása a külvilág vonatkozásában
változatlanul megmarad, ugyanis abban az esetben, amikor a dolgok intencióját nem egy
külvilágbeli tárgy kauzális befolyása okozza az érzékben (hanem valamilyen természetfölötti
beavatkozás), nem is beszélhetünk érzékelésről.389 Tamás ezt követően tér ki arra, hogy az
érzékszervet az őt ért kauzális befolyás során milyen változás érheti, és megkülönbözteti a
változás természetes (immutatio naturalis) és spirituális fajtáját. A változás természetes esetét
Tamás a következőképpen körvonalazza:
384

Uo.: „Tertio, quia non est in eo per modum intentionis quiescentis, sicut sunt intentiones rerum in anima, sed
per modum intentionis fluentis duplici fluxu: quorum unus est de potentia in actum, sicut etiam in mobili est
forma, quae est terminus motus, dum movetur ut fluens de potentia in actum;”
385
A terminusok skolasztikus kontextusához lásd Hayen, A.: L’intentionnel dans la philosophie de Saint
Thomas, Paris – Bruxelles, 1954. 35-36. A közegben és a lélekben létező intenciók különbségének feltárását a
dolgozat szisztematikus része teszi témájává, ahogy az ens diminutum terminus jelentésének alaposabb
körbejárására is az említett részben, alább kerül majd sor.
386
Alább ezt a különbséget a második megvalósultság (pontosabban a kétféle második megvalósultság)
fogalmával tesszük világosabbá a Lélek-kommentár tárgyalása kapcsán.
387
4 SN d.44 q.2 a.1.
388
4 SN d.44 q.2 a.1 qc.1 co.
389
Uo. qc. 3. co. Ennek az érzékelés lényegét konstituáló kauzális vonatkozásnak bővebb tárgyalását lásd Perlel,
D. – Rudolph, U.: Occasionalismus, Theorien der Kausalität im arabish-islamischen und europänischen
Denken, Vandenhoeck–Ruprecht, Göttingen, 2000. 141-143.

108

az érzékszervet ugyanaz a természetes minőség diszponálja, mint amely a rá hatást gyakorló
lelken kívüli dolgot, például amikor a kéz felmelegszik és megperzselődik egy forró dolog
érintésétől.390

Az idézetben már megjelenik a diszpozíció fogalma, amely az intencionális lét
körvonalazásának kulcsfogalma lesz Tamásnál, s amelynek legrészletesebb kifejtését A
lélekhez írt kommentárban találjuk majd. A „diszponál” kifejezés alighanem egyszerűen a
„változtat” kifejezés jelentésében szerepel a szakaszban, azt fejezi ki, hogy az érzékszerv
azáltal szenved el változást, hogy magát a minőséget fogadja be: „ugyanaz” a meleg jön létre
benne, mint amely a felmelegített dologban létezik.391 Ezzel szemben a spirituális változás
esetében nem maga a minőség jön létre a befogadóban. Averroes terminológiájában kifejezve:
nem maga a szín jön létre az érzékben, hanem a szín intenciója:
A másik módon spirituális változás révén, amikor az érzékelhető minőség a szervben
spirituális lét szerint lesz befogadva, azaz a minőség szpeciesze avagy intenciója, és nem maga
a minőség [válik befogadottá], ahogy a pupilla befogadja a fehér szpecieszét, ám maga nem
válik fehérré.392

Tamás azzal zárja a formabefogadás kétfajta módjának megvilágítását, hogy az érzékelést
nem a formabefogadás első módja (ti. a természetes változás esete) okozza, hiszen az érzék a
formát nem úgy fogadja be, ahogyan az a külvilágban materiális módon van (esse materiale).
Ez az oka annak, hogy az érzékelés során a befogadó természete nem változik meg.393
Tamás emiatt nem lát problémát a feltámadottak érzékelésével kapcsolatban: ha az
érzékelés lényege szerint csupán az érzék(szerv) spirituális és nem valóságos, természeti
(materiális) változását követeli meg, úgy a feltámadott test érzékelőképessége szavatolva

390

Uo.: „organum disponitur eadem qualitate naturali qua disponitur res extra animam quae agit in ipsum; sicut
cum manus fit calida et adusta ex tactu rei calidae”.
391
Az „ugyanaz” kifejezésen természetesen nem szám szerinti azonosságot, hanem formai azonosságot kell
értenünk. Ahogy a dologban és a szemben lévő szpeciesz sem szám szerint ugyanaz (2 SN d. 17 q. 2 a. 1 co.),
úgy Tamás egyenesen nevetségesnek tartja azt az elképzelést, hogy egy és ugyanazon forma „menne át”
valamiképp a hatásgyakorlás során az egyik dologból a másikba: „Ridiculum autem est dicere quod ideo corpus
non agat quia accidens non transit de subiecto in subiectum. Non enim hoc modo dicitur corpus calidum
calefacere quod idem numero calor qui est in calefaciente corpore, transeat ad corpus calefactum: sed quia
virtute caloris qui est in corpore calefaciente, alius calor numero fit actu in corpore calefacto, qui prius erat in eo
in potentia.” Lásd SG 3. 69.
392
Uo.: „Alio modo immutatione spirituali, quando recipitur qualitas sensibilis in instrumento secundum esse
spirituale, idest species sive intentio qualitatis, et non ipsa qualitas; sicut pupilla recipit speciem albedinis, et
tamen ipsa non efficitur alba.”
393
Uo.: „Prima ergo receptio non causat sensum per se loquendo, quia sensus est susceptivus specierum in
materia praeter materiam, idest praeter esse materiale quod habebant extra animam, ut dicitur in 2 de anima; et
haec receptio immutat naturam recipientis, quia recipitur hoc modo qualitas secundum esse suum materiale.”
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van.394 Ugyanezt az érvet érvényesíti Tamás a kárhozottak (feltámadás utáni) testi
szenvedéseivel kapcsolatban is. Tamás újfent megkülönbözteti a hatáselszenvedés két fajtáját,
és kijelenti, hogy a kárhozottak az „örök tüzet” nem fizikailag, a hatáselszenvedés természetes
módján szenvedik el, ti. azon a módon, ahogyan valami egy formát természetes módon
materiálisan (materialiter) fogad be, hiszen így anyagi diszpozíciójának megváltozása révén a
test elpusztulna. Ehelyett a tűz a kárhozottak testében (érzékszerveikben) „spirituális
változást” okoz, amikor a tüzet „az intenciók módján” fogadják be, ahogyan a levegő a
színintenciókat. Tamás ezt a változást egyenesen ahhoz hasonlítja, ahogyan a lélek fogadja be
a dolgok hasonmásait. Ez a „lelki hatáselszenvedés” (passio per modum animae / passio
animae), azaz a spirituális változás, az egyedüli oka a kárhozottak gyötrelmeinek.395 Mint azt
alább bemutatjuk, Tamás később a Kompendiumában ezt a „változást” egyszerűen magával az
érzékeléssel azonosítja.396

394

Uo.: „Unde ista receptio non erit in corporibus gloriosis, sed secunda quae per se facit sensum in actu, et non
immutat naturam recipientis.” Ugyanezt a belátást érvényesíti Tamás Ádám érzékelésével kapcsolatban is, ahol
még határozottabban fogalmaz: „Ad primum ergo dicendum, quod duplex est passio. Una quae sequitur
actionem naturae: quando scilicet species agentis recipitur in patiente secundum esse materiale, sicut quando
aqua calefit ab igne. Alia quae sequitur actionem quae est per modum animae; quando scilicet species agentis
recipitur in patiente secundum esse spirituale, ut intentio quaedam, secundum quem modum res habet esse in
anima, sicut species lapidis recipitur in pupilla; et talis passio semper est ad perfectionem patientis; unde talem
passionem non excludimus a corpore Adae.” Lásd 2 SN d. 19 q. 1 a. 3 ad 1. (Kiemelések tőlem).
395
1 SN 4 d. 44 q. 3 a. 1 qc. 3 co.
396
Lásd a dolgozat következő fejezetének végét. Továbbá CT II. 177.
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II. AZ INTENCIONÁLIS LÉT FOGALMA
TAMÁS ITÁLIAI TARTÓZKODÁSÁNAK IDŐSZAKÁBAN (1259-1268)
Tamás párizsi magiszteri megbízatását követő itáliai tartózkodása életének legtermékenyebb
korszaka. Olyan művek születnek ekkor, mint a Summa theologiae első része, vagy a De
potentiaill. a De anima disputációk, de erre az időszakra tehető például a Summa contra
gentiles befejezése is. Tulajdonképpen ugyanennek a korszaknak a végén készült A lélekkommentár is, ám e munka témánk szempontjából kiemelt jelentősége, valamint a De sensukommentárral397 való doktrinális egysége megköveteli, hogy külön részt szenteljünk neki.
Ebben a fejezetben tehát elsősorban a Summa theologiae fényre és az intencionális létre
vonatkozó szakaszait tekintjük át, de az intenció-tematika fontos forrása a korszak néhány
kisebb munkája is, mint például a Kompendium vagy a De spiritualis creaturis.

1. A fény természete a Summa theologiae első részében (1265-67)
A Summa theologiaeben újra előkerül a fény mibenlétének kérdése. A szakasz válasza annak
a véleménynek az ismertetésével indul, mely szerint a világosság intencionálisan létezik a
levegőben. Amíg azonban a Szentenia-kommentárban az opinio valde probabilis mellett még
két érv is szólt, most ugyanezt az álláspontot távolságtartással vezeti be (quidam dixerunt), és
rögvest két ellenérvvel cáfolja meg. A második lényegében azonos azzal az ellenérvvel,
amely Tamást már korábban is elbizonytalanította a felettébb valószínű elmélettel
kapcsolatban. Az első pedig közvetlen témánk szempontjából is kulcsfontosságú:
Egyesek azt állították, hogy a világosság a levegőben nem rendelkezik természetes létezéssel
(ahogy a szín a ház falán), hanem intencionális léte van (ahogy a szín hasonmásának a
levegőben). Ám ez két okból sem lehetséges. Először is, mivel a világosság állítható
[denominat] a levegőről, hiszen a levegőt aktuálisan világossá teszi. A szín azonban nem
állítható róla, mivel a levegőt nem mondjuk színesnek. Másodszor, mivel a világosság képes
hatást gyakorolni a természetre, hiszen a Nap sugarai felmelegítik a testeket. Azonban az
intenciók nem okoznak természeti változást.398

397

A De sensu-kommentár már a második párizsi működés időszakában írodott. Vö. Torrell: Aquinói Szent
Tamás, 519.
398
ST I. 67. 3. co.: „quidam dixerunt quod lumen in aere non habet esse naturale, sicut color in pariete; sed esse
intentionale, sicut similitudo coloris in aere. Sed hoc non potest esse, propter duo. Primo quidem, quia lumen
denominat aerem, fit enim aer luminosus in actu. Color vero non denominat ipsum, non enim dicitur aer
coloratus. Secundo, quia lumen habet effectum in natura, quia per radios solis calefiunt corpora. Intentiones
autem non causant transmutationes naturales.”
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A szövegrész világosan körvonalazza az intencionális lét minden intenciót megillető
egyetemes sajátosságait. A szakasz szerint ugyanis az intencionális lét (a) nem képes
természeti változást (transmutatio naturalis) létrehozni, és (b) amennyiben F csupán
intencionálisan létezik x-ben, akkor x nem lesz valóságosan is Fx, ezért F nem is állítható xről. Másként kifejezve: miközben a fehér falról minden további nélkül állítható, hogy fehér,
addig ugyanez például valaki elméjéről még akkor sem igaz, ha az a valaki éppen
belefeledkezik a fehér szín elgondolásába. A másodikként felhozott érv már a Lombarduskommentárban is előkerült: Tamás kitartóan védi az égitestek holdalatti világra irányuló
befolyását. Mivel az intencionális lét genezisét érinti, ezt az „égi mechanikát” érdemes
közelebbről is szemügyre vennünk.

2. Az égi mechanika a De potentia-disputációban (1265)
A fenti szövegrésszel durván egyidős, a római időszakra tehető disputáció399 ötödik
kérdésében, ahol Tamás a teremtett dolgok létfenntartásáról beszél, szóba kerül az égi
szubsztanciák holdalatti testekre gyakorolt hatása is. Tamás az artikulusban a testek kétféle
tevékenységéről (actio) beszél. A tevékenységek első faja a testek sajátsága, a mozgás. A
mozgást Tamás, az elemek tevékenységéig nyomon követve, az égitestekhez köti, míg az
égitestek tevékenységét az elkülönült szubsztanciákravezeti vissza.400 A testek másik típusú
tevékenysége a participáció révén kapcsolódik az elkülönült szubsztanciákhoz. E
meglehetősen homályos viszonyt megvilágítandó, példaként bizonyos állatokra hivatkozik,
amelyek valamiként az ember sajátjának tekintett okosság hasonlatosságában részesednek.401
Tamás itt alighanem az avicennai klasszikus intenciókra gondol, ti. az állat benső érzékében
lévőkre, amelyek közvetlenül nem vezethetőek le a külső érzékek szolgáltatta adatokból.
Tamás számos esetben hivatkozik ezekre az esztimatív érzékben lévő intenciókra,402 melyek
az állatokat valamiként az emberben található partikuláris észhez (ratio particularis)
közelítik.403 Erről a második típusú tevékenységről állítja a következőket:
A testnek ez a tevékenysége az, amely nem az anyag megváltoztatására irányul, hanem a
forma hasonmásának a médiumban való szétterjesztésére, hasonlóan a spirituális intencióhoz,
399

A ST első részének első hetvennégy kérdését J–P. Torrell 1265 októbere és 1267 közé teszi (J–P. Torrell:
Aquinói Szent Tamás, 242; 519.), míg a De potentia megírásának időpontját 1265-66-ra helyezi. Lásd i.m. 263267.
400
DP 5. 8.co.: „Elementa ergo agunt in virtute corporum caelestium et corpora caelestia agunt in virtute
substantiarum separatarum”.
401
Uo.
402
Pl. 2 SN d.24 q.2 a.1 co; ST I. 78. 4.
403
ST I. 78. 4 co.
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amelyet az érzék, ill. az intellektus fogad be a dologról. Ezen a módon világítja meg a Nap a
levegőt, és terjeszti szét a szín saját szpecieszét a közegben.404

A bemutatott szakasz több szempontból is fontos tárgyunkra nézve. Először is a szakasz némi
doktrinális bizonytalanságot fejez ki az illumináció természetét illetően: et hoc modo sol
illuminat aerem. A gyakorlatilag egyidős Summában az imént ennek éppen az ellenkezőjét
olvastuk: a fény nem intenció. A szöveg többi része azonban világos, már a korábbi
művekben is megjelenő doktrinális pozíciót tükröz. Az idézet első sora szembeállítja
egymással az intenciók közegben való generálását és azokat a változásokat, amelyek az anyag
megváltoztatását eredményezik. Tamás szerint az intencionális változás (amely a közegben és
az érzékszervben végbemegy) nem okoz módosulást az intenció befogadójának anyagi
diszpozíciójában.
A szakasz továbbá kétségtelenül világossá teszi „az égi mechanika” fontosságát az
intenciók

generálásában.

A

szöveg

az

intencionális

létet

egyértelműen

az

égi

szubsztanciákhoz kapcsolja, hiszen a „Haec” a korábbiakhoz, ti. a testeknek az elkülönült
szubsztanciákban való participációjához köti az intenciók kérdéskörét. Leijenhorst az aktív
érzékről írt tanulmányában a problematikát a következőképpen összegzi. A forma az
anyagban materiális módon létezik, egyfajta potencialitásban ahhoz az immateriális
létezéshez képest, amely az intenciókat jellemzi.405 Az elismert kutató szerint a materiális és
az intencionális lét különbsége veti fel a két létmód közötti kauzális kapcsolat problémáját.
Cajetanus – mint azt Leijenhorst kimutatja – kétségtelenül ebben az irányban értelmezi majd
Tamást, Albertet, sőt magát Arisztotelészt is, amikor e szerzőknek tulajdonítja azt az
álláspontot, hogy az intenciók oka a materiális dolog, ám csak annyiban, amennyiben az
részesül az elkülönült szubsztanciák erejében.406 Tellkamp a De potentia imént bemutatott
szövegrészét kifejezetten a Liber decausis hoz köti, amelynek egyik legfontosabb témája
éppen az első ok és a másodlagos okok együttműködésének feltárása. Tellkamp tehát

404

Uo.: „Haec autem est actio corporis, quae non est ad transmutationem materiae, sed ad quamdam diffusionem
similitudinis formae in medio secundum similitudinem spiritualis intentionis quae recipitur de re in sensu vel
intellectu, et hoc modo sol illuminat aerem, et color speciem suam multiplicat in medio.”
405
Leijenhorst: Cajetan and Suarez on Agent Sense in H. Lagerlund (ed.): Forming the Mind, Essays on the
Internal Senses and the Mind/Body Problem from Avicenna to the Medical Enlightment, Springer, Dordrecht,
2007. 238.
406
Cajetanus: Commentaria in De anima Aristotelis, II. 11. § 267, 253-254.: „Dicendum est igitur cum
Aristotele, Alberto et sancto Thoma in questione De Potentia q. V. art. 8 quod causa esse intentionalis est
obiectum sensibile, sed non inquantum materiale, sed inquantum eius forma participat formas separatas”. Idézi
Leijenhorst: Cajetan and Suarez, 243. 15. lábjegyzet.
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könyvében voltaképpen a tamási szakasz Cajetanus által képviselt értelmezése mellett áll
ki.407
A bemutatott szakasz – amely tudomásom szerint a probléma legrészletesebb
tárgyalása a robusztus tamási életműben – illeszkedik a felsorolt szerzők álláspontjához,408
így nincs okunk vitatni azt. Ám arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy Tamás – hasonlóan
kortársaihoz – az égitesteknek az intenciók létrejöttében betöltött szerepében nem látott
valamiféle „szupernaturális” beavatkozást. A kauzális befolyás, amellyel az égitestek felelnek
az intencionális változásokért semmivel sem kevésbé „fizikai” jellegű, mint ahogyan az
égitestek inicializálják és fenntartják az alacsonyabb rendű testek mozgását.409

3. A világosság és a színek viszonya a Summa theologiae alapján
Az álláspont, hogy a fény és a színek viszonyában bizonyos eltérések mutathatóak ki a tamási
életműben, nem új a szakirodalomban. B. C. Bazan a De anima-disputáció kritikai kiadásának
előszavában a Szentenciakommentár, a Summa theologiae és A lélek-kommentár doktrinális
pozíciójában érzékelhető „fejlődést” megkísérelte a disputáció időrendjének megállapításában
is kiaknázni.410 A Summában Tamás a cselekvő értelem szükségességének igazolása kapcsán
adja elő azt a két létező véleményt, mely a fénynek a látásban betöltött szerepét magyarázza:
Egyesek azt mondják, hogy a világosság azért szükséges a látáshoz, hogy a színeket aktuálisan
láthatóvá [actu visibiles] tegye. Ennek megfelelően az aktív értelem a megértéshez
hasonlóképpen és ugyanazért szükséges, amiért a világosság a látáshoz. Mások szerint
azonban a világosság a látáshoz nem a színek miatt szükséges (ti. hogy aktuálisan láthatókká
legyenek), hanem azért, hogy a közeg aktuálisan fényessé legyen, ahogy a Kommentátor
mondja a De anima II. könyvében. Eszerint a hasonlóságot, amely alapján Arisztotelész az
aktív értelmet a világossághoz hasonlítja, úgy kell érteni, hogy amint ez szükséges a látáshoz,
úgy amaz a megértéshez, de nem ugyanazon okból.411

407

Tellkamp: Sinne, Gegenstände, 99-102.
Tamás az ellenvetésekre adott válaszában kifejezetten az első ok-másodlagos okok együttműködésére
hivatkozik.
409
DP 5. 8. co.: „Uterque autem modus actionis in istis inferioribus causatur ex corporibus caelestibus. Nam et
ignis suo calore transmutat materiam, ex virtute corporis caelestis; et corpora visibilia multiplicant suas species
in medio, virtute luminis, cuius fons est in caelesti corpore.”
410
Thomae de Aquino opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 24/1: Quaestiones disputatae de anima. Ed.
B. C. Bazán, Commissio Leonina-Éditions Du Cerf, Roma-Paris, 1996. 20*
411
ST I. 79. 3. ad 2: „Quidam enim dicunt quod lumen requiritur ad visum, ut faciat colores actu visibiles. Et
secundum hoc, similiter requiritur, et propter idem, intellectus agens ad intelligendum, propter quod lumen ad
videndum. Secundum alios vero, lumen requiritur ad videndum, non propter colores, ut fiant actu visibiles; sed
ut medium fiat actu lucidum, ut Commentator dicit in II de anima. Et secundum hoc, similitudo qua Aristoteles
408
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Amint arra korábban részletesen kitértünk, az első álláspontot Avicenna és Albertus Magnus
képviselte, de maga Tamás is egyértelműen ehhez a doktrinához tartotta magát a
Szentenciakommentárban, és a pozíció még világosan jelen van a Summa theologiaeben is.412
A második álláspont csakugyan Averroes interpretációjához köthető, egyben ez lesz az az
álláspont, ahogyan bő esztendő múltán Tamás A lélek-kommentárban elemzi majd – immár
Arisztotelészhez hűen – a filozófus sorait.413

4. Spirituális és természetes létezés a Summában (1265-68)
A Summa theologiae a korábban már megismert természetes vs. spirituális változás
különbségét így vezeti be:
Kétféle változás van: az egyik természetes, a másik spirituális. A természetes nem más, mint
amelynek megfelelően a változtató formája a változtatottban a természetes létezés szerint kerül
befogadásra, ahogy a meleg [formája] a melegítettben. A spirituális [változás] azonban az,
aminek megfelelően a változtató formája a változtatottban spirituális létezés szerint kerül
befogadásra, ahogy a szín formája a pupillában, ami ettől még nem lesz színes. Az érzéki
megismerőfakultás működéséhez spirituális változás szükséges, ami által az érzéki forma
intenciója jön létre az érzékszervben. Máskülönben, ha az érzékeléshez pusztán a
természetesváltozás elegendő volna, minden természetes test érzékelne, mialatt megváltozik.
Azonban némely érzékelőképességben pusztán csak a spirituális változás áll fenn, ahogy a
látásban.414

assimilat intellectum agentem lumini, attenditur quantum ad hoc, quod sicut hoc est necessarium ad videndum,
ita illud ad intelligendum; sed non propter idem.”
412
DA (Leon. 24/1.) 20* Lásd továbbá ST I. 67. 3 ad 3: ”Ad tertium dicendum quod, sicut calor agit ad formam
ignis quasi instrumentaliter in virtute formae substantialis, ita lumen agit quasi instrumentaliter in virtute
corporum caelestium ad producendas formas substantiales, et ad hoc quod faciat colores visibiles actu,
inquantum est qualitas primi corporis sensibilis.”
413
Bazán szerint A lélek c. munka és Averroes figyelmes olvasása vezetette Tamást odáig, hogy érzékelje annak
pontos arisztotelészi értelmét, hogy a fény miként teszi lehetővé a látást. Lásd DA 21* Álláspontunk szerint a
dolog nem ennyire egyszerű. A fény és a színek viszonyában bemutatott doktrinális feszültségek vitathatatlanul
jelen vannak Tamás írásaiban. Azonban a „későbbi pozíció” már a Summa theologiae elején is azonosítható (vö.
ST I. 12. 5 ad 1.). Sokkal inkább a cselekvő és a szenvedő értelem viszonya az, amely a fény és a színek
viszonyát mintegy „visszasugározva” értelmezi, mivel Tamás felfogása az intellektus kérdésében
kézenfekvőbben illeszkedett az alberti színelmélethez.
414
I.78. 3co.: „Est autem duplex immutatio, una naturalis, et alia spiritualis. Naturalis quidem, secundum quod
forma immutantis recipitur in immutato secundum esse naturale, sicut calor in calefacto. Spiritualis autem,
secundum quod forma immutantis recipitur in immutato secundum esse spirituale; ut forma coloris in pupilla,
quae non fit per hoc colorata. Ad operationem autem sensus requiritur immutatio spiritualis, per quam intentio
formae sensibilis fiat in organo sensus. Alioquin, si sola immutatio naturalis sufficeret ad sentiendum, omnia
corpora naturalia sentirent dum alterantur. Sed in quibusdam sensibus invenitur immutatio spiritualis tantum,
sicut in visu.” Simon József fordítása. Lásd Uő.: Létre nyílt lehetőség, Ismeretelmélet és metafizika Aquinói Szent
Tamás és Duns Scotus filozófiájában, L’Harmattan,Budapest, 2012. 19. A fordításban eredetileg az inmutatio
helyett szereplő „változtatás” kifejezést „változásra” módosítottam.
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Tamás egy forma két lehetséges ontológiai státuszát korrelációban szemléli azok genezisével,
azzal a kétfajta változással, amely létrehozza azokat. A forma természetes létezését egy
természetes változás, míg spirituális vagy intencionális létezését spirituális változás előzi
meg.415 A természetes változás következménye egy forma természetes létezése, míg a
spirituális változás spirituális létezést konstituál. A természetes létezés önmagában nem képes
megismerést előidézni – mondja Tamás –, másként a testek is érzékelnének. Úgy tűnik tehát,
hogy a „természetes kauzalitás” egy önálló dolgot, míg az „intencionális kauzalitás”
megismerést konstituál. Valójában azonban a szakasz kevesebbet állít: pusztán természeti
változás nem konstituál megismerést, ahhoz intencionális változás szükséges. Arról, vajon ez
a szükséges feltétel egyben elégséges feltétel is egyben, a szakasz hallgat. A passzus azt is
világossá teszi, hogy van olyan érzék, amelyben egyedül spirituális változás történik (a látás),
míg a többi érzékszervben a természetes és a spirituális változás együtt van jelen.416
A szakaszban Tamás a természetes létezés fogalmát a testi, azaz az anyagi létezéshez
kapcsolja. Ez a szóhasználat megfelel az Averroes által bevezetett esse corporale – esse
spirituale distinkciónak,417 mely időnként az esse materiale – esse spirituale szembeállítás
formájában jelenik meg,418 mégpedig amiatt, hogy Tamás materiális létnek a forma azon
létezését nevezi, amikor az az anyagban létezik (in materia existens) és az anyagtól függ (a
materia dependens), mivel anyag nélkül képtelen fennállni.419 Úgy tűnik tehát, hogy a két
fogalompár ezekben a szakaszokban, vagyis az érzékelés kontextusában ugyanazt jelenti, és
Tamás szinonimákként használja őket: természetes létezés = anyagi létezés és spirituális
létezés = anyagtalan létezés.420 Azonban létezik a Summa theologiaeben egy másik szakasz,
amely ellene hat ennek a kézenfekvő azonosításnak. A szöveg az angyali megismerés
problémájával foglalkozik, és újra felbukkan benne a természetes vs. spirituális (intencionális)
lét:

415

D. Perlel: Theorien der Intentionalität, 43.
Lásd uo. folyt. Továbbá QDA 13.
417
Lásd Averroesnél. Vö. 1 SN d.36 q.1 a.3.ad 2. „Sicut enim species visibilis habet duplex subjectum; unum in
quo habet esse spirituale, scilicet visum; et aliud in quo habet esse materiale, scilicet corpus coloratum;”
Továbbá: 4 SN d.44 q.2 a.1 qc.3 co; ST I. 18. 4 ad 2.
418
CT I. 82.: „Considerandum autem quod formae in rebus corporeis particulares sunt, et materiale esse
habentes”. Lásd továbbá: 1 SN d.36 q.1 a.3.ad 2. „Sicut enim species visibilis habet duplex subjectum; unum in
quo habet esse spirituale, scilicet visum; et aliud in quo habet esse materiale, scilicet corpus coloratum”. Lásd
még: 4 SN d.44 q.2 a.1 qc.3 co; ST I. 18. 4 ad 2.
419
DV. 19. 1.: „Formae vero materiales esse a Deo accipiunt et in materia existens, et a materia dependens, quia
sine materia conservari non potest.”
420
Lásd Ludwig Schütz „recipere” szócikkét, ahol az immateriálist a spirituálissal, a materiálist pedig a testivel
szinonímákként kezeli: „auf immaterielle oder geistige und auf materielle oder körperliche Weise aufnehmen.”
in Thomas-Lexikon, http://www.corpusthomisticum.org/tlr.html#recipere
416
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A harmadik ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy az egyik angyal egy másikat azáltal ismer
meg, hogy a másik szpeciesze jelen van értelmében. Ez nem a materiális és immateriális
létezés szerint különbözik attól az angyaltól, aminek a hasonmása, hanem a természetes és az
intencionális létezés alapján. Hiszen maga az angyal a természetes létezés szerinti szubzisztens
forma, szpeciesze azonban, amely a másik angyal értelmében van, nem az, hanem abban
csupán elgondolható léte van. Hasonlóképpen a szín formája is természetes létezéssel van
jelen a falon, míg a továbbító közegben csupán intencionális létezése van.421

D. Perlel a szakasz elemezése során rámutat, hogy az idézett szövegben nem érvényesíthető
az az azonosítás, amelyet fentebb bemutattunk (természetes = anyagi és spirituális =
anyagtalan). Egy angyalnak ugyanis mindig anyagtalan, immateriális létezése van, ennek
ellenére esetében is érvényesülhet a természetes vs. spirituális megkülönböztetés. Ugyanaz az
angyal anyagtalan és természetes létezéssel rendelkezik önmagában, egyben anyagtalan, de
spirituális (intencionális) létezésre tehet szert egy másik angyal értelmében.422 A létezési mód,
amely egy angyalt önmagában megillet, csupán magától az angyaltól függ. Ám az a létezési
mód, amely ugyanezt az angyalt egy másik angyal elméjében megilleti, immár nem tőle,
hanem attól a kognitív entitástól függ, amely őt befogadja. Egy rózsát természetes létezés illet
meg önmagában, ám másfajta létezése lesz az érzékben, és más egy angyal értelmében.423 A
rózsa (amely önmagában természetes és anyagi létezéssel bír) az angyal elméjében spirituális
és immateriális, míg az érzékszervben spirituális és materiális létezésre tesz szert.424 Perlel a
következő mátrixát adja egy adott entitás különféle lehetséges létezési módjainak:
természetes
materiális

(a) a rózsa önmagában

immateriális

(c) egy angyal önmagában

spirituális
(b) a rózsa, amennyiben egy
ember megismeri
(d) egy angyal, amennyiben
egy másik angyal megismeri

Perlel szerint a séma világossá teszi, hogy egy entitás létrejöhet spirituális módon egy
materiális valóságban.425 Felfogásában a spirituális létezés egyfajta köztes létezési mód a
tisztán spirituális (immateriális) és a tisztán anyagi létezési mód között. Az érzékszervekben
421

ST I 56. 2 ad 3.: „Ad tertium dicendum quod unus angelus cognoscit alium per speciem eius in intellectu suo
existentem, quae differt ab angelo cuius similitudo est, non secundum esse materiale et immateriale, sed
secundum esse naturale et intentionale. Nam ipse angelus est forma subsistens in esse naturali: non autem
species eius quae est in intellectu alterius angeli, sed habet ibi esse intelligibile tantum. Sicut etiam et forma
coloris in pariete habet esse naturale, in medio autem deferente habet esse intentionale tantum.”
422
D. Perlel: Theorien der Intentionalität im Mittelalter, 47.
423
I.m.. 48.
424
Uo.
425
D. Perlel: Theorien der Intentionalität im Mittelalter, 48.
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létező intenciók (b) materiális entitások, amelyek egy sajátos „moduszra”, sajátos fennállásra
tettek szert, ez azonban nem változtat testi, anyagi mivoltuk tényén. Vagyis Perlel szerint egy
érzékszervben felfogott intenció egyszerre anyagi és anyagtalan, azaz bizonyos szempontból
materiális, bizonyos szempontból pedig immateriális jellegzetességeket mutat. Amennyiben
helyesen értelmezzük Perlel sorait, azok – álláspontunk szerint –teljesen egybevágnak Tamás
koncepciójával. Azonban Perlel adós marad ezeknek a viszonyoknak a pontosabb
körülhatárolásával, ehelyett felfogását hasonlatokkal próbálja megvilágítani. A spirituális
létezést ahhoz hasonlítja, ahogyan egy üzenet elektronikusan kódolt formában egy
számítógépben létezik. Az üzenet létezhet spirituális módon egy spirituális entitásban (pl. az
emberi értelemben) és létezhet spirituális módon (kódolt formában) egy materiális entitásban
(pl. egy számítógépben).426 Perlel hasonlatát később részletesen megvizsgáljuk majd. Most
vessünk egy pillantást idézetünk párhuzamos helyére.

5. De spiritualibus creaturis (1267-1269)
A ST bemutatott passzusának párhuzamos helyét megtaláljuk az azonos időszakban
keletkezett disputációban.427 A munka – a ST bemutatott szakasza mellett – azon kilenc
szöveghely egyike az életműben, amelyben előfordul az intencionális lét kifejezés (a
szakaszban ens intentionale formában).428 Az artikulus témája az angyalok immaterialitása, és
az ellenvetés, amelyre a szakaszt szerzője válaszul szánta, azon az alapon támadja az
angyalok anyagtalanságát, hogy amennyiben anyagtalanok volnának, úgy nem volna
különbség angyal és szpeciesze között. Tamás válasza: nem úgy különbözik angyal és
szpeciesze, mint egy anyagi létező és egy olyan forma, amely elvonatkoztatott az anyagtól és
az anyagi függelékektől (a materiae concretum).429 Vagyis a különbség nem a materiális
létezés és az érzékben materiális akcidensekkel létező partikuláris intenció vagy az
intellektusban létező intenció között áll fenn. A megkülönböztetés egyszerűen azért nem
alapulhat az anyagban létező forma – elvonatkoztatott forma szembeállításon, mert az angyali
intellektus nem absztraktív. A válaszadás logikája tehát ugyanaz, mint a Summa szakaszában.
426

I.m. 49-50.
DSC 1. ad 1.
428
A szöveghelyeket összegyűjtve lásd Murray tanulmányában. Andrew Murray: Intentionale in
ThomasAquinas, in http://www.cis.catholic.edu.au/Files/Murray-IntentionaleinAquinas.pdf
429
DSC 1. ad 1: „Ad undecimum dicendum quod species intelligibilis quae est in intellectu angeli intelligentis,
differt ab angelo intellecto non secundum abstractum a materia et materiae concretum, sed sicut ens intentionale
ab ente quod habet esse ratum in natura; sicut differt species coloris in oculo a colore qui est in pariete”. A latin
szövegben általam kiemelt dőlt betűs terminus jelentéséhez lásd 2 SN d.24 q.2 a.1 ad 1, amely a partikuláris
intenciók fogalmát érti a terminuson, kifejezetten a szenzualitáshoz kapcsolva azt.
427
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Ott Tamás egyszerűen azért nem kereste a válasz lehetőségét a materiális – immateriális
szembenállásban, mert az angyalok immateriálisak, ahogy szpecieszeik is. Itt pedig
egyszerűen azért nem lehet a materiális–absztrakt a keresett dichotómia, mert az angyali
gondolkodás nem absztrakción alapul.
Fontos kiemelnünk, hogy az azonos témájú két szöveg egyikét sem arra használja fel
szerzője, hogy elvitassa az immaterialitást vagy az absztrakciós eredetet430 a közegben vagy
az érzékben létező intencióktól. A szövegek utolsó sorai az angyali intenciókat éppen hogy az
érzékben létező intenciókhoz hasonlítják. A szövegek tehát nem arra szolgálnak, hogy
kimunkálják a különbséget az intencionális léten belül az érzéki és az értelmi intenciók
között, azáltal hogy a korábbiakról tagadnák az immaterialitás jellegzetességét.431 A szövegek
kézenfekvőbb szándékot érvényesítenek azzal, hogy egy dolog megismert voltát
(intencionális lét) megkülönböztetik valóságos (természetes) létezésétől olyan sajátos esetben
is, amikor mindkettő testetlen, immateriális valóság.

6. Spirituális lét a Kompendiumban (1265-67)
Ágostonnál a corporale–spirituale–intellectuale hierarchiát találtuk, és az aktusoknak ebben a
triádikus felosztásában a spirituális egyfajta „köztes”, „félutas” létezést jelent, ám nem abban
az

értelemben,

hogy

valamiféle

bizarr

„keveréke”

volna

anyagiságnak

és

az

anyagtalanságnak. Ágoston félreérthetetlenül tudtunkra adja ugyanis, hogy amiről a spirituális
jelzőt állítjuk, nem testi valóság. Ez már csak abból is világos, hogy az eredeti ágostoni
szöveg a „spirituális víziót” éppen magától az érzékeléstől különböztette meg. Ezért tűnhet
különös vállalkozásnak, amikor Tamás ehhez a fogalmi kerethez illeszkedik, amikor az
érzékelés sajátos jellegét értelmezi.
Tamás a szakaszban a szentháromságtani eredések teológiai problémájához igazodva
annak alapján osztályozza a különféle létezőket, hogy milyen új természet ered, miféle új
valóság származik tevékenységeik eredményeként. Mint írja, az élettelen testekből valami
csak úgy származhat, ha valami más mozgatja azokat. Az élőlények azon felül, hogy képesek
önmagukat mozgatni, különféle képességekkel is rendelkeznek. Van olyan tevékenységük,
amely egyedül a testekre, az anyagi természetre terjed ki. Ilyenkor a tevékenység eredménye
testi valóság, amely testileg különböziklétrehozójától (pl. szaporodás), vagy éppen testileg
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A harmadik rész feladata lesz, hogy igazolja, a közegben és az érzékszervben létező intenciók
„anyagtalanságát” Tamás az avicennai többszintű absztrakció keretei közt fogja fel és közelíti meg.
431
A ST szövegét ebben az irányban értelmezte pl. R. Pasnau in uő.: Theories of cognition, 38.
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azonos azzal (táplálkozás). Az érzékelőképesség ezzel szemben valamiképpen félúton van a
tisztán anyagi tevékenységek és a tisztán immateriális tevékenység (megértés) között:
Vannak azonban bizonyos képességek, amelyek tevékenységei ugyan nem lépnek túl a
testeken, mégis elérik a testek szpecieszeit, azáltal hogy anyag nélkül fogadják be azokat,
amint az az érzékelő lélek valamennyi képességére igaz, hogy miként a Filozófus mondja: az
érzék a szpecieszeket anyag nélkül fogadja be. Jóllehet az ilyen képességek a dolgok formáit
valamiképp anyagtalanul [immaterialiter] fogadják be, ezt mégsem testi szerv nélkül teszik.
Ezért amennyiben az ilyen lelki képességekből ered valami, az nem valami testi dolog lesz, ill.
attól, amelyből eredtnem testileg lesz különböző, vagy ahhoz testileg hozzá tartozó, hanem
testetlenül és valami módon anyagtalanul [ered], noha nem teljesen testi szerv közreműködése
nélkül. Így születik az állatokban az elképzelt dolgok képeinek megformálása, amelyek a
képzeletben nem úgy vannak benne, mint test a testben, hanem valamiképp spirituális módon,
ezért nevezi a képzelet nyújtotta látványt Ágoston spirituálisnak. Ha pedig a képzelet
tevékenységéből eredhet valami nem testi módon, mennyivel inkább megtörténhet ez az
értelmes rész tevékenysége révén, amely tevékenységéhez testi szervre sem szorul, hanem
tevékenysége teljesen anyagtalan.432

A szöveg alapján, ha például egy növény, amely tisztán testi valóság433 utódot hoz létre, az
utód egy az anyanövényétől különálló test, önálló organizmus lesz, míg például a táplálkozás
eredménye testileg azonos azzal a szervvel, amiben a táplálék létrejött, mivel a megemésztett
táplálék nem egyéb, mint egy test által asszimilált anyag. A különbség az érzékeléssel lép fel
először. Tamás az érzékelés sajátosságait a képzelet tevékenységén keresztül világítja meg. A
képzeletben intencionált dolog, ti az elképzeltugyanis nyilvánvalóan nem úgy van jelen a
képzeletben, mint test a testben, továbbá a képzelőerőtől nem is különböztethető meg azon a
módon, ahogy két test különbözik, annak ellenére, hogy a képzelőerő testi szervben (az
agyban) székel. Az érzékelőképesség hasonlóképpen testi szervre szorul, ám ami
tevékenysége során létrejön, az az érzéktől (amelynek megvalósulása) nem testileg
432

CT I. 52. (42. 97. 22-47.): „Sunt autem quaedam uires, quarum operationes etsi corpora non transcendant,
tamen se extendunt ad species corporum, sine materia eas recipiendo, sicut est in omnibus uiribus animae
sensitiuae: est enim sensus susceptivus specierum sine materia, ut philosophus dicit. Huiusmodi autem uires,
licet quodam modo immaterialiter formas rerum suscipiant, non tamen eas suscipiunt absque organo corporali. Si
qua igitur processio in huiusmodi uiribus animae inueniatur, quod procedit non erit aliquod corporale, uel
corporaliter distinctum aut coniunctum ei a quo procedit, sed incorporaliter et immaterialiter quodam modo, licet
non omnino absque amminiculo organi corporalis. Sic enim procedunt in animalibus formationes rerum
ymaginatarum, quae quidem sunt in ymaginatione non sicut corpus in corpore, sed quodam spirituali modo: unde
et ab Augustino ymaginaria uisio spiritualis nominatur. Si autem secundum operationem ymaginationis procedit
aliquid non per modum corporalem, multo fortius hoc accidet per operationem partis intellectivae, quae nec
etiam in sui operatione indiget organo corporali, sed omnino eius operatio immaterialis est.”
433
A növényeket Tamás anyagiságuk okán (mivel a formákat azok anyagával együtt fogadják be) megismerésre
képtelennek tartja. Lásd alább a Lélek-kommentár elemzésében.
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különböző, és nem is test, hanem „valami módon anyagtalanul” jön létre abban, „noha nem
teljesen testi szerv közreműködése nélkül”. A szöveg tehát világossá teszi, hogy az érzékben
létrejött intenció egyrészt testi szerv közvetítésével jön létre (azaz egy testben, ti. az
érzékszervben létezik), egyszersmind azonban az érzékszervben nem úgy van benne, ahogy
egy test egy másik testben, sőt, az így létrejövő intenció egyáltalán nem testi entitás (non erit
aliquod corporale). Ennyiben a szakasz tökéletesen illeszkedik az általa hivatkozott ágostoni
helyhez, hiszen az ágostoni szakasz is világossá tette, hogy az a valóság, amelynek spirituális
voltát állítjuk, nem testi. Ezek a belátások jól illeszkednek a Kompendium másik
szöveghelyéhez, ahol az intenció-problematika újra felbukkan.
A Szentenciakommentár kapcsán bemutattuk, hogy Tamás annak megválaszolásához,
hogy miképp szenvedhetnek a kárhozottak, miközben a feltámadás után romolhatatlan testben
léteznek, a spirituális változás koncepciójához fordul. A Kompendiumban ugyanaz a sajátos
szóhasználat tér vissza, mint amely már 1259 körül felbukkant: Tamás ebben a műben is az
alteratio naturae – alteratio animae szembeállításra építi magyarázatát. A természet
megváltozásán azt érti, amikor egy dolgot jellemző természetes minőségek természetes
létezésük szerint esnek át változáson: egy meleg test lehűl.434 Azonban Tamás szerint a
kárhozottak teste nem úgy szenved a tűztől, hogy „a tűz formájára változik”, azaz nem azon a
módon szenved el hatást a tűztől, hogy hozzá hasonulva tűzzé válna és elégne. A kárhozottak
nem fizikai, hanem a lélek változása szerint szenvednek, amennyiben érzékelik a tűz túláradó
természetét.435 Tamás ezzel a második típusú változással kapcsolatban így fogalmaz:
A lélek változásának pedig azt nevezem, amikor valami egy minőséget nem a minőség
természetes létezése, hanem annak spirituális létezése szerint fogad be, ahogyan a pupilla a
szín formáját nem úgy fogja fel, hogy beszíneződik, hanem hogy érzékeli a színt.436

A szakasz határozottabb körvonalakat ad a kétféle változásnak. A természetes folyamatokra
jellemző változás során egy test úgy változik meg, hogy „fizikailag”, ténylegesen hasonul a rá
ható minőséghez: a faág természetes formája átadja helyét a tűz formájának, mikor a tűz
ténylegesen létrejön benne. Nem így a „lelki” vagy spirituális változás esetében. Ekkor a
befogadó teste nem esik át változáson: a szem nem veszi fel a tűz formáját, amikor tüzet lát,
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CT II. 177. (Leon. 42. 150. 11-12.): „Dico autem alterationem nature, sicut cum aliquid ex calido fit frigidum,
uel qualitercumque uariatur secundum naturale esse qualitatum;”
435
Uo.19-24. „Sic igitur et corpora damnatorum patientur, uel ab igne uel a quocumque alio corporeo, non ut
alterentur ad speciem uel qualitatem ignis, sed ut sentiant excellentias qualitatum eius”.
436
Uo. 12-24.: „alterationem autem anime dico, sicut cum aliquid recipit qualitatem non secundum esse naturale
qualitatis sed secundum esse spirituale ipsius : sicut pupilla non recipit formam coloris ut sit colorata, sed ut
colorem sentiat.”
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nem színeződik el egy színes dolog láttán. Az egyetlen változás, amely ekkor bekövetkezik
az, hogy a nem érzékelő entitás érzékelővé válik. A szakasz alapján az a képünk alakulhat ki a
spirituális változásról, hogy Tamás a spirituális változást azonosítja a kognitív változással: ha
valami spirituálisan befogadja F-et az annyit és nem többet jelent, mint hogy megismeri F-et.
A sorok tehát azt az interpretációt látszanak támogatni, amelyet M. Burnyeat – bevallottan
Tamás ihletésére – Arisztotelész vonatkozásában fejtett ki. Burnyeat provokatív
interpretációjában az, hogy a szem befogadja a piros színt, vagy a fül befogadja a C hangot
nem egyéb, mint hogy egy szubjektum érzékeli a pirosat, illetve meghallja a C hangot, anélkül
hogy ennek az intencionális változásnak megfelelne valami anyagi, fiziológiás változás az
érzékszervben.437
A fejezet lezárásaként érdemes röviden összefoglalnunk, hogy a Summa theologiae
bemutatott szakaszai, valamint a De spiritualibus creaturis disputáció passzusa alapján
milyen konklúziókat vonhatunk le a természetes, ill. a spirituális lét tamási fogalmaival
kapcsolatban. A természetes létezés egyaránt megillethet egy materiális vagy egy immateriális
entitást. Az immateriális létezés pedig lehet természetes vagy intencionális. A természetes
létezés és az intencionális létezés egymást kizáró fogalmak: az intencionális létezésnek nincs
olyan esete, amely egyben természetes létezés is volna. Tamás továbbá rendszerint azonos
értelmű fogalmakként használja a spirituális, ill. az immateriális; valamint a materiális, ill.
természetes létezés fogalmait. Ez az azonosítás csupán az elemzett két angyali értelemmel
kapcsolatos szövegben „bicsaklik meg”. E szokásos azonosítást Tamás valójában azért
kénytelen áttörni, mert felfogásában az intenciók spektrumának szerencsétlenül nagy a
szórása. Az intenció fogalmába ugyanis a vízben tükröződő képektől az érzékszervekben
befogadott intenciókon át az emberi, sőt angyali értelem fogalmai is beletartoznak, ezért az
intencióknak egyetlen közös, általános jellegzetessége az marad, hogy nem természeti
létezők: befogadóiknak nem adják át azt a minőséget, amelynek történetesen ők maguk az
intenciói. Másként kifejezve, az intencionális lét egyetlen univerzális, minden egyes intenciótípusról igaz sajátossága egyedül az marad, hogy nem természetes létezés.
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M. Burnyeat: Is an Aristotelian Philosophy of Mind Still Credible? in M. Nussbaum – A. O. Rorty (ed.):
Essays on Aristotle’s De Anima, Clarendon Pres, 1995. 23.
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III. INTENCIONÁLIS LÉT A LÉLEKELMÉLETI KOMMENTÁROKBAN (1267-1269)

A lélek-kommentár és a De sensu-kommentár megírását egy, legfeljebb két év választja el
egymástól, emellett a két munka – a témánkat illető kérdésekben – szoros doktrinális egységet
mutat. Ennél is fontosabb azonban, hogy az intencionális lét státuszára és genezisére
vonatkozó kérdések az életműben sehol másutt nem érik el a kidolgozottságnak azt a fokát,
mint e két műben. A változás fogalmának, az intenciók közegben és az érzékszervekben való
létezésének az életműben sehol másutt nem található részletességű leírása önmagában is
indokolja, hogy e két egy időben keletkezett, hasonló tematikájú lélekfilozófiai munkát
együtt, külön fejezetben tárgyaljuk.

1. A „spirituális” kifejezés értelme A lélek-kommentárban
Tamás a fény természetének tárgyalása közben ismertet egy mások által képviselt álláspontot,
amely szerint a fény spirituális természetű valóság. Tamás azon az alapon cáfolja ezt, hogy a
fény érzékelhető, míg a spirituális és intelligibilis dolgok nem.438 Tamás tehát a szövegben a
„spiritualis” kifejezés elsődleges jelentését az Albertnél megismert teológiai értelemben fogja
fel,439 és nem az ugyancsak Albert által ismertetett fizikai értelemben, ti. a „szubtilis test”
értelmében. Robert Bacon is hasonló módon értette a kifejezést, amikor a spirituális lét
kritikájával összefüggésben általánosabb módon a nem érzékelhető valóságokra vonatkoztatta
azt. Tamás úgy tűnik ekvivokációnak tartja, ha a „spirituális” kifejezéssel érzékelhető
valóságokat is megnevezünk.440 Ezek után persze számot kell adnia arról, hogy mi az oka
annak, hogy természetes késztetésünk, hogy a megértést a látás analógiájára fogjuk fel. Ezt a
látás nemességére való hivatkozással magyarázza: a látás ugyanis – mint írja – spiritualior et
subtilior inter omnes sensus. Mint arra lábjegyzetében Gouthier valamint Burnyeat utal,441
hasonló összevetést találunk Arisztotelésznél a Nikomakhoszi etikában, ahol Arisztotelész
szerint „a látás különbözik a tapintástól tisztaságát illetőleg, s éppígy a hallás és a szaglás is az
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DA II. 14. Mivel Tamás Lélek-kommentárának különböző kiadásainak fejezetbeosztása eltérő, a továbbiakban
a könyv és fejezet megadása helyett a kritikai kiadásnak számító Leonina kiadás kötetének (45/1.) oldal (itt:126127.) és sorszámára (itt: 226-235.) hivatkozunk majd, ebben a formában: DA 126-127. 226-235. A De sensukommentár esetében ugyanígy járunk el.
439
A ST-ben a „Spiritus Sanctus” elnevezést is erre a jelentésre vezeti vissza: „Quia nomine spiritus significatur
immaterialitas divinae substantiae, spiritus enim corporeus invisibilis est, et parum habet de materia; unde
omnibus substantiis immaterialibus et invisibilibus hoc nomen attribuimus.” Lásd ST I. 36. 2. ad 1.
440
DA 127. 239-240.
441
DA 127. n. 243. Továbbá M. F. Burnyeat: Aquinas on Spiritual Change, 137. n. 10.
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ízleléstől”.442 Tamás tehát a szövegben törekszik a saját korában elterjedt „spirituális lét” vagy
„spirituális változás” kifejezésekben a „spirituális” kifejezés értelmét az arisztotelészi
„tisztaság” értelmére visszavezetni.443 Ezzel azonban még nem lett világossá a kifejezés
tulajdonképpeni értelme: mitől való tisztaságra utal e kifejezéssel Tamás? Amint az az idézett
arisztotelészi szakasz kommentárjából kiderül, a „tisztaság” az anyagtól való tisztaságot
jelenti, ez az a jelentés, amit Tamás szokásos módon az „immateriális” kifejezéssel ad
vissza.444 Mindez egybevág azzal, ahogyan a Szentenciakommentárban a spiritusz kifejezés
értelmét a szubtilitáshoz kapcsolta, hiszen a kifejezést azokról a valóságokról állítjuk,
amelyek kevésbé materiálisak.445

2. A fény természete a lélekelméleti kommentárokban
Tamás a fényt aktív minőségnek tartja, akár a meleg formáját. A fény, mint aktív minőség,
annak a testnek a formája, mely elsődlegesen felelős a világban található változásokért,446
vagyis egy olyan mozgató minősége, amely a legtökéletesebb és leginkább formai a testek
között.447 Továbbá, ameddig a melegnek van ellentéte, addig a fénynek nincs, ugyanis olyan
testnek (ti. az ötödik elemnek) a minősége, amelynek nincs ellentéte.448 A fénynek és a fény
révén a médiumoknak tulajdonított transzparenciának ez a felfogása, amely szerint ezek olyan
természetek, melyeknek nincs ellentétük, sőt egyenesen „kibékítik az ellentéteket”, minden
bizonnyal a korszakban communis opinionak számított. Mint azt bemutattuk, ez volt Albert
véleménye is. Deidézhetnénk akár a kortárs ferences teológus, Bonaventura tömör sorait is,
aki a fényről, mint az elemek közötti ellentétek kibékítőjéről ír:
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Arisztotelész: Nikomakhoszi etika, Európa, Budapest, 1987. 288. Ford. Szabó Miklós.
Ebben az értelemben beszél Tamás például az intenciók „nemesebb” voltáról a benső érzékben. Lásd DA 185.
220-221. A problémát lásd részletesebben alább a dolgozatban „Az intencionális lét fokozatai” cím alatt.
444
E. 10. 8.: „Dicitur autem aliqua operatio purior quae est immaterialior. Et secundum hoc, inter omnes
sensitivas operationes purissima est operatio visus, quia est immaterialior, veluti minus habens admixtum de
dispositionibus materiae; et ex parte obiecti quod fit sensibile in actu per lumen, quod derivatur a corpore
caelesti; et ex parte medii quod sola spirituali transmutatione immutatur. Et propter easdem causas operatio
tactus est maxime materialis”.
445
1 SN d.10 q.1 a.4 co.: „Subtilitas autem dicitur per remotionem a materialitate”.
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DA129. 310.
447
Uo. 328-330.
448
A gondolat Az égbolt c. műre megy vissza. Lásd Arisztotelész: Az égbolt, 15. A gondolat visszatér a másik
lélekelméleti kommentárban is. Lásd DS 62. 195.: „Videtur autem esse instantia in lumine, quod secundum se
non habet contrarietatem, utpote qualitas propria existens supremi corporis contrarietate carentis.” Amint a fény
nem rendelkezik ellentétekkel, az érzékben és az értelemben spirituálisan létező intencióknak sincs elllentéte.
Lásd DS 99. 210.: „sensus et intellectus recipiunt formas rerum spiritualiter et immaterialiter secundum esse
quoddam intentionale prout non habent contrarietatem. Unde sensus et intellectus simul potest recipere species
sensibilium contrariorum.”
443
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Szintén szükségszerű volt olyan természet létezése, amely által ezek az ellentétek, egymással
keveredve, harmóniába kerülnek: ez az ellentéttől eltávolodott természet, amilyen a fény és az
ég feletti testi természet.449

Tamás is osztja az arisztotelészi gondolatot, hogy a fénynek nincs ellentéte. Mivel pedig a
fénynek nincs ellentéte, befogadója, a levegő átlátszósága sem rendelkezhet ellentétes
diszpozícióval, emiatt a levegő átlátszó természete mindig „végső diszpozícióban van”, azaz
tökéletesen diszponált a fény formája felé, ez az oka, hogy egycsapásra válik világossá
(aktuálisan átlátszóvá).450 Vagyis Tamás a levegő illuminációját Arisztotelésszel összhangban
egyfajta „átváltásként”, „átkapcsolásként” értelmezi: a közeg állapota a potencialitásból a
megvalósultság állapotába vált át, nem pedig az egyik diszpozícióból (pl. hideg) lép át egy
ellentétes diszpozícióba (meleg). Ekkor ugyanis a két ellentétes terminus közötti változás
valami „közbülsőn” keresztül történne, azaz a közeg anyagi diszpozíciójának fokozatos
megváltozását feltételezné. Folyamatszerű volna és időben zajlana, nem pedig – a
tapasztalattal összhangban – egycsapásra menne végbe. Noha a fény nem intenció Tamás
szerint, az illumináció jelenségeTamás számára is mintegy paradigmául szolgál az érzékelés
működésének megértéséhez és leírásához. Így Tamás megközelítésében – mint azt alább
bemutatjuk – az érzékelés sem ellentétek közötti mozgás, hanem lényege egy képesség
egycsapásra történő aktualizációjában áll.451

3. A színek és a fény viszonya
Tamás, követve A lélek arisztotelészi sorait, kijelenti, hogy a szín az, ami per se látható. A per
se kifejezésnek azonban kétféle értelme van.452 A bevezetett megkülönböztetéssel Averroes
Nagykommentárjához kapcsolódik.453 Az első módon az emberről, mint alanyról állítjuk per
se azt, hogy „állat”, mivel az „állat” az ember meghatározásába tartozik. Mivel pedig ami
449

Szent Bonaventura: A hit rövid foglalata, Breviloquium, Kairosz, Budapest, 2008. 70. Fordította Dér Katalin.
DA 129. 312-317.: „et quia luci nichil est contrarium, in suo susceptibili non potest habere contrariam
dispositionem et propter hoc suum passiuum, scilicet dyaphanum, semper est in ultima dispositione ad formam et
propter hoc statim illuminatur”.
451
Ez az oka annak, hogy Tamás Az érzékelés és tárgyai c. arisztotelészi traktátushoz írt kommentárjában
kifejezetten párhuzamba is állítja az illumináció és az érzékelés eseményét. Lásd DS 83. 93-102.: „illa uero
incipiunt esse absque hoc quod generentur uel fiant que nec secundum se nec secundum aliquas dispositiones
precedentes in ipsis per motum successiuum causantur (sicut dextrum causatur in aliquo nullo motu successiuo
preexistente in ipso, set quodam alio facto sibi sinistro; similiter et aer incipit illuminari nullo motu preexistente
in ipso, set ad presenciam corporis illuminantis). Et similiter sensus incipit sentire nullo motu in ipso
preexistente, set ad debitam oppositionem sensibilis.”
452
DA 124. 40-43.
453
Lásd Albert színelméletének tárgyalásánál a dolgozatban fentebb. Lásd továbbá Averroes: Commentarium
magnum, 231-234.
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valaminek a meghatározásába tartozik, valami módon oka annak, ezért az „állat” prédikátum
oka az alanynak. A másik módon éppen fordítva: az alany tartozik az állítmány definíciójába,
mint „az orr pisze” vagy „a szám páros” kijelentésekben. Ezekben az alany oka az
állítmánynak. A Color est uisibilis per se fordulatban a per se a második, és nem az első
értelemben szerepel. Azaz a szín nem azért látható, mert a láthatóság a szín definíciójába
tartozna, hanem azért, mert önmagában bírja láthatóságának okát.454 A megkülönböztetés
tanulsága egyszerűen summázható. Ami képes az átlátszót mozgásba hozni, az a látható. A
szín legsajátabb természetéhez tartozik, hogy képes mozgásba hozni az aktuálisan átlátszót,
ezért a szín per se látható.455 Az Averroes ihlette sorok már előrejelzik a doktrinális pozíció
megváltozását. A lélek-kommentárban Tamás kifejezetten távolságot tart mestere és saját
korábbi álláspontjával szemben, amikor azt a quidam dixeruntfordulattal vezeti be:
Egyesek azt állították, hogy a világosság maguknak a színeknek az oldaláról szükséges a
látáshoz. Úgytartják ugyanis, hogy a szín egyedül a fény révén rendelkezik erővel ahhoz, hogy
mozgásba hozza az átlátszót […] Ám ez nyilvánvalóan ellentétes azzal, amit Arisztotelész itt
mond: „magában hordja láthatóságának okát”. Így az arisztotelészi szakasz értelméhez
igazodva azt kell tartanunk, hogy a világosság nem a színek oldaláról szükséges a látáshoz,
hogy a színeket (amelyek, mint azt egyesek állítják, csupán potenciálisan léteznek a sötétben)
aktuálissá tegye, hanem az átlátszó oldaláról, amennyiben aktuálissá teszi azt, ahogy szó
szerint olvassuk. Ennek belátásához fontoljuk meg, hogy minden forma, mint forma a
princípiuma annak, hogy magához hasonlót hozzon létre. Így, mivel a szín bizonyos forma,
önmaga által képes arra, hogy a közegben saját hasonmását okozza.456

Tamás itt egyértelművé teszi, hogy az arisztotelészi szakasz betű szerinti értelme nem lehet
más, mint a korábban a Summában bemutatott második álláspont: a világosság nem ahhoz
szükséges, hogy a színeket valóságossá tegye, így képessé válva arra, hogy a közegre hatást
gyakoroljanak. A forma saját jogán, pusztán azáltal, hogy forma, képes hatást gyakorolni a
közegre, így a szín pusztán amiatt, hogy forma, képes saját intencióját a közegbengenerálni.
Azonban ameddig a levegő a fény befogadásának vonatkozásában mindenkor tökéletesen
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DA 124. 43-64.
Uo. 65-71.
456
I.m. 130. 357-366.: „quidam dixerunt quod lumen necessarium est ad uidendum ex parte ipsius coloris: dicunt
enim quod color non habet uirtutem ut moueat dyaphanum nisi per lumen […] Set hoc est manifeste contra id
quod Aristoteles hic dicit quod „habet in se causam essendi uisibile”. Vunde secundum sententiam Aristotelis
dicendum est quod lumen est necessarium ad uidendum non ex parte coloris, eo quod faciat colores esse actu
quos quidam dicunt tantum esse in potencia cum sunt in tenebris, set ex parte dyaphani, in quantum facit ipsum
esse in actu, ut in littera dicitur. Et ad huius euidenciam considerandum est quod omnis forma in quantum
huiusmodi est principium agendi sibi simile; unde, cum color sit quedam forma, ex se habet quod causet sui
similitudinem in medio.”
455
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diszponált, a szín befogadása felé csak akkor, ha aktuálisan megvilágított. A „fogyatékosság”
tehát a közeg oldalán jelentkezik: ahhoz, hogy a szín aktuálisan „mozgásba hozza” a levegőt,
azaz a közeg második megvalósultságba kerüljön (a színek továbbítása), a levegő
átlátszóságának előbb az első megvalósultságba kell kerülnie (aktuálisan átlátszóvá válnia). A
következő pontban azt a sajátos tevékenységet vizsgáljuk, amely a színek levegő általi
továbbítását és az érzékelés aktusát egyaránt jellemzi.

4. Az érzékelés mint második megvalósultság
A lélek II. 5. elemzése
Tamás az arisztotelészi szakaszt három nagyobb egységre bontja, ezt a felosztást követi a
szakasznak szentelt három lekció is. Az első nagyobb egység a teljesültség és potencialitás
többértelműségét veti fel az érzékelés vonatkozásában. A második rész az intellektus példáján
világítja meg azt, hogyan aktualizálható (többféle értelemben) valami, végül a harmadik
lekcióban ezeket a belátásokat Tamás az érzékelésre vonatkoztatja.

4.1. A pontosabb megkülönböztetések szükségessége
Arisztotelész a fejezet vizsgálódásait egy általános, összefoglaló megjegyzéssel nyitja meg:
„Az érzékelés a mozgás és hatáselszenvedés körébe tartozik, mint említettük, ugyanis a
változás egy fajtájának tűnik.”457A συµβαινει εν458 azonban többféleképpen fordítható.459 A
Moerebeke-féle latin fordítás igyekszik az eredeti görög szöveg szubtilis többértelműségét
visszaadni: „Sensus autem in moveri aliquid et pati accidit”. „Az érzék(elés) pedig valami
mozgattatásban és hatáselszenvedésben történik”. Majd a görög szövegnek megfelelően olyan
árnyalt fordulattal folytatódik, mely ismét szabadon hagyja az értelmezés lehetőségeit:
„uidetur enim quedam alteratio esse”.460
Tamás az accidit in kifejezést a consistit in értelemben fogja fel: „sentire consistit in
moueri et pati”. Kijelentését a következővel indokolja: „az érzék aktusa ugyanis valamiféle
457

L 47 (416b32-35). (Kiemelés tőlem).
εν τω κινειστηαι τε και πασχειν συµβαινει
459
Jelentheti, hogy „a mozgás és hatáselszenvedésben áll”, vagy „a mozgás és hatáselszenvedésből ered”. De a
συµβαινω ige jelenthet történést, előfordulást is. Ez utóbbi értelemben a tagmondat szó szerint azt mondja: „a
mozgás és hatáselszenvedés révén történik”. Világos különbség van a három jelentés között. Egész mást jelent,
hogy (1) az érzékelés mozgás és hatáselszenvedés, (2) az érzékelést a mozgás és hatáselszenvedés okozza és az,
hogy (3) Az érzékelés valamiképp mozgást és hatáselszenvedést tételez fel.Vö. M.F. Burnyeat: De Anima II. 5.
Továbbá Ronald Polansky: Aristotle’s De Anima, Cambridge University Press, 2007. 242.
460
L 47 (416b 35): δοκει γαρ αλλοιωσις τις ειναι. Αzaz „valamiféle minőségváltozásnak” látszik. A
τις−alienans jelentéséhez lásd Burnyeat i.m. 26. lábjegyzetét. DA 107. Sorszám nélkül, lásd a 416b33-35
széljegyzetnél.
458
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minőségváltozás, ami azonban minőségváltozást szenved (alteratur), az hatást szenved el és
mozgattatik”.461 Tamás ezzel az érzékelést besorolja a mozgás és a hatáselszenvedés körébe,
ám a besorolás némileg elbizonytalanodik, hiszen egyelőre nem világos mi is a „valamiféle”
pontos jelentése. A bizonytalanság abból adódik, hogy a kommentált szakaszban Arisztotelész
kétségét fejezi ki az iránt, vajon a mozgás és hatáselszenvedés minden további nélkül
azonosítható-e a tevékenységgel. A filozófus ugyanis a következőt javasolja: „Kezdetben
vegyük úgy, hogy a hatás elszenvedése, a mozgás és a tevékenység azonosak”,462 röviddel
később azonban éppen ez a kezdeti azonosítás bizonyul árnyalatlannak, kikényszerítve a
„pontosabb megkülönböztetés” szükségességét „a potencialitással és a teljesültséggel
kapcsolatban”.463

4.2. A hatáselszenvedés új értelme a második teljesültség összefüggésében
A második nagyobb egység (417a21-417b17 = lectio 12) a teljesültség és potencialitás
többértelműségének, vagyis az elsődleges és másodlagos teljesültség disztinkciójának
bevezetését célozza az alábbi példákon szemléltetve azt:
(1) Az ember tudó lény
(2) Egy ember tud valamit
(3) Egy ember megfontol valamit
A példák a „tudni” (scio) különféle jelentéseit világítják meg. Az első értelemben az embert
„tudónak” nevezzük, amennyiben azok közé a létezők közé tartozik, melyeket természetük
képesít a tudásra. A második értelemben akkor mondjuk valakiről, hogy tud valamit, ha
rendelkezik egy dologra vonatkozó ismeretekkel, például ismeri a grammatikát. A harmadik
értelemben pedig valaki úgy rendelkezik valaminek a tudásával, hogy aktuálisan megfontolás
tárgyává teszi azt.464 Nyilvánvalóan ezekben az esetekben a potencia és aktus többféle
értelmével van dolgunk. Ugyanis az első két esetben ugyanúgy lehetőségről beszélünk, ám az
első esetben valaki a tiszta lehetőség állapotában van a tudás vonatkozásában, ahogyan az
anyag a forma tekintetében. A második esetben valakihez úgy tartozik hozzá egy lehetőség,
mint egy habitus: képes az aktuális tudásra, mivel ha akarja, akkor aktuálisan megért valamit.
A dolgot azonban a teljesültség oldaláról is szemlélhetjük: mind a második, mind a harmadik
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Uo. 21-23.
L 47 (417a15) = DA 107.: „Primum quidem igitur tanquam sit idem pati et moueri et agere dicimus”.
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Uo. 417a22.
464
L 48. (417a29) Arisztotelész – nem túl szerencsés példáját követve – aktuálisan ismeri meg „ezt az A-t”. A
példa természetesen feltételezi, hogy az „A” betű ismerete a grammatikához tartozik.
462
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esetben teljesültségről beszélhetünk. Ám csak a harmadik esetben beszélhetünk tiszta és
szigorú értelemben vett teljesültségről. Amíg tehát a harmadik eset a tiszta megvalósultság, a
második esetben aktusról beszélünk az első állapothoz, míg potenciáról a harmadik példához
viszonyítva. Vagyis mind a teljesültségről, mind pedig a lehetőségről kétféle értelemben
beszélhetünk, röviden szólva itt az elsődleges és másodlagos teljesültség (vagy első és
második potencia) megkülönböztetésével van dolgunk.465
Miután a kommentár bemutatta az aktus–potencia kifejezések különböző értelmeit, azt
vizsgálja, mi jellemzi azt a módot, ahogyan az első potencia és a második potencia
aktualizálódik. Első megközelítésben az első állapotból a másodikba való átmenetet Tamás
minőségváltozásnak és mozgásnak tartja. Olyan minőségváltozásnak, amely a tanítás révén
megy végbe és olyan mozgásnak, amely egy megvalósultságban lévő ágens (tanár) révén
történik, és gyakori jellemzője, hogy ellentétes állapotból (tévedés) az ellentétesbe
(tudás)tart.466 Ezzel szemben a második potenciából a tiszta megvalósultságba való átmenet
egészen más természetű. Ez a felismerés vezeti Tamás szerint a filozófust arra, hogy feltegye
a kérdést, vajon a (2)-ből a (3)-ba való átmenet hatáselszenvedés révén történik-e
egyáltalán?467
Szigorú értelemben (passio proprie dicta) akkor beszélünk hatáselszenvedésről,
amikor valamilyen pusztulás következik be, egy ellentétes minőség révén.468 A hatás
elszenvedőjét valamilyen fogyatkozás éri, a régi forma „elvétetik”, „elhajtatik” (abjicitur) az
ágens hatásgyakorlása során, legyen szó akár szubsztanciális, akár akcidentális forma
pusztulásáról. Ilyenkor az ágens mintegy „kitörli” a hatáselszenvedő anyagából (a materia) a
régi formát, és ellentétes, új formát vezet be annak anyagába.469 Röviden: ilyenkor ellentétes
forma materializálódik a hatáselszenvedő anyagában, a görög kommentátorok fordulatával
kifejezve, a hatáselszenvedő anyagává válik ágensének. A változásnak ez a koncepciója
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DA 111. 1-53.
Az arisztotelészi szöveg és a kommentár későbbi részéből azonban kiderül, hogy még ez az állapot sem
nevezhető szigorú értelemben véve hatáselszenvedésnek, mivel nem valódi ellentétes minőségek közötti mozgás,
és forma-pusztulás nélkül (absque eo quod aliquid abiciatur) megy végbe. Másként: a szöveg a hatáselszenvedés
és változás három értelmét, esetét különbözteti meg. Lásd uo. 165-180.
467
Uo. 58-59: „utrum talis reductio sit secundum aliquam passionem”.
468
DV 26. 3.: „Alio modo dicitur passio proprie, quae consistit in abiectione unius contrarii et alterius receptione
per viam transmutationis”. Vö. Gauthier (ed.): Lectura in Librum De anima II. 13. q. 3. (311).: „Et dicendum ad
primum quod haec propositio … uera est de actione et passione que est in abiciendo unum et recipiendo seu
introducendo aliud; non autem est uerum de illa que est in recipiendo solum et nichil abiciendo; set secundum
quod aer inmutatur lumine, huiusmodi passio est per receptionem solum.”
469
DA 112. 105.: „abicitur enim forma a materia uel subiecto per introductionem contrarie forme”. (Kiemelések
tőlem).
466
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Arisztotelész Keletkezés és pusztulás című művére vezethető vissza.470 A „Cselekvésről és a
szenvedésről szóló fejtegetés” – ahogyan a 417a1 visszautal Arisztotelész korábbi művére – a
változást471 az „ellentétesek” közötti mozgásnak fogta fel: „azok a dolgok ugyanis, amelyek
sem nem ellentétesek, sem nem származnak ellentétesekből, nem mozdítják ki egymást
természetükből.”472 Hiszen „nem bármely tetszőleges dolog képes természeténél fogva hatást
elszenvedni, illetve hatást gyakorolni, hanem természetüknél fogva csak azok a dolgok
ilyenek, amelyek ellentétesek”.473 Ilyenkor a hatást gyakorló minőség eltörli (φθορα / abicio)
a hatás elszenvedőjének vele ellentétes minőségét, asszimilálva azt: „az a dolog, amely hatást
gyakorol, önmagához hasonlóvá teszi azt, amely a hatást elszenvedi [...], mivel a keletkezés
eredménye az ellentétes dolog.”474 Ezzel lényegében rendelkezünk azokkal a fontosabb
kritériumokkal, amelyek a változás és hatáselszenvedés természetes, „szokványos” esetét
meghatározzák:
a) az ellentétes terminusok közötti mozgás és
b) a kiinduló állapot eltörlése.475
A változás természetes esete a hatáselszenvedés természetes (passio naturalis), vagy másként
szigorú értelmét (passio proprie) tisztázta. A hatásgyakorlás másik esetét Tamás a
hatáselszenvedés kevésbé pontos (minus proprie), tágabb értelmének nevezi. Ez azért
nevezhető még egyáltalán hatáselszenvedésnek, mert ebben az esetben is formabefogadás
történik.476 Specifikuma azonban, hogy itt nem a hatás elszenvedőjének „pusztulásáról” van
szó, amely egy ellentétes minőség által megy végbe, hanem ellenkezőleg: ilyenkor formák
ellentétessége helyett inkább formák közötti hasonlóság érvényesül,477 és a forma eltörlése
(φθορα / abjectio) helyett inkább a régi forma „megőrzéséről” (σωτηρια / saluatio),
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De gen. I. 7. (323b 30-34). Tamás több helyütt maga is erre a műre hivatkozik a passio fogalmának
megvilágítása végett lásd pl. Leo 45/1. 108. 31; ST II-I. 22. 1.
471
A keletkezés és pusztulás főbb tematikáját Arisztotelész elődeinek a keletkezésre és pusztulásra, mássá levésre
(minőségváltozásra) és a növekedésre vonatkozó ellentmondásos nézeteinek helyesbítése és a helyes
megközelítés kidolgozása alkotja. A Cselekvés és szenvedés traktátusa ezen belül a változás olyan alapelveinek
kimunkálását célozza, melyek A természettől A lélekig ívelő természetfilozófia alapköveit jelentik. Lásd F. de
Haas–J. Mansfeld: Aristotle’s On Generation and Corruption I, Oxford Symposium Aristotelicum, OUP. 2004.
221.
472
Arisztotelész: A keletkezésről és a pusztulásról, ford. Bognár László in Magyar Filozófiai Szemle 1988/3-4,
327.
473
Uo.
474
Uo.
475
R. Sorabji: Aristotle on Sensory Process and Intentionality, 54.
476
DA 112. 109-110.: „Alio modo passio commusis dicitur minus proprie secundum scilicet quod importat
quandam receptionem”.
477
Uo. 120-121.: „quod autem est in actu non est contrarium ei quod est in potencia in quantum huiusmodi, set
magis simile”.
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hovatovább tökéletesedéséről (perfectio) beszélhetünk.478 Vagyis az a változás, amely az
érzékben létező intenciók létrejöttét eredményezi:
a’) nem ellentétes minőség által történik
b’) nem a kiinduló állapot eltörlését, hanem tökéletesítését eredményezi.

4.3. Az érzékelésmint második megvalósultság
A fogalmi megkülönböztetések után Tamás szerint immár képesek vagyunk megválaszolni a
kérdést: vajon hatáselszenvedés-e a második teljesültség megvalósulása? Tamás szerint a (2)ből a (3)-ba történő átmenet nem valódi (non est uere) és szigorú (proprie) értelemben vett
minőségváltozás és hatáselszenvedés, hiszen ebben az esetben nem egy forma eltörléséről,
hanem megőrzéséről és tökéletesítéséről van szó. Ez az átmenet Arisztotelész szavaival élve,
„önmagába és [a] teljesültségbe tartó fejlődés”.479 A Tamás rendelkezésére álló latin szöveg
ezt a markáns fordulatot az additio in ipsum et in actum fordítással adja vissza, amelyet
kommentárjában úgy magyaráz, hogy ebben az esetben a dologhoz valami tökéletesség
adódik, amennyiben az előrehalad a megvalósultságban.480 Vagyis a harmadik állapot az
aktualitás, a teljesültség „magasabb foka”, a harmadik állapot „megvalósultabb”, hiszen (2)
hozzá képest potencialitásban van, lehetőségei még nem teljesültek maradéktalanul a szóban
forgó vonatkozásban. Aki tehát éppen megfontolása tárgyává teszi azt a tudást, amivel már
rendelkezik, nem újat sajátít el, hanem előrehalad és tökéletesedik abban, amivel már
rendelkezik.481 Így a szakasz konklúziója Tamás számára is az, hogy ez utóbbi aktualizáció
vagy egyszerűen nem nevezhető igazi és szigorú értelemben vett (uere et proprie)
minőségváltozásnak és hatáselszenvedésnek, vagy ha mégis, úgy a minőségváltozásnak és
hatáselszenvedésnek egy másik nemét kell megkülönböztetnünk, ti. a tág értelemben vett (non
proprie dicte) minőségváltozást és hatáselszenvedést. A következő lekció (lectio 13) tárgya
immár az így elnyert fogalmi megkülönböztetések tétje, az érzékelés természetének
megvilágítása.
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Uo. 142-144.: „non mutatur de contrario in contrarium, set perficitur in eo quod iam habet.”
εις αυτο γαρ ʽη επιδοσις και εις εντελεχειαν. Lásd 417b7. Arisztotelész nyelvileg is érzékletesen állítja
szembe azt a folyamatot, amely mássá (αλλο) válás (αλλοιωσις); azzal a folyamattal, amely „a dolog
természete felé” (εις ʽαυτο) tart. Lásd R. Sorabji: Aristotle on Sensory Process and Intentionality, 51.
480
DA 112. 145-146.: „est additio in ipsum et in actum: additur enim ei perfectio secundum quod proficit in
actum”.
481
Uo. 154. Burnyeat plasztikus kontrasztba állítja az (1)→(2) és a (2)→(3) átmeneteket. Ameddig a korábbi a
fizika alapvető princípiumán alapul, hogy ti. „nincs minőségváltozás ellentétesek nélkül”, addig a második
aktualitásba való átmenet Burnyeat megvilágító példáján abban az értelemben σωτηρια, ahogyan például a
gyakorlás tökéletesíti a nyelvtudást, tudományokat és a készségeket. Lásd Burnyeat: De anima II. 5, 55.
479
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Amint a tudás esetében, az érzék vonatkozásában is érvényes, hogy kettős
potencialitásról és kettős aktualitásról beszélhetünk, ám azzal, hogy az érzék esetében az első
potenciából az átmenetet a másodikba (1) → (2) a természettől való. Az állat ugyanis
születésétől rendelkezik az érzékkel, így aztán születésétől a második potencia állapotában
van. Így azután a nem érzékelésből az aktuális érzékelésbe való átmenet annak felel meg,
amikor a „tudó” az első aktualitásból a második aktualitásba kerül, miközben in actu
megfontol valamit (2)→(3).482 A szemlélődés, megfontolás tevékenysége és az érzékelés
tevékenysége között azonban az érzék passzivitása a különbség. Az érzékelés külső (azaz
individuális) ágensre utalt, míg a szemlélődés tárgyai a lélekben léteznek (univerzálék), ezért
– szemben az érzékeléssel – az ember bármikor képes a gondolkodásra, amikor csak akarja.483
Ezzel úgy tűnik szert tettünk arra a keresett ontológiai különbségre, amely egy
kognitív létezőt megkülönböztet egy megismerésre képtelen dologtól. Ez a kritérium pedig a
második megvalósulás fogalma: a dolgok első megvalósultságként vannak, a megismerés
ezzel szemben második megvalósulás, azaz tevékenység, operatio, mégpedig abban az
exkluzív értelemben, ahogyan az a Metafizika Θ 6 ; 1048b18-tól 35-ig terjedő szakaszában, a
κινησις – ενεργεια fogalmak elhatárolásakor megjelenik. Ez azonban elhamarkodott

következtetés volna.

4.4. Érzékelés: mozgás vagy tevékenység?
Metafizika IX. könyvének 1048b18-tól 35-ig terjedő szakasza egyértelmű különbséget tesz
mozgás és tevékenység között: valami vagy mozgás, vagy tevékenység, s hogy melyik, arra az
ún. időteszt (tense test) ad egyértelmű választ.484 A továbbiakban a tevékenységnek azt az
értelmét, amely a Metafizika említett szakaszán alapul, és amelyre a mozgástól történt
elhatárolása révén tett szert, a tevékenység exkluzív értelmének nevezzük. Jó okunk van
azonban az óvatosságra azzal kapcsolatban, hogy az érzékelést jellemző második
megvalósulást ebben az értelemben tekintsük tevékenységnek. Először J. L. Ackrill,485 majd
M. F. Burnyeat486 hívták fel a figyelmet arra, hogy a DA II. 5. valójában nem a κινησις –

ενεργεια különbségét juttatja érvényre, vagyis a potencia (vagy aktus) kétféle értelmének
megkülönböztetése önmagában nem alkalmas arra, hogy segítségével az érzékelés aktusát

482

DA 114. 1-37.
Uo. 38-63.
484
Lásd pl. J. Lear: Aristotle, 105. n. 29.: „if at any time during a period in which something is φ-ing it is also
true to say that it has φ-ed, then φ-ing is an activity.”
485
J.L. Ackrill: Essays on Plato and Aristotle, OUP. 1997. 161-162.
486
M. F. Burnyeat: De anima II. 5, 49. n.56.
483
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megkülönböztessük a mozgástól.487A lélek elemzett szakasza mindvégig megmarad az aktus –
potencia közti különbség kimunkálásának keretei között, az aktualitást a potencialitással
állítva szembe, nem pedig a mozgással. Mindeközben a Metafizika említett szakaszában
egyáltalán nem találunk utalást A lélek II. 5-ben szereplő különbségtételre.488 Úgy tűnik, hogy
már Arisztotelész vonatkozásában is kétséges, hogy a két különböző műben előforduló két
különböző szempont alapján érvényre juttatott megkülönböztetés mögött ugyanaz a
disztinkció, ugyanaz a belátás áll. Amellett pedig, hogy Tamásnál ne a motus vs.
operatio exkluzív különbségét keressük a sorok között, még erősebb érvek szólnak.
M. F. Burnyeat bizonyította, hogy a passzus (1048b18-35) hiányzik mind a translatio
vetusból, mind a Mediaból, mind pedig Moerbeke fordításából,489 sőt, ismeretlen volt a görög
kommentátorok számára is, és először egy reneszánsz kódexben bukkan fel.490 Kétségtelen
tény az is, hogy Tamás Metafizika-kommentárának vége szakad az 1048b17 tárgyalásánál,
azaz miután témává tette a végtelen problémáját („Sed infinitum…”), a következő lectio már
az 1048b37-től folytatódik. Tamás tehát – kortársaihoz hasonlóan – nem ismerte a szakaszt.491
Az arisztotelészi passzus ismeretlen volta nyomós érv az óvatosság mellett. Mindez azonban
önmagában még nem zárná ki az elvi lehetőségét annak, hogy Tamás – esetleg más
arisztotelészi szakaszokból kiindulva – eljusson egy ilyen különbség érvényre juttatásáig. Ám
azzal szemben is komoly érvek állnak, hogy Tamás „önállóan” kimunkálta volna a motus –
operatio megkülönböztetésnek ezt az exkluzív értelmét.

Tamás

nem

különített

el

az

ενεργεια fentebbi értelmének megfelelő terminust, amely képes volna önmagában érvényre
juttatni a mozgással szembeállított tevékenység fogalmát. Ám ilyen terminológiai újítással
maga Arisztotelész is adós maradt, s egy megkülönböztetés érvényre juthat önálló terminus
technicus nélkül is. Mivel ilyen egyértelmű terminusok után hiába kutatunk Tamás műveiben,
olyan többértelmű fogalmak között kell keresnünk, amelyek esetében az ekvivok használat
lehetővé teszi, hogy kifejezze a mozgás – tevékenység valamilyen értelmű szembenállását.
Két ekvivokáció jön szóba. Az egyik az operatio (actio, actus) használatában érvényesülő, a
másik a motus fogalmában uralkodó többértelműség.
487

Ennek az Arisztotelész által felhozott példa is az útját állja, ugyanis a második teljesültség fogalma kapcsán a
házépítésre hivatkozik (417b9), ami másutt kifejezetten a mozgás példázatának számít. Lásd Ackrill: Essays on
Plato and Aristotle, 161.
488
M. F. Burnyeat: Kinésis vs. Energeia: A Much-Read Passage in (but not of) Aristotle’s Metaphysics, in
Oxford Studies in Ancient Philosophy 24 (2009) 272. Sőt, ehhez hozzátehetjük, hogy az első és második potencia
megkülönböztetésénekA természet című műben találjuk közvetlen párhuzamát (255b13-255b31) az elemek
mozgásának tárgyalásában.
489
Burnyeat: Kinésis vs. Energeia, 229.
490
I.m. 230.
491
Giorgio Pini: Two Models of Thinking, Thomas Aquinas and John Duns Scotus, in:
http://faculty.fordham.edu/pini/pini/Blank_files/Two%20Models%20of%20Thinking.pdf
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a) Operatio
A második megvalósultság mint operatio, aligha a megismerés sajátja Tamás szerint. Ezt
igazolja többek között a következő szöveghely, amely kifejezetten visszautal Alélek elemzett
traktátusára.
Minden egyes dolog, amelynek sajátos tevékenysége [operatio] van, sajátos tevékenysége
végett van, ugyanis minden dolog saját tökéletességére, mint saját céljára törekszik. A
tevékenység pedig egy dolog végső tökéletessége, esetleg maga a létrehozott dolog [operatum]
azoknál, amelyeknél a tevékenységen kívül valamilyen mű is van, mint az az Etika I.
könyvében áll. A lélek II. könyvében pedig azt találjuk, hogy az első aktus a forma, a második
aktus pedig a tevékenység, ami mintegy a tevékenységet gyakorló tökéletessége és célja. És ez
igaz úgy a testekre mint a szellemiekre (például a lélek habitusaira), és a természeti dolgokra
csakúgy mint a mesterségbeliekre.492

A szöveg kifejezetten visszautal A lélek II. 5-re, de ahelyett, hogy az abban elemzett második
megvalósultságot a megismerő aktusokra vonatkoztatná, az első és második megvalósultság
fogalmát kifejezetten kiterjeszti a fizikai testek működésére is. A tevékenységnek ez a tág
értelme a kifejezés szokásos tamási használatát tükrözi. Ennek néhány jellegzetes esetét493 a
következő táblázat szemlélteti:
Potencia

Aktus1

Aktus2 = operatio

A

embrió

a hallóképes épp nem hall

meghallás (auditio)

B

x nem ad hangot

hang (sonus)

hangzás (sonatio)

C

potenciálisan fényes

fényes dolog

világítás (lucere)

D

test

tűz

hevítés (comburere)

E

nyugalomban lévő dolog

mozgó dolog

mozgatás (movere)

A táblázat világossá teszi, hogy a második megvalósultság vagy tevékenység (operatio)
fogalma önmagában nem elégséges ahhoz, hogy a megismerés eseményét elhatároljuk a
természeti testek fizikai folyamataitól. Tamás ugyanis, úgy tűnik, a tevékenységeknek azt a

492

In De caelo II. 4.: „unumquodque quod habet propriam operationem, est propter suam operationem: quaelibet
enim res appetit suam perfectionem sicut suum finem, operatio autem est ultima rei perfectio vel saltem ipsum
operatum, in his in quibus est aliquod opus praeter operationem, ut dicitur in I Ethic.; dictum est enim in II de
anima quod forma est actus primus, operatio autem est actus secundus, tanquam perfectio et finis operantis. Et
hoc est verum tam in corporalibus quam in spiritualibus, puta in habitibus animae; et tam in naturalibus quam in
artificialibus.”
493
A vonatkozó szöveghelyek a következők: DA 179. 126-137; 2 SN d. 11 q. 2 a. 1 co.; Ph 8. 8; ST III. 19. 1.
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körét, amelyek elviekben megfeleltethetőek a tevékenység szűkebb értelmének (A, C),494
ugyanazon fogalom (operatio) alá rendeli, mint a mozgás, a változás egyértelmű eseteit (B, D,
E). Röviden: a tudásból a szemlélődésbe tartó átmenet ugyanúgy példaként szolgál az
érzékelés, mint a primitív elemek mozgásának ontológiai jellemzéséhez.495 Az operatio
(actio) fogalom azonban egy további többértelműséggel is terhelt.
Noha a Metafizika 1048b18-tól 35-ig terjedő szakaszát Tamás nem ismerte, a
Metafizika ezt követő fejezetében496 világosan megjelenik egy fontos megkülönböztetés. A
szakaszt kommentálva Tamás megjegyzi,

hogy egy adott képesség (potentia)497

megvalósulását (actus) tevékenységnek (actio) nevezzük, és a képességek között az a cél tesz
különbséget, amire az adott képesség irányul. Bizonyos tevékenységek ugyanis valami külső
eredmény (operatum, factum) létrehozására irányulnak, és ilyenkor az adott tevékenység
(actio) a létrehozott dologban van, ahogyan a házépítés az épületben, a szövés a szőttesben, és
általában a mozgás a mozgatottban van.498 Más képességek esetében nincs ilyen külső
eredmény, hanem a cél ilyenkor egyedül a képesség gyakorlása, ahogy a látóképesség végső
célja a látás, nem egyéb. Ilyenkor maga a tevékenység a tevékenységet kifejtőben „marad”,
azt „tökéletesíti”, és „nem megy át valami külső dologba”, amint a látás a látóban, a
szemlélődés a szemlélődőben, az élet a lélekben marad, mint annak tökéletessége, ahogy a
boldogság is az ilyesfajta tevékenységekben (operatio) található.499 Ez a megkülönböztetés a
skolasztika Tamást követő hagyományában az immanens és a transiens actio terminusaiban
vált bevetté, és mint alapvető differencia széltében-hosszában megtalálható a tamási életmű

494

Tamás érdekes módon nem tesz különbséget a világítás ontológiai státusza és a megismerés ontológiai jellege
között. Lásd 2 SN d. 11 q. 2 a. 1 co.: „Respondeo dicendum, quod secundum philosophum, operatio et motus
differunt: operatio enim est actus perfecti, ut lucidi lucere, et intellectus in actu, intelligere;”
495
Ph 8. 8.: „multipliciter dicitur aliquid esse in potentia leve vel grave. Uno enim modo, cum adhuc est aqua, est
in potentia ad leve: alio autem modo, cum iam ex aqua factus est aer, est tamen adhuc in potentia ad actum levis,
quod est esse sursum, sicut habens habitum scientiae et non considerans, adhuc dicitur esse in potentia; contingit
enim quod id quod est leve, impediatur ne sit sursum. Si ergo auferatur illud impedimentum, statim agit ad hoc
quod sit sursum ascendendo; sicut etiam dictum est in qualitate, quod quando est quale in actu, statim tendit in
suam actionem; sicut ille qui est sciens, statim considerat, nisi aliquid prohibeat.”
496
IX. 8. (1050a23-b2)
497
Tamás itt nem a potentia mint lehetőség általános értelmére gondol, hanem egy cselekvési képességre, mint
amilyen a látóképesség.
498
Meta 8. 8.: „Talis autem differentia inter praedictas potentias est consideranda, quod quando praeter actum
ipsum potentiae, qui est actio, sit aliquod operatum, actio talium potentiarum est in facto, et actus facti, ut
aedificatio in aedificato, et contextio in contexto, et universaliter motus in moto.”
499
Uo.: „Sed, quando non est aliquod opus operatum praeter actionem potentiae, tunc actio existit in agente et ut
perfectio eius, et non transit in aliquid exterius perficiendum; sicut visio est in vidente ut perfectio eius, et
speculatio in speculante, et vita in anima, ut per vitam intelligamus opera vitae. Unde manifestum est, quod
etiam felicitas in tali operatione consistit, quae est in operante, non quae transit in rem exteriorem, cum felicitas
sit bonum felicis, et perfectio eius.”
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legkülönbözőbb korszakaiból származó és a legkülönfélébb tematikájú szövegeiben.500 A
tranziens és immanens tevékenység megkülönböztetése Tamás különböző műveiben – dacára
a változatos szövegkörnyezetnek – mind-mind a Metafizikának erre a szakaszára vezethető
vissza, így adekvátnak tűnik az az ellenvetés, hogy a szakasz valójában nem a mozgás –
tevékenység különbségét exponálja, hanem a különbség a különféle képességek közt lett
expressis verbis kijelölve (inter praedictas potentias).501 Ugyan a példák között szerepel a
mozgás is, Tamás kommentárjában a különféle képességek között kíván különbséget tenni,
nem pedig a mozgás és a tevékenység elhatárolásán fáradozik.

b) Motus
A másik jellegzetes kétértelműség a mozgás fogalmában érvényesül. Tamás Szentenciakommentárjában beszámol arról, hogy mivel az emberi tevékenységhez hozzátartozik a
mozgás, bevetté vált (in usum venit) a mozgás kifejezésnek az a nem pontos (improprie), tág
értelmű (large dicitur) használata, amely a tevékenységeket is mozgásnak nevezi.502 A
mozgást időnként magaTamás is a legáltalánosabb értelemben fogja fel, mint ami nem egyéb,
mint a potencialitásból az aktualitásba történő átmenet.503 Ez a tág értelmű meghatározás
pedig ugyanúgy alkalmasnak tűnik az érzékelés és megértés megvalósulásának,504 mint a
változás „fizikai” eseteinek a leírására. Ezért például A lélek II. 5. hangsúlyos szöveghelyét,
ahol Arisztotelész azt javasolja, „kezdetben vegyük úgy, hogy […] a mozgás és a tevékenység
500

A különbség Szentenciakommentárjától kezdve jelen van Tamás gondolkodásában: „actionum quaedam
transeunt in exteriorem materiam circa quam aliquem effectum operantur, ut patet in actionibus naturalibus, sicut
ignis calefacit lignum, et in artificialibus, sicut aedificator facit domum ex materia; et in talibus actio est recepta
in eo quod fit per modum passionis, secundum quod motus est in moto ut in subjecto: et ideo in talibus est
invenire actionem in re agente, et passionem in re patiente. Quaedam vero sunt quae in exteriorem materiam non
transeunt ut effectum aliquem circa ipsam producant, ut patet in visione, quae cum sit actio videntis, nullum
effectum in re visa efficit; et tales actiones, quae proprie operationes dicuntur, in ipsis operantibus tantum
sunt. Unde non potest fieri conversio passionis ad actionem acceptam a re exteriori, secundum quod in se est, sed
solum secundum quod in operante est; etsi enim oculus videt lapidem, lapis tamen non videtur nisi secundum
quod est in oculo per sui similitudinem.” 1 SN d. 40, q. 1, a. 1 ad 1. Lásd továbbá: ST I. 85. 2. co; I-II. 13. 5 ad
1; II-II. 181. 1 c; CG I. 100; II. 1; DP 9. 9 ad 19 & 10. 1 c; E I. 1; A kétfajta aktus részletesebb elemzését lásd
Andrew Murray: Intentional Species and the Identity between Knower and Known, Strathfield, N.S.W. Catholic
Institute of Sydney, 2013. 26; A. C. Pegis: St. Thomas Aquinas and Husserl on Intentionality in V. B. Brezik
(ed.): Thomistic Papers, Houston, Center for Thomistic Studies,1984. 109-135.
501
Burnyeat véleménye aΘ 8 eredeti arisztotelészi szövegével kapcsolatban az, hogy az valójában a
δυναµις  ενεργεια és nem a κινησις – ενεργεια megkülönböztetést célozza. Lásd Burnyeat: Kinesis vs.
Energeia, 223. Ugyanez a belátás visszaigazolható a tamási kommentár-szövegen is. A Metafizika-kommentár
elemzett szakasza valójában a potentia – actus megkülönböztetés tematikájába integrálódik és semmiképp sem
tükrözi vissza a κινησις – ενεργεια megkülönböztetést a motus – operatio különbség formájában.
502
2 SN d. 15 q. 3 a. 2 co.
503
ST I. 2. 3. co.: „Movere enim nihil aliud est quam educere aliquid de potentia in actum”.
504
Számos szöveghelyet találunk az érzék mozgásával kapcsolatban, de a „mozgás-sémát” Tamás az intellektus
vonatkozásában is egyértelműen felhasználja. Lásd pl. ST I. 105. 3. co.: „Respondeo dicendum quod, sicut in
motibus corporalibus movens dicitur quod dat formam quae est principium motus; ita dicitur movere intellectum,
quod causat formam quae est principium intellectualis operationis, quae dicitur motus intellectus.”
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azonosak”,505 Tamás egyenesen az érzék passzivitására tett utalásnak fogja fel, ugyanis az
érzékelés aktusáról beszélni ellentmondásosnak tűnhet az érzék passzivitásának fényében.
Ezért szerinte az érzékelés aktusáról úgy beszélünk, mint amikor a mozgatottságról mondjuk,
hogy az valamiféle aktus vagy tevékenység (agere).506 A II. 5. kommentálását lezáró szakasz
is ragaszkodik ahhoz, hogy az érzékelést mozgásként ragadja meg, noha a megfogalmazás
némi bizonytalanságot fejez ki, Tamás szerint ugyanis a második aktusba való átmenet,
például (prout) amikor az érzék aktivizálódik, nem nevezhető tulajdonképpeni értelemben
változásnak (alteratio) és hatáselszenvedésnek, mégis úgy kell használnunk e kijelentéseket
„mintha megfelelő és pontos elnevezések volnának”.507 Az érzékelésnek a mozgástól történt
pontosabb elhatárolására A lélek harmadik könyvéig kell várnunk, ahol az érzékelés és az
intellektus párhuzamba állítása kapcsán immár határozottabb különbségtétel jut érvényre.
Nyilvánvaló, hogyha az érzékelést mozgásnak nevezzük, akkor ez másik faja a mozgásnak,
mint amely A természet könyveiben került meghatározásra. Az a mozgás ugyanis a lehetőség
szerint létező aktusa […], s mivel minden, ami lehetőség szerint létezik, mint ilyen
befejezetlen [imperfectum], az a mozgás a befejezetlen aktusa. Ám ez a mozgás a befejezett
aktusa, ugyanis nem egyéb, mint a saját szpeciesze által már aktusba került érzék
tevékenysége. Az érzékelés ugyanis csak akkor tartozik az érzékhez, ha [az érzék] aktusban
van, ezért ez a mozgás önmagában vévemás, mint a fizikai mozgás, és az ilyen mozgást
nevezzük szigorú értelemben tevékenységnek, ahogy az érzékelést, a megértést és az
akarást.508

Arisztotelész

a

mozgás

definícióját

A

természet

harmadik

könyvének

elején

a

következőképpen adja meg: „a mozgás a lehetőség módján létezőnek, mint ilyennek az
εντελεχεια-ja.”509 A mondatban szereplő εντελεχεια kifejezést Tamás – a definíció körben

forgását elkerülve – actusnak, megvalósulásnak fogja fel,510 míg a „mint ilyennek”
505

L 47. 417a15. = DA 107.: „Primum quidem igitur tanquam sit idem pati et moueri et agere dicimus”.
DA 109. 112-114.: „Sicut igitur motus est actus, ita moueri et sentire est quoddam agere uel esse secundum
actum.”
507
Uo. 117. 165-170.
508
I.m. 230. 20-34.: „manifestum est, quod sentire, si dicatur motus, est alia species motus ab ea de qua
determinatum est in libro physicorum: ille enim motus est actus existentis in potentia […] Et quia omne, quod est
in potentia, inquantum huiusmodi, est imperfectum, ideo ille motus est actus imperfecti. Sed iste motus est actus
perfecti: est enim operatio sensus iam facti in actu, per suam speciem. Non enim sentire convenit sensui nisi in
actu existenti; et ideo iste motus simpliciter est alter a motu physico. Et huiusmodi motus dicitur proprie
operatio, ut sentire et intelligere et velle.” Kiemelés tőlem. A szakasz fordítása (imperfectus → „befejezett”) A
lélek magyar fordításához igazodott, amely a του ατελους ενεργεια szerkezetet „a befejezetlen működése”
fordulattal adta vissza. Lásd L 82.
509
Arisztotelész: A természet, 46. (Kiemelés, görög terminus tőlem).
510
Ph 3. 2.: „motus est entelechia, idest actus existentis in potentia secundum quod huiusmodi.” A probléma
jelentőségét itt nincs módunkban tárgyalni. Bővebben lásd M. L. Gill: Aristotle’s Theory of Causal Action in
Physics III 3, in Phronesis Vol. 25, No. 2, (1980/2) 131.
506
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(inquantum huiusmodi) jelentését a következőkkel világíthatja meg. A szoborkészítés esetén
három dolgot vehetünk tekintetbe: az ércet (a quo) a szobrot (ad quem) mint két terminust, és
magát a szoborkészítést, amely az ércben valósul meg. Amikor a szobor elkészült, már nincs
mozgás, a változás elérte célját, a produktumot. Maga az érc is tekinthető úgy, mint egy
megvalósult dolog, ami aktusban van, így a mozgásdefiníció szintén nem alkalmazható rá.
Ám ugyanaz a dolog (az érc) más tekintetben potenciában van a szobor vonatkozásában, és
ennek a dolognak mint ilyennek a folytonos megvalósulása a mozgás.511 A definícióban
szereplő „megvalósulás” (actus) és „lehetőség módján létezőnek” fogalmak megértését Tamás
a következőkkel segíti: „azáltal, hogy azt mondjuk ’megvalósulás’, korábbi potencialitáshoz
való viszonyát, míg azáltal, hogy azt mondjuk a ’lehetőség módján létezőnek’, a további
megvalósuláshoz való viszonyát jelöljük.”512 Ez utóbbi gondolatot fejezi ki Tamás
plasztikusan azzal, hogy a mozgás „saját szpecieszének befejezettségéhez mindig a jövőtől
vár valamit”.513 Vagyis azt a dolgot, amely mozgásban van, egyfajta mediális létezőnek kell
felfognunk, mely részben potenciában, részben aktusban van, és amennyiben nem
megvalósult, hanem megvalósulóban van, folyamatos átmenetet képez a teljes megvalósultság
irányában.514 Ezért hangsúlyozza Tamás különféle kontextusokban vissza-visszatérően, hogy
a mozgás – szemben az operatióval – tökéletlen megvalósulás (actus imperfectus).515 Vagyis
Tamás tudatában van annak, hogy motus equiuoce dicitur, s hogy ez a szerencsétlen
többértelműség akkor támad, ha a mozgás kifejezést a fogalom befejezetlen aktusokra
korlátozott pontos jelentése helyett tág értelemben használjuk, így felölelve a tevékenység,
azaz a befejezett aktusok fogalmát is.
A lélek III. könyvéhez írt kommentár világosan megkülönbözetheti a fizikai mozgást a
tevékenységtől, ez azonban mit sem változtat azon, hogy az operatio fogalma a mozgáson
belül lett kijelölve (est alia species motus). Egy további ellenvetés is tehető azonban. A
szakasz ugyan világossá tette, hogy a mozgás (amely a mozgatottban megy végbe)
szükségképp befejezetlen, és ezért különbözik egy befejezett dolog aktusától, a
tevékenységtől, ám mindennek ellene vethetnénk, hogy a hevítésre (calefactio) nem kevésbé
511

Ph 3. 2.
Uo.: „per id quod dicitur actus, designetur ordo eius ad anteriorem potentiam, et per id quod dicitur in
potentia existentis, designetur ordo eius ad ulteriorem actum.”
513
4 SN 17. 1. 5. 3 ad 1: „quia semper exspectat aliquid in futurum ad perfectionem suae speciei”. A mozgást
jellemző szukcesszivitás és időbeliség az Etika-kommentárban a mozgás és a szigorú értelemben vett
tevékenység (pl. látás, gyönyör) elhatárolásának princípiumává válik. Lásd E 10. 5. Erősen megkérdőjelezhető
azonban, hogy az idő szempontja önmagában elégséges kritérium lehetne a látás és a mozgás
megkülönböztetéséhez, tekintve hogy egyebek mellett a színek közeg általi továbbítása is instans.
514
Uo.: „medio modo se habet inter puram potentiam et actum, quod quidem partim est in potentia et partim in
actu.”
515
Uo. „Ipse igitur actus imperfectus […] est motus.”
512
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illik, hogy a befejezett aktusa, mint az érzékelésre. Hiszen a fáklya, amely meggyújtja a fát,
már rendelkezik a tűz formájával, ilyen értelemben tevékenysége egy perfectiora jutott dolog
tevékenysége. Egyrészt igaz ugyan, hogy az aktuális érzékelés más, mint a hevülés, és ezért
amennyiben az érzékelést is mozgásnak nevezzük, akkor azt nem pontos, szigorú értelemben
(improprie) tesszük.516 Amennyiben azonban például a melegítésre is igaz, hogy az a
befejezett aktusa, akkor a melegítés és a megismerés közötti ontológiai különbség ismét
elhomályosul.

4.5. Az érzékelés mint immanens, befejezett aktus
Az imént felvetett ellenvetést Tamás azzal hárítaná el, hogy nem csupán a mozgás
befejezetlen aktus Arisztotelész szerint, hanem a mozgatás mint tevékenység is az, hiszen A
természetben azt olvassuk, hogy a házépítés (mozgatás) nem egyéb, mint „amikor az, ami
megépíthető, mint olyan van megvalósulóban”.517 Tamás ehhez az arisztotelészi felfogáshoz
igazodva képviseli, hogy az építőmesterség tevékenysége (operatio) egészen addig nem
befejezett, ameddig el nem éri célját, a ház megvalósulását. A házépítés mozzanatai az időben
történnek, megkülönböztethetőek egymástól és befejezetlenek külön-külön és együtt is.518 A
befejezett–befejezetlen

aktus

fogalompár

tehát

képes

a

mozgás

fogalmán

belül

megkülönböztetni egymástól a tág értelemben vett mozgást (operatio proprie) és a szigorú,
tulajdonképpeni értelemben vett mozgást (a befejezetlen aktusa). Ezen túlmenően olyan
szöveghelyet is találunk, amely expressis verbis összeköti egymással az immanens–tranziens
és a befejezett–befejezetlen aktus fogalompárokat. A De potentia egy szakasza az isteni
eredések tárgyalása kapcsán hivatkozik a kétféle tevékenység fogalmára. Tamás a tranziens
aktus példájaként a fa tűz általi melegítését hozza fel. A melegítés esetében a perfectio a fában
valósul meg, míg az immanens aktusok esetén (megértés, érzékelés, akarás) a perfectio a
tevékenykedőben marad, mint a tevékenységet végző tökéletessége: „az intellektus ugyanis
csak akkor befejezett, ha aktuálisan megért, ahogy az érzék is csak akkor, ha aktuálisan
érzékel.”519 Ezután hozzáfűzi:
A tevékenységek első neme közös az élőkben és az élettelenekben, ám a tevékenységek
második neme az élők sajátsága. Ezért amennyiben a mozgás fogalmát bármely tevékenységre
alkalmazva tág értelemben fogjuk fel, ahogyan azt a Filozófus A lélek III. könyvében teszi,
516

1 SN d. 37 q. 4 a. 1 ad 1.: „Ad primum ergo dicendum, quod motus, proprie sumendo, semper est existentis in
potentia; sed aliquando improprie ipsa operatio rei dicitur motus ejus, ut intelligere et sentire; et tunc motus est
actus perfecti, ut in 3 de anima dicitur. Quod autem operatio a motu differat, patet ex 10 Ethic.”
517
Arisztotelész: A természet, 46. (201a16)
518
E 10. 5.
519
DP 10. 1. co.
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ahol azt mondja, hogy „az érzékelés és a megértés valamiféle mozgás” – nem pedig
befejezetlen aktusaként, ahogy A természet III. könyvében meghatározásra került, hanem a
mozgást a befejezett aktusaként felfogva –, úgy az az élők sajátosságának tűnik, és így
ésszerűnek tűnik, hogy valami önmagát mozgassa.520

A szakasz szerint a tranziens aktusok differenciálatlanul jellemezhetik az élettelen világot,
csakúgy, mint az élőlényeket. Ezzel szemben az immanens aktusok a lelkes lények jellemzői,
és Tamás ezeket az aktusokat (melyek nevesített esetei az érzékelés és megértés) tartja „a
befejezett aktusának".

Összegzésként, az elemzett szövegekből az a kép rajzolódik ki, hogy a tevékenység
fogalmán belüli megkülönböztetés (tranziens–immanens) egybeesik a mozgás fogalmán belül
bevezetettel (befejezetlen–befejezett), azzal, hogy Tamás megközelítésében a mozgás az a
tágabb genusz, amelyen belül a szigorú értelemben vett tevékenység és a szigorú értelemben
vett mozgás megkülönböztetésre kerül. Másként kifejezve: Tamás számára ismeretlen a
κινησις – ενεργεια megkülönböztetésnek az az exkluzív értelme, amelyet Arisztotelész a

Metafizika 1048b18-tól b35-ig terjedő szakaszában bevezetett. Tamás a tevékenységnek azt a
fogalmát, amely „az élők” és a megismerés sajátsága, a változás fogalmán belül keresi, és a
változás egyik szpecieszének tartja, s mint ilyet állítja szembe a változás másik fajával, a
befejezetlen tranziens aktusokkal.
Számos oka van, hogy Tamás kitart amellett, hogy a megismerés változás. Egyrészt
ugyanis azt a két eltérő állapot közötti átmenetet, amely az éppen nem megismerőt összeköti
az éppen megismerővel, ésszerű valamilyen értelemben változásnak kezelni. Ennél is
fontosabb azonban, hogy Tamás – Arisztotelészt követve – törekszik arra, hogy az érzékelés
jelenségét azokkal az egyszerű fizikai mozgássémákkal (hasonlóvá válás, hatásgyakorlás–
hatáselszenvedés, identitástézis) magyarázza, amelyek A keletkezés és pusztulás, valamint A
természet című műben már igazolták sikerességüket a változás analízisében, és segítségükkel
520

Lásd uo. A teljes releváns szakasz a következő: „Est autem duplex operatio: quaedam quidem transiens ab
operante in aliquid extrinsecum, sicut calefactio ab igne in lignum; et haec quidem operatio non est perfectio
operantis, sed operati: non enim aliquid acquiritur igni ex hoc quod est calefaciens, sed calefactio acquiritur
calor. Alia vero est operatio non transiens in aliquid extrinsecum, sed manens in ipso operante, sicut intelligere,
sentire, velle, et huiusmodi. Hae autem operationes sunt perfectiones operantis: intellectus enim non est perfectus
nisi per hoc quod est intelligens actu; et similiter nec sensus, nisi per hoc quod actu sentit. Primum autem
operationum genus commune est viventibus et non viventibus, sed secundum operationum genus est proprium
viventium; unde, si largo modo accipiamus motum pro qualibet operatione, sicut philosophus accipit in III de
anima, ubi dicitur, quod sentire et intelligere sunt motus quidam, non quidem motus qui est actus imperfecti, ut
definitur III Physic., sed motus qui est actus perfecti, sic proprium videtur esse viventis, et in hoc ratio videtur
consistere, quod aliquid sit movens se ipsum. Nam quidquid invenimus per se et in se operari quocumque modo,
dicimus vivere; et per hunc modum Plato posuit, quod primum movens movet se ipsum.”
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a lélekelmélet integrálhatóvá válik a természetelmélet (fizika) keretei közé. Tamás tehát egy
sajátos középút kijelölésére törekszik: egyrészt szeretné az érzékelés értelmezését megtartani
a természetfilozófiai keretek között, másrészt világosan felismerve az érzékelés „atipikus”
eseményét, igyekszik egyszersmind a spirituális változást a hagyományos fizikai változás
fogalmától is többé-kevésbé világos kontúrokkal megkülönböztetni.

5. Az immateriális recepció
A lélek II. 12. elemzése
Aquinói Szent Tamás életművében A lélek 424a17-től 424b18-ig terjedő szakaszához írt
kommentárbantaláljuk az intencionális lét keletkezésének és mibenlétének legrészletesebb,
legmódszeresebb elemzését. A kommentár egymást követő szakaszai – akárcsak A lélek
eredeti szövege – szorosan egymásra épülnek, ezért indokolt a traktátus részletes bemutatása.
Tamás A lélekszövegében didaktikailag három szerkezeti egységet különít el. Az első
részében (424a28-ig) Arisztotelész az érzék általános definícióját adja meg, arra a kérdésre
keresve a választ, hogy mi az érzék általában. A második rész azokat a kérdéseket tárgyalja,
amelyeket e definíció felvethet (424b3-ig), végül a harmadik egységben Arisztotelész
bizonyos kételyeket támaszt a tárgyaknak az érzékre gyakorolt hatásával kapcsolatban.

5.1. Az érzék és az immateriális recepció mibenléte
A sensus általános meghatározása így hangzik: „az érzék az, ami a szpecieszeket anyag nélkül
fogadja be, ahogy a viasz a gyűrű pecsétjét vas és arany nélkül fogadja be.”521 Kiemelendő,
hogy az arisztotelészi fordulatot Tamás a sensus definíciójának tekinti, s mint ilyennek,
alkalmasnak kell lennie arra, hogy az érzék receptivitását elkülönítse a formabefogadás más
módjaitól. Azonban úgy tűnik, hogy az érzék mibenlétének ez a meghatározása kevesebbet
tisztáz, mint amennyi kételyt felvet. Először is egyáltalán nem világos mi is pontosan a
mondat alanya. A lélek eredeti szövegében ugyanis a befogadó (το δεκτικον) az
αισθησις, majd a filozófus a szövegben alább (424a24) ettől világosan megkülönbözteti az

anyagi jellegű szervet (αισθητηριον). A latin fordítók követték a megkülönböztetést, ahogy
Tamás is világosan tudatában volt annak. Alább ugyanis a sensus értelmét oly módon adja
meg, hogy az nem más, mint az érzékelő képesség, ami testben (est potencia in corpore), ti. az

521

DA 168. 15: „sensus est susceptiuus specierum sine materia sicut cera recipit signum anuli sine ferro et auro. ”
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érzékszervben van.522 Az érzék (sensus) és érzékszerv (organum) tehát világosan különbözik,
és Tamás a különbség expozíciója során világossá teszi, hogy a formák anyagtalan befogadója
a sensus.523 Ha azonban az anyagtalan befogadás szubjektuma a lélek (képessége), hogyan
illeszkedik ehhez a viasz példája, hisz a viasz kiterjedt volta miatt éppen hogy valamiféle
magnitudo, ami pedig a testi jellegű érzékszerv sajátja.524 Továbbá immateriális alany esetén
mi értelme van az intencionális lét okaként alább a materiális diszpozíciókra hivatkozni?525
További probléma, hogy – akárcsak Arisztotelész megfogalmazásában – az „anyag nélkül
fogadja be” kifejezés értelme szerencsétlen módon többértelmű. Az x F-et anyag nélkül
fogadja be fordulat jelentheti ugyanis:
i.

F-et x F eredeti anyaga (hordozója) nélkül fogadja be

ii.

F-et x anélkül fogadja be, hogy eközben x anyagában asszimilálódna F eredeti
anyagához

iii.

F-et x olyan módon fogadja be, hogy F nem inkorporálódik x anyagában (forma fogad
be formát)526

Kételyeink sorát Tamás egy továbbival toldja meg, amikor Philoponosz ellenvetését kelti
életre. Az anyagtalan recepció ugyanis úgy tűnik bármiről elmondható, ami hatást szenved el,
hiszen minden dolog annyiban fogad be valamit ágensétől, amennyiben az ágens. Ugyanis az
ágens saját formája és nem anyaga révén fejt ki hatást, így mindaz, ami hatást szenved el, egy
formát anyag nélkül fogad be.527 A Philoponosz által felvetett ellenvetés Tamás
értelmezésében, úgy tűnik, egyenesen a sensus arisztotelészi definícióját érinti, elégtelennek
nyilvánítva azt.

5.1.1. A természetes változás fogalma
Tamás azzal lát neki az érzék definíciójában szereplő immateriális recepció fogalmának
tisztázásához, hogy először a természetes változás mibenlétét világítja meg:
Noha igaz, hogy mindaz, ami hatást szenved el, az ágens formáját fogadja be, mindazonáltal a
különbség a befogadás módjában van. A forma melyet a hatás elszenvedője az ágenstől
befogad, némelykor ugyanazon a módon létezik a hatás elszenvedőjében, mint az ágensben (ez
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I.m. 169.80.
Uo. 83-85.: „primum sensitiuum, id est primum organum sensus, est in quo est potencia huiusmodi, que
scilicet est susceptiua specierum sine materia.”
524
I.m. 170. 90.
525
I.m. 169. 42.
526
Lásd a dolgozat Themisztiosszal foglalkozó részét.
527
DA 168.18-22.
523
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pedig akkor történik, amikor a hatás elszenvedője ugyanazon a módon diszponált a forma
irányában, ahogyan az ágens, mivel bármely dolog, amit valami más fogad be, a befogadó
szerint válik befogadottá. Ezért ha ugyanazon a módon diszponált a hatás elszenvedője, mint
az ágens, akkor a forma ugyanazon a módon válik befogadottá, ahogyan az ágensben létezett).
Ilyenkor a forma nem anyag nélkül lesz befogadva. Ugyan szám szerint nem lesz egy és
ugyanaz az anyaga a hatás befogadójának és az ágensnek, bizonyos módon azonban mégis
ugyanaz lesz [az anyaguk], amennyiben a hatás elszenvedője hasonló anyagi diszpozícióval
rendelkezik a forma irányában, mint az ágens. Ezen a módon szenved el hatást a levegő a
tűztől, és bármi, ami természetes változást szenved.528

A szövegrészben Tamás figyelemreméltó leleménnyel hagyja érvényében a philoponoszi
ellenvetést, azzal, hogy a sensus definícióját egy másik (neoplatonista eredetű) általánosan
elismert skolasztikus princípiumra hivatkozva menti meg. Ez az omne quod recipitur… elve
(a továbbiakban OQR elv).529 Igaz ugyan, hogy szó szoros értelemben a hatásgyakorló nem
fogadja be ágense anyagát és egyedül annak formája valósul meg a hatás elszenvedőjében,530
ám az OQR elvnek megfelelően a forma megvalósulásának hogyanja a befogadó
diszpozíciója szerint alakul. Amennyiben a hatáselszenvedő materiális diszpozíciója szerint is
asszimilálódik ágenséhez, természetes változásról és a hatáselszenvedés természetes esetéről
(passio naturalis) beszélünk: ilyenkor a forma „természetes létezés szerint” válik befogadottá.
A szakasz tehát összeköti egymással a hatáselszenvedés természetes esetét az anyagi
diszpozíció (megváltozásának) fogalmával. A passio fogalom különféle értelmeit az előző
fejezetben tisztáztuk. Most az anyagi diszpozíció fogalmának érdemes utánajárnunk.
A „diszpozíció” vagy „anyagi diszpozíció” hagyományos skolasztikus fogalmának
talán legvilágosabb alapjait A természet című műben találjuk.531 Ahhoz ugyanis hogy egy
bizonyos funkció megvalósulhasson, bizonyos anyagi feltételek is szükségesek. Ez az
arisztotelészi hipotetikus szükségszerűség gondolata, amelyet Tamás a következőképp
fogalmaz meg a fűrész példáján: „szükségszerű tehát, hogy a fűrész vas legyen, ha lennie kell

528

DA 168.27-45.: „Dicendum igitur quod, licet hoc sit omni pacienti quod recipiat formam ab agente,
differencia tamen est in modo recipiendi. Nam forma, quae in paciente recipitur ab agente, quandoque quidem
habet eumdem modum essendi in paciente, quem habet in agente (et hoc quidem contingit quando patiens
eandem habet dispositionem ad formam quam habet agens;unumquodque enim recipitur in altero secundum
modum recipientis, unde si eodem modo disponatur patiens sicut agens, eodem modo recipitur forma in patiente
sicut erat in agente), et tunc non recipitur forma sine materia, quia, licet illa et eadem materia numero quae est
agentis non fiat patientis, fit tamen quodammodo eadem, inquantum similem dispositionem materialem ad
formam acquirit ei que erat in agente; et hoc modo aer patitur ab igne, et quicquid patitur passione naturali.”
529
Az omne quod recipitur… elv eredetét Tamás Pszeudo-Dionüsziosznál és a Liber de causisban találja meg.
Lásd 2 SN d. 17 q. 2 a. 1 arg. 3.
530
Vagyis Tamás ab ovo elveti az immateriális recepció i értelmét.
531
Arisztotelész: A természet, 43. (200a5-15).
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fűrésznek, és ha céljának (ami a tevékenysége) meg kell valósulnia”.532 Hasonlóképp a ház
esetében: ahhoz hogy a ház sajátos funkciója megvalósuljék, építőanyagok és azok megfelelő
diszpozíciója (nehezebb kövek alul, könnyebb anyagok felül) szükséges.533 Azaz a természeti
folyamatok (és a mesterséges tevékenység) során nem jöhet létre egy adott forma bármely
anyagban,534 hanem a forma egy meghatározott módon rendezett szubjektumot igényel ahhoz,
hogy megvalósuljon.535 A hatás elszenvedője megfelelő anyagi diszpozíciójának kialakításáért
és az új forma bevezetéséért egyaránt a hatás gyakorlója felelős.536 Voltaképpen a változás,
amely a hatásgyakorló és a hatáselszenvedő két pólusa által kijelölt keretben nyer
peripatetikus értelmezést, nem más, mint az anyagi diszpozíció átalakulása és az azt kísérő
információ. Amint azt egy anonim 13. századi kommentár frappánsan összefoglalja: „a
minőségváltozás (alteratio) nem egyéb, mint diszpozíció és előkészület egy forma
bevezetésére, egy másik pusztulása által”.537 Tamás az anyagi diszpozíció fogalmával ezzel
összhangban azt a jellegzetes változást kívánja megvilágítani, amely a hatás elszenvedőjében
a változások természetes lefolyása szerint megy végbe. Tamás mindezt előszeretettel mutatja
be az elemek átalakulásán.538 Példának okáért a víz szubsztanciális formáját a hideg és a
nedves elsődleges minőségei konstituálják. Mármost amikor a vizet tűz (meleg és száraz)
fölött melegítjük, eredeti diszpozíciója megváltozik azáltal, hogy a hideg fokozatosan átadja
helyét ellentétének. A meleg befogadása egyben előkészíti a vizet egy új szubsztanciális
forma, a tűz-forma befogadására.539 A példa jól megvilágítja a változás és hatásgyakorlás
„természeti”, azaz szigorú értelmét: a változás ellentétes terminusok közötti átmenet, ahol az
ellentétes minőség eltörli a befogadó ellentétes minőségét, előkészítve az új forma
befogadására.
Az anyagi diszpozíció fogalma és a fenti példák világossá teszik, hogy a természetes
változás során a hatáselszenvedője milyen értelemben fogadja be az új formát „anyaggal
532

Ph 2. 98.
Uo.
534
DV. 28.3 sc. 3.: „ad receptionem formae requiritur aliqua dispositio in recipiente: non enim quaelibet forma
in quolibet recipitur.”
535
4 SN d. 49 q. 2 a. 6 co.: „Forma autem non conjungitur perfectibili nisi quando perfectibile habet
dispositiones quibus efficitur susceptivum talis formae; sicut corpus non unitur animae nisi quando in corpore
sunt dispositiones convenientes ad animam suscipiendam.”
536
ST I. 105. 2.: „Eiusdem autem est imprimere formam, et disponere ad formam”.
537
Gauthier: Lectura in Librum De anima, 293. 373-374.: „alteratio est dispositio et preparatio ad
introductionem formae per abiectionem alterius”.
538
DS 85. 227-236.:„quia uero forme substanciales sunt principia qualitatum et omnium accidencium, illa
qualitas recipitur in subiecto aliquo secundum esse proprium et naturale que disponit subiectum ad formam
naturalem cuius est susceptiuum; sicut aqua ratione sue materie est susceptiua forme substancialis ignis que est
principium caloris, et ideo calor recipitur in aqua disponens ipsam ad formam ignis”.
539
DMix 155.37-38.: „omnis forma substantialis propriam dispositionem in materia requirit, sine qua esse non
potest: unde alteratio est via ad generationem et corruptionem.”
533
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együtt”. A befogadó ilyenkor mind anyagában, mind pedig formájában hasonlóvá válik az
ágenshez és éppen amiatt, hogy az új forma szubsztrátuma is hasonlóvá vált az új forma
eredeti hordozójához, „a forma ugyanazon a módon válik befogadottá, ahogyan az ágensben
létezett”. Arról van tehát szó, amit Arisztotelész görög értelmezői azon a módon fejeztek ki,
hogy a minőségváltozás hagyományos eseteiben a hatáselszenvedő „mint anyag viselkedik”
az ágens irányában, ill. az ágens a hatást „mint test” fejti ki, s azt befogadója „mint test”
recipiálja.

5.1.2. A spirituális változás fogalma
A forma „befogadásának” előző pontban körvonalazott módja nem egyéb, mint a változásnak
az arisztotelészi fizikában leírt tipikus megközelítése. Amikor a skolasztika a változásnak ezt
a fogalmát „naturalis”-nak nevezte, ezzel kifejezésre juttatta, hogy ezek a folyamatok A
keletkezés és pusztulásban és A természetben lefektetett elveket követik; vagy másként: a
változás „standard”, „természetes” esetei. A most tárgyalandó részben leírt spirituális vagy
intencionális változás atipikus a változás standard fogalmához képest, és úgy tűnik, hogy
Tamás – legalábbis első megközelítésben – ebben látja a formák érzék általi befogadásának
sajátosságát. Az idézet a következőkkel folytatódik:
Némelykor pedig a hatás elszenvedője a létezés más módján fogadja be a formát, mint
ahogyan az az ágensben van, mivel a hatás elszenvedőjének materiális diszpozíciója a
befogadásra nem hasonló ahhoz a materiális diszpozícióhoz, amellyel az ágens rendelkezett.
És ezért a forma a hatás elszenvedőjében anyag nélkül lesz befogadva, amennyiben a hatás
elszenvedője forma, és nem anyag szerint hasonul az ágenshez. Ezen a módon fogadja be az
érzék a formát anyag nélkül, mivel másképpen létezik a forma az érzékben és másként az
érzékelhető dologban: mert az érzékelhető dologban természeti létezése van, az érzékben
pedig intencionális vagy spirituális léte.540

Az intenciókat jellemző spirituális lét magyarázatában immár nyoma sincs az Averroes-elv
semmiféle reziduumának. Az intenciók létmódjának magyarázatában az OQR elv

540

DA 169. 45-56.: „Quandoque vero forma recipitur in paciente secundum alium modum essendi quam sit in
agente, quia dispositio materialis pacientis ad recipiendum non est similis dispositioni materiali que erat in
agente, et ideo forma recipitur in paciente sine materia inquantum paciens assimilatur agenti secundum formam
et non secundum materiam; et per hunc modum sensus recipit formam sine materia, quia alterius modi esse habet
forma in sensu et in re sensibili : nam in re sensibili habet esse naturale, in sensu autem habet esse intentionale
siue spirituale.”
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érvényesítése miatt a befogadó anyagi diszpozíciója értékelődik fel, így különös módon a
spirituális lét tamási magyarázatában az anyagi ok szerepe válik hangsúlyossá.541
Amennyiben a hatás elszenvedőjének diszpozíciója nem hasonló ahhoz, ami ágensét
jellemzi, az OQR elv miatt az új forma nem képes azon a módon létrejönni a hatás
elszenvedőjében, ahogyan ágensében természetes módon létrejött.542 Ilyenkor a befogadó nem
asszimilálódik anyagi diszpozíciója szerint is a hatásgyakorlóhoz, a görög interpretátorok
kifejezésével élve: a befogadó nem válik anyagává ágensének, s a hatásgyakorló nem mint test
hat a befogadóra. Mivel ebben az esetben az újdonság nem természetes változás révén, az
ellentétek közötti mozgás által jött létre, nem is beszélhetünk a régi forma eltörléséről. Mégis,
mivel ebben az esetben is a lehetőségből a ténylegességbe való átmenetről van szó, ez a
folyamat is bizonyos értelemben változásnak és hatáselszenvedésnek nevezhető, noha nem
szigorú, hanem a hatáselszenvedés tágabb értelmében.543 Ilyenkor (ti. a második teljesültségbe
való „átváltásban”) a befogadó formája nem pusztul el vagy fogyatkozik meg, hanem épp
ellenkezőleg, tevékennyé válik (operatio).
Mindez jól érzékeltethető a levegő és a szín példáján. Amennyiben a levegő
égitestekre jellemző sajátos természete aktualizált, azaz aktuálisan átlátszóvá vált, képessé
válik arra, hogy a színeket a szemhez továbbítsa. Amikor a levegőre a szín hatást gyakorol,
akkor a levegőben végbement egyetlen változás abban áll, hogy benne egy képesség
aktualizálódik, miközben maga a levegő anyaga semmiféle változást nem szenved el:
diszpozíciója nem változik meg, éppen ez szavatolja, hogy közegként töltheti be szerepét az
érzékelésben. Mindez világossá teszi, hogy az intencionális létezés létrejöttében hangsúlyos
az anyagi ok szerepe (a tükör sima felülete, a levegő aktuálisan átlátszó és határolatlan
természete). Nem arról van tehát szó, hogy az intencionális, vagy „immateriális” létezést az
anyagi feltételektől való függetlenség jellemezné. Ami döntő az intenciók létrejöttében, az
éppen ezeknek az anyagi feltételeknek a változatlansága, hogy ti. az intenciók befogadójának
anyagi diszpozíciója ne változzék meg. Ugyanez igaz az érzékre is: „az érzék ugyanis forma
szerint válik hasonlóvá tárgyához, nem pedig az anyag diszpozíciója szerint.”544
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Az anyagi diszpozíciókat Tamás az anyagi ok fogalmához rendeli. Lásd ST II-II. 27. 3.: „quadruplex genus
causae, scilicet finalis, formalis, efficiens et materialis ad quam reducitur etiam materialis dispositio”.
542
Ugyanez a koncepció jelenik meg a De sensu-kommentárban is. Lásd DS 28. 40-50.: „Set propter aliam
rationem dyaphanitatis in medio perspicuo, sequitur quod medium recipiat alio modo speciem coloris quam sit
in corpore colorato in quo est dyaphanum terminatum, ut infra dicetur : actus enim sunt in susceptiuis secundum
modum ipsorum, et ideo color est quidem in corpore colorato sicut qualitas completa in suo esse naturali, in
medio autem est incomplete secundum quoddam esse intentionale.”
543
A fogalom tisztázását lásd a dolgozat előző pontjában.
544
I.m. 169. 74-75.: „Assimilatur enim sensus sensibili secundum formam set non secundum dispositionem
materie.”
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5.2. Az érzékszerv problémája
A kommentár ezt követően az érzékszerv és az érzék viszonyának tárgyalására tér át. Tamás
az új fogalom, az érzékszerv (organum) terminusának bevezetését nem várt módon indokolja:
Mivel az intellektusra is érvényes, amit az érzékről mondott, hogy az a szpecieszeket anyag
nélkül fogadja be, valaki még azt hihetné, hogy az intellektushoz hasonlóan az érzék is olyan
potencia, ami nem testben van. Hogy ezt elkerülje, [testi] szervet tulajdonít neki.545

Az érzék (sensus) és érzékszerv (organum) közötti disztinkció bevezetésének módja két
dolgot mindenképpen feltár. Az egyik, hogy az immateriális recepció éppen attól az ami, hogy
nem materiális változás. Az új forma befogadásának nem feltétele az, hogy a befogadó anyagi
diszpozíciója megváltozzék. Éppen ezért vélhetné valaki, hogy az érzék olyan módon
befogadója a formáknak amint az intellektus. Másrészt a szöveg világossá teszi, hogy az a
valami, amit Arisztotelész korábban a formák immateriális befogadójaként határozott meg, a
szöveg szó szerinti értelmében nem az orgánum, hanem az az önmagában véve lelki,
immateriális képesség, ami az orgánumban van. Szó szerinti értelemben ugyanis az érzék a
formák immateriális befogadója, és ez az ami „testi szervben van”,546 vagy „testi szervet
használ”. Tamás ezután tér ki érzék és érzékszerv viszonyának tárgyalására.
Az érzék úgy van benne az érzékszervben, mint annak képessége, ahogyan az
anyagban benne van a forma. A kettő szubjektum szerint azonos, ám létük különböző, mivel
definíció szerint különbözik a képesség és a test, aminek az a képessége.547 Tamás
helybenhagyja Arisztotelész megjegyzését, hogy mindebből már világos a válasz két
lehetséges ellenvetésre, hogy ti. a túl erős ingerek miért teszik tönkre az érzéket, ill. hogy
miért nem érzékelnek a növények. E két problémára adott válasz alkotja Tamás felosztásában
az arisztotelészi szöveg második részét.
Az első problémára az a válasz, hogy az érzékszervben ahhoz, hogy érzékeljen,
bizonyos formának (ratio), azaz aránynak (proportio) kell lennie. Azonban ha az érzékelhető
tárgy mozgása erősebb, mint amit az orgánum természete szerint képes elviselni, felbomlik az
arány, ezzel megsérül az érzékszerv, hasonlóan ahhoz, ha túl erősen ütjük meg a hangszer
húrjait, elhangolva azt.548 Az arisztotelészi válasz a második problémára, hogy ti. a növények,
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DA 169. 77-82.: „quia enim dixerat quod sensus est susceptiuus specierum sine materia, quod etiam
intellectui conuenit, posset aliquis credere quod sensus non esset potencia in corpore sicut nec intellectus, et ideo
ad hoc excludendum assignat ei organum.”
546
Uo. 82-85.: „Et dicit quod primum sensitiuum, id est primum organum sensus, est in quo est potencia
huiusmodi, que scillicet est susceptiua specierum sine materia.”
547
I.m. 170. 85-95.
548
Uo. 99-110.
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noha rendelkeznek lélekkel és a tapintási minőségektől hatást szenvednek (hiszen pl.
felmelegszenek és lehűlnek), érzékelésre mégis képtelenek, kettős. Egyrészt a filozófus
szerint nincs alkalmas érzékszervük, másrészt érzékelő képességgel sem rendelkeznek. Tamás
leszögezi, hogy a növények nem rendelkeznek a tapintási minőségek vonatkozásában
középpel (megfelelő arányukkal), amely a tapintás szervéül szolgálhatna. Szerv híján pedig
érzék sem állhat fenn, ezért nem rendelkeznek azzal a princípiummal, amely képes a
szpecieszt anyag nélkül befogadni, így a tapintási minőségek okozta változás anyagukban
megy végbe.549
A fentebb Tamás által elmondottakból (ex predictis) a növényekre vonatkozó
szempontok valóban világosak (manifestum). A probléma a tapintást érinti, s mivel a tapintás
(külső) szerve, a hús, tárgyaitól mint bármely más test szenved el hatást,550 a differenciát a
növényekkel szemben másutt kell keresni. Ez pedig a hús materiális diszpozíciója, amely
egyfajta közép tárgyai vonatkozásában, szemben a növényekkel, melyekben (mivel túlteng
bennük a föld) ez az arány hiányzik. Tamás voltaképpeni válaszamégis sokkal inkább az,
hogy a növények nem rendelkeznek érzékelőképességgel, amely képes a tárgyak intencióit
befogadni. Mindez a tamási koncepción belül valóban világos, de nem úgy az első problémára
adott válasza. Az immateriális recepció tamási doktrínája felől egyáltalán nem kézenfekvő
ugyanis a gondolatmenet. Az érvelés ugyan megállja a helyét a látáson kívül a többi négy
érzékszerv vonatkozásában, hisz azok esetében nincs spirituális változás természeti változás
nélkül.551 Így például a kéz deformációt szenved a túlzott hőtől.552 Ám egyáltalán nem
világos, hogyan kellene értenünk mindezt a látás esetében, hogyan sérthetnék meg a színintenciók a pupillát, hiszen az intencióknak éppen az az egyik sajátossága, hogy képtelenek
természetes változást előidézni a testekben.553
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Uo. 121-123.: „et ideo non habent in se huiusmodi principium quod potest recipere speciem sine materia,
scilicet sensum”.
550
ST I. 78. 3.: „Ex parte autem organi, est inmutatio naturalis in tactu et gustu: nam et manus tangens calida
calefit”.”
551
DA 127. 262-265.: „sensus uisus est spiritualior ex modo inmutationis. Nam in quolibet alio sensu non est
inmutatio spiritualis sine naturali.”
552
Ilyenkor azért torzul vagy szűnik meg az érzékelés aktusa, mert az érzékszerv diszpozíciója megváltozik,
megszűnik „középnek” lenni. Vö. ST II-II. 51. 3 ad 1.: „Ad primum ergo dicendum quod rectum iudicium in hoc
consistit quod vis cognoscitiva apprehendat rem aliquam secundum quod in se est. Quod quidem provenit ex
recta dispositione virtutis apprehensivae, sicut in speculo, si fuerit bene dispositum, imprimuntur formae
corporum secundum quod sunt; si vero fuerit speculum male dispositum, apparent ibi imagines distortae et prave
se habentes.”
553
ST I. 67. 4.: „intentiones autem non causant transmutationes naturales”.
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5.3. Képesek-e az érzettárgyak más dolgokra is hatást kifejteni?
A lélek II. 12. Tamás által megkülönböztetett harmadik szakasza a kommentár szerint egy
dubitáció, melyet Tamás questio-formában fogalmaz meg: vajon más érzékelhető tárgyaktól
(ti. a tapintási minőségeken túl) képes-e valamilyen hatást szenvedni az, ami nem rendelkezik
érzékkel? Tamás szerint a filozófus két érvvel támasztja alá azt, hogy az érzékkel nem
rendelkezők nem szenvedhetnek el hatást érzettárgyaktól. Az első arisztotelészi érvet (424b59) Tamás szinte szó szerint megismétli anélkül, hogy bármiféle indoklást fűzne hozzá.
Ehelyett a második érvet vezeti be azzal, hogy ez tapasztalati igazolása az elsőnek is. Az első
érv szerint a szagolható (olfactibilis) sajátos tevékenysége, hogy szaglást (olfactum)
eredményez. Mármost a szag (odor) egy szagolható, ezért ha valamit, hát a szaglást a szag
okozza. Ami tehát nem rendelkezik a szaglás érzékével, nem képes a szagtól hatást
elszenvedni.554 A második, az iménti dedukció konklúzióját a tapasztalat által is megerősítő
érv szerint a fény, sötétség,555 szag és hang csakis az érzékre hatnak. Semmiféle hatást sem
gyakorolnak másra, legfeljebb akcidentálisan, amennyiben nem ők maguk, hanem hordozóik
hatnak környezetükre, ahogyan az a mennydörgés széthasította fa esetében történik. Ilyenkor
ugyanis tulajdonképpeni értelemben nem a hang, hanem a levegő mozgása fejti ki hatását.556
Ezután az arisztotelészi szöveget követve Tamás az általános tézis (érzettárgy csak
érzékre hathat) alóli két fontos kivételre tér át. A tapintási minőségek ugyanis nyilvánvalóan
hatnak (a tapintáson és ízlelésen túl) más dolgokra, mivel éppen ezek azok az elemi aktív és
passzív minőségek, melyek a testek változásáért felelnek. Másrészt a levegő és a víz
kétségkívül hatást szenvednek bizonyos érzékelhető minőségektől. Amíg az előbbi egy
széleskörű, az egész holdalatti fizikára vonatkozó kivétel, addig a második jóval szűkebb
érvényű, amely csak a szag és a hang vonatkozásában áll fenn, és csupán bizonyos testekkel
kapcsolatban, ti. a levegő és a víz, azaz a külső médiumok esetébenérvényesül. Ennek oka e
médiumok határolatlan és instabil természetében rejlik, hiszen természetük a nedvesség, ezért
nem könnyen korlátozhatóak egy adott helyre. Evidens ugyanis, hogy a szag képes hatni a
levegőre, hisz az szagossá válik (fetet) általa. Majd Tamás hozzáfűzi, hogy a szakasznak van
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DA 170. 137-143. A Sent. super II et III De anima szerint az arisztotelészi érv azon alapul, hogy amiképp a
szag és a szaglás, úgy a többi érzettárgy is (a tapintási minőségeken kívül) korrelatív viszonyban áll a megfelelő
érzékkel. Ezért nem hathat érzettárgy arra, ami nem képes érzékelni. Lásd i.m. 295. Ugyanezt az értelmezést
hozza Albertus Magnus is a szakasszal kapcsolatban: Stroick: Alberti Magni De anima, 150. 30-33.
555
A fényen és a sötétségen mint érzettárgyon valószínűleg a színt kell értenünk, hiszen a színeket a felület
világosságának és sötétségének különböző árnyalatai adják. Amennyiben Tamás valóban szó szerint a fényre
gondolna, nyilvánvaló ellentmondásba kerülne. A fény ugyanis, amint arra többször utaltunk, a holdalatti világ
legaktívabb ágense.
556
DA 170. 135-152.
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egy másik olvasata is, miszerint a médium az, ami az érzékhez vezeti (feret) a szpecieszt.557
Ez után Tamás megadja az okát, hogy az említett érzékelhető minőségek alkotta két csoport
hatásspektruma miért eltérő terjedelmű. A tapintási minőségek ugyanis más érzékelhető
tárgyaknak is az okai, így azokhoz képest nagyobb hatóerővel (habent plus de uirtute actiua)
bírnak, emiatt mindenféle testre képesek hatást gyakorolni. Ezzel szemben a többi érzékelhető
tárgy – kisebb hatóképessége miatt – csak az erősen passzív (ualde passibilia)558 testekre
képes hatni.
Végül a kommentár a lectio utolsó rövid gondolati egységében A lélek II. könyvének
záró sorait idézi: „Mármost mi a szaglás – azon felül, hogy egy bizonyos hatás elszenvedése?
Vagy talán a szaglás: érzékelés, míg a levegő, ha hatást szenved el, tüstént érzékelhetővé
válik.”559A lélek II. könyvének utolsó sejtelmes sorát lezáró pont helyett minden bizonnyal
inkább három pontot kellene tennünk. A sorok súlypontját kijelölő „azon felül” (παρα)
értelme ugyanis – voltaképpen magában a teljes műben – kifejtetlen maradt. A lapidáris sorok
megfejtéséhez Tamás kommentárja is csak roppant szűkszavú segítséget nyújt, mikor így
értelmezi azokat:
szagolni azt jelenti, hogy valamilyen hatást úgy szenvedünk el az illattól, hogy érzékeljük azt.
A levegő azonban nem oly módon szenved hatást, hogy érzékel – mivel nem rendelkezik
érzékelő képességgel –, hanem úgy, hogy érzékelhetővé válik, amennyiben ti. médiuma az
érzékelésnek.560

Az igazság az, hogy valójában Tamás sorai éppen annyira enigmatikusak, mint az
alapszöveg,

amelynek

értelmezéséül

szánta

azokat.561

Tamás

gondosan

építkező

kommentárjának megértéséhez érdemes visszautalnunk arra, hogy a harmadik szakaszt

557

I.m. 171. 176-179. A szövegben szereplő utalás egy „másik olvasat”-ra, alighanem Themisztioszra
vonatkozik, akinél a következőt olvassuk: „patitur autem aer et a sono et ab odore; attamen ferre quidem aerem
dicimus, odorare autem non.” Lásd Verbeke: Themistius Commentaire, 182. 78-79.
558
Gautier szerint aualde passibilia fordulat párhuzama Themisztiosznál található: „quamvis facilius passibilia
corporum sint indeterminata” (Leo 45/1. 171. n. 184.). Themisztiosz fordulata valójában már a 424b16
értelmezéséhez szolgál támpontul. A médiumok ugyanis olyan határolatlanságuk okán könnyen szenvednek el
hatást az érzékelhető tárgyaktól „azonban az érzékelni nem ugyanaz, mint hatást könnyedén elszenvedni”. Lásd
Verbeke: Themistius Commentaire, 182. 81-82.
559
L 64. (424b16-18).
560
DA 171. 191-195.: „odorare est sic pati aliquid ab odore quod senciat odorem, aer autem non sic patitur ut
senciat, quia non habet potenciam sensitiuam, set sic patitur ut sit sensibilis, in quantum scilicet est medium in
sensu.”
561
A pontosság kedvéért érdemes megjegyeznünk, hogy Tamás kommentárjának eredeti tagolása szerint a II.
könyv nem itt, hanem a központi érzék és a képzelet tárgyalásának lezárása után,A lélek III. könyvének 3.
fejezetével (429a8) végződik. Ezért bizonyos értelemben jogtalan volna elvárnunk, hogy itt kapjuk meg a
világosan tematizált összefoglalását annak, miben is áll tulajdonképpen az érzékelés. Arról, hogy „apud Grecos
hic incipit tercius liber” (ti. a 424b22-től) Tamás valószínűleg Moerbeke jegyzetéből tud. Lásd Gauthier
bevezetését in DA 210*-217*).
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közvetlenül egy kérdés vezette be. A lectio kezdetén azonban, a tárgyalás felosztásánál
(diuisio textus) a harmadik szakasz témájaként megjelölt dubitationes tárgya az érzék
érzékelhető tárgyak általi hatáselszenvedése. Mármost a két probléma egyértelműen
különbözik. A képes-e valamilyen hatást szenvedni az érzékelhető tárgyaktól az, ami nem
rendelkezik érzékkel? egészen más kérdés, mint az, hogy hogyan szenved el hatást az érzék
tárgyától? A harmadik rész témája de facto egybeesik a korábbi kérdés által kijelölt iránnyal.
Az argumentumok és az ellenvetések tényszerűen azt vizsgálják, hogy az inanimális képes-e
hatáselszenvedésre az érzékelhető minőségektől. A vizsgálódások tétjét, az értelmezés
kontextusát azonban a második kérdés mutatja: mindezeket a vizsgálódásokat valamiképp az
érzék hatáselszenvedésének hogyanjára, sajátosságára kell vonatkoztatnunk. A szakasznak
tehát úgy tűnik a következő a logikája.
Érzékelhető tárgytól mint érzékelhető tárgytól hatást elszenvedni nem egyéb, mint egy
sajátos minőséget mint minőséget, azaz mint anyag nélküli formát, intenciót befogadni. Ha
mármost érzékelhető tárgytól mint érzékelhető tárgytól hatást elszenvedni nem más mint
érzékelni, akkor szükségessé válik annak kimutatása, hogy ilyen hatáselszenvedésre csak az
érzék képes. Másként fogalmazva: a szakasz tétje az, vajon definíciónak tekinthető-e, amit az
érzékről a lekció kezdetén megtudtunk.562
Az első arisztotelészi érv csakugyan ebbe a kontextusba illeszkedik, és az érv elleni
egyetlen kihívás Tamás számára voltaképpen a médiumok intencionális recepcióra való
képességében áll.563 Mivel Tamás az immateriális recepcióra vonatkozó arisztotelészi
fordulatot definíciónak tekinti, erőfeszítéseit arra irányítja, hogy feltárja a különbséget abban
az intencionális recepcióban, amit a médium, és abban, amit az érzék mutat. Ez korántsem
könnyű feladat, hiszen úgy tűnik mindkettő egyaránt intenciókat fogad be, azaz ontológiailag
azonos a forma státusza mindkét esetben: esse intentionale.
Tamás az első különbséget a fentebbi „másik olvasatban” találja meg: a médium
szigorú értelemben nem befogad (fetet), hanem továbbít (feret). Az x befogadja F-et

562

Albertus Magnus is megerősíti ezt az értelmezést. Szerinte a szakasz tétje az érzékelhető dolog (sensibile)
fogalmának megkülönböztetése: az „érzékelhető dolog” formális és materiális értelemben. Az előbbi értelemben
az „érzékelhető dolgot mint érzékelhető dolog” fogjuk fel, így érzék és érzékelhető korrelatívumok. Ám
materiális értelemben az érzékelhető dolgok képesek inanimális létezőkre is hatást kifejteni. Lásd Stroick:
Alberti Magni De anima, 151. 3-15.
563
A hús, amelyre az elsődleges minőségek hatást gyakorolnak, úgy tűnik nem érzékszerve a tapintásnak. A
tapintás érzékszerve valahol belül, a szívhez közel helyezkedik el, és nem az elsődleges minőségeket, hanem
azok intencióit fogadja be. Természetesen a minőségek erre a testi szervre is hatnak (felmelegedhet, lehűlhet),
ám ez akcidentális az érzékelés vonatkozásában. A hanggal kapcsolatban Arisztotelész igazolta, hogy nem maga
a hang, hanem a légáram hat környezetére. Tamás számára a kihívást a színek és a szagok (a szagok is bizonyos
körülmények között képesek a közegben intenciókat generálni, lásd a keselyűk példáját DA 152. 65. skk.)
közegre gyakorolt hatása jelenti.
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fordulatnak ugyanis aligha van más jelentése, mint az, hogy F megvalósul x-ben, azaz F nem
más, mint x aktusa. A médiumban az intenció azonban mint egyfajta „mozgás” van jelen,
folytonos átmenetet képezve a potencialitásból az aktualitásba.564 Ezzel szemben az
érzékelőképességében nem ezen a módon lesz befogadva. A szín- vagy szagintenció a
levegőben is második teljesültségként van, azonban ez a befejezetlen aktusa. Ezzel szemben
az intenciónak az érzékben való létezését nem a potenciából az aktusba tartó átmenet jellemzi.
Az intenció mint a befejezett aktusa van az érzékben, olyan immanens aktusként, amely
minden pillanatban teljes. Amennyiben értelmezésünk helyes, Tamás lapidáris válaszában az
intenciók Averroes által tárgyalt hármas létmódjának, Albertus Magnus intenciókra
vonatkozó

mozgás-modelljének,

megkülönböztetése összegződik.

565

továbbá

a

tevékenység

kétféle

értelmének

Mivel pedig az intenció az érzékben, a másodlagos

teljesültség módján, mégpedig immanens befejezett aktusként van jelen, inkább illik rá a
meghatározás két eleme, hogy ti. „anyag nélkül” van jelen, és „befogadott”, azaz tökéletesen
megvalósult abban. Végezetül, idézzük fel hogyan is értelmezte Tamás A lélek második
könyvét lezáró sorokat:
szagolni azt jelenti, hogy valamilyen hatást úgy szenvedünk el az illattól, hogy érzékeljük azt.
A levegő azonban nem oly módon szenved hatást, hogy érzékel – mivel nem rendelkezik
érzékelő képességgel –, hanem úgy, hogy érzékelhetővé válik, amennyiben ti. médiuma az
érzékelésnek.

A sorok Arisztotelész kérdésére válaszoltak: „mi a szaglás – azon felül [παρα], hogy egy
bizonyos hatás elszenvedése?” A válasz szerint pedig érzékelni azt jelenti, hogy úgy
szenvedünk el hatást egy tárgytól, hogy érzékeljük azt. A szakasz tehát eltávolodik attól, hogy
az érzékelés pusztán hatáselszenvedés, pusztán formabefogadás volna. Sőt, mivel – legalábbis
a tamási felfogás szerint – a médiummal kapcsolatos a probléma, a szöveg az intencionális
recepciótól is szükségképp kénytelen távolságot venni. Mivel a médium is intenciókat fogad
be, a spirituális lét szerinti befogadáson „felül” (preter/παρα) az érzékelésnek még valami
564

Éppen ezt a potencialitást fejezik ki a lekciót lezáró, már idézett sorok: „A levegő azonban nem oly módon
szenved hatást, […] hanem úgy, hogy érzékelhetővé válik.”
565
Lásd Albertus Magnus mozgás-modelljét az intenciókra vonatkozóan a dolgozatban a De homine elemzése
kapcsán. De anima-kommentárjában Albert arra helyezi a hangsúlyt, hogy az intenciók nem maradnakstabilan
médiumaikban (a „non manent” fordulatot nem a médium természetére, hanem az intenciókra vonatkoztatja),
ezért aztán a médium nem valóságosan és fizikailag (non vere et physice) szenved el hatást általuk. Az intenciók
a médiumnak az érzékhez való eljutásukat köszönhetik, és eközben egyfajta potencialitásban vannak, így a
médium abszolút értelemben (simpliciter) nem is szenved hatást általuk. Lásd Stroick: Alberti Magni De anima,
150. 60-71. A lélek vonatkozó fejezetének záró sorait pedig az elsődleges és másodlagos teljesültségre építve
kommentálja: „odorare non est absolute pati a sensibili percepto, sed potius odorare est sentire et iudicare
odorem, quod est secunda sensus perfectio, et non est tantum pati, sed etiam operari aliquid; et hoc modo
sensibile ad operationem sensus non agit in id quod non est animatum.” Lásd i.m. 150. 78 - 151. 2.
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egyéb specifikummal is rendelkeznie kell. Ezt a specifikumot pedig Tamás az intencionális
befogadás „hol”-jában jelöli meg. Mind a közeg, mind az érzékszerv intenciókat fogad be. A
különbség abban áll, hogy amíg a közeg esetében az intenciókat olyan anyag fogadja be,
amely könnyen szenved hatást környezetétől, addig az érzék esetében az intenciókat olyan
anyag (érzékszerv) fogadja be, melyet az érzékelő lélek strukturált. Másként kifejezve, Tamás
szerint az érzékelés leírásakor nem pusztán a mi (formabefogadás), nem is csak a hogyan
(intencionálisan, a második megvalósultság módján), hanem a hol (az érzékben) is döntő
faktor.

6. Az identitástézis
A lélek III. 2. elemzése
Az identitástézis, amely a megismerő és megismert azonosságát fogalmazza meg, valójában a
tág értelemben vett mozgást konstituáló hatásgyakorlás és hatáselszenvedés, vagyis végső
soron a kauzalitás általános jellegzetességének egy speciális viszonyra (a megismerésre)
történő alkalmazásából születik, eredetét pedig A természet III. könyvének első fejezeteiben
kell keresnünk.

6.1. Az identitástézis természetfilozófiai eredete
Mivel minden mozgás feltételez egy mozgatásra képes dolgot (hatásgyakorló) és egy
mozgathatót (hatáselszenvedő), felvetődik a kérdés, hogy melyikben valósul meg maga a
mozgás. Arisztotelész válasza:
abban van a mozgás, ami mozgatható, mert ennek a […] megvalósulása, noha a mozgatásra
képes dolognak szintén [ez és] nem más a valóra válása. Mert [a mozgás] mindkettejüknek a
megvalósulása kell, hogy legyen. Hiszen annak révén, hogy lehetősége van [a cselekvésre],
[csupán] képes a mozgatásra, de annak révén mozgat, hogy valóságosan [cselekszik], noha
persze [azt a formát] képes valóra váltani, [amely] a mozgatható dologé.566

A Filozófus szerint mind a mozgatásra képes, mind pedig a mozgatható potencialitásban van a
mozgás vonatkozásában. A tanítani képes valóra válása a tanítás, a tanulni képesé pedig a
tanulás. Mármost a mozgatásra képesnek és a mozgathatónak ugyanaz a megvalósulása, s
mivel nem lehetetlen, hogy a mozgatásra képes lehetősége a másikban váljon valósággá, a

566

Arisztotelész: A természet, 48.
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mozgás a mozgathatóban történik.567 Ugyanaz a mozgás lesz tehát mindkettőjük εντελεχειαja: a tanításnak és a tanulásnak ugyanaz („szám szerint egy”) a megvalósulása. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy a tanítás minden további nélkül azonos volna a tanulással. Noha a kettő
megvalósulása azonos, az a leírás, amely arról ad számot, hogy a mozgás miképpen
megvalósulása a mozgatónak eltér attól a leírástól, amely a mozgásról mint a mozgatható
megvalósulásáról ad számot. „A Thébából Athénba és az Athénból Thébába vezető út egy”,
ám a kétféle útirány leírása eltérő.
Tamás A természethez írt kommentárában viszonylag kevés figyelmet szentel magának
az identitástézis elemzésének. A mozgatásra képes és a mozgatható közös εντελεχεια-ját
egyszerűen aktusazonosságként kezeli, és a kauzalitás általános keretébe illesztve fogja fel:
Ennélfogva mindkettőnek – ti. a mozgatónak és a mozgatottnak – ugyanaz az aktusa kell, hogy
legyen: ugyanis ugyanaz, ami a mozgatótól mint hatóoktól származik és az, ami a
mozgatottban mint hatáselszenvedőben és befogadóban van.568

Ám ez az aktusazonosság nem olyan természetű azonosságot fejez ki, amely minden
tekintetben érvényesülne:
Nem szükséges azonban, hogy azok, amelyek valamilyen módon azonosak, mindenben
azonosak legyenek; hanem csak azoknak [kell mindenben azonosnak lennie], amelyek
szubjektumukban, vagyis reálisan és meghatározásukban [is] azonosak.569

Az identitástézis fizikai eredetét bemutató exkurzus után immár visszatérhetünk annak
érzékeléselméletben betöltött szerepéhez. Törekszünk világossá tenni, hogy Tamás esetében
nem pusztán egy fizikai összefüggés mechanikus átvitele történik a lélekelmélet területére,
hanem miközben egy fizikai összefüggés transzponálásával naturalizálja az érzékelést a
kauzalitás általános kereteibe ágyazva azt, ugyanez az összefüggés tárgyalásában alkalmassá
válik arra is, hogy felhívja a figyelmet az érzéki tudat pusztán fizikai összefüggésekre vissza
nem vezethető intencionális jellegére is.

6.2. Identitástézis a Lélek-kommentárban
Tamás lélekelméleti kommentárában az identitástézis egy konkrét probléma megoldásaként
merül fel. Vajon az egyes érzékek maguk érzékelik saját tevékenységüket, vagy valami egyéb
567

I.m. 49.
Ph 2. 110. 8.: „Quare oportet unum actum esse utriusque, scilicet moventis et moti: idem enim est quod est a
movente ut a causa agente, et quod est in moto ut in patiente et recipiente.”
569
Uo. 5. 11. „Non enim oportet quod omnia eadem conveniant iis quae sunt quocumque modo idem; sed solum
illis quae sunt idem subiecto vel re et ratione”.
568
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érzéket kell feltételeznünk ehhez? Tamás Arisztotelésze az első lehetőség mellett teszi le
voksát, ez azonban nehézséget vet fel. Ha ugyanis a látás segítségével érzékeljük, hogy
látunk, és látással érzékelni annyit tesz, mint látni, akkor látjuk saját látásunk. Azonban
egyedül a szín látható, ezért ha valaki látja azt, hogy lát, akkor abból az következik, hogy ez
az első látó színes. Tamás interpretációjában Arisztotelész kétféle választ ad erre a
problémára. Témánk szempontjából inkább a második válasz érdemes a figyelmünkre, és nem
pusztán az eszmetörténeti kuriózum szempontjából, hogy Tamás az intencionális lét
doktrínáját egyenesen Arisztotelésznek tulajdonítja. Tamás szerint ugyanis az a két válasz,
amelyet a filozófus a problémára kínál, a szín kettős létmódjának megkülönböztetésén alapul
(esse naturale – spirituale).570 Az első érv Tamás szerint azért alapul a szín természetes létén,
mivel éppen azt a következményt kerüli el, hogy a látónak vagy a látásnak színesnek kellene
lennie. A másik érv, amely a szín intencionális létén nyugszik, elfogadja, hogy az érzékelés
során a látó is bizonyos értelemben színessé válik, hiszen befogadja a szín intencióját,
similitudoját, ezért maga is hasonlóvá lesz a látható dologhoz. Mindez nem más, mint
visszautalás az anyagtalan recepció gondolatára571 – és Tamás az identitástézist bevezető
arisztotelészi sorokat valóban az immateriális recepció gondolatának szerves folytatásaként
olvassa:
És nem csupán arról van szó (Etnon solum), hogy a látó bizonyos értelemben színes és a színes
dologhoz hasonlatos, (set etiam) hanem ezen felül bármely érzék aktusa egy és ugyanaz,mint
az érzékelhető dolog aktusa, de meghatározásuk szerint nem ugyanazok. Az érzék aktusának
például az aktus szerinti hallást, az érzékelhető dolog aktusának például az aktus szerinti
hangot nevezem, [ezek] ugyanis nincsenek mindig aktusban,mivel megesik, hogy azok, amik
hallással rendelkeznek, nem hallanak, s aminek hangja van sem ad ki mindig hangot. Ám
amikor a hallásra képes tevékeny, és ami képes hangot adni hangot ad, akkor egyszerre támad
az aktus szerinti hang, vagyis a hangzás (sonatio), és az aktus szerinti hallás, vagyis a
meghallgatás (auditio). 572

570

DA 179. 99-104: „ponit aliam solutionem, que quidem necessaria est eo quod color habet duplex esse, unum
naturale in re sensibili, aliud spirituale in sensu; secundum ergo primum esse coloris processit prima solutio, hec
autem secunda solutio procedit quantum ad secundum ese coloris.”
571
Uo. 119-120.
572
Uo. 126-137.: „Et non solum uidens est tanquam coloratum et simile colorato, set etiam actus cuiuslibet
sensus est unus et idem cum actu sensibilis, set ratione non est unus; et dico actum sensus sicut auditum
secundum actum, et actum sensibilis sicut sonum secundum actum: non enim semper sunt in actu, quia contingit
habencia auditum non audire, et habens sonum non semper sonat; set, cum potens audire habeat suam
operationem et potens sonare sonet, tunc simul fit et sonus secundum actum qui uocatur sonatio et auditus
secundum actum qui uocatur auditio.” (Kiemelés tőlem.)
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R. Polansky, A lélekhez írt kommentárjában megteszi azt a kézenfekvő lépést, hogy egymásra
vetíti a II. 5-ben megismert összefüggéseket (első és második teljesültség megkülönböztetése)
és az Arisztotelész által (425b25-426a27) elemzett identitástézis vonatkozásait.573 Az
arisztotelészi szöveg fontosabb lépéseinek bemutatásához Polansky kommentárját használjuk
sorvezetőnek. Arisztotelész az identitástézis magyarázatát e fordulattal kezdi: „Gondolok
például az aktuális hangra”.574 Ezt a pontosítást azért szükséges megtennie, mert A lélek II. 5.
már korábban felhívta a figyelmet a potencia és aktus többértelműségére az érzékelés
vonatkozásában.575 Ezért fűzi hozzá ehhez, hogy „lehetséges hallással rendelkezni anélkül,
hogy hallanánk, és aminek van hangja nem ad mindig hangot”.576 Arisztotelésznél a
következő különbségeket találjuk:
(α) aminek van hangja nem ad hangot (το εχον ψοφον ουκ ψοφει);
(β) hang (ψοφος);
(γ) hangzás (ψοφησις).
γ−t Arisztotelész a pontosítás végett vezeti be, hiszen az „aktus szerinti (κατ’
ενεργειαν) hang” kifejezés a II. 5. fényében kétértelmű.577 Eszerint β aktualitás α-hoz képest,

egyszersmind potenciában van γ−hoz viszonyítva.
Ugyanezeket a megkülönböztetéseket tükrözik Tamás kommentárának korábban
idézett sorai is: „Az érzék aktusának például az aktus szerinti hallást, az érzékelhető dolog
aktusának például az aktus szerinti hangot nevezem, [ezek] ugyanis nincsenek mindig
aktusban”. Ha mindezt az első pontban ismertetett második teljesültség doktrínájával
összhangban értelmezzük, a következőadódik:
a) potencia
A) hallás
B) hang

embrió
x nem ad hangot

b) aktus1

c) aktus2

S épp nem hall

meghallás (auditio)

hang (sonus)

hangzás (sonatio)

A hang potencialitásban van, amíg azt a dolgot, ami képeshangot adni, nem éri ütés. Ekkor
mozgásba hozza a levegőt, aktualitásba kerül iménti állapotához képest. Ezzel szemben a
hallással rendelkező potenciája más, mint a potenciális hangé. Ugyanis az érzékszerv
573

Polansky: Aristotle’s De Anima, 386-389.
L 68. (425b28)
575
Polansky: Aristotle’s De Anima, 386. Tamás ugyanerre hívja fel a figyelmet kommentárjában: „Actus igitur
sonatiui uel soni est sonatio, actus autem auditiui est auditio: dupliciter enim dicitur auditus et sonus, secundum
actum et secundum potenciam.” DA 180. 169-173.
576
L 68. (425b30)
577
Polansky: Aristotle’s De Anima, 387.
574
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létrejöttétől kezdve (az állati organizmus születésének pillanatától) első teljesültségben van,
amely csak az aktuális hallás tevékenységéhez képest van potenciában. Minden további nélkül
elképzelhető ugyanis, hogy a hallásra képes állat éppen nem hall (mert alszik, vagy a
légmozgás nem éri el a hallószervét). Ameddig a halló nem tevékeny, addig a hang még
nincs teljes megvalósultságban (csak elsődleges teljesültségben), hisz a hangzás, a hang
második aktualitása csak akkor lehetséges, ha a levegő mozgása eljut a hallószervig, és a halló
meghallja azt. Mindez voltaképpen a dolgozatban a második teljesültség kapcsán
bemutatottakat ismétli, és Tamás világossá teszi, hogy ugyanezek az összefüggések
érvényesek a többi érzékszerv és érzettárgy vonatkozásában is.578 Nem csupán a hangra és a
hallásra, hanem minden érzékelhető tárgyra igaz az, hogy az aktuálisan fennálló külvilágbeli
minőség az érzékelésben magasabb aktualitást nyer, teljesebb megvalósultságba jut.579
Arisztotelész mozgás-identitás tézise a következő volt: a mozgás a mozgás
befogadójában van, mint annak valóra válása. Ám ugyanez a mozgás a valóra válása a
mozgatásra képes dolognak is, hisz a mozgás mindkettejük megvalósulása. A hangadásra
képes test lehetőségei közé tartozik, hogy hangot adjon, mint ahogy az is, hogy hallható
legyen. A hangadásra képes valóra válása (második aktusa) az érzékben történik, és ugyanez a
megvalósulása magának az érzéknek is. Mármost Tamás szerint: „érzék aktusa egy és
ugyanaz, mint az érzékelhető dolog aktusa”. Az érzékelhető dolog aktusa pedig a példában a
hangzás (ami az érzékben történik), míg az érzék aktusa a meghallás. Mármost a kettő
„egyszerre” támad, hiszen egy és ugyanazon aktusról beszélünk. A hangzás aktusa és a
meghallás aktusa ugyanaz, noha leírásuk különböző lesz. Tamás éppen ezen a módon képes
fenntartani az érzékelés passzivitását és aktivitását egyszerre. A lélek II. 5. elemzésénél
említettük, hogy Tamás szerint valaki problémát vélhetne abban, hogy az érzék aktusáról
beszéljünk, hiszen az aktusban levés inkább a tevékenységre (agere) tartozik, mint a
hatáselszenvedésre. Tamás válasza, hogy úgy beszélünk az érzékelés aktusáról, mintha a

578

DA 180. 172-174.: ’’Et quod dictum est de auditu et sono, eadem ratione se habet in aliis sensibus et
sensibilibus”.
579
Arisztotelész vonatkozásában a gondolatot lásd Polansky hivatkozott soraiban, továbbá J. Lear: Aristotle the
Desire to Understand, Cambridge University Press, 1988. 116: „the sensible form in the sense faculty is at a
higher level of actuality than it is in the perceptible object”. Lásd még Ch. H. Kahn: Aristotle versus Descartes
on the Concept of the Mental in R. Salles (ed.): Metaphysics, Soul, and Ethics in Ancient Thought, Themes from
the Work of Richard Sorabji, OUP. 2005. 198-199. A gondolat általános jelenléte a skolasztikában az első DAkommentároktól kezdve kimutatható. Lásd a dolgozat R. Rufus kommentárját tárgyaló részét. Tamásnál lásd pl.
a Metafizikakommentár helyét, ahol az aktus fogalmának többértelműségét tárgyalja: „Huiusmodi enim convenit
aliquando simpliciter esse vel in potentia tantum, vel in actu tantum; sicut visibile in actu tantum, quando
videtur, et in potentia tantum, quando potest videri et non videtur.” (Meta 9. 5.) Továbbá lásd a dolgozatban az
„additio in ipsum et in actum” fordulat elemzését a 4.2. pontban.

157

mozgásról beszélnénk úgy, hogy az valamiféle tevékenység, aktus.580 Majd hozzáteszi, hogy
Arisztotelész csak később szól majd bővebben arról, hogyan is történik az érzék
aktualizációja. Alighanem éppen az identitástézis elemzése az a hely, ahol az érzék
aktualizációjának hogyanja bővebben kifejtésre kerül.
Tamás szerint tehát a hangzás és a meghallás egyazon aktus, mégpedig egyaránt
második teljesültség, tehát operatio, „nem szükséges azonban, hogy azok, amelyek
valamilyen módon azonosak, mindenben azonosak legyenek”. Jóllehet fennáll köztük az
aktusazonosság, mégis meghatározásuk, leírásuk szükségképp eltér. A hangzás ugyanis a
befejezetlen aktusa, hiszen tranziens aktus. Ezzel szemben a meghallás immanens, és a
befejezett aktusa. Egyfajta képes beszédben a két aktus irányáról is eltérően adunk számot. A
tárgy hatásgyakorlása ugyanis az érzékszerve „irányul”, és terminusa az intenció, míg az
érzék aktusának princípiuma az intenció, és az érzékelhető tárgyra (hallhatóra) „irányul”. Az
érzékelés genezise (a mozgás) és az érzékelés aktusa (az intencionális aktus) úgy viszonyul
egymáshoz, mint „a Thébából Athénba és az Athénból Thébába vezető út”, amely ugyanaz.
Amennyiben a hang hangzásként–meghallásként történő megvalósulásáról a
megvalósultság (hanghoz képesti) magasabb fokaként adunk számot, úgy ez az aktus
ontológiai jellemzést kapott, ám ugyanerről a formáról számot adhatunk az intencionalitást
jellemző terminusokban is, amennyiben intencionalitás alatt – a kifejezés modernkori
értelmében – tudatot, valaminek a tudatát értjük. A fentebb Tamás kommentárjából vett
tömbidézet így folytatódik:

Mivel a látás felfogja az érzékelhető dolgot és annak aktusát, és a látó hasonlóvá válik az
érzékelhető dologhoz, és a látó aktusa – noha nem meghatározás, hanem szubjektum szerint –
ugyanaz, mint az érzékelhető dolog aktusa, ebből az következik, hogy ugyanazon képességre
tartozik a szín és a szín okozta változás, valamint az aktuálisan látott dolog és látásának a
látása. A képesség tehát, amely által látjuk magunkat látni, nem valami külső a
látóképességhez képest, hanem meghatározásában különbözik attól.581

580

DA 109. 107-109.: „[…] ita dicimus sentire in actu ac si dicamus quod pati et moueri sint quoddam agere, id
est quoddam esse in actu”.
581
I.m. 179.137-180.145.: „Cum igitur uisus percipiat sensibile et actum eius et uidens sit simile sensibili et
actus uidentis sit idem cum actu sensibilis subiecto, licet non ratione, relinquitur quod eiusdem uirtutis sit uidere
colorem et inmutationem que est a colore et uisum in actu et uisionem eius; potencia ergo illa qua uidemus nos
uidere non est extranea a potencia uisiua, set differt ratione ab ipsa.”
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Tamás ontológiai megközelítésében „felfogni” azt jelenti, hogy a tárgy formája (aktusa)
releváns módon582 létrejön az érzékben. Ha a tárgy aktusa létrejön az érzékben, úgy az érzék
felfogja a tárgyat. Ám az identitástézis értelmében a tárgy aktusa egyben az érzék aktusa is,
így az érzék nem pusztán a külvilágbeli dolgot fogja fel, hanem ugyanebben az aktusban
„felfogja” saját működését is: azt is felfogja, hogy felfogta tárgyát. A szem nem pusztán a
színintenció révén a rózsa piros színét látja, hanem „látja” saját változását is: látja, hogy lát.
„A képesség tehát, amely által látjuk magunkat látni, nem valami külső a látóképességhez
képest”, hanem az érzéki intencionális tudat lényegileg tartozik hozzá már a külső érzékekhez
is.

7. Az intenciók befogadásának „helye”

Az alábbiakban A lélek II. 12. elemzése kapcsán, a fejezet elején felvetett kérdést kíséreljük
meg megválaszolni, azaz az immateriális recepció lehetséges értelmei közül az iii tézist
vizsgáljuk meg tüzetesebben.583 Azt láttuk ugyanis, hogy Tamás szerint i triviálisan igaz
(majdnem) mindenre, ezért nem lehet az immateriális recepció specifikus jelentése. Annál
inkább megfelel annak ii, amelyet Tamás vitathatatlanul képvisel is. Azonban elviekben ii és
iii együtt is fenntartható, ezért a probléma tüzetesebb vizsgálatot érdemel.
Rögtön a vizsgálódások kezdetén fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy az iii tézis,
azaz az„F nem materializálódik x anyagában” kifejezés többértelmű. A fordulatnak ugyanis
van egy gyenge és egy erősértelme. A formulában szereplő „materializálódik” (enmatter)
terminus584 ellentéte a „dematerializálódik”, vagy aktív formájában: „dematerializál”
(dematerialize). R. Sorabji klasszikus munkájában ezzel a terminussal írta körül azt a
tendenciát, amely a görög kommentátoroktól kezdve meghatározta Arisztotelész megértését,
helyesebben félreértését, ti. hogy „az anyag nélkül” fordulatot az érzékszerv vonatkozásában
elkezdték oly módon felfogni, hogy az nem esik át semmiféle materiális változáson az

582

A „releváns módon” azt jelenti, hogy csak a tárgy tényleges kauzális hatása esetén beszélhetünk Tamás
szerint érzékelésről. A témát bőveben lásd Perlel – Rudolph: Occasionalismus, 141-143.
583
Emlékeztetőül az immateriális recepció lehetséges értelmezései közül az iii interpretáció a következő volt: Fet x olyan módon fogadja be, hogy F nem inkorporálódik x anyagában (forma fogad be formát).
584
Polansky és Tweedale az „enmatter” kifejezést használják. Lásd Martin M. Tweedale: Origins of the
Medieval Theory That Sensation Is an Immaterial Reception of a Form, in Philosophical Topics vol. 20.
(1992/2) i.m. 219:„Nor are they enmattered, i.e., they do not give to some matter the quality they are the form
of”. Polansky i.m. 341.: „the sense receives the sensible forms but without enmattering them again in any
matter whatsoever, that is, any matter provided by the sense.”
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érzékelés során: a szem piros dolgot látva nem válik pirossá.585 Ha tehát az intenciók
sajátossága, hogy nem materializálódnak hordozójukban, az azt jelenti, hogy az intenciók
„nem adják át valamely anyagnak azt a minőséget, amelynek ők a formái”.586 Ebben az
esetben a forma úgy van jelen az anyagon, hogy nem strukturálja azt. Ilyenkor a forma
létrejön, jelen van ugyan szubsztrátumán, anélkül azonban, hogy azt a rá jellemző karakterrel,
minőséggel látná el, így e minőség nem is állítható hordozójáról.587 Mint az az eddigiekből
világossá vált, ezt az értelmezést Tamás expressis verbis képviselte. Erőfeszítése, hogy a
forma természetes befogadása és spirituális befogadása közötti különbséget a befogadók
eltérő anyagi diszpozíciójára való hivatkozással ragadja meg, nem egyéb, mint e gyenge
értelem kifejezése. Pontosan ebben az értelemben beszélünk a továbbiakban dematerializált
formákról.

7.1. A lélek mint az intenciók „helye”
De az „F nem materializálódik x anyagában” jelentheti egyfajta erős értelemben azt is, hogy a
forma a szó szoros értelemben egyáltalán nem anyagban jön létre, hanem az azt strukturáló
formán: a formát forma fogadja be. Ezt látjuk az intellektus esetében, és ebben az értelemben
beszél Arisztotelész úgy a lélekről, hogy az a „formák helye”. Joseph Owens ezt a markáns
álláspontotképviselte

tulajdonképpen

az

egész

kommentár-tradíció

tekintetében,

Aphrodisziaszi Alexandrosztól kezdve, beleértve Averroest és Tamást is.588 A dolgozat
ugyanezt az értelmezést tulajdonította Themisztiosz sorainak a Moerbecka fordítása alapján.
A továbbiakban ennek az értelmezésnek a tarthatóságát vizsgáljuk Tamás vonatkozásában.
A lélek vizsgált szakaszaiban már eddig is számos olyan fordulattal találkoztunk,
amelyek ezt az értelmezést látszanak alátámasztani. A lélek II. 12 elemzése kapcsán, az
érzékszerv tárgyalásánál tértünk ki arra, hogy Tamás szerint Arisztotelész egyenesen azért
vezeti be az érzékszerv fogalmát, hogy ne tévessze meg olvasóját, hiszen az érzék az, ami a
szpecieszeket anyag nélkül fogadja be, ez pedig az intellektusra is illik, így az olvasó azt
gondolhatná, hogy az érzék sincs testben.589 Az anyagtalan recepció alanya az arisztotelészi
definíció szerint a sensus. Tamás a sensus értelmét (akárcsak Arisztotelész az αισθησις-t),
585

Richard Sorabji: From Aristotle to Brentano, 227-259.
Tweedale: Origins of the Medieval Theory, 219.: „they do not give to some matter the quality they are the
form of.”
587
ST I. 67. 3 co.: „lumen denominat aerem, fit enim aer luminosus in actu. Color vero non denominat ipsum,
non enim dicitur aer coloratus.”. Lásd továbbá Sheldon M. Cohen: St. Thomas Aquinas on the Immaterial
Reception of Sensible Forms, in The Philosophical Review, XCI, 2 (1982/4) 193.
588
J. Owens: Aristotelian Soul as Cognitive of Sensibles, in J. R. Catan (ed.): Collected Papers of Joseph Owens,
Albany, State University of New York Press, 1980. 88-92.
589
DA 169. 77-82.
586
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világosan megkülönböztette a szövegben az organumtól (αισθητηριον). Amíg az érzék a
lélek képessége, addig az érzékszerv testi valóság. Úgy tűnik, a szövegrész megerősíti az
értelmezést, hogy az érzékelés során forma fogad be formát.
A fenti interpretáció azonban, amely az érzékelést egyfajta mentális, a testi
folyamatokról leválasztható eseménynek tekinti, nem tartható a tamási szövegek
körültekintőbb vizsgálatának fényében. Először is igaz ugyan, hogy az érzék az intenciókat
anyag nélkül fogadja be, azonban nem az egyediség materiális feltételeitől mentesen. Éppen
ezek szavatolják ugyanis az egyedi dolgok megértését, az egyedi dolgok reprezentációja pedig
éppen azon alapul, hogy az intenciók testi szervben, az egyediség anyagi feltételei szerint
léteznek.590 Ezenfelül találunk olyan egyértelmű szövegeket is, amelyek az immateriális
recepció „helyeként” nem a lelket vagy az érzéket, hanem szó szerint a testi szervet jelölik
meg. A legfontosabb forráshoz csupán két lekciót kell továbblapoznunk A lélek-kommentár
szövegében. A szöveg azért releváns, mert éppen A lélek II. 12-re utal vissza. Tamás szerint
ugyanis a filozófus a kijelentést, hogy „a látó valami módon színes, a fentebb mondottakkal
igazolja, hogy ti. minden egyes érzékszerv az érzékelhető szpecieszt anyag nélkül fogadja
be.”591 A „fentebb mondottak” fordulat nem utalhat vissza más helyre, mint éppen a fentebb
elemzett II. 12-re. Továbbá az sem világos, hogy amennyiben Tamás az intenciók
befogadójának a lélek képességét teszi meg, mi szükség volt fentebbi részletes elemzéseire,
melyek a spirituális befogadás okául azt nevezték meg, hogy az intenciók befogadója más
materiális diszpozícióval rendelkezik, mint ágense. Végül, az eddigieknél is egyértelműbb
érvvel rendelkezünk ezzel az egyoldalú interpretációval szemben. Ennek ugyanis az szolgált
kiindulópontjául, hogy valamiképpen az érzékelés során is a lélek a formák helye. Ám Tamás
a lélekről tartott disputáinak egyik szakaszában egyértelművé teszi: „az érzék nem fogad be
szpecieszt az érzékszerv közreműködése nélkül, ezért – szemben az intellektussal – nem a
szpecieszek helye.”592

590

I.m. 115. 70-94. Továbbá lásd DV 2. 5 ad 2.: „sensus et imaginatio sunt vires organis affixae corporalibus; et
ideo similitudines rerum recipiuntur in eis materialiter, id est cum materialibus conditionibus, quamvis absque
materia, ratione cuius singularia cognoscunt.”; 2 SN d. 3 q. 3 a. 3 co. „illud quod est acceptum a re singulari, non
ducit in cognitionem singularitatis ejus nisi quamdiu servantur in eo conditiones materiales individuantes illud;
quod non potest esse nisi specie existente in organo corporali, ut in sensu et imaginatione.”
591
DA 179. 118-120.: „et quod uidens sit quodam modo coloratum, probat per ea quae supra dicta sunt, quia
unumquodque organum sensus est susceptiuum speciei sensibilis sine materia”.
592
QDA 3 ad 10.: „sensus non recipit species absque organo; et ideo non dicitur locus specierum, sicut
intellectus.”
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7.2. Az érzék-érzékszerv viszony helyes értelmezése
Sheldon M. Cohen már többször hivatkozott tanulmányának maradandó érdeme – amellett,
hogy hatályon kívül helyezte az Owens interpretációjához egyébként sok tekintetben hasonló
dualista olvasatokat –, felvetette a test–lélek viszony helyes értelmezésének irányát is:
ha „mentális esemény” alatt „tudatosságot” értünk, akkor bizonyos feltételekkel az érzékelhető
forma spirituális befogadása mind mentális, mind pedig fizikai esemény. Ám nem igaz, hogy
nem fizikai eseményről van szó.593

Cohen sorai nem teljesen egyértelműek, ám úgy tűnik, azt fejezik ki, hogy az érzékelés során
nincs két párhuzamosan futó esemény: egy fizikai és egy mentális. Egyetlen esemény van,
egy „fizikai” esemény, amelynek kétfajta leírása lehet. Az érzékelés leírható olyan
változásként, amely az érzékszervben történik. Egyben ugyanezt az eseményt jellemezhetjük
az intencionalitás terminusaiban is. Vagy másként: az érzékelés meghatározható az
érzékszervben

történt

formabefogadásként,

de

meghatározható

úgy

is,

mint

az

érzékelőképességben – azaz a lélek képességében – történt változás (ti. egy átváltás a nem
érzékelésből az érzékelésbe). Ennek oka egyszerűen az, hogy test és lélek nem két különböző
vagy párhuzamos dolog, ahogyan az érzékszerv és az érzékelőképesség sem két különböző
vagy párhuzamos működést mutató valóság. Mint arra Cohen dolgozatában plasztikusan
rámutatott, a kutya és nem a kutya lelke vagy a teste az, ami érzékel.594 Ezt támasztják alá
Arisztotelész és Tamás sorai, amikor azok az érzékelés szubjektumaként egyszer az érzéket,
másszor az érzékszervet nevezik meg. Ezért tulajdonítja Tamás Arisztotelésznek, hogy
(szemben Platónnal) „úgy tartotta, hogy az érzék nem rendelkezik saját tevékenységgel, mely
ne volna közös a testtel, így az érzékelés nem egyedül a lélek aktusa, hanem a test-lélek
egységé.”595
Az, hogy az érzékelés közös aktusa az orgánumnak és a lelki képességnek, azt jelenti,
hogy az érzékelés konstituálásában mindketten részt vesznek: „organum virtutis visivae simul
cum virtute visiva videt”.596 Az érzékelésnek van materiális feltétele (anyagi oka) és van
formai feltétele (formai oka), és e két feltétel együtt teszi lehetővé azt, hogy a tárgy

593

Cohen: Immaterial Reception, 195.
I.m. 197.
595
ST I. 84. 6. co: „[Philosophus] sensum posuit propriam operationem non habere sine communicatione
corporis; ita quod sentire non sit actus animae tantum, sed coniuncti.”
596
2 SN d. 19 q. 1 a. 1 ad 6.: „Ad sextum dicendum, quod intelligere cum aliquo vel sine aliquo dicitur
dupliciter. Vel hoc modo quod illud etiam intelligatur esse particeps operationis, sicut organum virtutis visivae
simul cum virtute visiva videt, quia videre est compositi; et sic intellectus omnino sine corpore intelligit, quia
haec operatio non perficitur mediante organo corporali.”
594
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hatásgyakorlásaként létrejöjjön az érzékelés tevékenysége. Nézzük meg közelebbről a látás
esetén az anyagi és a formai ok szerepét egy a Lélek-kommentárral közel kortárs szövegen.
Tamás a De sensu-kommentárban egyértelművé teszi, hogy az érzékelés nem merül ki
abban, hogy egy intenció létrejön egy testben (víz, levegő) vagy akár a testi érzékszervben.
Egy tükröződés, azaz egy intenció vízfelületen, vagy akár a pupillán való létrejöttét leírhatjuk
pusztán az anyagi feltételekre való hivatkozással. Maga az anyagtalan recepció interpretálható
pusztán a test, az anyagi diszpozíciók felől: a szem vízből áll, sima, sűrű és átlátszó, ezért
képesek a tárgyak intenciói megjelenni rajta. Azonban ez a megjelenés még nem
érzékelés.Tamás

szerint

éppen

ebben

állt

Demokritosz

tévedése.597Az

aquinói

megközelítésében ugyanis „maga a látás nem azon alapul, hogy egy ilyen forma megjelenik a
szemben

[…]

rendelkezik”.

a szem ugyanis nem a miatt lát, mert sima, hanem mert látóképességgel
598

Ugyanez a szakasz röviddel később így folytatódik:

Tudvalevő ugyanis, hogy az említett megjelenés – mint a forma kezdeti befogadása –
valamiféle oka a látásnak: a látás ugyanis csakis testi szerv közvetítésével aktusa a léleknek.
Nem csoda hát, hogy valamiféle testi hatáselszenvedésből származó oka van, azonban maga a
testi hatáselszenvedés nem azonos a látással.599

Tamás óvatosan fogalmaz: hogy a tárgy képe, mint a tárgy valamiféle „tükröződése” a
spirituális lét szerint megjelenjék a pupilla fényes felületén, kétségkívül feltétele a látásnak,
hiszen anélkül, hogy a tárgy formája megjelenne a szemben, nem jöhet létre a látás aktusa.
Azonban a puszta megjelenés, a puszta spirituális befogadás még nem látás.600 Horribile dictu,
az organizmusból kimetszett élettelen szemlencsén is megjelennek tükröződések, a lencse
felületén vitathatatlanul létrejönnek a fényes tárgyak intenciói. Ám ez nemcsakhogy nem
látás, hanem Tamás – Arisztotelésszel összhangban – a látásképtelen szemgolyót hovatovább
nem is tekinti szemnek. A szemet szemmé a látóképesség, a lélek egyik képessége teszi.601

597

DS 22. 9-15. „Democritus bene dixit in hoc quod uisum attribuit aque, set in hoc male dixit quod putauit
uisionem nichil aliud esse quam apparitionem rei uise in pupilla; huiusmodi enim apparitio fit in pupilla ex
corporali dispositione oculi, quia sciIicet oculus est leuis, id est quasi politus et tersus”.
598
Uo. 15-18.: „ipsum uidere non consistit in hoc quod est apparere talem formam in oculo […] non enim oculus
est uidens propter hoc quod est leuis, set propter hoc quod habet uirtutem uisiuam”.
599
I.m. 23. 06-66.: „Sciendum tamen quod predicta apparitio, quantum ad primam receprionem forme, est
quedam < causa> uisionis : non enim uisio est actus anime nisi per organum corporeum et ideo non est mirum si
habeat aliquam causam ex parte corporee passionis, non tamen ita quod ipsa corporea passio sit idem quod
uisio”.
600
E következtetést ugyan ebből a szövegből kiindulva osztja Cohen is. Lásd Cohen: Immaterial Reception, 206207.
601
L 36 (412b21).
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Azaz noha a látásnak van materiális oka, a látás „elsődleges oka” (principalis eius
causa)602 a látóképesség. A forma jelenléte az orgánumban tehát csak valamiféle kiinduló
feltétele az érzékelésnek, az érzékelés formai oka, azaz a forma megvalósulása magában az
érzékelő képességben elsődlegesebb oknak számít. Ezért noha az organumról is és a sensusról
is igaz, hogy susceptiuus specierum sine materia, mindez az érzékelő képességről Tamás
szerint elsődlegesebb módon igaz.

IV. INTENCIONÁLIS LÉT A KÉSEI MŰVEKBEN (1269-1270)
A lélekelméleti kommentárok megírását követő időszak művei meglehetősen szikár,
szűkszavú források, amennyiben kifejezetten az intencionális lét szemszögéből tekintjük át
azokat. Az intencionális lét terminus teljesen hiányzik a kései művekből, és noha az intenció
vagy a spirituális lét kifejezés fel-felbukkan ezekben is, a vonatkozó szakaszok nem adnak
hozzá az eddig bemutatott összefüggések megértéséhez, kifejtésük részletessége pedig messze
elmarad A lélek-kommentár vagy akár csak a Summa theologiae vizsgálódásainak színvonala
mögött. A korszak „újdonsága” témánk szempontjából inkább abban a „visszalépésben”
jelölhető meg, amely a fény és a színek természetének tárgyalását illeti. Ez a „visszalépés”
leginkább két műben nyilvánvaló. A De malo disputációban és az Etika-kommentárban.
1. Fény és színek a De malo disputációban (c. 1269-1270)603
A De malo disputációban újra előkerül a fény és a színek természete. Amint az várható, a
probléma az aktív és a passzív értelem viszonyának tárgyalásakor bukkan fel újra. Mindez
eddigi vizsgálódásaink fényében aligha meglepő. Az azonban már inkább meglepetéssel
szolgálhat, hogy e viszonylag kései műben Tamás a fény és a színek viszonyában a
lélekelméleti kommentárok megírása előtti korszak felfogásához lép vissza.
A disputáció legelejének egyik szakaszában, amely a disputáció időben legkorábbi
rétegéhez tartozik, Tamás feleleveníti a színek és a fény lényegében alberti hülomorfikus

602

DS 23. 54-56.: „Ipsa autem uisio secundum rei ueritatem non est passio corporalis, set principalis eius causa
est uirtus anime; Democritus tamen ponebat animam esse aliquid corporale.”
603
A De malo megírásának idejét nagyon nehéz meghatározni, annál is problematikusabb megbecsülni a
disputáció megtartásának időpontját. A mű 1-15 questiója készült el először Párizsban. A 16. kérdést utólag
fűzték a műhöz még azelőtt, hogy Tamás 1272 tavaszán útnak indult volna Itáliába, ám a munka 1270 körül már
megjelent, így azt J-P. Torrel – AGlorieux felállította kronológiától csekély eltéréssel – Tamás második párizsi
tartózkodásának elejére datálta. Lásd J-P. Torrel: Aquinói Szent Tamás, 324-328; 533.
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felfogását.604 Később, a mű néhány évvel később készült részének tizenhatodik kérdésében
Tamás ezzel a hülomorfikus felfogással teljes összhangban fejti ki, hogy amint az aktív
értelem aktuálisan érthetővé teszi a lehetőség szerint érthető formákat, úgy a „világosság
minden színt aktuálisan láthatóvá tesz”.605 A következő ellenvetésre adott válaszában – ismét
a passzív értelemmel történt összevetésben – még egyértelműbb a megfogalmazás: a
világosság ad a színeknek „cselekvőerőt” (virtutem instrumentalem), hogy az érzékben
spirituális változást idézzenek elő, hasonlóan ahhoz, ahogyan a phantasmák a cselekvő
értelem erejében teszik aktuálissá a szenvedő értelmet.606

2. A színek mibenléte az Etika-kommentárban (1271-72)
A fenti koncepcióval találkozunk más későbbi művekben is, így az Etika-kommentárban, ahol
a tevékenységeket Tamás „tisztaságuk” alapján különíti el egymástól. Kommentárjában
Tamás azt nevezi „tisztábbnak”, ami „immateriálisabb”, innen következik számára a belátás,
hogy az érzékek tevékenységei közül a látás a leginkább „tiszta” mind tárgya, mind médiuma
felől nézve, ugyanis a látási aktus a legkevésbé „kevert anyagi diszpozíciókkal”. Tárgyát a
fény teszi aktuálisan láthatóvá (fit sensibile in actu per lumen), amely az égitestekből
származik, közege pedig csakis spirituális változáson esik át.607

3. Szín, spirituális lét a Liber de causisban (1272-73)
A prokloszi eredetű neoplatonikus írás 20. propozícióját kommentálva Tamás az (első) ok és
befogadójának viszonyát elemzi, melyet példákkal világít meg. Az ok tevékenységét a
fényhez hasonlítja, amely színtelen, amikor kiárad, de ha színes üvegre vetül, a befogadó
természete szerint válik színessé.608 A „festett üveg” példa egészen a görög kommentátorokig
vezethető vissza, világos kifejtését találjuk Philoponosznál, aki ugyanezt a példát használta
fel, hogy egyszerre igazolja a levegő színnel szembeni impasszibilitását, valamint azt, hogy a
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DM 2. 2. ad 11: „Ad undecimum dicendum, quod omne quod comparatur ad alterum ut ratio eius, se habet ad
ipsum sicut forma ad materiam; unde ex duobus fit unum sicut ex materia et forma. Et propter hoc color et lumen
sunt unum visibile, quia color est visibilis propter lumen.”
605
I.m. 16. 12 ad 2.: „lumen facit omnes colores esse visibiles actu, et intellectus agens facit omnia intelligibilia
actu.”
606
I.m. 16. 12. ad 3: „ubde sicut lumen dat coloribus quandam uirtutem instrumentalem faciendi immutationem
spiritualem in sensu, ita et fantasmata in quantum instrumentaliter agunt in uirtute intellectus agentis, faciunt
intellectum possibilem in actu intelligibilium specierum.”
607
E 10. 8.: „Dicitur autem aliqua operatio purior quae est immaterialior. Et secundum hoc, inter omnes
sensitivas operationes purissima est operatio visus, quia est immaterialior, veluti minus habens admixtum de
dispositionibus materiae; et ex parte obiecti quod fit sensibile in actu per lumen, quod derivatur a corpore
caelesti; et ex parte medii quod sola spirituali transmutatione immutatur.”
608
SDC I. 20.
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szín ténylegesen megjelenik a szem szilárd felületén.609 Egy későbbi propozíció tárgyalásakor
Tamás annak okát, hogy a dolgokban az első ok hatása különféleképpen van jelen,
háromféleképpen magyarázza. A harmadik magyarázat a befogadó formájára hivatkozik:
amennyiben a befogadó test, testi módon, amennyiben testetlen, spirituális módon fogadja be
az első ok hatását.610 Tamás ugyanennek a kommentárnak egy korábbi szakaszában, ahol az
érzékelhető dolgoknak a lélekben való létezéséről ejt szót, azt írja, hogy az érzékelhető dolgok
a lélekben más módon léteznek, mint a külvilágban, s ugyanitt a lélek „erejét”
immateriálisnak és spirituálisnak nevezi, noha nem tagadja, hogy az érzékelésnek vannak
materiális feltételei is.611
Tellkamp a szakaszokat egymásra vetítve olvassa, azt sugallva ezzel, hogy Tamás
szerint a spirituális (vagy intencionális) létezés oka az, hogy a formát a lélek (sensus) fogadja
be.612 A hivatkozott szövegek diszparát jellege, és a neoplatonikus kommentár műfaji
jellegzetességei

bizalmatlanságot

ébresztenek

azzal

kapcsolatban,

hogy

szimultán

olvasatukból direkt következtetéseket vonjunk le a spirituális létezés tamási felfogására
vonatkozóan.

609

Hayduck: Ioannis Philoponi in Aristotelis de Anima Libros Commentaria, 335. 14-30.
SDC I. 24. : „Tertiam diversitatem ponit ex parte speciei seu formae ipsius rei secundum quod quaedam sunt
incorporea secundum suam speciem et ista recipiunt influentiam causae primae spiritualiter, quaedam vero sunt
secundum suam speciem corporea et huiusmodi recipiunt influentiam causae primae receptione corporali.”
611
I.m. I. 14.: „Et quamvis res sensibiles sint in anima quae est causa earum, non tamen sunt in ea per modum
quo sunt in seipsis. Nam virtus animae est immaterialis, quamvis sit causa materialium, et est spiritualis”.
612
Tellkamp: Sinne, Gegenstände, 98.
610
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I. VÁLTOZÁS TAMÁS FELFOGÁSÁBAN:
A SZÍNEK ÉS AZ INTENCIONÁLIS LÉT GENEZISE

Röviden foglaljuk össze, hogy a fény és a színek természetében mi volt az a két álláspont,
amelyek között Tamás tanítása ingadozni látszott.
a. A szín potencialitásban van, amíg a fény meg nem világítja. Csak ez az aktuálisan
megvilágított szín képes intencióját a közegbenlétrehozni.

b. A szín önmagában is (per se), azaz a fény távollétében is képes arra, hogy saját
intencióját generálja, ám fény híján a médium alkalmatlan annak befogadására.
A korai szövegek teljes egyértelműséggel kötelezték el magukat az a. megoldás mellett. A
Summa theologiaeben Tamás egyértelműen témává tette a két álláspont különbségét, azt is
világossá téve, hogy a két álláspont közötti választásnak tétje van az aktív és a passzív értelem
viszonyának megértésére nézve. Ez magyarázza, hogy ebben a műben kitartani látszik korábbi
elképzelése mellett. A doktrinális változás A lélek-kommentárban azonosítható teljes
egyértelműséggel, ahol immár Tamás Arisztotelész litterális értelmezését képviseli, a b.
interpretációt érvényre juttatva ezzel. Bazan mindebben doktrinális fejlődést azonosított,613 L.
D. Dewan Albertről írott tanulmányában pedig ugyanilyen változást detektált Albert
felfogásában a De homine és A lélek-kommentárviszonyában.614 A két domonkos szerző
gondolkodásának megváltozása ugyanabban a kérdésben ugyanazon a módon aligha
tekinthető merő véletlennek. Azonban Bazan optimizmusa, hogy ebben a tekintetben
„fejlődésről” (evolucion) beszélhessünk, alighanem túlzó, mivel az utolsó időszak műveiben
Tamás újra visszatért eredeti álláspontjához. Fejlődésről tehát nem, ám A lélek-kommentár
képviselte felfogás tekintetében doktrinális változásról mindenképpen beszélhetünk. Egy
dolog azonban rámutatni a tanításbeli különbségre, és egy másik világosan megjelölni annak
okát, ez utóbbiról ugyanis legfeljebb csak találgatásokba bocsátkozhatnánk.
Amennyiben a színekre vonatkozó két elméletet pusztán az optikai paradigma
oldaláról tekintjük, a két álláspont közötti különbség akár elhanyagolhatónak is tűnhet. Az
intencionális lét genezisét tekintve azonban az a. és b. álláspont különbsége valódi
jelentőségre tesz szert. Ugyanis A lélek-kommentár az intenciók közegben és az érzékben való
generálásához az érzékelhető tárgyon kívül nem kíván meg egyéb külső mozgatót. Az „égi
613
614

QDA 20*
L. Dewan: St. Albert, the Sensibles, 303-309.
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mechanika” csupán a közeg végső diszpozíciójának megteremtése miatt szükséges. Az
intencionális lét genezise magyarázhatóvá válik egyszerűen a tárgyra mint ágensre, és a
befogadó (tárgytól eltérő) diszpozíciójára való hivatkozással.615 Vagyis ameddig korábban
Tamás az intenciók közegben való létezéséről – Alberthez hasonlóan – a fény „absztraháló
tevékenységével” adott számot,616 addig A lélek-kommentárban a színek intencionális
létezésének megalapozása egyszerűbbé válik. A fény nem a potenciális színt teszi aktuális
színné, hanem a levegőt diszponálja a szín befogadásának irányában, aktuálisan átlátszóvá
téve azt.617 Így azután a színintenciók befogadójának diszpozíciója más lesz, mint a szín
eredeti befogadójának (a test többé-kevésbé homályos felületének) diszpozíciója.618 Ezzel
Tamás A lélek II. 12. szakaszában megfogalmazott immateriális recepció mibenlétét
egyszerűen a befogadó (eltérő) materiális diszpozíciójára való hivatkozással tisztázza.
Ez a felfogásbeli különbség az intenciók genezisét, keletkezését érinti, ám nem
feltétlenül szükséges, hogy egyben az intenciók mibenlétének kérdésére is kihatással legyen.
Mint az az eddigi vizsgálódásokból már nyilvánvalóvá vált, Tamás az intenciók természetét
illetően egyszerűen azokhoz a megoldásokhoz nyúl, amelyeket már Albert írásaiban is
azonosítottunk, s amelyek a korabeli skolasztikus tradícióban közkeletűek voltak. Az
intenciók mibenlétét illető felfogásában tehát „fejlődésről” vagy „változásról” beszélni aligha
lehetséges: Tamás a saját korában elérhető megoldásokat aknázza ki, az éppen megoldandó
problémákhoz hajlítva azokat.

615

Lásd alább A lélek II. 12. tárgyalását az előző részben.
2 SN d.13 q.1 a.3 co.: „[lux] coloribus esse spirituale confert”.
617
AD 130. 371.
618
Uo. 375-380.
616
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II. AZ INTENCIONÁLIS LÉT FOKOZATAI
Mint azt a történeti részben bemutattuk, amint az esse spirituale terminus, úgy a formák
hármas létezési módjának megkülönböztetése is Averroes nevéhez kötődik. Ahogyan a
Nagykommentár latin fordítása terjed, úgy válik a gondolat is széles körben elfogadottá, a
skolasztika közkincsévé válva. Averroes megkülönböztette a forma tisztán testi létezését az
érzékelhető dolgokban, mediális létezését a közegben és tisztán spirituális létezését,
amennyiben a lélek megragadta azt. A mediális létezés bevezetésében az motiválta, hogy az
anyagi és az immateriális két szélsősége közötti átmenet csak valami közbülső közvetítésével
történhet.619 Ez az alapvető gondolat Tamásnál is világosan jelen van, amikor a domonkos
magiszter e két szélsőség között a formák növekvő spiritualitásának és formai
egyszerűsödésének számos fokozatát feltételezi.

1. Az intenciók hármas létmódja
A 13. század általunk ismertetett kommentárjai mind világosan képviselik az intenciók
Averroes által képviselt hármas létezési módját. A hármas séma nyoma kimutatható a R.
Rufusnak tulajdonított kommentárban (testi dolgok, fény által eloldott formák, a lélek által
felfogott formák), és expressis verbis megtalálható a Sententia és a Lectura soraiban. Ez
utóbbi egészen világosan így fogalmaz az érzékelhető szpeciesszel kapcsolatban:
a közegben szubtilisebbé válik, egyszerűbb módon létezik (sub esse simpliciori) mint az
anyagban, míg azáltal, hogy az érzékelőerő fogadja be, egyszerűbb és spirituálisabb léttel bír,
mint amivel a közegben rendelkezett.620

A „spiritualitás”, az „egyszerűség”, az „immaterialitás” fokozatainak hármas alapsémája és a
hármas séma további fokozatokkal kiegészítve az egész skolasztika bevett doktrínájának
tűnik, csak kevesek – így például a közeg vonatkozásában R. Bacon – haladtak bizonyos
értelemben szemben ezzel a felfogással.

619
620

Lásd az Averroes gondolatait tárgyaló fejezet végét a dolgozatban.
Lectura in librum De anima, 404. 93-102.
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2. A spirituális lét fokozati volta és a többszintű absztrakció
Tamás életművében túlnyomórészt olyan szöveghelyeket találunk, ahol a testi dolog –
közegbeli intenció – érzékszervben létező intenció averroesi hármassága621 az anyagi dolog és
az immateriális értelem pólusainak feszültségében kerül elő.622 Ezek a szakaszok többnyire a
spiritualitásnak az érzékelés során megvalósuló, számos fokozaton átívelő, egyre teljesebb
érvényre jutásáról beszélnek. Így a következő szakasz is:
egyik végletből a másik végletbe nem lehet átmenni csak közbülsők által. A szpeciesz azonban
a leginkább anyagi módon magában az érzékelhető dologban létezik, az értelemben pedig
legteljesebb módon spirituálisan. Ezért szükséges, hogy erre a spiritualitásra bizonyos
fokozatok közvetítésével jusson el, például az érzékben spirituálisabb módon létezik, mint az
érzékelhető dologban, a képzeletben pedig még spirituálisabban, mint az érzékben […].623

A sorok ismét aláhúzzák, hogy Tamás a „spirituális” kifejezést az immaterialitás
szinonimájának tekintette. Az intenciók az értelemben léteznek a legteljesebb módon
spirituálisan, hiszen az értelem tisztán immateriális, így a benne létrejött formák is azok.
Mivel a forma tisztán anyagi lététől annak tisztán anyagtalan voltáig csak közbülsők
közvetítésével lehet eljutni, az Aquinói az immaterialitás vagy spiritualitás egyre növekvő
érvényre jutásának fokozatait iktatja be a megismerés folyamatába. A spiritualitásnak ezt a
graduális megvalósulását Tamás depuratioként írja le, a „megtisztulás” egyre teljesebb
kibontakozásának látja.624 Ez ugyanaz a fogalom, amelyet már Avicenna fordítója is használt
az abstractio szinonimájaként, ahogyan Albert maga is ehhez a szóhoz fordul a graduális
absztrakció leírásakor. Ha valamiről azt mondjuk, hogy „megtisztul”, az szükségképpen

621

QDA 20. co: „forma alicuius sensibilis prius fit in medio, ubi est spiritualior quam in re sensibili, et
postmodum in organo sensus”.
622
Az előző lábjegyzetben szereplő mondat teljesebb kontextusa a következő: „Cum enim maxima sit distantia
inter intelligibile et esse materiale et sensibile, non statim forma rei materialis ab intellectu accipitur, sed per
multa media ad eum deducitur. Puta, forma alicuius sensibilis prius fit in medio, ubi est spiritualior quam in re
sensibili, et postmodum in organo sensus; et exinde derivatur ad phantasiam, et ad alias inferiores vires; et
ulterius tandem perducitur ad intellectum.”
623
DV 19. 1 co.: „ab extremo in extremum non fit transitus nisi per media. Species autem in ipsa re sensibili
habet esse maxime materiale, in intellectu autem summe spirituale; unde oportet quod in hanc spiritualitatem
transeat mediantibus quibusdam gradibus, utpote quod in sensu habet spiritualius esse quam in re sensibili, in
imaginatione autem adhuc spiritualius quam in sensu”.
624
DV 8.9. Formae enim quae sunt in rebus materialibus aut in sensibus vel in phantasia, cum non sint omnino a
materia depuratae, non sunt intelligibiles actu, sed potentia tantum; et ideo requiritur quod per actionem
intellectus efficiantur actu intelligibiles”. Quodlibet VII, q. 1 a. 3 co.: „Species autem quae est in sensu causata a
re sensibili, in quantum non est omnino a conditionibus materialibus depurata, est similitudo formae secundum
quod est in materia; et ideo per eam cognoscitur particulare. Sed quia secundum quod in intellectu nostro
recipitur species rei sensibilis, est omnino iam a materialibus conditionibus depurata”. CG II. 62.: „Species non
est intelligibilis actu nisi secundum quod est depurata ab esse materiali. Hoc autem non potest accidere dum
fuerit in aliqua potentia materiali, quae scilicet sit causata ex principiis materialibus, vel quae sit actus materialis
organi.” (Kiemelések tőlem).
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valamitől tisztul meg. Amitől pedig a formáknaka megismerési folyamat állomásai során
Tamás szerintmeg kell tisztulniuk, nem egyéb, mint az anyag.
Másutt az intellektusban létező formákat „egyszerűbbnek” nevezi, mint amelyek a
dolgokban léteznek.625 Arra pedig, hogy mi miatt egyszerűbb az immateriális forma, mint az,
amely anyagban létezik, Tamás Avicennát rekapitulálva válaszol: a forma mint forma
lényegéhez nem tartozik hozzá a sokszorozódás, mivel az egyediesítő feltételek (ti. az anyagi
függelékek) kívül esnek természetén.626 Az a forma tehát, amely inkább eloldott az anyagi
feltételektől egyszerűbb, vagy ami ugyanaz: immateriálisabb, ezért spirituálisabb módon
létezik. Tamás pontosan ebben az értelemben beszél arról, hogy a formáknak az érzékekben a
megtisztulás bizonyos fokozatain kell átmenniük, mielőtt az értelembe jutnának.627 Talán nem
haszontalan ezen a ponton újra felidéznünk a Lectura nagyon hasonló koncepcióját:
Az ilyen szpeciesz [ti. amely az érzékben befogadott] részben anyagi, részben anyagtalan.
Annak a létezésnek a tekintetében ugyanis, amivel a tárgyban rendelkezett vagy rendelkezik,
anyagtalan, hiszen ahogyan a közegben létrejött, kevesebbet tartalmaz az anyagból, mint
ahogyan a tárgyban van, és a közegben többet [tartalmaz az anyagból], mint ahogyan az
érzékszervben van. De annak a létezésnek a tekintetében, ahogyan ezután az értelemben van,
az érzékben befogadva anyagi. Mivel az érzékben úgy van befogadva, hogy az anyagi
feltételektől nincs teljességgel megfosztva.628

A 13. századi ismeretlen magisztertől származó szöveg szerint az a forma immateriálisabb,
amely „kevesebbet tartalmaz az anyagból” (minus habet de materia). Az immaterialitás
kritériuma tehát az lesz, hogy az érzékelés adott stádiuma mennyire volt képes az adott formát
„levetkőztetni” (denudatio), eloldva azt létrejöttének materiális feltételeitől. Ezt a belátást
találtuk Avicennánál és elemeztük részleteiben Albertnél. Talán nem haszontalanegyfajta
összegzésül párhuzamba állítani a két gondolkodó629 sorait:

625

CG II. 50.: „Formae rerum sensibilium perfectius esse habent in intellectu quam in rebus sensibilibus: sunt
enim simpliciores et ad plura se extendentes; per unam enim formam hominis intelligibilem, omnes homines
intellectus cognoscit.” ST I. 50. 2.: „Unde res materiales, quae sunt infra intellectum nostrum, simpliciori modo
sunt in intellectu nostro, quam sint in seipsis.” (Kiemelések tőlem).
626
QDA 4. co.: „Cum enim natura speciei, quantum ad id quod per se ad speciem pertinet, non habeat unde
multiplicetur in diversis, sed individuantia principia sint praeter rationem ipsius; poterit intellectus accipere eam
praeter omnes conditiones individuantes; et sic accipietur aliquid unum.” Éppen ez az absztrakció veridikus
voltának „lehetőségi feltétele”. Lásd G. Pini: Two Accounts of Thinking, 6-7.
627
DV. 2. 5. co.:„Unde similitudo rei quae imprimitur in sensum nostrum, et per quosdam gradus depurata,
usque ad intellectum pertingit, est tantum similitudo formae.”
628
Lectura in librum de anima, 402. 23-33.
629
Van Riet, S. (ed): Avicenna Latinus, Liber de anima seu Sextus de naturalibus, Louvain, Peeters, 1972.
I.kötet, II. 2. 117. 94-98. Stroick: Alberti Magni De Anima, 101. 72-77.
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Avicenna:

Albert:

„Sed imaginatio non denudat eam ab
accidentibus materialibus; sensus etiam non
denudat eam a materia denudatione perfecta
nec denudat ab accidentibus materiae, sed
imaginatio denudat eam a materia
denudatione vera, sed non denudat eam ullo
modo ab accidentibus materiae.”

„Secundus autem gradus est, quod separatur
forma a materia et a praesentia materiae, sed
non ab appendiciis materiae sive conditionibus
materiae; et hanc apprehensionem facit
imaginativa potentia, quae etiam singularibus
non praesentibus retinet formas sensibilium,
sed non denudat eas a materia appendiciis.”

Mindketten az absztrakció négy fokozatát különböztetik meg (külső érzék–imaginatív érzék–
esztimatív érzék–értelem). E négy fokozatban az absztrakció a következő két nagy fázisban
megy végbe: 1. elvonatkoztatás az anyag jelenlététől, 2. teljes elvonatkoztatás az anyagi
individuáló feltételektől (értelem). Az esztimatív érzék munkájában továbbá mindkét
gondolkodó az értelem fogalmainak általánosságához közelítő „proto-fogalmakat” lát.630
Tamás az anyagi formáktól az értelem anyagtalanságáig ívelő absztrakció útját a
következőképpen írja le:
egyik végletből a másik végletbe nem lehet átmenni csak közbülső által. Mármost a
képzeletben lévő forma léte, ami anyag nélkül, mindazonáltal nem anyagi feltételek nélkül
való, középen van az anyagban lévő forma léte és annak a formának a léte között, amely az
anyagtól és az anyagi feltételektől való elvonatkoztatás révén az értelemben van.631

Másutt a folyamatról, amely az anyagban létező formától az immateriális formáig tart,
graduális előrehaladásként,632 vagy egyenesen az anyagtól és az anyagi feltételektől való
absztrakciónak a „kisebb nagyobb mértékben” való megvalósulásaként ad számot.633
Avicennához és Alberthez hasonlóan Tamás is egyértelművé teszi, hogy az absztrakciós
folyamatnak két nagy fázisa van: az anyagtól való elvonatkoztatás, és az anyagi feltételektől
való teljes elvonatkoztatás, amely utóbbi az értelemben valósul meg. Ám az említett szerzők
nem csupán az absztrakció tanításában osztoznak, de annak kétértelmű megfogalmazásában
is. Már Avicennánál sem láttuk egyértelműnek, vajon az érzékek elvonatkoztatnak-e több630

A kifejezés értelmezéséhez lásd Cyrille Michon: Intentionality and Proto-Thoughts in D. Perlel: Ancient and
Medieval Theories of Intentionality, 325-343.
631
ST I. 55. 2 ad 2.: „de extremo ad extremum non pervenitur nisi per medium. Esse autem formae in
imaginatione, quod est quidem sine materia, non tamen sine materialibus conditionibus, medium est inter esse
formae quae est in materia, et esse formae quae est in intellectu per abstractionem a materia et a conditionibus
materialibus.”
632
DV 2. 3 ad 19.: „Ad decimumnonum dicendum, quod verbum illud est intelligendum de intellectu nostro, qui
a rebus scientiam accipit; gradatim enim res a sua materialitate ad immaterialitatem intellectus deducitur, scilicet
mediante immaterialitate sensus; et ideo oportet ut quod est in intellectu nostro, prius in sensu fuerit;”
633
4 SN d.44. q.3. a3. qc 2. ad 3: ” similitudines rerum sunt in anima et quantum ad potentiam sensitivam et
imaginativam et intellectivam, secundum majorem et minorem abstractionem a materia et materialibus
conditionibus.” (Kiemelés tőlem).
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kevesebb materiális akcidenstől, vagy a materiális függelékektől való eloldásra egyedül csak
az értelem képes. Ugyanez az eldöntetlenség Albertnél is megjelenik, és hozzá hasonlóan
Tamásnál is találunk olyan szövegeket, ahol mintha úgy beszélne, hogy az érzékelőrendszer
csupán az anyag jelenlététől való elvonatkoztatásra képes, ám képtelen arra, hogy akárcsak az
anyagi akcidensek egyikétől-másikától is megszabadítsa a formát.

Ezzel szemben más

szakaszokaz anyagtól és az anyagi feltételektől való „kisebb-nagyobb” eloldásról beszélnek,
azt sugallva, hogy már az érzékelés során (és talán már a közegben) elkezdődik az anyagi
akcidensektől való ilyen-olyan mértékű elvonatkoztatás.634 Így a graduális absztrakció
hatókörének tekintetében két interpretációs lehetőség kínálkozik Tamás sorai alapján:
(1) Amennyiben az utóbb említett interpretáció a helyes, úgy a formák
„egyszerűsödésének” világos és könnyen megragadható értelmezését leljük meg a graduális
absztrakció doktrínájában. Tegyük fel, hogy akülvilágbeli forma n számú materiális
akcidenssel inherál az anyagi dologban. A közegben az akcidensek száma legyen már csak n1,

(…)

míg az esztimatív érzékben csupán n-k. Végül az értelem az n-k számú akcidenstől is

maradéktalanul és egycsapásra absztrahálja a formát. Amennyiben ez az interpretáció tartható,
úgy az absztrakció nem más, mint fokozódó információvesztés, ám olyan információk
„kihullása”, melyek nem tartoznak az illető forma lényegéhez. Emlékezzünk vissza Avicenna
soraira: a formához mint formához nem tartoznak hozzá ezek az akcidensek, így az ezektől
való eloldás nem egyéb, mint a forma egyszerűsödése, vagy ami ugyanaz, anyagtalanságának
megvalósulása. Ez az interpretáció képes egyértelművé tenni, hogy azon túl, hogy az
intenciókat dematerializált létezés jellemzi, miként növekszik anyagtalanságuk az
érzékelőrendszerben.
(2) Amennyiben az érzékelés teljesen érintetlenül hagyja a forma anyagi függelékeit,
úgy azon túlmenően, hogy az intenciókat dematerializált létezés illeti meg, az
érzékelőrendszerben történő absztrakció kimerül a formának az anyagtól való (a materia)
eloldásában. Ebben az esetben a forma anyagi léte és tisztán immateriális létezése közötti
átmenet fázisai a következők lesznek: eloldódás a forma eredeti anyagától (közeg és érzékek),
függetlenedés az aktuálisan jelenlévőanyagi dologtól (képzelet), kvázi általános intenciók
létrejötte (esztimatív érzék).
Az eddigi vizsgálódások rámutattak, hogy számos 13. századi gondolkodóval és
Alberttel egyetemben Tamás maga is képviselte az avicennai eredetű graduális

634

Lásd az előző lábjegyzetet, továbbá a következő mondatot: „Species autem quae est in sensu causata a re
sensibili, in quantum non est omnino a conditionibus materialibus depurata, est similitudo formae secundum
quod est in materia; et ideo per eam cognoscitur particulare.” Quodlibet VII. 1 a. 3. co. (Kiemelések tőlem).
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absztrakciódoktrínáját. Néhány dolgot azonban ennek kapcsán érdemes kiemelnünk. Az
érzékelés során megvalósuló absztrakció passzív folyamat, nem keverendő össze az értelem
aktivitásával. Az így végbement „immaterializációért” a befogadók természete, azaz a testi
jellegű érzékszervek sajátosságai a felelősek. Azt is fontos aláhúznunk emellett, hogy ahogy
azt Albertnél bemutattuk, a tárgy reprezentálásának módja (pl. az, hogy a képzelet egy dolgot
bizonyos helyzet szerint jelenít meg) az intenció orgánumban való sajátos létezési módján
alapul. Az érzékelési folyamat során az intenciók mindvégig lokalizálható módon (individuáló
feltételekkel) vannak jelen az érzékelőrendszerben.635 Ez a belátás azért kulcsfontosságú a
dolgozat számára, mert az „anyagtalan recepció” és az intenciókat jellemző spirituális lét
megértésének keretéül szolgálhat. Segítségével könnyebben megközelíthetővé válik, hogy az
anyagi, testi valóságokban miként jöhetnek létre olyan formák, amelyek az immaterialitás
különböző fokozatait mutatják. A graduális absztrakció ezért világos irányt mutathat abban a
szakirodalmi vitában, mely az intenciók testi, ill. testetlen természetéről folyik.

III. AZ INTENCIÓ MINT ENS DIMINUTUM
Andrew Murrayegy konferencia-előadásában, melyet az esse intentionale tamási fogalmának
szentelt, az intenciók létét az esse diminutumfogalmával azonosította.636 Véleménye szerint ez
olyan „gyenge formája a létezésnek, mely elégséges ahhoz, hogy megalapozza a megismerési
relációt, de elégtelen ahhoz, hogy további fizikai változást okozzon.”637 Megközelítésében az
intencionális lét egyfajta „árnyékszerű” létezés, amely minden tökéletlensége ellenére ahhoz
éppen elégséges, hogy a megismerő számára egy tárgyat reprezentáljon.
Ezzel szemben R. Moser azt igyekezett igazolni, hogy a „lefokozott létezés” nem
érvényes arra az intencionális létezésre, amely a megismerőben létező szpecieszeket
jellemzi.638 Az intencionális létezésnekfokozatai vannak, ennek megfelelően az intenció

635

2 SN d. 3 q. 3 a. 3 co: „illud quod est acceptum a re singulari, non ducit in cognitionem singularitatis ejus nisi
quamdiu servantur in eo conditiones materiales individuantes illud; quod non potest esse nisi specie existente in
organo corporali, ut in sensu et imaginatione.” Ez nem mond ellent az első interpretációs lehetőségnek. Az
érzékelés képtelen a teljes elvonatkoztatásra, bizonyos materiális függelékek szükségképp hozzátartoznak az
érzékekben lévő intenciókhoz. Az intenciók lokalizálhatósága ilyen végső, a megjelölt anyag adottságaiból
származó individuális sajátosság.
636
Andrew Murray: Intentionale in Aquinas, 1993-ban megtartott konferencia-előadás. Lásd:
http://www.cis.catholic.edu.au/Files/Murray-IntentionaleinAquinas.pdf
637
I.m. 4.
638
R. Moser: Thomas Aquinas, esse intentionale and the Cognitive as such, in The Review of Metaphysics 64
(2011/6) 774-780.
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létezhet az elmén kívül, ilyenkor beszélhetünk „tökéletlenségéről”, míg a megismerésben (az
érzékekben való létezés fokozatától az intellektusban történő teljes megvalósulásáig) elnyeri
tökéletes megvalósulását.639 A külvilágbeli intenciók és a megismerés során konstituált
intenciók különbsége megfelel annak a módnak, ahogyan Tamás világ és elme különbségét az
immateriális létezés fokozataiként ragadja meg.640 Tamás számára ugyanis a tökéletlenséget
az első anyag, míg a legmagasabb rendű tökéletességet az az immateriális forma képviseli,
amelyet nem korlátoz matéria.641
A két álláspont nem is állhatna messzebb egymástól. Murray szerint minden intenció
egyetemes jellemzője a tökéletlen létezés, ezzel szemben Moser szerint a közeg intenciói
ugyan nem olyan tökéletesek, mint a dolgok formái, az érzékben és az intellektusban lévő
intenciók létezése mindazonáltal tökéletesebb, mint az anyagi formák létezése. Emellett az
intenciókat fokozatos tökéletesedés jellemzi, a hierarchia csúcsán pedig a tökéletes és
anyagtalan értelmi intenciók állnak.
Az esse / ens diminutum terminus széles körben ismert a 13-14. század skolasztikus
irodalmában, Tamásnál is előfordul néhány alkalommal. A fogalom előfordulásának
legfontosabb szöveghelye a Szentenciakommentár, ahol Tamás az eszköz (ok) természetét
vizsgálja a természeti folyamatokban.642 Az eszköz ok csupán egy elsődlegesebb ok erejében
képes hatást kifejteni, hatóképessége okáéval arányos. Ezért amikor az eszköz ok túlterjed
azon a hatáson, amely természetére jellemző volna, akkor ennek eredményeként nem egy
„teljes létező” (ens completum) jön létre, amely „szilárd természetes létezéssel” rendelkezik
(habens esse fixum in natura), hanem egy „fogyatkozott létező” (ens incompletum), mint
amilyen a látható dolog által a levegőben konstituált szín-intenció. Tamás hozzáfűzi:
az ilyesféle létezőket szokás intencióknak nevezni. Ezek bizonyos fokig hasonlóak ahhoz a
létezőhöz, amely a lélekben van, ti. a „csökkentett létezőhöz” (ens diminutum), ahogy az a
Metafizika VI. könyvében áll.643

Armand Maurer mutatott rá, hogy az esse diminutum fogalma voltaképpen egy
félrefordítás eredménye, amely a Metafizika VI arab fordításából eredt. A Tamás által a fenti
passzusban hivatkozott szöveghelyen ugyanis (1026a33) Arisztotelész a létező három
jelentésétnevezi meg: 1) a járulékos létező, 2) az igaz, 3) a kategoriális lét. Mármost
639

I.m. 776.
I.m. 777.
641
I.m. 779. Vö. ST I. 7.1. co.
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4 SN d. 1 q. 1 a. 4 qc. 2 co.
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Uo.: „et hujusmodi entia consueverunt intentiones nominari, et habent aliquid simile cum ente, quod est in
anima quod est ens diminutum, ut dicitur in 6 Metaph.”
640

176

Arisztotelész a létező két nem kategoriális értelmét „a létező fennmaradó neme”-ként
aposztrofálja, ám a το λοιπον a megfelelő arab terminus közvetítésével diminutum-má
torzult.644 Ez a félreértés tette lehetővé azután, hogy például Duns Scotus az elme fogalmait,
vagy Genti Henrik egyenesen az isteni ideákat is ens diminutumként jellemezze.645 Tamás a
fenti idézetben ugyanebben az értelemben hasonlítja a levegőben „virtuálisan” létező színintenciók létét ahhoz a nem kategoriális létezéshez, mely a lélek akcidenseit (a fogalmakat)
jellemzi, hiszen a létezés elsődleges értelemben azokat a dolgokat illeti meg, amelyek a
kategóriák alá sorolhatóak.
Ezek az összefüggések világossá teszik, hogy nem tartható minden további nélkül
Moser tézise, miszerint Tamásnál a diminuens létezés egyedül a közeg intencióira vonatkozik,
de nem érvényes a lélekben létező intenciókra. Ám az előző fejezetekben bemutatott tamási
szövegek alapján Murray tézisei sem védhetőek az általa megfogalmazott általános formában,
ugyanis nem állja meg a helyét az sem, hogy Tamás az intencionális létezést minden
szempontból tökéletlenebbnek látta, mint a természetes létezést.
Az identitástézist elemezve kitértünk arra, hogy a megismerés vonatkozásábanTamás
világos különbséget lát a megvalósultság tekintetében (a) a testi dologban potencialitásban
létező forma (aminek hangja van,nem ad ki mindig hangot), (b) a közegben létrejövő hang
(ami képes hangot adni, hangot ad) és (c) az érzékben létrejövő forma (meghallás) között. Az
átmenetet az „additio in ipsum et in actum”646 fordulattal jellemezte, a megvalósulás
folyamataként szemlélve azt. Fontos visszautalnunk arra is, hogy ugyanezek a viszonyok
Tamás szerint a többi érzék vonatkozásában is hasonlóan érvényesülnek. A potencialitás –
első teljesültség – második teljesültség megkülönböztetése A lélek sorain alapul, sui generis
arisztotelészi doktrínának tekinthető.
Ezzel párhuzamosan Tamás műveiben jelen van egy másik koncepció is, amely a
spiritualitás különféle fokozatokban történő megvalósulását proponálja, s amelynek eredetét a
formák averroesi hármas létezési módjában kell keresnünk, s amely koncepció az avicennai
többszintű absztrakcióban találja meg értelmezésének kereteit. Az arisztotelészi és az utóbbi,
muszlim tradícióra visszavezethetőelgondolás két különböző dologról beszél: az egyik (a
másodlagos teljesültség gondolatát alapul véve) egy forma fokozódó realitását, egyre
teljesebb megvalósulását mondja ki, míg a másik egy forma egyre növekvő spiritualitásának,
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Armand Maurer: Ens Diminutum: a Note on its Orgin and Meaning, in Medieval Studies 12 (1950) 216-223.
A problémát magyar nyelven Simon József elemzi bővebben, lásd Uő.:Létre nyílt lehetőség, L’Harmattan,
Budapest, 2012. 73-75.
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DA 112. 145-146.: „est additio in ipsum et in actum: additur enim ei perfectio secundum quod proficit in
actum”. Lásd a dolgozat „érzékelés mint második megvalósultság” című alpontját.
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egyszerűsödésének, nemesebbé válásának647 különféle fokozatait tételezi fel. Bármi legyen is
a viszony a két hagyomány között, a két koncepció ellentmondani látszik Murray univerzális
tézisének. Az ellentmondás feloldásához érdemes felidézni egy olyan szakaszt, ahol Tamás
hasonló problémával kerül szembe. Ha a mozgató nemesebb, mint a mozgatott, úgy az anyagi
természetű tárgy nemesebb, mint maga az érzék, vagy ami ugyanaz: az anyagban létező forma
nemesebb, mint az intenció. Tamás válasza a következő:
az egyedi érzék mégsem nemesebb, mint a közös érzék, noha a mozgató nemesebb a
mozgatottnál, s a hatásgyakorló a hatás befogadójánál, ahogy a külső érzékelhető dolog sem
nemesebb az egyedi érzéknél, noha mozgatja azt. [A külső érzékelhető dolog] azonban
bizonyos tekintetben nemesebb, amennyiben ti. aktuálisan fehér vagy édes, e tekintetben a
külső érzék potenciában van. Azonban az érzékelőerő miatt az egyedi érzék szigorú
értelemben véve nemesebb, ezért nemesebb módon is fogad be anyag nélkül. Ugyanis minden,
ami valamit befogad, azt saját módján fogadja be.648

A mozgató bizonyos értelemben (secundum quid) nemesebb a mozgatottnál, hisz amíg az
megvalósultságban van, ez csak mozgatható, azaz a mozgás tekintetében a lehetőség
állapotában van. Azonban amennyiben a dolgot nem a mozgás vonatkozásában, hanem
önmagában szemléljük, az érzék szigorú értelemben (simpliciter) nemesebb, azaz
„spirituálisabb” természetű, mint az érzékelhető dolog, mégpedig az érzékelőerő, az érzékelő
képesség miatt. Mivel pedig önmagában, szigorú értelemben az érzék nemesebb, nemesebb
módon is fogadja be a formákat, ez pedig azt jelenti, hogy a formák az érzékben „nemesebb”
módon, spirituálisabban jönnek létre, mint a dolgokban. Noha x ugyanabban a tekintetben
nem lehet nemesebb, tökéletesebb y-nál, egy másik aspektusban természetesen igazolódhat
tökéletesebb volta. Mindez az intenciók és a dolgok viszonyára is érvényes. Amikor Bacon a
formák különféle elnevezéseit felsorolja, kitér az intenciókra is, a terminus bevett,
skolasztikus használatát összefoglalva:
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DA 185. 209-221
I.m. 185. 209-220.: „non tamen sensus proprius est nobilior quam sensus communis, licet mouens sit nobilius
moto et agens paciente; sicut nec sensibile exterius est nobilius quam sensus proprius, licet moueat ipsum : est
enim secundum quid nobilius, scilicet in quantum est actu album uel dulce ad quod est sensus proprius in
potencia, sed sensus proprius simpliciter est nobilior propter virtutem sensitivam, unde et nobiliori modo recipit
sine materia: omne enim recipiens aliquid, recipit illud secundum suum modum.”
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A természetfilozófia területén általánosan elfogadott elnevezése az intenció, mivel a dologhoz
viszonyítva csak lefokozott léttel bír, [hiszen] úgymond nem [maga a] valóságos dolog, hanem
inkább a dolog intenciója, azaz hasonmása.649
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természetfilozófiában intenciónak, mivel az nem maga a dolog, hanem csupán hasonmása. Ez
az averroeszi megkülönböztetés dolog és a dolog intenciója között segít a kiindulópontot
jelentő interpretációs feszültségek feloldásában. Amint azt Bacon írja, az intenció „a dologhoz
viszonyítva” lefokozott létezés. Vagyis amennyiben az intenciókat a dolgokhoz viszonyítva
szemléljük (secundum quid), a dolgok tökéletesebb létezést mutatnak, hiszen hozzájuk képest
az intenciók pusztán okozatok. Az intenció és az őt létrehívó dolog között a viszony a másolat
és az eredeti viszonya. Ráadásul az intenció nem anyagi replika, így szemben eredetijével,
képtelen a környezetében fizikai változást előidézni. Azonban, ha szigorú értelemben
(simpliciter) tekintjük az intenció létét, az az érzékelő képesség miatt tökéletesebben létezik:
nem más ugyanis, mint az érzékelő képesség megvalósulása, a második megvalósultság
értelmében. Mivel pedig az érzéknek és a tárgynak ugyanaz a megvalósultsága, a dologban
létező formához képest az intenció ugyanannak a formának a második megvalósultságát,
tökéletesebbé válását jelenti.
Amennyiben ugyanezt az avicennai többszintű absztrakció doktrínája felől vesszük
szemügyre, hasonló következtetésre jutunk. Ha a formát mint formát (simpliciter) tekintjük,
nem tartozik természetéhez, hogy ebben vagy abban az anyagban (vagy hogy egyáltalán
anyagban) létezzék. Emiatt az intenció tökéletesebb, hiszen egyszerűbb, mivel – a korábban
tisztázott értelemben – anyag nélkül lett befogadva, és többé vagy kevésbé megszabadult az
anyagtól (és talán bizonyos anyagi járulékoktól). Mindez ugyanis nem tartozik természetéhez.
Amennyiben azonban az intenciót nem az anyagi dologban létező formával, hanem magával
az anyagi dologgal vetjük össze, ugyanarra jutunk, mint fentebb: az intenció csupán egy nem
anyagi (dematerializált) replika, olyan okozat, mely képtelen környezetére hasonló kauzális
befolyást gyakorolni, mint amely létrehívta.
Foglaljuk röviden össze az eddig elmondottakat.Tamás kifejezetten sosem tematizálta
az intenciók mint ens diminutum és az intenciók mint tökéletesebb formák közötti doktrinális
feszültséget, valószínűleg azért, mert egyáltalán nem látott ebben valódi ellentmondást.
Természetfilozófiai szempontból, a mozgó és egymásra hatást gyakorló testek felől nézve
ugyanis szigorú értelemben Murray tézise mutatkozik helytállónak. Azonban amint a
649

De multiplicatione specierum I. 1. 42-56.: „Intentio vocatur in usu vulgi naturalium propter debilitatem sui
esse respectu rei, dicentis quod non est vere res sed magis intentio rei, id est similitudo.”
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kérdéshez a lélekfilozófia (a megismerés mint második megvalósultság) vagy az avicennai
logika (a formák lényegéhez nem tartozik hozzá a sokszorozódás) felől közelítünk, az
intenciók tökéletesebb létezését kell állítanunk, és Moser tézise igazolódik. Olyan
aspektusváltásról van tehát szó, amelyet az ugyanahhoz a dologhoz való többféle
hozzáférésalapoz meg, a különböző tudományos szempontok hívnak életre.

IV. INTENCIONÁLIS LÉT: IMMATERIÁLIS VAGY FIZIKAI VALÓSÁG?

A hatvanas évek óta jelentős véleménykülönbségek mutatkoznak a szakirodalomban az
intencionális lét természetét illetően. Egyesek az intenciók immateriális természete mellett
foglaltak állást,650 míg mások éppen ellenkezőleg, az intenciók (legalábbis az érzékelés és a
közeg vonatkozásában) tisztán anyagi, testi valósága mellett törtek lándzsát.651 Amint a két
tábor közötti szakadék kiszélesedett, megjelentek közvetítő álláspontok is, melyek azt
állították, hogy anyagi mivolt és anyagtalanság nem egymást kizáró fogalmak, mivel Tamás
szerintimmateriális struktúrák létrejöhetnek tisztán anyagi entitásokbanis.652 Emellett akadt
olyan meggyőződés is, amely szerint az ellentmondások nem a tamási szövegek helyes vagy
helytelen interpretációja miatt alakultak ki az irodalomban, hanem maguk a tamási szövegek
ellentmondásosak, ezért adnak lehetőséget egymásnak ellentmondó értelmezésekre.653
Terjedelmi korlátok miatt nincs mód az irodalom részletekbe menő bemutatására. Ehelyett
kiválasztottunk néhány markáns és meghatározó álláspontot, ezekkel számot vetve
igyekszünk majd a korábbi vizsgálódásokat összefoglalva saját álláspontot kialakítani.
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1. D.W. Hamlyn dualista Tamás-értelmezése
D. W. Hamlyn Sensation and Perception című monográfiája kétségkívül az egyik
interpretációs szélsőséget képviseli, azáltal, hogy az aquinói tanítását volens-nolens,
karteziánus módon értelmezi. Az érzékelés tamási leírásában megközelítése szerint
megkülönböztethetünk egy fizikai és egy tisztán mentális folyamatot. Az előbbihez az
érzékszerv „fizikai változása” tartozik, s e fizikai változás mentén lép fel a tulajdonképpeni
„spirituális változás”, a formák immateriális befogadása a lelki fakultásban, az elmében:
Az Aquinói az érzékelést elsősorban a változás egy fajtájának tartja, mely során az érzékszerv
változáson megy át. Ám a folyamat ebben nem merülhet ki, hiszen a fizikai változással együtt
megy végbe az érzéki forma anyag nélküli befogadása is. Ez utóbbit Tamás nem az
érzékszervnek tulajdonítja, hanem olyasminek, amely a lélek fakultásában vagy az elmében
[mind] zajlik. Ez – saját kifejezésével élve – egy spirituális változás.654

A sorok tanúsága szerint a tárgy és az érzék hasonlóvá válásának tulajdonképpeni helye nem
az érzékszerv, hanem az elme.655 Ez a folyamat párhuzamosan zajlik az érzéket ért fizikai
változással – és úgy tűnik – bizonyos értelemben függetlenül. Az igazsághoz azonban
hozzátartozik, hogy Hamlyn maga is kritikával illeti az általa Tamásnak tulajdonított
elméletet, s fogyatékosságait annak tudja be, hogy Tamásnál az érzékelés filozófiai és
pszichológiai magyarázati sémái keverednek. Olvasata ugyanakkor olyan sarokkövévé vált a
szakirodalomnak, hogy a „spirituális változás” mibenléte körül kialakult vitánakcsak elvétve
akad olyan bemutatása, mely ne tőle kezdené meg a vitában kialakult pozíciók felvázolását.
Azon túl azonban, hogy Hamlyn Tamás-értelmezése markáns, jól azonosítható tételei miatt
vonatkozási pontként szolgál az intenciók létmódja körüli vitákban. Valódi súlyát az adja,
hogy olyan 19. századi tekintélyes neoskolasztikus olvasatokra épült, melyekkel Brentano
megközelítése is rokonságot mutat, s melyek olyan neves eszmetörténészeket is befolyásoltak,
mint E. Gilson.656

2. Cohen materiális olvasata
A fenti interpretációval szemben Sheldon Cohen fejtett ki megsemmisítő kritikát. Tanulmánya
méltán tett szert tekintélyre, széleskörű textuális evidenciákon és következetes anti-dualista
olvasaton alapult. A szerző Hamlyn olvasatában három tévedést azonosított: (a) a formák
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materiális és spirituális recepciója közötti különbség olyan különbség, mely egy a testi
érzékszervben lezajló fizikai folyamat és a lélekben (elmében) történő mentális esemény közt
áll fenn. (b) Az érzékelésben egy mentális, nem fizikai jellegű esemény is zajlik, valamint: (c)
a phantasma nem testi jellegű mentális kép.
Cohen tézise egyszerű: Tamás megkülönböztetése a formák természetes (materiális) és
spirituális (immateriális) befogadása között megmarad a „fizikai változás” keretei között. Az
érzékelés formájának befogadása – függetlenül attól, hogy természeti vagy spirituális módon
megy végbe – „fizikai” és nem „mentális” eseményt jelöl. Tézisét három lépésben igyekszik
igazolni. Elsőként a tamási lélekfilozófia tágabb kontextusa felől igazolja, hogy az érzékelés
nem pusztán a lélek műve, hanem az összetett testi lény aktusa. Másodszor bizonyítja, hogy
az a szubjektum, amely az érzéki formákat azok anyaga nélkül fogadja be, testi, anyagi
jellegű. Végül megpróbálja igazolni, hogy az érzékelés lényegét jelentő immateriális recepció
„fizikai változást” jelöl.
Cohen helytállóan mutat rá, hogy Tamás számára a lelki működések közül egyedül az
intellektus aktusa az, amely testi szerv közreműködése nélkül megy végbe. Az összes többi
„lelki tevékenység” – így az érzékelés is – testi orgánum révén történik, azaz az érzékelés –
akár a táplálkozás és a növekedés – a lelkes állat, a test-lélek kompozitum tevékenysége. Az
érzékelés tevékenysége és képessége a lelkes lényben, és nem a lelkes lény lelkében van.”657
Az érzékelő léleknek nem létezik „szubzisztens”, a testtől elkülöníthető aktusa,658 azaz nem
tartható fenn a dualista olvasat, mely szerint az érzékelés két párhuzamos eseményt, egy
fizikait és egy tisztán „mentális” történést jelöl. Cohen meggyőző párhuzamra lel a ST-ben a
karteziánus-dualista interpretáció és a Tamás által kritika alá vett platonikus érzékelés-elmélet
között. Tamás szerint ugyanis a platonisták azt tartják, hogy az érzékelhető tárgy közvetlenül
csak az érzékszervre hat, s e testi változás „ébreszti fel” valamiképp a lelket (sensibilia excitat
animam), hogy megalkossa a tárgy érzéki szpecieszét, annak párhuzamaként, ahogyan az
érzékelés az értelmes lelket ösztönzi a megértésre.659 Tamás álláspontjának radikális
különbsége az érzékeléselmélet iménti platonista rekonstrukciójával összevetve kétségkívül
szembeötlő: az Aquinói megközelítésében nincs az érzékelésnek olyan tisztán „mentális”,
lelki mozzanata, amely az érzékszervben történt változástól elkülöníthető volna, ezért
hangsúlyozza folyvást, hogy az érzékelés a testi szerv aktusa, s hogy az érzékelés az összetett
lény sajátja.
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Cohen következő lépése, hogy igazolja, a formák spirituális befogadása fizikai
entitásokban történik. Következtetését a Summa theologiaeből válogatott szöveghelyekkel
támasztja alá. Ezek csakugyan nem arról tanúskodnak, hogy az érzékelhető forma befogadása
a lélekben történik, hanem a befogadás helyéül az érzékszervet nevezik meg, így például a
szín spirituális recepciója (esse spirituale) a pupillán megy végbe.660 A Lélek-kommentár
szerint pedig afelől, hogy egy forma befogadása materiálisvagy immateriális módon történik-e
az dönt, hogy a befogadó a hatás elszenvedésével ugyanabba a materiális diszpozícióba kerüle mint a hatást kifejtő dolog; s ha az immateriális recepció az érzékszerv saját anyagi
diszpozícióján múlik, akkor az, ami az érzéki formákat anyaguk nélkül, „spirituális módon”
képes befogadni szükségképp anyagi természetű valóság.661
Végül Cohen változatos szöveghelyeket vonultat föl annak igazolásául is, hogy az
érzékelés során zajló „spirituális változás” (transmutatio spiritualis) „fizikai”, s nem
„mentális” változást jelöl. A Summában Tamás egy helyütt világosan kijelenti, hogy az érzék
az érzékelés tárgyától fizikai változást szenved el: sensitivum patitur a sensibili cum corporis
immutatione.662 Továbbá ugyanilyen változáson esik át a levegő is, amikor befogadja egy
tárgy színét, valamint a víz és a tükröző felületek is, a tárgyak képének visszatükrözése során,
anélkül hogy ezeknek a tisztán fizikai entitásoknak bárki „mentális” képességeket
tulajdonítana.663 A tükör például sajátos materiális diszpozíciója révén (azáltal hogy kemény,
sima és fényes) képes spirituális módon befogadni a rávetülő tárgy képét, az eredeti tárgy
anyaga nélkül. Így a spirituális recepció olyan tisztán fizikai változás, mely a testi szervben
zajlik az érzékelés során, s amelynek végeredménye, a phantasma sem mentális kép, hanem
testi valóság, mely nem a lélekben található, hanem az állati organizmusban. Cohen olvasata a
következő kijelentések segítségével összegezhető:
i.

A spirituális változás nem olyan „szellemi” természetű, mentális esemény, mely a
fizikai folyamatoktól elkülöníthető volna.

ii.

A „spirituális változás” és a „természetes változás” a „fizikai változás” két
részhalmaza.

iii.

A spirituális változás esetei a különféle tisztán fizikai jellegű tükröződésekkel
esnek egybe.
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Cohen tanulmányának maradandó érdeme, hogy megsemmisítő csapást mért a dualista
Tamás-olvasatokra. Tanulmányának megjelenése óta a nagy hagyományokkal rendelkező
dualista olvasatok eltűntek az irodalomból. Azonban a dualista vitapozíció Cohent egy olyan
radikálisan monista pozícióba kényszerítette, amely maga is súlyos egyoldalúságokkal terhelt.
Ezekre először P. Hoffmann hívta fel a figyelmet.
3. Közvetítő olvasat: Paul Hoffman
Robert Pasnau a középkori ismeretelméletnek szentelt monográfiájában dualista elméletként
értelmezi Hoffman megközelítését, mint ami elköteleződött amellett, hogy az érzékelésben
két esemény zajlik, egy fizikai és egy immateriális.664 Az így értelmezett Hoffman-tanulmány
lényegében megkülönböztethetetlenné válik Hamlyn olvasatától, s osztozik annak sorsában.
Ahhoz, hogy ne értsük alapjaiban félre Hoffman meglehetősen nehézkes, nem könnyen
érthető

megközelítéseit,665

érdemes

felvázolni

milyen

sarokpontok

között

kíván

interpretációja számára utat találni. Úgy tűnik tanulmányának megírását éppen az motiválta,
hogy elkerülhetőnek látta mind Hamlyn tarthatatlan dualizmusát, mind pedig Cohen
leegyszerűsítő monista, materiális olvasatát. Hoffmann valójában a következő tételeket
szeretné együtt érvényre juttatni:
a) a spirituális befogadás nem mentális esemény;
b) a spirituális befogadás testi szervben megy végbe;
c) a spirituális befogadás nem anyagi, hanem immateriális esemény.
Az a) tétel éppen a Hamlyntól való eltávolodást mondja ki, míg a b) Cohennel közös
platformot mutat. Ami már korántsem ennyire világos, az annak belátása, hogy b) és c) nem
ellentétesek egymással.
Hoffman sikeresnek látja Cohen tanulmányát, amennyiben világosan igazolta b-t.
Azonban Cohen tévesen feltételezi, hogy ha x esemény testi szubjektumban megy végbe,
akkor x szükségképpen maga is korporális, fizikai jellegű.666 Nincs abban ugyanis semmi
ellentmondás, hogy fizikai, testi entitásokban (pl. elme) nem testi jellegű események
történjenek meg (gondolat). Ezzel valamiféle középutat szeretne találni az intencionális léte
számára a tisztán materiális (pl. elemek) és a tisztán immateriális (pl. angyalok) létmódja
között, s teszi ezt azáltal, hogy megkísérli kimutatni, hogy Tamásnál a materiális létezésnek
664
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csakúgy, miként az immaterialitásnak fokozatai lehetnek, azaz materiális és immateriális nem
egymást kizáró fogalmak: tertium datur. Ami bizonyos szempontból „immateriális”, az nem
feltétlenül testetlen, nem szükségképp anyag nélkül létező valóság. Az „immateriális” és a
„nem fizikai” – szemben Cohen felfogásával – nem teljesen azonos fogalmak, ahogy a
„materiális” és „fizikai” kifejezések sem: lehet valami ugyanis immateriális és egyben fizikai
is.667 Hoffman az általa bevezetett szubtilis megkülönböztetéseket a materiális létezés Tamás
által leírt, különféle fokozatainak bemutatásával (elemek – vegetatív lélek – szenzitív lélek –
intellektus) kísérli meg igazolni. A létezés fokozatainak különbségét a forma sajátosságai
konstituálják, ti. hogy az illető forma sajátos aktivitása révén mennyire képes felülmúlni az
anyag korlátozottságát. A formák különféle aktivitásai lehetnek „inkább” vagy „kevésbé”
testiek, materiálisak. Az állati létmód pedig egyenesen se nem teljességgel materiális, sem
pedig teljességgel immateriális, a kettő között helyezkedik el.668
Coheninterpretációjának fontos hozadéka volt, hogy igazolta, az „immateriális” és a
„nem fizikai” kifejezések nem szinonimák. Hoffmann érdeme pedig, hogy észrevette, hogy
különbség van aközött, hogy egy esemény tisztán fizikai jellegű (materiális) és aközött, hogy
egy esemény egy fizikai valóságban megy végbe.

4. Robert Pasnau materialista olvasata
Robert Pasnau a középkori ismeretelméletet tárgyaló művében Tamás érzékeléselméletét a
modern materialista elméletekhez kívánta közelíteni. Legalapvetőbb téziseit a következő
idézet foglalja össze:
az intencionalitás és ezért a megismerés megjelenhet teljességgel testi vagy fizikai
entitásokban. Ez az állítás vitatott, és vitathatósága részben az olyan fogalmak bizonytalan
jelentésén alapul, mint a „fizikai” és a „materiális”. Hadd, fogalmazzak egyértelműen: a
„teljességgel fizikai” (wholly physical) kifejezést669 modern értelemben használom, olyan
dolgokra utalva, amelyek teljes egészében materiálisak (amint a filozófusok manapság
mondanák), minden szellemit (újfent, ahogy a filozófusok manapság fogalmaznának)
nélkülözve. Tamás szerint az emberi lények a lélek racionális részének köszönhetően nem
teljességgel fizikai entitások. Ám amellett érvelek majd, hogy Tamás az érzékelés teljességgel
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fizikai elméletét képviselte, egy olyan elméletet, mely egy modern materialista számára is
vonzó lenne.670

Pasnau maga is érzékelte a soraiban megbúvó bizonytalanságot, és a szakaszhoz fűzött
lábjegyzetében elismeri, hogy mindezzel nem világított meg túl sokat, s a kifejezésekkel
egyszerűen a kortárs használathoz kívánt igazodni. Miközben kénytelen elismerni, hogy e
fogalmak kortárs használatában is bizonytalanság és zavar uralkodik, mégis meggyőződése,
hogy a „fizikai” és a „materiális” kifejezések használata megvilágítóak lesznek Tamáselemzéseiben. Túl azon, hogy anakronizmus Tamás felfogására kortárs filozófiai pozíciókat
„ráolvasni”, Pasnau a „fizikai” és a „materiális” kifejezéseket azonos értelműnek tartja, emiatt
azokkal a szakaszokkal kerül szembe, ahol Tamás expressis verbis az „immateriális”
befogadásról vagy az érzékelhető formák materiális létével (esse materiale) szembeállított
spirituális létről beszél, vagyéppen az immaterialitás és spiritualitás fokozati voltának ad
nyomatékot. Pasnau kénytelen azt a stratégiát követni, hogy materialista módon átértelmezze
ezeket a szakaszokat. Elismeri, hogy az „immaterialitásnak” és „spiritualitásnak” fokozatai
vannak Tamásnál. Hogy miben is áll az intenciók immaterialitása és fokozati volta, arról
Pasnau kétféleképpen ad számot.
Az intenciók immaterialitása egyfelől nem egyéb, mint az a sajátságuk, hogy a
környezetről „információkat” hordoznak. Azonban ameddig a közeg pusztán nagyon durva és
primitív információkat képes közvetíteni (hang-, szín- és szagintenzitások), addig az érzékben
egyre komplexebb reprezentációk formálódnak.671 A másik stratégia, amely révén számot
kíván adni az intenciók „immaterialitásáról”, a Summa theologiae szöveghelyén alapul, ahol
Tamás arról beszél, hogy a kognitív entitások megkülönböztető jele, hogy saját formájukon
kívül más formákat is képesek befogadni.672 Így Pasnau szerint Tamás egy számítógépet
kognitív (és ebben az értelemben immateriális befogadásra képes) entitásnak fogadna el,
hiszen mérhetetlen mennyiségű információt (formát) képes befogadni, így „bizonyos
végtelenséget” mutat, amelyet Tamás az immaterialitással hoz kapcsolatba.673
Arra, hogy vajon Tamás szerint reprezentációra képes-e, azaz felmutatja-e az
intencionalitás jelenségét a közeg, a dolgozat következő fejezetében kitérünk. Pasnau
számítógép példája jól mutatja, hogy eredeti, materialista kiindulópontjának megfelelően a
tamási immaterialitás fogalmát kvantitatív összefüggésekre kívánja redukálni. Ez a redukció
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azonban több szempontból sem látszik kivihetőnek. Először is interpretációja nélkülözi a
textuális evidenciákat: adós marad azoknak a szöveghelyeknek a bemutatásával, ahol Tamás
az immaterialitást mennyiségi alapon jellemezte volna.674 Emellett nem világos a két előbb
bemutatott stratégia viszonya sem egymáshoz. E gyanúnkat erősíti az is, hogy Pasnau
elemzéseia kvantitatív megközelítésekből szükségképp átcsúsznak kvalitatív szempontok
tárgyalásba vonásához.675
A kérdés vizsgálata szempontjából a legfontosabb mégis annak felismerése, hogy
Pasnau materialista olvasatát valójában az motiválta, hogy nem látta ellentmondásmentesen
elgondolhatónak azt, hogy olyan tisztán materiális valóságokban, mint amilyen a levegő vagy
a víz, immateriális formák jöhessenek létre.676 Paul Hoffman már Cohen tanulmányában
azonosította ugyanezt a problémát, érveit később Gabriele De Anna fordította sikeresen
Pasnau ellen.677 Cohen és Pasnau ugyanis tévesen véli úgy, hogy ha egy esemény materiális
szubjektumban megy végbe, akkor szükségképpen maga is anyagi jellegű. Az intenciók
Tamás szerint megvalósulhatnak anyagi entitásokban nem anyagi módon is. A kérdést, hogy
hogyan létezhet valami anyagban nem anyagi módon, alább tisztázzuk majd. Előbb azt a
problémát kell megvizsgálnunk, hogy az intenciók materiálisak-e abban az értelemben, hogy
az anyag diszpozíciójának megváltozása hozza létre őket.

5. Anyagi változáshoz kötött intencionális változás: Perlel
Pasnau szerint „egy test számára, amilyen egy fizikai érzékszerv, egy forma befogadása
egyszerűen azt jelenti, hogy az egyik fizikai állapotból egy másikba alakul át.”678 Dominik
Perlel osztja Pasnau meggyőződését. A formabefogadás álláspontja szerint nem egy „entitás
misztikus átvétele”,679 hanem egy meghatározott anyagi diszpozíció aktualizálása.680 Ebből
persze szükségképpen következik, hogy egy új forma befogadása egyszerűen elgondolhatatlan
az anyagi diszpozíció megváltozása nélkül. Ebbe az irányba mutatnak példái is, amelyekkel a
spirituális változás fogalmát kívánja megvilágítani. Perlel első megközelítésben azt a
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változást, ahogyan a közeg továbbítja tárgyának intencióját az érzékhez, a telefonzsinórban
áramló információhoz hasonlítja. A telefonkagylóba érkezőhangok „kódolt” formában és nem
a maguk valóságában, materiálisan vannak jelen a telefonvezetékben.681 A példa azonban a
tamási koncepció leírására alkalmatlan, ha figyelembe vesszük, hogy a telefonzsinórban lévő
„információ” nem más, mint egy fizikai változásban (az elektronok áramlásában)
megnyilvánuló struktúra, szabályszerűség. A színintenciók esetében azonban nincs olyan
fizikai változás (anyagi diszpozíció megváltozása) amely az intenciókat, azaz a
színinformációt hordozhatná. Perlel másik analógiája a számítógépen kódolt információ. A
spirituális létezést olyan „elektronikusan kódolt” létezési módnak fogja fel, ahogyan egy
üzenet van jelen a számítógépben.682 Azonban ennek a „kódolt létezésnek” az alapja
szükségképpen újfent a számítógép (a hardware materiális diszpozíciójának) megváltozása. A
„kódolás” alapja ugyanis az elektronok mozgása, azaz fizikai változás. Ezzel szemben Tamás
mindvégig kitart amellett, hogy a spirituális változás nem képes természetes változást
(amelybe az elektronok mozgása szükségképp beletartozna) előidézni.683
Perlelnek tökéletesen igaza van, amikor egy új forma megjelenését nem egy forma
„misztikus átvételével” magyarázza. Egy új forma keletkezése csakugyan nem egyéb, mint a
hordozó materiális diszpozíciójának az aktualizálása, azaz szükségképpen materiális változás.
Amennyiben a spirituális változás fogalmát az első teljesültség keretei között kell
értelmeznünk, úgy Perlel, mint Pasnau álláspontját helyesnek kell tartanunk. Azonban afelett
elsiklik a figyelmük, hogy a spirituális változást Tamás nem az első teljesültség, hanem a
második teljesültség keretei között értelmezte. A levegő első teljesültsége azáltal következik
be, hogy a fény (amely nem intencionális létező) diszponálta azt. Tamás aligha zárná ki, hogy
ezzel együtt fizikai folyamatok (pl. a levegő felmelegedése) is szükségképp együtt járnak. Azt
azonban tagadná, hogy a második teljesültség (a színintenciók generálása) bármiféle anyagi
diszpozíció megváltozásával járna. A színintenciók „továbbítása” nem első, hanem második
teljesültség: pusztán egy képesség aktualizációjában, és nem egy materiális diszpozíció
megváltozásában áll. Ugyanez igaz Tamás szerint a színérzékelés esetére is. Azt a materiális
változást, amelyet a színintenciók a szemben okoznának, Tamásnál hiába is keresnénk, mivel
a szem a születéssel került első teljesültségbe. A szem második teljesültségét (a színintenciók
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spirituális befogadása, azaz az érzékelés) pusztán egy képesség aktualizálásaként, nem pedig
egy anyagi diszpozíció megváltozásaként írja le.684

6. Burnyeat spirituális olvasata
M. F. Burnyeat megközelítését nem elsősorban az intenciók mibenlétének, anyagi vagy
anyagtalan mivoltának tisztázása foglalkoztatta. A témában született munkáit Richard
Sorabjival való vitája motiválta, annak eldöntése, hogy Arisztotelész szerint az érzékelés
eseménye szükségképp megkövetel-e fiziológiai változást az érzékszervben. Az intenciók
természetének ezért Burnyeat kevés figyelmet szentel, inkább genezisük feltárásának szán
teret írásaiban.
Felfogásában az érzékelhető formák kétféle módon létezhetnek. Burnyeat saját példája
szerint egy tigris természetes formája olyan aktív erő, amely életének szervező elve, ám
ugyanez a forma egészen másként van jelen a biológus érzékszervében vagy elméjében. Itt
nem a tigris életének, hanem a tigris élete megismerésének a princípiumaként van jelen.685
Ennek a formának, azaz az intenciónak a sajátsága, hogy nem teszi befogadóját (a közeget, az
érzékszervet vagy az intellektust) olyanná, amilyenné eredeti, testi hordozóját tette: a szem
pirosat látva nem válik pirossá. Vagyis az intenciókat nem fiziológiai (természeti) változás
hozza létre, hanem spirituális / intencionális változás. Burnyeat Arisztotelész- és Tamásolvasata szerint (a két szerző álláspontja között nem érzékel különbséget) az egyetlen
változás, amely a megismerés során a megismerőben végbemegy az, hogy a nem megismerő
megismerővé válik. Vagyis az intencionális változás nem egyéb, mint a perceptív tudat
(awareness of) megjelenése: valaki, aki eddig nem hallotta, most meghallja a C hangot.686
Félreértenénk Burnyeat álláspontját, ha sorait úgy értenénk, hogy szerinte Tamásnál az
érzékelésben nincs szerepe az anyagi okoknak. Világossá teszi, hogy Tamás szerint az
érzékszervnek megfelelő anyagi diszpozícióval kell rendelkeznie (pl. a szem nedvessége stb.)
ahhoz, hogy az intenció megjelenhessen benne. Azonban egyet kell értenünk Burnyeat
disztinkciójával, miszerint ez egy statikus materiális feltétel, és nem keverendő össze azzal,
hogy a színlátásnak a szem materiális diszpozíciójának megváltozása szükségszerű anyagi
feltétele volna.
Azt, hogy Tamás a materiális (természeti) változást nem tartja az érzékelés
szükségszerű

feltételének,

Tamás

legkorábbi

műveitől

kezdve

bemutattuk.

A

684

Lásd a dolgozat második részében A lélek-kommentár szakaszait elemző III. pontot.
Burnyeat: Aquinas on Spiritual Change, 141.
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„Arisztotelész azt gondolja, amikor vöröset lát és középső C-t hall, semmi egyéb nem történik, mint hogy
vöröset lát és középső C-t hall”. Burnyeat: Aquinas on Spiritual Change, 130.
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Szentenciakommentárban, majd később a Kompendiumban is egyenesen ezzel magyarázta a
feltámadott test érzékelőképességének fennmaradásáta test impasszibilitása mellett. Ebben a
tekintetben Tamás munkáiban aligha mutatható kidoktrinális változás, Burnyeat tehát korrekt
módon, szöveghűen értelmezi Tamást az intencionális változás mibenlétének tekintetében.
Azonban Burnyeat – mivel megközelítéseit a Sorabji-vita uralja – megfeledkezettarról, hogy
az intenciók természetéről is számot adjon. Számára az intenció semmi egyéb, mint az
intencionális tudat megnyilvánulása, azaz egy „szubjektív” megismerési aktus. Tamás
azonban az intenciókhoz elsősorban nem ezen a módon, hanem ontológiai szempontok szerint
közelített: az intenciókban elsősorban egy létmódot látott, és megpróbálta e létmódot az
anyagi léttel összevetve tematizálni. Ezért Burnyeat ignorálja a kérdést, hogy az intenciók az
érzékszervben individuálisan, anyagi függelékekkel együtt léteznek.687 Úgy tűnik Burnyeat
számára az intenciók tisztán immateriális valóságok, másodlagos aktusok, és nem szentel
kellő figyelmet arra, hogy Tamásnál az intenciók (leszámítva az értelem formáit)
egyszersmind anyagi, testi valóságok is.

7. Ellentmondásos szöveghelyek a spirituális lét természetéről?
John Haldane szerint Tamás írásai az intenciók természetét illetően egyaránt textuális
evidenciákat szolgáltatnak Hamlyn mentális és Cohen materiális értelmezésére. A vitákban
szerelő felek egymással összeegyeztethetetlen megközelítései szerinte nem véletlenek: maguk
a források terheltek ellentmondásokkal.688 Másként kifejezve: a spirituális lét immateriális és
materiális természete mellett is találunk tamási szöveghelyeket.
A dolgozat második részében a „spirituális” szó jelentésének két, egymással
feszültségben lévő felfogásával találkoztunk. A Szentenciakommentárban a spiritus fogalom
általános meghatározását találtuk, olyan taxációt, amely szerint a kifejezés állítható testi
valóságokról is. A kifejezést Albert is ebben anem teológiai értelemben használta, amely
megengedi,

hogy

szubtilis

testeket

spirituálisnak

nevezzünk.

Ezzel

szemben

a

Kompendiumban Tamás saját álláspontját Ágostonhoz kapcsolja, aki a corporalis fogalmat
határozottan elhatárolta a spiritualis fogalmától. Ez a szakasz világosan kimondja, hogy az
intenciók, mint az érzékben spirituálisan létező formák, nem testi valóságok. Magának a
spiritus kifejezés különféle jelentéseinek a hagyománya is ellentmondásos tehát: egyrészt
Ágoston tekintélyével jelen van a spiritus-fogalomnak egy nem testi, szellemi értelmezése,
miközben az arab orvostudománnyal a keresztény nyugaton megjelenik a görög fiziológusok
687
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Lásd az i.m. 144. 35-ös lábjegyzetét.
John Haldane: Aquinas on Sense-Perception, in The Philosophical Review 42 (1983 April) 233-239.
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hagyománya, ahol a spiritus szubtilis testecskét jelent. De a feszültség nem csupán a spiritus
kifejezés különböző hagyományai között mutatható ki. Amikor Tamás számot ad az intenciók
létéről, az nem egyszer janus arcú leírásokat eredményez. Egyfelől ugyanis az intenciók az
immaterialitás különféle fokozatait testesítik meg, másfelől az intenciók (az értelemben
lévőket leszámítva) anyagi entitásokban létrejött formák. Amennyiben e kétféle leírást a
többszintű absztrakció keretei között értelmezzük, eltűnik látszólagos ellentmondásuk.
Azonban mivel a graduális absztrakció kétféle értelmezése között evidens szöveghelyek híján
nem tudtunk dönteni, külön-külön kell megvizsgálnunk a kérdést a két lehetséges
interpretáció tükrében.
A graduális absztrakció gyenge értelme szerint az anyagtól való elszakadás fokozatait
jelenti, miközben az érzék semmiféle anyagi akcidenstől nem képes elvonatkoztatni. Fontos
emlékeztetnünk arra, hogy Tamás az absztrakciót a dolog materiális volta és a forma
értelemben lévő immateriális mivolta közötti „távolság” áthidalásaként vezette be, azaz
Tamás szerint az érzékelés egyes fokozatai az immaterialitás egyre növekvő megvalósulását
jelentik. Milyen értelemben immateriálisak a formák ennek az értelmezésnek a keretei között?
A színek esetében az absztrakció már a közegben elkezdődik, amennyiben a szín formája
eloldódik eredeti anyagától. A többi érzettárgy vonatkozásában ugyanez a külső érzékekben
történik meg. Ezeket az intenciókat az jellemzi, hogy hordozójukban dematerializált módon
léteznek, és ez a jellegzetességük általánosan igaz marad az érzékelés teljes vertikuma
tekintetében. Az anyagtól való eloldódás következő állomása a képzelet, amely képes
elvonatkoztatni a tárgy fizikai jelenlététől, hiszen működéséhez immár nem szükséges, hogy a
dolog aktuálisan jelen legyen az észlelési mezőben. Az anyagtól való eloldódás legteljesebb
megvalósulása az érzékelés során az esztimatív érzék aktusa, amely olyan kvázi-általános
intenciókat generál, melyek nem vezethetőek le a külső érzékek nyújtotta partikuláris
információkból. Amennyiben Tamás ebben az értelemben fogta fel az avicennai doktrínát, a
denudatio a materia fordulat kétségkívül sokféle különnemű dolgot foglal magában, és az
„immateriális” vagyis az „anyag-talanság” fogalma ebben a koncepcióban többféle
értelemben szerepel. Ha ugyanis az immaterialitás teljes megvalósulása a fogalmak
jellegzetessége, akkor ehhez a jelentéshez (egyszerűség és általánosság) a legközelebb az
esztimatív érzék intenciói állnak. Amennyiben az anyagi tárgytól való eloldást és az anyagi
tárgy kauzális befolyásától való elszakadást is az „anyag-talanság”, „anyagtalanítás”
megvalósulásának tekintjük, akkor természetesen a kifejezést más értelemben használtuk,
mint az imént, ahogy ismét másként használjuk, ha a dematerializált formákat értjük alatta.
Ez utóbbi esetben ugyanis nem azt értjük anyagtalanságon, hogy egy forma elszakadt eredeti
191

hordozójától, hanem azt, hogy egy forma nem strukturálja anyagát, nem jön abban létre
szokásos módon, eredeti anyagi diszpozícióját megváltoztatva.
Amennyiben az avicennai absztrakció erős értelmét kell tulajdonítanunk Tamásnak,
akkor az immaterialitás fogalma egységes jelentésben szerepel. A denudatio a materia
fordulat egyszerűen annyit jelent, hogy az intenciók az érzékelési folyamat során egyre
növekvő mértékben eloldódnak azoktól a materiális függelékektől, amelyek a miatt jellemzik
őket, hogy anyagban jöttek létre. És mivel egy formának mint formának a természetéhez nem
tartozik hozzá, hogy éppen ebben az anyagban létezzék, az ezektől a függelékektől való
fokozatos eloldódás egyszersmind a forma fokozatos egyszerűsödését, immaterializálódását
jelenti.
Bármelyik értelmezést kell is képviselnünk, az az immaterialitás, amely az intenciókat
a külső érzéktől az intellektus felé haladva egyre növekvő mértékben jellemzi, nem
összeegyeztethetetlen a materialitással. Az intenciók ugyanis a teljes érzékelési folyamatban
individuális feltételekkel vannak jelen, ezektől teljes egészében csak az értelem képes
elvonatkoztatni. Vagyis az intenciók az érzékelés során testekben, individuálisan,
lokalizálhatóan, anyagi módon vannak jelen, miközben bizonyos – a fentebb bemutatott
értelemben – immateriális jellegzetességeket is mutatnak. A Lectura korábban is többször
idézett szakasza tökéletesen illeszkedik Tamás felfogásához az intenciók természetét illetően:
Az ilyen szpeciesz [ti. amely az érzékben befogadott] részben anyagi, részben anyagtalan.
Annak a létezésnek a tekintetében ugyanis, amivel a tárgyban rendelkezett vagy rendelkezik,
anyagtalan, hiszen ahogyan a közegben létrejött, kevesebbet tartalmaz az anyagból, mint
ahogyan a tárgyban van, és a közegben többet [tartalmaz az anyagból], mint ahogyan az
érzékszervben van. De annak a létezésnek a tekintetében, ahogyan ezután az értelemben van,
az érzékben befogadva anyagi. Mivel az érzékben úgy van befogadva, hogy az anyagi
feltételektől nincs teljességgel megfosztva.689

Az intenciók részben anyagi természetűek, amennyiben szükségképp bizonyos anyagi
feltételekkel jönnek létre az érzékszervekben és a közegben. Részben azonban immateriálisak,
amennyiben „kevesebbet tartalmaznak az anyagból”, mint „amennyit” az anyagi külvilágbeli
tárgy, hiszen olyan formák, amelyek az anyagtól illetve az anyagi feltételektől való
viszonylagos függetlenséget élveznek.
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Lectura in librum de anima, 402. 23-33.
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V. AZ INTENCIONALITÁS PROBLÉMÁJA TAMÁSNÁL

Korábbi fejtegetéseink során többféle megközelítésben (a hatástörténet feltárása, az életmű
időbeli rétegeinek kontextusában történő vizsgálat, mai szakirodalmi megközelítések
számbavétele) igyekeztük rekonstruálni egy roppant sokszínű hagyomány szintézisében
megszületett fogalom, az intencionális lét jelentését. Noha az intentionalitas kifejezés
megjelenése Tamás utáni fejlemény, maga a nyelvi rokonság is csábít, hogy megkíséreljük az
intenció és az intencionalitás viszonyának feltérképezését. Emellett jogos igényként merül fel
a dolgozattal szemben, hogy megvizsgálja annak a lehetőségét is, hogy e roppant szerteágazó
alapproblematika nem ragadható-e meg egységesebb körvonalakkal akkor, ha a vizsgálódás
eredményeit az intencionalitás modern koncepciója köré szervezzük.690 A feladat korántsem
egyszerű, ám még egy olyan negatív eredmény is, mely világosan bizonyítaná az
intencionalitás és intencionális lét problematikájának különbségét, komoly előnyökkel járna,
nem beszélve arról, hogy egy pozitív kimenetelű vizsgálódás azzal kecsegtet, hogy az antikközépkori problematika akár kortárs filozófiai vonatkozást is nyerhet.
A vállalkozás előtt azonban a következő akadályok tornyosulnak: a) nem vezet-e
anakronizmushoz, ha minden további nélkül egy modern fogalmat vetítünk vissza a
középkorra? b) az intencionalitás modernkori, alig számba vehetően sokszínű koncepciói
közül milyen elv alapján döntsünk arról, melyik meghatározást tegyük meg vizsgálódásaink
mércéjének?
Első lépésben a szakirodalomban keresünk iránymutatást kutatva, vajon találunk-e a
kortárs középkor-irodalomban olyan intencionalitás definíciót, mely alkalmas lehet
retrospektív vizsgálódásunk kiindulópontjának. Ezután az intencionalitás Franz Brentanónál
körvonalazott fogalmához fordulunk. Ha ugyanis sikerülne kimutatnunk, hogy a német
gondolkodó belátásai mögött az intencionális létre vonatkozó középkori doktrína húzódik
meg, azzal több legyet üthetnénk egy csapásra: elhárul az anakronizmus fenyegetése a
retrospektív vizsgálódások elől, egyszersmind olyan modern fogalomra tennénk szert, mely a
későbbi (mind az analitikus, mind pedig a kontinentális) koncepciók forrásának tekinthető, s
amelynek segítségével megkezdhetnénk a terminusnak megfelelő jelenségek azonosítását a
tamási életműben. A dolgozat ezt a jelenséget a tamási „kettős intencionalitás”
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Köszönettel tartozom Bene Lászlónak, aki a dolgozat kutatóhelyi vitája során e lehetőségre felhívta a
figyelmem.
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koncepciójában találja majd meg, felvázolva az intencionalitás egységes szerkezetét. Ám
mielőtt nekivágnánk a pozitív vizsgálódásnak, vegyük komolyan egy olyan jelentős filozófus
ellenvetéseit, akinek a sorai kihatottak a fenomenológiai mozgalom középkorképének
alakulására.

Et videtur quod non…
Az intencionalitás a modernkori filozófiában egy roppant szofisztikált problematikát jelent.
Egyáltalán nem valószínű, hogy a középkor merev, esszencialista elemzései akárcsak közel
kerültek volna e problematika megpillantásához. Martin Heidegger A fenomenológia
alapproblémái című előadásszövegében a következőket írja:
A viszonyulások rendelkeznek a valamire-irányulás, a valamire-irányultság struktúrájával. A
fenomenológia

a

skolasztika

egyik

terminusához

kapcsolódva

ezt

a

struktúrát

intencionalitásnak nevezi. A skolasztika az akarás, a voluntas intentiójáról beszél, azaz csak az
akarás kapcsán beszél róla. Nagyon messze van attól, hogy az intentiót a szubjektum egyéb
viszonyulásaihoz is hozzárendelje, vagy hogy ennek a struktúrának az értelmét alapvetően
megragadja. Ezért mind történeti, mind pedig tárgyi tévedés, ha, ahogyan ma legtöbbször
történik, azt mondjuk, hogy az intencionalitás tana a skolasztikából ered.691

Martin Heidegger habilitációs dolgozata középkori témájú volt: intenciója szerint Duns
Scotus kategóriaelméletét elemezte. A német filozófus sorait tehát nem söpörhetjük félre
azzal a mozdulattal, hogy teljesen járatlan volna a középkori filozófiában. Mindazonáltal
sommás ítélete – mint azt igazoljuk – téves. Ez a tévedés azonban már csak meggyökeresedett
volta miatt is érdemes a vizsgálatra,692 nem beszélve arról, hogy termékeny tévedésről van
szó: hasznos szempontokat kínál a probléma felgöngyölítéséhez. Egyelőre még a
problematika felszínén megmaradva, sommázzuk a német filozófus kritikáját:

1. A skolasztika ismeri ugyan a valamire-irányulás struktúráját, ezt intenciónak nevezi,
de kizárólag az akarati aktusokkal kapcsolatban említi.
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Martin Heidegger: A fenomenológia alapproblémái, Osiris, Budapest, 2001. 78.
Többek között a fenomenológiai mozgalom történetének neves szakértője, Herbert Spiegelberg is ezen a
meggyőződésen volt. Lásd Herbert Spiegelberg: Scholastic intention and intentionality according to Brentano
and Husserl, in Linda McAlister (ed.): The Philosophy of Franz Brentano, Duckworth, 1976.
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2. Az intenciót a skolasztika nem kapcsolta a szubjektum egyéb viszonyulásaihoz (pl.
észlelés)
3. A skolasztika e struktúra (valamire-irányulás vagy intentio) alapvető értelmét
elmulasztotta megragadni.
Az első két kritika tárgyi tévedés. A dolgozat bőséges anyagot kínált annak belátásához, hogy
az intentio nem pusztán az akarati aktusok sajátja. De milyen szöveghely lebeghetett
Heidegger szeme előtt, amikor ilyen sommás ítéletet fogalmazott meg? A keresett szakasz
akár tamási is lehetne, hiszen az Aquinói a Summa Theologiaeben az akarat tárgyalása
kapcsán adja meg az intentio kifejezés nominális definícióját: „intentio, sicut ipsum nomen
sonat, significat in aliquid tendere.”693 A szakasz kétségkívül az intenció mint szándék
mibenlétét vizsgálja, és az egész questio az akarat problémakörébe illeszkedik. Tamás
félreérthetetlenné is teszi, hogy az intentio ebben az értelemben az akaratra tartozik:
Mármost az intenció mindenekelőtt elsődlegesen (principaliter) arra vonatkozik, ami egy cél
felé mozgat […] márpedig az akarat mozgat minden más lelki képességet egy cél felé, miként
azt fentebb kifejtettük. Így nyilvánvaló, hogy az intenció tulajdonképpeni értelemben az
akarathoz tartozik.694

A szakaszban kifejtettekkel alighanem az egész skolasztikus hagyomány egyetértene. A
„szándék”, intenció kifejezést ugyanis a keresztény nyugat a valamire törekedni (intendo)
igéből származtatta, és az „intenció” ebben az értelemben kétség kívül az akaratra tartozik.
Ez, és hasonló szakaszok vezethették félre Heideggert is. Így a továbbiak kifejtéséhez
elengedhetetlen újra leszögeznünk, hogy az intentio kifejezés – noha fenntartjuk a „valami
másra irányulás” vezető értelmét –, többjelentésű, és jelentéseinek köre messze túlterjed a
szigorú értelemben vett akarati irányulásokon. Ezt a felfogást Tamás más szakaszai csakúgy
támogatják,695 mint a skolasztika általános felfogása Duns Scotustól696 Hervaeus Natalisig, a
szerzőig, akinél az intentionalitas kifejezés először bukkan fel a szellemtörténetben:
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ST I-II. 12. 1. (Kiemelés tőlem): „intentio, sicut ipsum nomen sonat, significat in aliquid tendere. In aliquid
autem tendit et actio moventis, et motus mobilis.” Az idézet a Leonina kiadást követte. A Summa másik elterjedt
kiadásában azonban (S. Thomae Aquinatis Summa Theologica, P. Marietti, Taurini, 1922. Tomus II. p. 77.) az
idézet így szerepel: „intentio, sicut ipsum nomen sonat, significat in aliud tendere.” (kiemelés tőlem). Az
intenció tehát „valami másra irányulást” jelent a Marietti kiadás alapján. A későbbiekben ehhez a jelentéshez
ragaszkodunk a tamási intencionalitás teljesebb értelmének körülhatárolásakor.
694
„intentio primo et principaliter pertinet ad id quod movet ad finem […] Voluntas autem movet omnes alias
vires animae ad finem, ut supra habitum est. Unde manifestum est quod intentio proprie est actus voluntatis.”
695
DV 21. 3 ad 5. A szakaszban Tamás világossá teszi, hogy az intentio többértelmű, „ekvivok” fogalom. Az
intenciókról csakúgy beszélhetünk az akarat, mint az értelem kapcsán. Röviddel később pedig az intentio –
tendere összefüggést kifejezetten az értelemhez kapcsolja, és cél-oksági, teleológiai összefüggésbe állítja: DV
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Megjegyzendő, hogy az intenció mind az akaratra, mind az értelemre kiterjed. És mivel
nyilvánvaló, hogy az intenció valami másra való irányulást fejez ki, az intenció csakúgy
hozzátartozik a saját tárgyára irányuló akarathoz, mint az értelemhez, mikor az saját tárgyára
vonatkozik.697

Már most fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy az intentio – tendere összefüggést
Tamás azért köti az akarathoz, mert az akarat is a mozgatás, a mozgás kategóriája alá esik
(akárcsak, mint azt később igazoljuk, a tamási intencionalitás lényege is).698 Aligha sietjük el
tehát az ítéletet, ha azt állítjuk, Heidegger első két kritikája tévedésen alapul. A harmadik
kritika (a skolasztika nem ragadta meg a struktúra lényegét) azonban jóval alaposabb
megközelítést igényel, mint a korábbi két tézis cáfolata. A soron következők felfoghatóak
akár e feladat teljesítésének is.
Valóban történeti és tárgyi tévedés azt képviselni, hogy „az intencionalitás tana” a
skolasztikából ered? Másként feltéve a kérdést: a „skolasztika” vagy Aquinói Szent Tamás
meglátta-e egyáltalán az intencionalitásnak nevezett struktúra lényegét?

A kérdés

megválaszolása – összetett volta miatt – körültekintő módszertani stratégiát igényel.

22. 13.: „Alium vero actum habet, qui competit ei secundum id quod ex impressione rationis relinquitur in
voluntate. Cum enim proprium rationis sit ordinare et conferre, quandocumque in actu voluntatis apparet aliqua
collatio vel ordinatio, talis actus erit voluntatis non absolute, sed in ordine ad rationem: et hoc modo intendere
est actus voluntatis; cum intendere nihil aliud esse videatur quam ex eo quod quis vult, in aliud tendere sicut in
finem. Et ita intendere in hoc differt a velle, quod velle tendit in finem absolute; sed intendere dicit ordinem in
finem, secundum quod finis est in quem ordinantur ea quae sunt ad finem.
696
In II. Sent. (Opus Oxon.) dist. 38. (Opera Omnia, Wadding (ed.) XIII. 399.): „Intendere enim dicit in aliud
tendere, hoc potest accipi generaliter, sive ab alio habeat quod in illud tendat, sive a se movente se in illud.
Potest etiam tendere in aliquid, sicut in objectum praesens, vel ut in terminum distantem vel absentem.”
697
Idézi Judith Dijs: Hervaeus Natalis versus Radulphus Brito, in S. F. Brown – T. Dewener – T. Kobusch
(eds.): Philosopphical Debates at Paris in the Early Fourteenth Century, Brill, Leiden – Boston, 2009. 218. n.
14.“Sciendum est igitur quod intentio pertinet tam ad voluntatem quam ad intellectum. Et quia videtur quod
intentio importet tendentiam in quoddam alterum, intentio convenit tam voluntati tendenti in suum obiectum
quam etiam intellectui respectu sui obiecti”. (Kiemelés tőlem).
698
Ezt Tamás számos szakasza megerősíti pl. ST I-II 12. 5.: „Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est,
intendere est in aliud tendere; quod quidem est et moventis, et moti. Secundum quidem igitur quod dicitur
intendere finem id quod movetur ad finem ab alio, sic natura dicitur intendere finem, quasi mota ad suum finem
a Deo, sicut sagitta a sagittante”. Fontos újra emlékeztetnünk az intencionalitás-problematika bevezetéseként,
hogy a dolgozatban korábban kimutattuk, hogy Tamás a kognitív aktusokat is a motus kategóriája alatt tárgyalja.
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1. A fejezet stratégiája
Az intencionalitás történetét feldolgozó irodalom jól ismert ténye, hogy az intencionalitás
kifejezés (intentionalitas) a 14. században jelenik meg a domonkos Hervaeus Natalis egyik
írásában. A kifejezést tehát hiába is keresnénk Tamás életművében. A soron következő
vizsgálódásokban ennek ellenére igazoljuk majd, hogy a jelenséget, melyet a 19-20. századi
filozófia intencionalitás néven azonosított, Tamás ismerte, és figyelemreméltóan szofisztikált
elemzésekben exponálta azt.

1.1. A vállalkozás nehézségei
Az igazolás útja első pillantásra egyszerű: állítsuk középpontba azt a jelenséget, melyet a 1920. századi filozófia intencionalitás címszó alatt azonosított, majd azonosítsuk a jelenséget a
tamási korpuszban. A látszólag triviális vállalkozás azonban gyorsan zátonyra fut: a jelenség
pontos azonosításához pontos – és ami még fontosabb – általánosan elismert definícióra volna
szükségünk. Ilyen definícióval pedig aligha rendelkezünk. Mivel

a

középkorkutatás

mai

fősodrát az analitikus megközelítések képezik, a keresett tradíciót keressük először az
angolszász tudatfilozófia terepén. Antony Lisska, az analitikus tomizmus híres képviselőjének
sorai azonban óvatosságra intenek:
A kortárs tudatfilozófiában az intencionalitás elmélete a különböző filozófusok számára
különböző dolgot jelent. Az intencionalitás fogalma inkább „családi hasonlósághoz” hasonlít,
semmint egy olyan fogalomhoz, amelyhez a szükséges és elégséges feltételek pontosan
meghatározott készlete tartoznék.699

Hosszasan idézhetnénk a különféle kézikönyveket a tudatfilozófia területéről, ám ezek
segítségével konszenzusos alapon vagy olyan semmitmondó deskripciókhoz jutunk, melyek
alkalmatlanok a jelenség pontos azonosításához, vagy a megközelítések olyan zavarba ejtő
sokféleségét tapasztaljuk az intencionalitás lingvisztikai megközelítéseitől (pl. Chisholm,
Fodor) az evolúciós biológia ihlette teleológiai modellekig (Millikan, McGinn), vagy az
információelmélet motiválta koncepciókig (Dretske); hogy a megközelítések sokszínűsége
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Antony Lisska: “Medieval Theories of Intentionality: from Aquinas to Brentano and Beyond” in C. Paterson
– M. S. Pugh (eds.): Analytical Thomism: Traditions in Dialogue, Burlington, Ashgate, 2006. 150.
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lehetetlenné teszi egy olyan mindenki által elfogadott érdemi definíció megalkotását, mely
elfogulatlan kiindulópontul szolgálhatna retrospektív vizsgálódásunkhoz.700
Ha ezek után kontinensünk felé fordulunk, az intencionalitásról szóló robusztus
irodalomra találunk a fenomenológiai tradíció szerzőinél. A mozgalom alapító atyja Edmund
Husserl, akinek a problematika legrészletesebb, legkifejtettebb megközelítéseit köszönhetjük
a filozófiai irodalomban. Ám nem szükséges a transzcendentális fordulatra hivatkoznunk
ahhoz, hogy kétségeket ébresszünk a husserli páratlanul szofisztikált megközelítéseknek a
tamási „naiv realista” filozófiára való alkalmazhatóságával kapcsolatban. Husserl az
intencionalitás lényegét már a Logikai vizsgálódásokban is az értelemadásban látta. Mivel
pedig az intencionalitásban hathatós eszközt látott a naturalizmus és a pszichologizmus ellen
folytatott eredményes küzdelemhez, deskripcióiban törekedett eltekinteni az intencionalitás
„hordozójától”. Vizsgálódásai tulajdonképpen eltekintenek attól, hogy az intencionalitás egy
emberhez, egy állathoz vagy más tudatos természethez tartozik, és a fenomént törekedtek az
ahhoz

szükségképpen

hozzátartozó

fiziológiai

és

kauzális

faktumoktól

teljesen

elvonatkoztatva vizsgálni.701 Mint azt látni fogjuk, alaposan megcsonkítanánk az
intencionalitás eseményének tamási megközelítését, ha abban csupán értelemadást látnánk.702
Elég arra hivatkoznunk itt, hogy Tamás szerint már az érzékelés aktusai is az intencionalitás
jelenségét mutatják. Ennél is fontosabb azonban, hogy az intencionalitás elválaszthatatlan az
intenciók genezisétől, így azoktól a kauzális-fizikai folyamatoktól, melyek az intencionalitást
konstituálják. Ezek a folyamatok – mint azt a kettős intencionalitás koncepciójának
bemutatásakor látni fogjuk – nem járulékosak magához a struktúrához képest, hanem éppen
magát az intencionalitás eseményét alkotják. Másként kifejezve: a fizikai kauzalitás
teleológiai szövete nem az értelemképződés mellékes függeléke, hanem maga az
értelemképződés.
A többirányú bizonytalanság láttán a középkor-irodalomhoz fordulunk. Ezt tesszük a
következő pontban. Ám mint az a tárgyalás során kiderül majd, a középkori filozófia neves
szakértői vagy egyszerűen köztudottnak tekintik az intencionalitás fogalmát, vagy a
tudományos tisztesség nevében avégett, hogy ne szűküljenek be már a kiindulópontban a
700

Jó áttekintésül szolgál William Lyons: Approaches to Intentionality, Clarendon, Oxford, 1995.
Dan Zahavi: Husserls Phenomenology, Stanford University Press, Stanford, 2003. 13.
702
Bármilyen elismerően szóljunk is Arno Anzenbacher óriási erudícióval és innovatív leleményességgel megírt
disszertációjáról, melyben a tamási és husserli intencionalitást vetette össze (Arno Anzenbacher: Die
Intentionalität bei Thomas von Aquin und Edmund Husserl, Oldenbourg Verlag, Wien – München, 1972.), a
szerző nem látja, ill. figyelmen kívül hagyja az intencionalitás tamási megközelítésének teljes struktúráját.
Emellett kétségeinket kell kifejeznünk az interpretáció kellően óvatos voltát illetően, mely minden aggály nélkül
képes közös alakra hozni a transzcendentális fordulat utáni fenomenológus és a realista Tamás ismeretelméletét.
701

198

kutatáslehetőségei, olyan tág fogalmakból indulnak ki (mint például az esse intentionale
terminusa), melyek végül meghiúsítják a problematika világos körülhatárolását.

1.2. A választott stratégia
Számot vetve a vázolt nehézségekkel, a dolgozat azt a stratégiát választja, hogy az
intencionalitásnak olyan koncepcióját tekinti kiindulópontnak, amely mind a fenomenológiai,
mind pedig az analitikus megközelítések közös eredetének tekinthető, Franz Brentano
koncepcióját. Mint az ismeretes, Husserl Brentano tanítványa volt, miként Roderick Chisholm
– aki révén az analitikus filozófia köztudatába kerül a problematika –, maga is Brentano
téziseit tekintette gondolkodása kiindulópontjának. Brentano gondolataihoz tehát mind a
fenomenológiai, mind pedig az analitikus tradíció így vagy úgy, de viszonyul. Ezért ha
tisztázzuk a tamási koncepció viszonyát a brentanói intencionalitás koncepciójához, e mátrix
révén a két tradícióhoz való viszony leképezésének elvi lehetősége is megnyílik.703
Ahelyett azonban, hogy kortárs koncepciók felől tárnánk fel a brentanói intencionalitás
fogalmát, majd egy második lépésben a fogalmat Tamás írásaira vetítenénk, azonosítva a
fogalom alá rendelhető problémákat; a történetietlen anakronizmus veszélyét elkerülendő,
inkább fordított eljárást követünk. Brenatno maga hivatkozik koncepciójának skolasztikus
eredetére, így komolyan véve a német gondolkodó saját utalását, azokat a fogalmakat,
melyeket az intencionalitás deskripciója során alkalmaz, Tamás felől világítjuk majd meg. Az
expozíció remélhetően nemcsak Brentano alapfogalmait teszi világosabbá, hanem azokra a
dilemmákra is fényt vet, melyekbe a német gondolkodó – éppen a problematika skolasztikus
eredete miatt – szükségképp belesodródott.
Eljárásunk tehát sajátos körszerkezetet mutat. Az intencionalitás brentanói fogalmát
Tamás sorai segítségével világítjuk meg, majd az így nyert koncepciónak megfelelő
jelenségeket azonosítjuk azután a tamási életműben. De nem kerül így az egész fejezet
vizsgálódása hibás körbe? Nem, mivel nem arról van szó, hogy egy előre megkonstruált
Tamási koncepciót vetítenénk rá Brentanóra, hogy azután meglepetést színlelve alkalmasnak
találjuk a német gondolkodó megközelítését középkori témánkhoz. Ehelyett a dolgozatban
eddig már igazolt összefüggéseket használjuk fel arra, hogy segítségükkel azokat a brentanói
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Ezt az utat a dolgozat pusztán megnyitja, részletes kifejtése egy önálló értekezésre tartozna.
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fogalmakat megvilágítsuk, melyeket az intencionalitás körülhatárolása során felhasznál, s
melyek skolasztikus eredetére maga hivatkozott.

1.3. A vizsgálódás tétje: a dolgozat egysége.
A dolgozat befejező részének tétje túlmutat azon, hogy egyszerűen bemutassuk Tamás
intencionalitásra vonatkozó tanítását. A fejezet során elnyert koncepció ugyanis módot nyit
számunkra, hogy a dolgozat szerteágazó vizsgálódásait egységes problémahorizontba
rendezzük. A később bemutatásra kerülő tamási kettős intencionalitás koncepciója ugyanis
összekapcsolja a mozgás (identitástézis), második aktualitás, és a tudatosság jelenségének a
dolgozatban korábban elemzett nagy témáit, és e szintézis révén, világos, jól megragadható
kapcsolatot teremt az intencionális lét sokrétű problematikájával.

2. A mai Tamás-kutatás az intencionalitásról

Meglehetősen elterjedt a Tamás-kutatók között, hogy az intencionális lét terminusára olyan
létmódként tekintsenek, amely a kognitív és a megismerésre képtelen létezőket képes
egymástól elhatárolni.704 Mivel pedig minden megismerés szükségképp valaminek a
megismerése, ezért innen egyetlen ártatlannak látszó lépés azt feltételezni, hogy az
intencionális lét és intencionalitás kifejezések koextenzívek. Egy ilyen azonosításra már az
„intencionalitás” és az „intencionális” kifejezések közötti nyelvi rokonság is csábít,
szükségtelen azonban a kézenfekvőnek látszó gondolatsor hosszasabb cáfolata: a dolgozat
korábbi szakaszai kiterjedt anyagon igazolták az álláspont hamisságát.
Másik elterjedt stratégia az irodalomban, hogy az intencionalitás fogalmát ismertnek
véve, a problematika tárgyalását a gondolat (fogalom) és annak tárgya között fennálló reláció
tárgyalására korlátozzák.705 A korábbi fejezetben utaltunk rá, hogy egyáltalán nem magától
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Robbie Moser: Thomas Aquinas, Esse Intentionale, and the Cognitive as such, in The Review of Metaphysics
64 (2011/6) 764. A hivatkozott szerzőket lásd tanulmányának 3. lábjegyzetében.
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Az egyik legvilágosabb példája e stratégiának P. Sheehan (Peter Sheehan: Aquinas on Intentionality, in A.
Kenny: Collection of Critical Essays, Notre Damme UP. 1967. 307-321.). A megközelítés rendkívül elterjedt a
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értetődő, hogy rendelkezünk az intencionalitásnak egy mindenki által többé-kevésbé
elfogadható, pontos fogalmával, továbbá világossá tesszük majd, hogy az intencionalitás
Tamás szerint az érzékelést is megilleti, így a problematika bemutatása rendkívül leszűkül, ha
ezt a stratégiát követjük.
Noha az intencionalitás terminust a kortárs filozófusok többsége a kognitív
viszonyulásmódokhoz kapcsolja, mégsem szükségszerű, hogy az esse intentionale és az
intencionalitás fogalmakat a kognitív létezők sajátságának tekintsük. Akad olyan úttörő
elképzelés is, amely az intencionalitás fogalmát nem korlátozná a kognitív létezők körére (ld.
Klima).
A következőkben a vonatkozó irodalom egyfajta keresztmetszetét adjuk, a
megközelítések jellegzetes típusait kiemelve. Bemutatjuk azt az álláspontot, mely szerint
Tamásnál az ”esse intentionale” és a „megismerő” kifejezések azonos értelemben
szerepelnek, anélkül hogy eközben az „intencionalitás” terminusra kifejezett utalás történne
(M. Tweedale). Ezt követően bemutatjuk azt az álláspontot, mely az intencionális lét
terminusban a kognitív intencionalitás sajátságát véli felfedezni (R. Pasnau), vázoljuk azt az
újszerű elképzelést, amely az intencionalitás fogalmát kiterjesztené a nem kognitív létezőkre
is (Klima Gyula), végül áttekintjük D. Perlel megközelítését, aki a középkori intencionalitás
tárgyalása során alaposabban számot vet Brentano koncepciójával is.

2.1. Tweedale azonosságtézise
Martin M. Tweedale szerint az értelmezési zavar, amely Arisztotelész görög interpretátorainál
ébredt az arisztotelészi immateriális recepció jelentését illetően, Tamás intencionális létről
szóló ellentmondásos doktrínájában kulminál.706 A görög interpretátoroknál ugyanis többékevésbé már világosan kivehető a tendencia, hogy egy forma immateriális létezését
azonosnak tekintsék annak megismerésével.707 A szerző tanulmánya már csak a történeti
anyag feldolgozása miatt is figyelemreméltó, ahogy arra az ókortól érvényesülő tendenciára is
alapvetően helyesen hívja fel a figyelmet, mely egy forma anyagtalanságát megismertségével
azonosítja.

kutatók között, hosszasan lehetne sorolni a tanulmányokat, amelyek az intencionalitás fogalmát köztudottnak
véve, a tamási intencionalitást a jelentés problémájára redukálják.
706
Martin M. Tweedale: Origins of the Medieval Theory that Sensation is an Immaterial Reception of a Form,
Philosophical Topics, 20 (1992/2) 228.
707
I.m. 221-225.
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Tweedal alaptézise, hogy Tamás egyszerűen azonos dolognak tekinti a megismerést az
immateriális létezéssel. Markáns interpretációját a Summa theologiae szakaszaira alapítja,708
rámutatva, hogy ez az azonosítás vezet el szükségszerűen ahhoz az ellentmondáshoz, amely a
Summa, és A lélek-kommentár között kimutatható, mivel a kommentár megengedi a formák
immateriális létezését a médiumokban is, miközben azok nem kognitív entitások. Ennek
kapcsán felteszi a kérdést, vajon a Summa és a kommentár megírása közötti néhány évben
Tamás megváltoztatta volna nézeteit?709 A peripatetikus kommentár-tradíció üde kivételét
Albertben látja, aki szerinte a megismerést nem azonosítja az immateriális létezéssel, hiszen
számára a megismerés ítélet, amely a központi érzékben történik (nagy vonalakban ez a
szerző Arisztotelész-olvasata is).
Tweedal első pillantásra meggyőzőnek tűnő, ám valójában nem elég széleskörű
textuális evidenciákon alapuló tézisét fontos tekintetbe vennünk. Ugyan maga a szerző
tanulmányában nem használja az intencionalitás kifejezést, mivel természetes kísértést érzünk
a „kognitív” terminusról az „intencionalitás” terminusra való áttérésre, ha igazolódna, hogy az
anyagtalanság megismertség, mi sem természetesebb azt is feltételezni, hogy az
anyagtalanság és intencionalitás egybeesik Tamásnál.
Annak belátása, hogy tévedés az ellentmondást a Summa theologiae és A lélekkommentár között keresnünk, nem igényel hosszabb bizonyítást. A dolgozat korábbi részei
világosan igazolták, hogy a médiumokban megvalósuló intencionális létezés gondolata a
legkorábbi munkáktól kezdve jelen van Tamás életművében. Tweedale tézisét a Summa
theologiae szakaszaira alapítja, melyek a megismerést egyértelmű korrelációban szemlélik az
anyagtalansággal. Ezeket a szakaszokat korábban elemeztük, és csakugyan világossá teszik,
hogy az immaterialitás Tamás szerint a megismerés szükségszerű feltétele. Ám a döntő
szempont sokkal inkább az, hogy vajon az immaterialitás, azaz az intencionális lét Tamás
felfogásában a megismerés elégséges feltétele is egyben? Egyértelmű válaszunk: nem. Ezt
pedig számos szöveghelyen igazolhatjuk, lássuk például a korábban már előkerült szakaszt a
Lélek-kommentárból:
szagolni azt jelenti, hogy valamilyen hatást úgy szenvedünk el az illattól, hogy érzékeljük azt.
A levegő azonban nem oly módon szenved hatást, hogy érzékel – mivel nem rendelkezik
érzékelő képességgel –, hanem úgy, hogy érzékelhetővé válik, amennyiben ti. médiuma az
érzékelésnek.710
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I.m. 217.
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A levegőben lévő intenció potencialitásban van az érzékben lévő intencióhoz képest. Az
pusztán érzékelhető, míg ez érzékelt. A kettő közötti különbség Tamás szerint az, hogy az
utóbbi esetben az aktusazonosság egy érzékelő képességgel rendelkező lényben megy végbe.
Twedale tehát téved, amikor ellentétet lát A lélek-kommentár és a Summa sorai között, és
ugyanazon okból téved akkor is, amikor Tamásnak az intencionális lét = kognitív mivolt
azonosítást tulajdonította. A spirituális lét szükséges, de nem elégséges feltétele a kognitív
mivoltnak. Ehhez további feltételeknek is teljesülnie kell, így például annak, hogy az
intencionális létnek egy kognitív képességben kell fennállnia. Vagyis a megértés Tamásnál
nem pusztán egy mi (forma) befogadása. Nem is pusztán egy forma befogadása hogyanjának
(intencionális módon) kérdése, hanem a befogadás tudatos befogadás, és ez a befogadás
amibenjének, az érzéknek köszönhető.

2.2. Pasnau kognitív intencionalitás kritériuma
Vizsgálódásainkat egy másik markáns, nagy visszhangot keltett Tamás-olvasat vizsgálatával
folytatjuk. R. Pasnau olvasatának a jellegzetességei a következők: a) a formák intencionális
befogadását (esse intentionale) Tamás kognitív kritériumnak tekinti.711 Mivel pedig a
közegben bizonyos formák képesek intencionálisan létezni, ebből egyenesen következik, hogy
b) Tamás szerint a közeg kognitív létező.712 Pasnau igyekszik ezt a nemkívánatos közvetlen
következményt tompítani azzal, hogy inkább úgy fogalmaz, hogy a közeg „participál”
ugyanazokban a tevékenységekben, amelyek a kognitív fakultásokat jellemzik. Vagyis úgy
tűnik Pasnau olvasata számára elkerülhetetlen az a nemkívánatos következmény, miszerint a
közeg Tamás felfogásában kognitív entitás, igaz csupán lefokozott, teljességgel rudimentális
formában, és nem olyan eminens módon, mint ahogyan a megismerés jelenségét a kognitív
fakultások bemutatják.713
Pasnau hasonlóságot látott Franz Brentano intencionalitás-koncepciója és Tamás
intencionális létre vonatkozó felfogása között is, a hasonlóság pedig az inexisztenciában áll.
Pasnau szerint ugyanis „az intencionalitást mindkettő egyfajta létezésnek tekinti”.714 Vagyis
úgy tűnik, hogy a szerző által Tamás műveiben azonosított kognitív kritériumban a tamási
intencionalitás kritériumát is látnunk kell. A szerző szóhasználata is ezt igazolja: az
711

„intentional reception of forms is Aquinas’s criterion for cognition.” Lásd R. Pasnau: Theories of Cognition,
50.
712
Uo.
713
Uo. Továbbá Pasnau téziseinek rövid összefoglalását lásd uő.: What is Cognition? A Reply to Some Critics in
American Catholic Philosophical Quarterly 76 (2002) 483-90.
714
R. Pasnau: Theories of Cognition, 35.
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intencionális lét tamási kifejezését gyakorta váltja fel egyszerűen az intencionalitás
terminussal,715 igaz Pasnau folyamatosan hangsúlyozza, hogy – Brentanóval ellentétben – az
intencionalitás Tamásnál nem mentális jellegzetesség.716
Pasnau értelmezéséből számos probléma ered. Először is, ahogyan arra A lélek II. 12
kapcsán az imént újra rámutattunk, a közegben lévő intenció Tamás szerint a közeget nem
érzékelővé, hanem csupán érzékelhetővé teszi. „A levegő azonban nem oly módon szenved
hatást, hogy érzékel […], hanem úgy, hogy érzékelhetővé válik”.717 A szöveg világossá teszi,
hogy ha egy x-ben egy F érzékelhető módon van jelen az nem ugyanaz, mint ha x-ben egy F
érzékelt módon létezik. A lélek-kommentárral kortárs De sensu-kommentárban pedig annak
kapcsán, hogy Arisztotelész felteszi a kérdést: „miért van az, hogy egyedül a szem lát, és
semmi más azok közül, amikben képmások tükröződnek”,718 Tamás világossá teszi, hogy az
„apparitio”, azaz az intenció megjelenése a szem felületén nem azonos magával a látással.719
Mint arra Tweedale kritikája kapcsán kitértünk, a látásnak Tamás szerint egy forma
intencionális létezése szükséges, ám nem elégséges feltétele. Az intencionális létezésnek egy
sajátos „helyen” kell fennállnia, ti. a kognitív fakultásban. A De sensu-kommentár ugyanezt
erősíti meg: a megismerés szükséges feltétele az is, hogy a forma intencionálisan egy kognitív
fakultásban jöjjön létre.720 Ugyanezen az alapon érvelt Pasnau interpretációjával szemben D.
Perlel, M. Burnyeat, J. O’Callaghan is.721
Pasnau interpretációja és annak inkonzisztens következményei egyenesen származtak
alaptörekvéséből, ti. hogy kimutassa, Tamás a megismerés jelenségét tárgyaló szakaszaiban
egy kognitív kritérium kidolgozásán fáradozott. Azóta többen kimutatták e tézis
tarthatatlanságát. Gabriele de Anna felhívta a figyelmet rá, hogy azoknak a szakaszoknak a
szövegkörnyezete, amelyekre Pasnau a kognitív kritérium kapcsán hivatkozik, nem támogatja
a meggyőződést, hogy Tamás célja valóban egy ilyen kritérium kimunkálása lett volna.722
Pasnau a megismerés jelenségét Tamásnál – legalábbis az érzékelés tekintetében –
megpróbálta a kortárs interpretációk számára vonzó módon, materialista felfogásban
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bemutatni, pusztán kvantitatív szempontokat érvényre juttatva (egy entitás több formát képes
befogadni intencionálisan), eltekintve a kvalitatív kondícióktól.723 Tamás felfogásában
azonban éppen ez az ignorált minőségi dimenzió a döntő: a megismerésnek nem elégséges
magyarázata az, ha valamely entitás képes saját formáján kívül más formákat is „felvenni”,
intencionális lét szerint (Pasnau megfogalmazásában „információként”) befogadni. A levegő
és az állat között Tamás szerint nem az a mennyiségi különbség a döntő, hogy a levegő csak
színintenciót képes befogadni, míg egy állat számos egyéb formát is. Szemben Pasnau
értelmezésével, egy szuperszámítógép Tamás szerint pusztán azáltal, hogy közel végtelen
mennyiségű információt (formát) képes befogadni, még nem válnék kognitív, intencionalitást
mutató létezővé. Mint azt álláspontunk szerint M. Burnyeat helyesen emelte ki, Tamás
magyarázati sémájában a magyarázat megáll egy természetre, vagy egy képesség meglétére
való hivatkozásnál. Másként fogalmazva, a magyarázat nem abban leli nyugvópontját, hogy
leírja, mi történik (intencionális befogadás), hanem abban, hogy azt adja meg, miben történik
mindez, ti. egy olyan entitásban, amely érzékelő képességgel rendelkezik.724 Pasnau ezt a
„magyarázati sémát” nem tartja kielégítőnek, mivel képtelen elfogadni legitim magyarázatnak
egy olyan doktrínát, amely a megismerést a megismerőképesség meglétével magyarázza és
eltekint az anyagi ok vizsgálatától.725

2.3. Klima Gyula az intencionalitásról
Klima Gyula egy konferencia-előadásában az intencionalitás három modern mítoszáról
beszélt.726 Témánk szempontjából az első, a „pszichológiai mítosz” releváns. A szerző az
intencionalitás jelenségét a „valamire vonatkozás” (aboutness) értelmében fogja fel, és
Brentanóhoz kapcsolja azt az általa kifogásolt, bevett vélekedést, hogy e valamire való
vonatkozás olyan sajátosság, amely nem jellemezhet fizikai entitásokat, mivel a „mentális”
megkülönböztető jegye. Klima tézise az, hogy noha a középkori gondolkodók egyetértettek
volna az intencionalitás „valamire való vonatkozásként” történő jellemzésével, tagadnák,
hogy ez a sajátosság kizárólag a mentális jelenségekhez köthető. Ennek kapcsán hivatkozik
Tamás esse intentionale terminusára, amelyet az Aquinói a szín levegőben való létének
jellemzésére is használ. Klima Gyula ennek kapcsán a következőt írja:
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azt kell gyanítanunk, hogy az intencionalitásnak Tamásnál teljesen más a jelentése, mint a
Brentano tézisében szereplő fogalomnak. Röviden összefoglalva, az Aquinóinál az
intencionalitás, vagy valamire vonatkozás [aboutness] az a tulajdonság, amely bármely dolog
által közvetített bármilyen formájú információt jellemez. Ha így tekintünk az esse
intentionaléra vonatkozó megjegyzéseire, azok világossá lesznek. Mindenekelőtt nemcsak
észleleteim és gondolataim közvetítenek információt környezetemről, hanem a közeg is
közvetíti ezt az információt az érzékszerveimhez, sőt, még ha nem is fogok fel semmit ebből,
az információ ott van, és mint információ vonatkozik arra a dologra, ami előidézi, ha az
információ a dolog természetes effektusa által kódolt. Ez az, ahogyan például egy állat
nyomai, szaga vagy hangja, vagy a testéről visszavert fény információt közvetít az állatról,
függetlenül attól, hogy ezek aktuálisan észleltek-e egy másik állat, teszem azt ellensége által,
vagy sem.727

Klima Gyula, valószínűleg az intenció szó középkori etimológiájától (tendo, intendo) ihletve,
az intencionalitás fogalmát meglehetősen tág értelemben fogja fel. Az intencionalitás – az
intenció, mint valami másra való törekvés fogalmához kapcsolódva – felfogásában a
„valamire való vonatkozás” jelenségében áll. Ebből egyenesen következik, hogy az
intencionalitás és kognitivitás nem esik feltétlenül egybe,728 így a magyar kutató nem is esik
ugyanabba a csapdába, amelybe Pasnau interpretációja kényszerült. Világosan megfigyelhető
stratégiája továbbá, hogy az intencionalitás problematikáját igyekszik a kortárs információelméletekhez kapcsolni, és ez alapján értelmezni Tamás sorait. Ez a stratégia kétségkívül
olyan gyümölcsöző megközelítésnek tűnik, amely revitalizálja Tamás sorait, nem véletlen,
hogy a legutóbbi időben visszhangra talált a Tamás-kutatók közt.729 Mégis, két megjegyzés
idekívánkozik mindezzel kapcsolatban.
Az egyik, hogy meglehetősen szokatlan az intencionalitás kifejezés használata a nem
kognitív entitásokkal kapcsolatban. Ugyanis abban úgy a fenomenológiai tradíció,730 mind az
analitikus tradíció legtöbb képviselője egyetért, hogy az intencionalitás képessége a világ
kognitív reprezentációjának képességét jelenti.731 Kognició és reprezentáció egymásra
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Budapest, 2010.167.
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vonatkoztatottak, nincsenek egymás nélkül. H. Putnam ismert példáját használva, egy hangya
lábnyomai a homokban hasonlítsanak is bármennyire egy dologra, a homokban létrejött
rajzolat sosem lesz reprezentációja annak.732 Amennyiben tehát az „intencionalitás” kifejezés
a kortárs filozófiai nyelvhasználatban ennyire a kognitív természethez kötődik, akkor
tekintve, hogy Tamásnál a kifejezés egyáltalán nem fordul elő, talán szerencsésebb volna
legalábbis az intencionális létvonatkozásában mellőzni azt, ha el akarjuk kerülni az
ekvivokációkat.
Klima Gyula álláspontjával kapcsolatban ezen felül egy szubsztanciálisabb ellenvetés
is megfogalmazható. Az „intencionalitás” kifejezésnek a fenti idézetben körvonalazott
jelentése túlságosan tág: valójában ugyanis bármiféle ok hatása az okozatban ilyen „kódolt”
formában létezik, azaz az „intencionalitás” jelenségét mutatja. Ezt az értelmezést támogatják
Klima példái is: nyomok, szag, hang, fény, mind-mind „információt hordoznak”, azaz
intencionalitást mutatnak Klima szerint.733 A felsorolt példák világossá teszik, hogy az így
használt intencionalitás-fogalom nem pusztán a kortárs használathoz képest tágult ki
rendkívüli mértékben, de még Tamás eredeti esse intentionale fogalmával sem esik egybe. A
felsorolt példák egyike sem lehet intenció ugyanis Tamás szerint.

2.4. D. Perlel az intencionalitásról
A neves svájci származású kutató, Dominik Perlel több kötetet is szentelt az intencionalitás
középkori problémájának. Beszédes, hogy az általa szerkesztett Ancient and medieval
Theories of Intentionality c. konferenciakötetben sehol sem találunk pontos intencionalitásdefiníciót. Az előszóban az intencionalitás az aboutness fogalmával, a valamire vonatkozással
kerül azonosításra, a hagyományos deskripció szerint: minden gondolat valamit gondol.734 Az
intencionalitásnak

ez

legfeljebb

szerény

deskripciója

lehetne,

semmint

adekvát

körülhatárolása. Ám a kötet első tanulmánya világossá teszi a kötet szerzőinek óvatosságát a
problematika irányában. Peter Simons oldalakon keresztül sorolja egy adekvát kortárs
intencionalitás-fogalom megalkotásának kritériumait, anélkül, hogy egy pontos definícióhoz
eljutna.735

Tőzsér János: Intencionalitás és reprezentáció, in Varga Péter–Zuh Deodáth (szerk.): Husserl és a Logikai
vizsgálódások, L’Harmattan, Budapest, 2009.175. (Kiemelés tőlem).
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Későbbi monográfiájában árnyaltabb képet kapunk a problematikáról. A bevezetőben
az intencionalitás kapcsán itt is a tárgyvonatkozás (beziehen auf etwas) kerül előtérbe, és
előkerülnek Brentano sorai, amelyeket a szerző igyekszik hozzáilleszteni a középkori
problematika tengelyéhez. A tamási intencionalitást tárgyaló szakaszok világossá teszik, hogy
a szerző figyelmét nem kerüli el, hogy az intencionalitás Tamásnál már az érzékelést is
jellemzi.736 Sőt magát a problematikát az arisztotelészi immateriális recepcióról szóló
sorokhoz, mint az intencionális tartalom problémájához utalja. Itt az intencionalitás a
következő problematikával látszik egybeesni: „miként képesek egy megismerő személy
[kognitív] aktusai és állapotai valamire vonatkozni”.737 Másutt – feltételezhetően a
tudományos körültekintéstől vezetve, jelesül, hogy a kutatás horizontját ne redukáljuk
indokolatlanul – mintha igyekezne az intencionalitás-problematikát a lehető legtágabban
nyitva tartani és azt a középkori intenció jelentéseihez kapcsolni.738 Kötete utolsó részében
újra visszatér Brentanóhoz, és eredményeit a 19. századi gondolkodó téziseivel ütközteti.
Perlel munkájának ez a rövid áttekintése is világossá teszi, hogy az egy nagy
körültekintéssel véghezvitt, módszertanára reflektált, figyelemreméltó teljesítmény. A szerző
igyekszik a középkori intencionalitás jelenségét saját (az intenciók) terepén tanulmányozni,
ahelyett, hogy a problematikát egy attól idegen modern koncepciónak szolgáltatná ki.739 Ám a
monográfia minden előnye ellenére homályban hagy néhány fontos kérdést: nem válik
világossá, hogy pontosan milyen intencionalitás-fogalmat keresünk a középkorban, ahogy az
sem, hogy egészen pontosan mi is a viszony Tamásnál intencionalitás és intenció között
(másként: milyen feltételekkel tekinthetjük az intenciót intencionális tartalomnak).
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3. Franz Brentano és az intencionalitás fogalma
A soron következőkben a dolgozat gondolatmenetét az a célkitűzés szabja meg, hogy
igazoljuk, a mód, ahogyan Franz Brentanoaz intencionalitás lényegét a 19. század végén
körvonalazta, adekvát – és nem anakronisztikus –megközelítés lehet, ha a középkori
problematikátretrospektív

módon

kívánjuk

körülhatárolni.

A

német

gondolkodó

intencionalitásra vonatkozó belátásainak alkalmazhatóságát azzal igazoljuk, hogy kimutatjuk,
a brentanói kifejezések mögött skolasztikus hagyomány húzódik meg, és ez a hagyomány
nem pusztán a megfogalmazáson, a választott kifejezéseken üt át, de azok a szerencsétlen
kétértelműségek is e skolasztikus hagyományra vezethetők vissza, melyek miatt a brentanói
koncepció a későbbi kritikák kereszttüzébe került. Megkíséreljük kimutatni, hogy a
problematika – sajátos dilemmáival együtt – tökéletesen érthetővé tehető a középkori
gondolkodás horizontján is.
Brentano az 1874-es Psychologie vom empirischen Standpunkte című művében a
következő híres sorokat veti papírra:
Minden pszichikai fenoménre jellemző, amit a középkori skolasztikusok valamely tárgy
intencionális (vagy mentális) inexisztenciájának neveztek, s amit mi, noha nem minden
kétértelműség nélkül, tartalomra való vonatkozásnak, tárgyra való irányultságnak (de ezen a
tárgyon ne értsünk valamilyen realitást), vagy immanens tárgyiságnak mondanánk.740

A sorok az intencionalitás fogalmát a következő – korántsem egyértelmű – fogalmi elemek
segítségével körvonalazzák:
i.

intentionale Inexistenz (intencionális inexisztencia)

ii.

mentale Inexistenz (mentális inexisztencia)

iii.

Inexistenz eines Gegenstandes (valamely tárgy inexisztenciája)

iv.

Beziehung auf einen Inhalt (tartalomra vonatkozás)

v.

Richtung auf ein Objekt (tárgyra irányulás)

vi.

immanente Gegenständlichkeit (immanens tárgyiság)

Első pillantásra valóban nem egyértelmű, hogy ezek az időnként egészen széttartó kifejezések
egyáltalán beilleszthetőek-e egy egységes elméleti keretbe. A Brentano-irodalom Chisholm
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óta741 bevett kiindulópontja, hogy ezek az összefüggések két pólus köré rendezhetőek.
Pontosabban kifejezve, Brantano az intencionalitásról két, egymástól eltérő tézisben ad
számot:
A. Ontológiai tézis a „tárgyak” mentális, vagy intencionális inexisztenciájára vonatkozik
(i, ii, iii, vi).
B. Pszichológiai tézis pedig azt a sajátos relációt mondja ki, amely révén egy szubjektum
egy tárgyra vonatkozik, egy tárgyra (vagy „tartalomra”) irányul (iv, v).
Chisholm analízise helytálló, ezzel azonban a két tézis viszonya még korántsem vált
érthetővé, sőt, mintha a brentanói intencionalitás jelentése csak még inkább homályba veszne.
Zavarunkat tovább fokozza, hogy Brentano az intencionalitás fogalmának ezt az összetett
rétegzettségét úgy tűnik minden további nélkül magától értetődőnek tekinti. – Ám a „magától
értetődőségek” látszólagos evidenciáját többnyire az adott összefüggés mögött meghúzódó és
rejtetten tovább ható tradíció teremti meg. Brentano maga hivatkozik az intencionalitás
skolasztikus eredetére, nem jogosulatlan tehát, ha a vizsgálódás újra a középkor felé fordul.
Nehéz volna puszta esetlegességet látni a tényben, hogy Tamásnál kísértetiesen
hasonló „téziseket” találunk egy olyan szövegrészben, ahol az Aquinói a megismerés
lényegének körvonalazásával birkózik. Idézzük fel a szakaszt:
Minden megismerés valamilyen forma szerint megy végbe, ami a megismerőben a
megismerés princípiuma. Az ilyen formát pedig kétféleképp szemlélhetjük: egyrészt a lét
szerint, ahogyan a megismerőben van; másrészt ama vonatkozás szerint, ami azzal a dologgal
szemben áll fenn, aminek a hasonmása. Mármost a forma az első vonatkozás szerint a
megismerőt aktuálisan megismerővé teszi, míg a második szerint a megismerést valami
meghatározott megismerhető dologra vonatkoztatja.742

A szövegrészlet az intencionalitásnak két egymással szorosan összefüggő kritériumát743
fogalmazza meg:

741

R. M. Chisholm: Brentano on Descriptive Psychologi and the Intentional, in E. N. Lee – M. Mandelbaum
(eds.): Phenomenology and Existentialism, John Hopkins Press, Baltimore, 1967. 1-23.
742
DV. 10. 9. co.: „omnis cognitio est secundum aliquam formam, quae est in cognoscente principium
cognitionis. Forma autem huiusmodi dupliciter potest considerari: uno modo secundum esse quod habet in
cognoscente; alio modo secundum respectum quem habet ad rem cuius est similitudo. Secundum quidem
primum respectum facit cognoscentem actu cognoscere; sed secundum respectum secundum determinat
cognitionem ad aliquod cognoscibile determinatum.” (Kiemelések tőlem).
743
Jeffrey Brower – Susan Brower-Toland: Aquinas on Mental Representation: Concepts and Intentionality in
Philosophical Review 117 (2008/2) 194.
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A’ Ontológiai tézis: azt fejezi ki, hogy egy dolog formája (az intenció) szemlélhető a
létezés(i módja) szerint. Ilyenkor a formát aszerint tekintjük, hogy miként létezik
(materiálisan vagy immateriálisan) a megismerőben.744 Ez az a vonatkozás, amely a
megismerőt aktuálisan megismerővé teszi (intencionális „benne-lét”, mint a
megismerőképesség aktualizációja).
B’ Pszichológiai tézis: ez a feltétel „az intencionális tartalomra” vonatkozik. Tamás
megközelítésében arra a kérdésre válaszol, hogy a megismerés miért éppen x-re és
nem y-ra vonatkozik. A tézis tehát a vonatkozást magát, a reláció problémáját állítja
középpontba.
A’ tézis a megismerést genetikusan, a kognitív létezést annak genezise felől szemléli. Azt
fejezi ki, hogy mi teszi egyáltalán lehetővé, hogy egy megismerésre képes entitás ténylegesen
megismerővé váljék. Ezzel szemben B’ nem az általában vett megismerés eredetére,
lehetőségére kérdez rá, hanem a következő kérdés konstituálja: mi teszi lehetővé, hogy az i
intenció éppen x és nem y megismerését teszi lehetővé. A kérdésre pedig Tamás
hagyományos skolasztikus megközelítésében egy sajátos reláció, a hasonlósági reláció
(similitudo) szolgál válasszal: i éppenséggel x-nek, és nem y-nak a hasonmása.
Ezzel A’ és B’ tézisek egymáshoz való viszonya is világossá vált. Az A’ tézis B’sine
qua non-ja, „lehetőségi feltétele”. Továbbá a két tézis kibontása más-más tudományterületre
is tartozik. A’ tézis hagyományosan ontológiai probléma, és ontológiai alapkategóriákban
adhatunk számot róla (forma, potentia, aktualizáció, mozgás stb.). Ezzel szemben a B’ tézis
alapvetően és elsősorban a logika terepe. Egy reláció természetére kérdez rá, és egy reláció
(itt a hasonlósági reláció) mibenlétének vizsgálatához a logikai repertoár ígér adekvát
hozzáférést.
Mindebből világossá válik a tamási megközelítés összetettsége. A megismerés
(intencionalitás) összetett problematika, amelynek középpontjában az intentio (forma)
fogalma áll. Egy és ugyanazon dologhoz (intenció) többféle szempont felől közelíthetünk, sőt
kell közelítenünk. A megismerést konstituáló intenciónak feltárható ontológiai genezise van.
Egyben ugyanez az intenció egy sajátos relációban áll eredetével, azzal a dologgal, amelynek
intenciója. Ebben a keretben akkor és csak akkor lehetséges elégséges módon számot adni a
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Amint ez a szakasz folytatásából kiderül, a formának nem akármilyen módon kell a megismerőben
létrejönnie, hanem immateriálisan, azaz intencionális lét szerint.
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kérdésről, hogy mi a megismerés, ha mindkét vonatkozás kellő kifejtést nyer. És valóban, a
tamási életműben a megismerés-problematika kapcsán e két aspektus folytonos váltakozását
találjuk. Az ontológiai elemzések előkészítik a logikai analízist, és az analízis pontosítja az
ontológiai leírások jelentését. Mivel dolgozatunk témája ontológiai, számunkra a
problematikának ez az irodalomban kevésbé feltárt oldala elsődleges. De térjünk most vissza
Brentano fordulataira, és helyezzük azokat vissza oda, ahonnan származnak, a skolasztika
kontextusába!
Amikor Brentano bevezeti a 19. század filozófiai áramába az intencionalitás fogalmát,
annak skolasztikus eredetére utal, anélkül azonban, hogy ezek az összefüggések fenti soraiban
kifejezetten témává lennének. A kifejezések azonban, amelyeket az intencionalitás
körvonalazásához kiválaszt, beszédesek.
Intencionális létezésről beszél, amelyet bizonyos karteziánus és újskolasztikus hatás
alatt „mentálisnak” nevez.745 A dolgozat korábbi részeinek fényében aligha kell e kifejezés
jelentésére újra kitérnünk.
Brentano másfelől az intencionalitás lényegében egy tárgyra való ráirányulást lát. Ha
most ismét csak Tamást vesszük tekintetbe, hasonló kifejezések százait azonosíthatnánk az
életműben.746 Tamás egyszersmind tudatában van annak, hogy a megismerés voltaképpen
nem tranziens aktus, a valóságban nem „lép ki” önmagából, hogy valamiféle „külsőhöz”
jusson, hanem éppen fordítva: a tárgyat önmagában „hozza létre” (intentio) és éppen ez a
benne való létrejövetel teszi lehetővé, hogy a megismerés vonatkozhasson egy külvilágbeli
dologra (res).747 Vagyis a kognitív képesség „ráirányulása” (tendo / intendo) a tárgyra,
valójában egyfajta figuratív beszéd, mely pusztán egy vonatkozást (habitudo / relatio), egy
logikai relációt juttat érvényre (amelyet persze tovább elemezhető ontológiai folyamatok
alapoznak meg).748

745

Vö. a dolgozatban korábban a dualista olvasatok mögött kimutatott újskolasztikus tekintélyeket. A Brentanót
meghatározó neoskolasztikus és karteziánus hatásokhoz lásd Klaus Hedwig: Der scholastische Kontext des
intentionalen bei Brentano, in Grazer Philosophische Studien5 (1978 /1) 73.
746
Hasonló sorokat vég nélkül idézhetnénk a skolasztikus szerzőktől, akik – miként Tamás – a tárgyvonatkozást
a tendit in obiectum, intendit in obiectum kifejezésekkel írják le, vagy éppen a habitudo vagy az ordinatio
kifejezésekkel hangsúlyozzák a vonatkozás logikai természetét. Gazdag forrásokat találunk ehhez Tamás, Duns
Scotus, Johannes Olivi és Ockham vonatkozásában Passnau munkájában. Lásd Robert Pasnau: Theories of
cognition, i.m. 130-146.
747
Vö. a dolgozat korábbi fejezeteivel.
748
ST I. 37. 1 ad 2.: „Ad secundum dicendum quod intelligere et velle et amare, licet significentur per modum
actionum transeuntium in obiecta, sunt tamen actiones manentes in agentibus, ut supra dictum est; ita tamen
quod in ipso agente important habitudinem quandam ad obiectum. Unde amor, etiam in nobis, est aliquid manens
in amante, et verbum cordis manens in dicente.” Amikor Hervaeus Natalisnál megjelenik az intentionalitas
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Brentano végül az intencionalitás lényegét abban látja, hogy egy tárgy megvalósul a
megismerőben (immanens tárgyiság). Ezt az ontológiai problematikát részben az imént
érintettük, és a dolgozat későbbi részeiben alaposabban kifejtjük majd. Mindenesetre a
vizsgálódás jelenlegi fázisában nem haszontalan a fentieket a következőkkel is kiegészíteni:
Klaus Hedwig meggyőzően vezeti vissza e brentanói belátást a német gondolkodó
Arisztotelész-elemzéseire. – Mégpedig éppen azokra az arisztotelészi sorokra, amelyek
hatástörténeti elemzését dolgozatunk központi témájává tettünk. Hedwig rámutat, hogy a
Brentanónál visszhangra lelt terminológia (esse obiectivum), amely Descartes-nál a realitas
obiectiva etformalis fogalmában kulminál, a Tamás utáni korszak terminológiai újítása.749 Ám
rávilágít arra is, hogy amikor Brentano A lélek anyagtalan recepcióról szóló sorait elemzi,
hogy világos különbséget tegyen aközött, ahogyan a forma egy dologban materiálisan, és
aközött, ahogyan a lélekben spirituálisan létezik, az utóbbi esetet a skolasztikus „objektív”
(obiective) kifejezéssel húzza alá.750 Valóban, a vonatkozó szakaszban Brantano a természetes
változás fogalmával szembeállított spirituális változás fogalmát kívánja megvilágítani. Mint
írja, „nem azáltal érzékeljük a hideget, hogy hideggé válunk (…) hanem azáltal, hogy a hideg
objektív módon [objectiv], azaz megismertként létrejön bennünk.”751 Szükségtelen további
vizsgálódásokat szentelni annak, hogy a tárgyi lét brentanói fogalma eredetileg az
intencionális lét terminusával esik egybe.752

kifejezés, azzal éppen e reláció logikai, nem reális voltát akarta érvényre juttatni. Lásd pl. John P. Doyle:
Hervaeus Natalis on Intentionality: Its Directioon and some Aftermath, in S. F. Brown – T. Dewender – T.
Kobusch (eds.): Philosophical Debates at Paris int he Early Fourteenth Century, Leiden – Boston 2009. 261286.
749
K. Hedwig: Der scholastische Kontext, 73-75. A jelző Tamás utáni használatához lásd a következő PszeudoTamási szöveget: „Ad sciendum autem quid sit ens in anima nota quod tripliciter aliquid potest esse in anima.
Uno modo effective, sicut dicimus, quod arca est in mente artificis antequam fiat. Alio modo subjective, sicut
dicimus quod scientia est in anima, vel actus intelligendi, vel verbum, quae sunt in anima sicut accidens in
subjecto. Tertio modo aliquid dicitur esse in anima objective, sicut lignum intellectum dicitur esse in anima
objective. Duobus primis modis ens in anima est ens reale; et dico reale, non ut hoc nomen res dicitur a reor
reris, sed ut dicitur a ratus rata ratum, idest firmum. Tertio modo sumpto ente, scilicet ut est objective in anima,
in eo possumus duo considerare: scilicet id quod est objective in intellectu, puta lignum; et istud adhuc est res:
vel illud quod convenit ligno solum ut est objective in intellectu, et non convenit sibi secundum esse reale,
scilicet esse abstractum ab hoc ligno et ab illo: et hoc modo ens in anima non est res, sed intentio, cui et nihil
extra animam respondet nisi pro fundamento remoto: et sic attribuitur esse non enti: dicimus enim quod caecitas
est in oculo. Cum autem caecitas sit non ens, quomodo ergo habet esse, quia dicimus, caecitas est? Certe solum
esse intentionis, quod nihil habet facere cum ente reali, sed ex opposito ab eo dividitur”. (kiemelés tőlem).
Ignotusauctor, Summa totius Logicae Aristotelis II. 1. in: http://www.corpusthomisticum.org/xpl.html#91029
750
Hedwig: Der scholastische Kontext, 70.
751
Franz Brentano: Die Psychologie des Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom nous poietikos, Franz
Kirchheim, Mainz, 1867. 80.
752
Szükséges persze kiemelnünk, hogy itt az intencionális lét leszűkített értelméről van szó: az intencióról
annyiban, amennyiben egy kognitív fakultásban létezik. A probléma feloldására a tamási kettős intencionalitás
fogalmának megvilágítása után térünk vissza.

213

Brentano terminusainak elemzése után térjünk rá a brentanói intencionalitás fogalmát
terhelő

legsúlyosabb

kétértelműségre.

Az

idézetben

szereplő

sorok

egyszer

tárgyvonatkozásról (Richtung auf ein Objekt), máskor pedig tartalom-vonatkozásról
(Beziehung auf einen Inhalt) beszélnek. Két különböző irányulásról van szó, netán abban az
értelemben, hogy ha nincsen egy gondolatnak megfelelő valóságos külvilágbeli tárgy (pl. a
kentaur gondolata esetén), akkor is létezik valamiféle „tartalma” az aktusnak (az aktusban
reprezentált kentaur), míg, ha létezik a gondolatomnak megfelelő valós külvilágbeli dolog
(Lánchíd), akkor az aktus, amellett hogy rendelkezik reprezentáló tartalommal, ezenfelül még
egy transzcendens tárgyvonatkozással is rendelkezik? Vagy a tartalom és a tárgy kifejezések
felcserélhetőek a szövegben, és amikor valamit elgondolok, akkor mindig közvetlenül egy
immanens tárgyra vonatkozom? Alighanem ezek a Brentano-filológia legmakacsabb kérdései.
A következőkben, ahelyett hogy megválaszolnánk ezeket a kérdéseket, igyekszünk rámutatni
arra a lehetséges eredetre, amelyből ezek a végzetes kétértelműségek származhattak.
(1) Az egyik sajátos skolasztikus összefüggés, amelyet teljes összefüggésében és
mélységében csak később, a tamási kettős intencionalitás doktrínájának segítségével
érthetünk meg, az intenciók sajátos létezési módjával kapcsolatos. Mint azt korábban Albert
és Tamás tárgyalása során bemutattuk, a megismerés során magát a külvilágbeli dolgot
ismerjük meg, azonban nem mint ebben és ebben az anyagban létező dolgot. A látás nem
mást, hanem a rózsa piros színét fogja fel, anélkül azonban, hogy minden individuális
sajátságát megragadná a dolognak. Másként kifejezve: tulajdonképpen maga a rózsa
pirossága jön létre az érzékben, anélkül azonban, hogy az érzékben egy rózsa-replika
testesülne meg. Vagyis éppen az intencionális lét sajátosságai miatt adódik, hogy bizonyos
értelemben mintha „kettős látásunk” támadna a skolasztikus ismeretelmélet kapcsán. Egyrészt
adott egy külvilágbeli materiális tárgy (res), másrészt egy „másodlagos tárgy”, az intenció,
ami nem más, hanem maga a dolog többé-kevésbé anyagtól elvonatkoztatott valósága.
Bizonyos értelemben tehát, magának a rózsának a piros színe jön létre a kognitív fakultásban,
azonban bizonyos akcidensektől megfosztottan. Ez a „bizonyos értelem” pedig éppen az
avicennai értelem: egy forma lényegéhez nem tartoznak hozzá akcidensei. Ezért veridikus a
megismerés: az objektum révén, amely a kognitív fakultásban létrejött(intenció), képes a
megismerő a külvilágbeli dolog valós megragadására.
(2) A brentanói kétértelműségeknek van egy másik lehetséges forrása is. A Tamásirodalomban régóta komoly filológiai problémát jelent az egyes aktusok tárgyainak pontos és
félreérthetetlen azonosítása. Maradjunk csak az intellektusnál. Tamás számos alkalommal
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azonosítja az intellektus tárgyaként (objectum) az igazságot. Ám más jelöltek is akadnak.
Standard módon az intellektus tárgya maga a dolog (res), amit megismer. Így a következő
idézetben: „a lelken kívüli dolgok azok, amelyeket az intellektus elsődlegesen megért, s
amelyekre az intellektus a megértés során elsődlegesen irányul”.753 Az idézet világos: az
intellektus elsődleges tárgyai a külvilágbeli dolgok. Ám mint arra Pasnau szellemesen felhívja
a figyelmet, ugyanebben a műben, két kérdéssel később fordulat áll be: „Az elsődlegesen és
önmaga által [per se] megértetttehát az, amit az értelem önmagában fog fel a megértett
dologról.”754 Márpedig amit az értelem „önmagában fog fel a megértett dologról”, az a
fogalom, és úgy tűnik, hogy az idézetben éppen ez és nem maga a külvilágbeli dolog az
intellektus tárgya. Az itt kellő előkészítés nélkül megnyitott, és az intellektus természetére
vonatkozó

problémahorizontot

most

kénytelenek

vagyunk

lezárni

anélkül,
755

kidolgozhatnánk azt, a kérdés ugyanis nem tartozik szigorúan a tárgyunkhoz.

hogy

A dolgozat

tulajdonképpeni tárgyának és gondolatmenetének szempontjából éppen elegendő, ha sikerült
meggyőzően igazolnunk, milyen szorosan kötődik a német filozófus intencionalitáskoncepciója a skolasztika, sőt egyenesen Tamás dilemmáihoz.
E szakasz végén foglaljuk össze röviden Brentano intencionalitás-fogalmát: az
intencionalitás olyan megkülönböztető jegy, amely képes a fizikai jelenségektől elhatárolni
azokat a mentális fenoméneket, amelyek sajátossága abban áll, hogy valamiféle tárgy- vagy
tartalom-vonatkozást hordoznak. Azaz a brentanói intencionalitás:
i.

demarkációs kritérium (fizikai vs. mentális)

ii.

tudatos („mentális”) jelenség

iii.

lényege a tárgy- (vagy tartalom-) vonatkozás.

A következőkben statikus, formális módon mutatjuk be, hogy Tamás miként közelít standard
módon az „intencionális tárgy” és az „intencionális tartalom” problémájához.

753

QDP 7.9.: „Prima enim intellecta sunt res extra animam, in quae primo intellectus intelligenda fertur.”
I.m. 9. 5.: „Hoc ergo est primo et per se intellectum, quod intellectus in seipso concipit de re intellecta”. A
probléma kiterjedt tárgyalását lásd Pasnau: Theories of Cognition, 256-271.
755
R. Pasnau imént idézet művében szolgál egy lehetséges válasszal a dilemmára. Lásd i.m. uo.
754
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4. Intencionális tartalom és intencionális tárgy Tamásnál
Igazodva a kifejezések kortárs használatához, a továbbiakban intencionális tartalmon azt a
módot értem, ahogyan egy kognitív entitás egy tárgyat reprezentál a maga számára. Másként
kifejezve az intencionális tartalom azt a módot fejezi ki, ahogyan egy szubjektum ráirányul
egy adott intencionális tárgyra. Ha például azt mondom: „vörösen tündöklő hajnali csillag”,
vagy hogy „rőtfényű alkonyi csillag”, akkor két különböző intencionális tartalommal
rendelkezem egy és ugyanazon intencionális tárgyról, a Vénuszról. A példa világossá teszi,
hogy az intencionális tartalom nem azonos az intencionális tárggyal, továbbá, hogy az
intencionális aktusokban elsősorban intencionális tárgyakra és nem intencionális tartalmakra
irányulunk. Tamás számos alkalommal él hasonló különbségtétellel:
Bármely lelki képesség ereje saját tárgyához mért, ezért tevékenysége elsődlegesen és főképp
az objektumra irányul […] Mármost az emberi értelem földi állapotában úgy viszonyul a
képzetekhez, ahogy a látás a színekhez (ahogyan az a De animaIII. könyvében áll). Ez
azonban nem úgy értendő, hogy magukat a képzeteket ismerné meg (ahogy a látás a színeket),
hanem, hogy azokatismeri meg, amikről képzetei vannak. Így intellektusunk tevékenysége
elsődlegesen azokra irányul, amiket a képzetek révén ragad meg, s csak azután tér vissza saját
aktusának megismeréséhez.756

A szöveg kezdőmondata, miszerint a kognitív potenciák sajátos tárgyaikhoz vannak
„determinálva”, azokra a teleológiai struktúrákra utal, melyek az intencionalitás végső
feltételeit képezik. A látás mindaddig csupán egy lehetőség, ameddig e kognitív képességet
nem realizálja, nem juttatja valódi létezéshez egy valóságos (külvilágbeli, aktusban lévő
anyagi tárgy). Maga a kognitív képesség (mint potenciális létező) erre a sajátos szintézisre,
saját természetének megvalósulására irányul. Ez a teleológiai egység a megismerés ontológiai
lényege, és éppen ebből a szerkezetből következik a tamási intencionalitás standard formája, a
nem reflexív intencionalitás. Mivel ugyanis a kognitív képességek a megismerés előtt puszta
képességek, melyek természetüket (sajátos tevékenységüket) még nem realizálták, valami
aktuálisan létezőre (külső tárgy) szorulnak. Ebből adódik, hogy a kognitív képességek

756

DV. 10. 9.: „cuiuslibet potentiae animae virtus est determinata ad obiectum suum; unde et eius actio primo et
principaliter in obiectum tendit […] Intellectus autem noster in statu viae hoc modo comparatur ad phantasmata
sicut visus ad colores, ut dicitur in III de anima: non quidem ut cognoscat ipsa phantasmata ut visus cognoscit
colores, sed ut cognoscat ea quorum sunt phantasmata. Unde actio intellectus nostri primo tendit in ea quae per
phantasmata apprehenduntur, et deinde redit ad actum suum cognoscendum”. (Kiemelés tőlem).
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„elsődlegesen és főképp” valami külsőre, azaz objektumukra irányulnak. Az idézet következő
lényeges gondolata a conversio ad phantasmata gondolatához kötődik. A peripatetikus
ismeretelmélet egyik ismertetőjelét alkotja a sokat vitatott tézis, miszerint képzetek nélkül
nincs megértés: a fogalomalkotás képzetekre szorul, s képezetek nélkül nincs. Ebből azonban
problémák adódnak: ha fogalmainkat képzetekből alakítjuk ki, akkor valójában képzeteket
ismerünk meg? Tamás válasza egyértelmű. Az intencionalitás tárgya nem az érzékelés
nyújtotta intencionális tartalom (képzet / phantasma), hanem maga a dolog, amit az
megjelenít. A tömör sorok tehát egy figyelemreméltó, az intencionalitás lényegét jellemző
„transzcendenciát” mondanak ki: rendelkezem képzetekkel, de nem ezeket értem meg, hanem
ezek révén azt, amiről a képzeteim vannak.
Képzeljünk el egy hétköznapi észlelési szituációt. A látómezőmbe kerül egy szék, és
én székként ismerem fel azt. Az eseményt a következőképpen ragadhatjuk meg a középkori
ismeretelmélet talaján. Az érzékelés szintézisében (központi érzék) létrejön az az összetett
reprezentáció, amit képzetnek nevezünk. Ez a képzet az avicennai belátások alapján mindig
egy meghatározott színtónusban, adott helyzetben, meghatározott aspektusban mutatja
számomra a dolgot. Amikor e képzet az értelem révén fogalmi interpretációt kap, akkor a
színes, adott helyzetet elfoglaló dolog immár mint szék jelenik meg számomra. E látszólag
egyszerű processzusban két dolog mindenképpen érdemes a kiemelésre. Egyrészt az
intencionalitásban megnyilvánuló transzcendencia; másrészt az az intencionális többlet
(Überschuss),757 amely az intencionális tartalom minden szintjén szükségképp fellép.
Edmund Husserl a Logikai vizsgálódásokban elsöprő erővel veszi kritika alá a
brentanói intencionalitás-fogalmat:758
Nem az érzeteimet látom, hanem egy dolgot, például ezt a dobozt itt. Bármiképp forgassam
vagy fordítsam is, mindig egy és ugyanazt a dobozt látom […] Minden forgatással új
tudattartalomhoz jutok, amennyiben – sokkal helyénvalóbb módon – erre használom az átélt
tartalom kifejezést. Tehát nagyon különböző tartalmakat élek át, és mégis ugyanazt a tárgyat
észlelem.759
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A kifejezés husserli jelentéséhez vö. pl.: „De éppen ezek állandó szintézisében jelentkezik számomra a
felület, tudatomban mindegyik [ti. érzet] a felület megnyilvánulásának egyik oldala. Ez annyit jelent: miközben
valóságosan adva van, többet vélek felőle, mint amennyit nyújt.” Edmund Husserl: Az európai tudományok
válsága I., Atlantisz, Budapest, 1998. 199.
758
Pontosabban Husserl a „bevett” Brantano-olvasatot támadja
759
V. Logikai vizsgálódás in Varga Péter András – Zuh Deodath (szerk.): Husserl és a Logikai vizsgálódások,
L’Harmattan, Budapest, 2009. 34.
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Husserl megközelítésének ereje szemléletességében áll. Ha a szemem előtt elforgatok egy
dobozt, akkor a színintenzitások, alakok változását érzékelem. Husserl ezeket az
„érzetadatokat” nem tekinti intencionális természetűeknek: ezek valójában immanensek, egy
intencionális aktus alkotóelemei. Az aktus attól válik intencionálissá, hogy ezek az „adatok”
tárgyi interpretációt kapnak. Az értelemadás („ez egy doboz”) aktusában születik meg egy
transzcendens intencionális tárgy tapasztalata. Mindeközben az intencionális tárgy (az
érzékelés folyton változó folyama közepette önazonos doboz) nem az aktus része. Nem
azonos sem az érzettartalmakkal, sem pedig azzal a jelentéssel, amelyben megcélzott. Az
intencionális tárgy transzcendens az intencionális aktushoz képest: „Nem az érzeteimet látom,
hanem egy dolgot, például ezt a dobozt itt”.
A tamási standard skolasztikus megközelítés alapvetően egyetértene ezzel a
deskripcióval, egy lényeges kivétellel. Tamás nem ismer „érzetadatokat”. Ami Husserlnél
„érzetadat”, az Tamásnál már kezdettől intencionális. A képzet (phantasma), azaz az intenció
már eleve „aspektusos”, megjelenik benne a „transzcendencia”, hiszen az illető dolgot mutatja
számomra ilyen és ilyen helyzetben, színárnyalatban etc., miközben ő maga immanens módon
ezen tulajdonságok egyikével sem rendelkezik: az intenció nem színes, nem kiterjedt, mégis
egy színes, adott helyzetben lévő, adott alakú dolgot jelenít meg számomra. A skolasztikában
Avicenna lélekfilozófiai munkái óta evidens összefüggés, hogy az intenció egyik sajátsága,
hogy többet „vél”, mint amit a dologról a puszta kauzális-mechanikus behatások az
érzékszervekhez közvetítenek.760
Tamás felfogásában az értelem tevékenysége (fogalmi interpretáció) az érzékelésben
megvalósuló intencionalitástól lényegileg különböző intencionális aktus. Valójában két
intencionális aktus szintézise történik, amikor a képzetben „felragyog” a fogalom.761 A
terjedelmi korlátok miatt nem áll módunkban az érzékelés és megértés viszonyának további
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A kognitív intenciókban megmutatkozó „Überschuss” gondolata avicennai közvetítéssel ismert a skolasztika
számára. Lásd a dolgozatban az Avicennánál az esztimatív érzék kapcsán tárgyalt „intencionális többlet”
fogalmát: „a juh megragadja az intenciót, amellyel a farkasról rendelkezik (hogy félnie és futnia kell tőle),
jóllehet ezt a külső érzék semmiképp sem ragadta meg.” A példát maga Tamás is számtalanszor idézi. Lásd pl.
SG II. 74.
761
Tamás a fordított esetet, amikor már habituálisan rendelkezünk egy fogalommal de szeretnénk azt megérteni,
ezért egy képzethez fordulunk, a következőképp írja le: „secundum enim imperiumintellectus formatur in
imaginatione phantasma conveniens tali speciei intelligibili, in quo resplendet species intelligibilis sicut
exemplar in exemplato sive in imagine.” SG II. 73.
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elemzése. Meg kell elégednünk az intencionalitás
i
alapvető,
ő, formális struktúráinak
feltárásával.762 Ezeket Tamás egy másik helyen így foglalja össze:
Ennélfogva a megértés során a szenvedőő értelemben felfogott érthető
ő szpeciesz az ami által [id
quo] megértünk, nem pedig az amit [id quod] megértünk. Ahogy a szín szpeciesze a szemben
sem az amit látunk, hanem ami által látunk.763

A szakaszból a következőő struktúrák rajzolódnak ki:

kognitív
fakultás

Res

quo

id quod

Az idézet azt a szerkezetet írja le, amely a legalapvetőbb
legalapvetőő (elsődleges)
ő
ődleges)
intencionális aktusokat
aktusok
jellemzi. A fentebbi idézetben erre az alapvető jellegre utaltak az „elsődlegesen
ődlegesen és főképp”
fő
jelzők. Egy kognitív fakultás Tamás szerint mindig valamilyen intencionális tartalom (id
( quo)

segítségével irányul valami rajta kívüli dologra (objectum
(
/ id quod),
), azaz egy intencionális
tárgyra. Elsődlegesen tehát nem az intencionális tartalom (legyen az színszpeciesz vagy éppen
az értelem fogalma) az aktus tárgya; ez az intenció sokkal inkább az, ami által egy külső
tárgyra irányulunk. Ez az a standard kép, amely az intencionális aktusok tamási leírásai
alapján elénk tárul.
Természetesen Tamás ismer reflexív értelmi aktusokat is. Ezek mindig szükségképp
ilyen korábbi standard aktusokat tételeznek fel, hiszen külvilágbeli tárgy nélkül, mely az aktus
állapotábaa hozná a kognitív képességet, egyáltalán nem lehetséges semmilyen megismerés.
Az értelem reflexív aktusában megfordulnak a viszonyok: az intencionális tartalom (intentio)
(
válik a reflexív aktus tárgyává. Ez teszi lehetővé,
lehetőővé, például, hogy számot adjunk egy intenció,
egy fogalom természetéről.
ől. A fogalom ilyenkor nem id quo intelligitur,
intelligitur hanem id
quodintelligitur.. Ezek az összefüggések további indokai lehetnek a ténynek, hogy Brentano
nem tette kellően
ően világossá a tartalom és a tárgy különbségét az intencionalitás
intencional
jellemzése
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A két (érzék és értelem) intencionalitás
intencion
szintézisének alaposabb tárgyalását lásd Arno Anzenbacher: Die
Intentionalität bei Thomas von Aquin und Edmund Husserl, Oldenbourg Verlag, Wien – München, 1972. 106136.
763
SG II. 75.: „Habet se igitur species intelligibilis recepta in intellectu possibili in intelligendo sicut id quo
intelligitur, non sicut id quod intelligitur: sicut et species coloris in oculo non est id quod videtur, sed id quo
videmus.”

219

során. Most azonban a statikus és formális elemzésektől forduljunk az intencionalitás
dinamikus jellegű struktúraegésze felé.

5. Kettős intencionalitás
Az intencionalitás teljes struktúrája

„A Thébából Athénba
és az Athénból Thébába vezető út egy”
(Arisztotelész: A természet).

J. P. Doyle több tanulmányában felhívta a figyelmet arra, hogy amikor a 14. század folyamán
megszületik az intentionalitas kifejezés, akkor annak iránya éppen ellentétes a modern
intencionalitás feltételezte tárgyvonatkozás irányával.764 Amíg a brentanói, husserli és
klasszikus analitikus pozíciók szerint az intencionalitás a szubjektumtól a tárgy felé mutat;
addig Hervaeus Natalisnál olyan relációt találunk, amelynek iránya éppen fordított. Az
intencionalitás modern megközelítéseinek megfelelő struktúráit Tamásnál az előző fejezetben
írtuk le. Ez azonban még nem a teljes deskripció, amely a tamási doktrínáról megadható. A
továbbiakban

a

szakirodalomban

jelenlévő

terminus

technikus

híján

„kettős

intencionalitásnak” vagy „reciprok intencionalitásnak” nevezzük azt a koncepciót, amely saját
álláspontunk szerint a tamási intencionalitás jelenségét a maga egészlegességében
megragadja.765 A jelenség azonosításához fel kell idéznünk a dolgozatban korábban a mozgás
és a második aktualitás kapcsán bemutatott összefüggéseket, és egységes keretben kell
tárgyalnunk azokat.

5.1. A megismerés mozgás-modellje
Arisztotelész a megismerést egy természeti jelenség, a mozgás analógiájára fogta fel. A
természet c. mű harmadik könyvének elején a filozófus arra a kérdésre keresi a választ, miben
valósul meg a mozgás, a mozgatóban vagy a mozgatott dologban:

764

J. P. Doyle: Hervaeus Natalis on Intentionality, i.m. 201-262.
A „double intentionality” kifejezést P. Geach-től kölcsönöztem, aki eredetileg eltérő jelentésben és
kontextusban használta azt.

765
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abban van a mozgás, ami mozgatható, mert ennek a […] megvalósulása, noha a mozgatásra
képes dolognak szintén [ez és] nem más a valóra válása. Mert [a mozgás] mindkettejüknek a
megvalósulása kell hogy legyen. Hiszen annak révén, hogy lehetősége van [a mozgatásra],
[csupán] képes a mozgatásra, de annak révén mozgat, hogy valóságosan [cselekszik], noha
persze [azt a formát] képes valóra váltani, [amely] a mozgatható dologé.766

A Filozófus kiindulópontja, hogy kezdetben mind a mozgatásra képes, mind pedig a
mozgatható potencialitásban van a mozgás vonatkozásában. Ez még nem mozgat, az még nem
mozog. Amikor a mozgatás valóban megtörténik, a mozgás a mozgatottban válik valósággá.
Azonban maga a mozgás nem pusztán a mozgatottnak a megvalósulása, hanem egyben a
mozgatónak a megvalósulása is: ameddig ugyanis nincs reális mozgás, addig a mozgató sem
mozgat valóságosan, így nem is nevezhető mozgatónak. Valójában a gondolatmenet
megértésének kulcsa annak megértése, hogy valaminek a tökéletessége megvalósulhat
dinamikus módon valami másban is. Arisztotelész ezeket a komplex viszonyokat két példán
mutatja be. Az egyik a házépítés, a másik a tanítás. Az utóbbi példa felbukkanását a fizika
keretei között, alighanem már a megismerés problémája felé vetett futó, elővételező
pillantásnak köszönhetjük. Most ezt a példát elemezzük.
A tanár (aki tanítani képes) valóra válása a tanítás, a tanulni képesé (aki a hallgató)
pedig a tanulás. Mármost a mozgatásra képesnek és a mozgathatónak ugyanaz a
megvalósulása, és mivel nem lehetetlen, hogy a mozgatásra képes lehetősége a másikban
váljon valósággá, a mozgás a mozgathatóban történik.767 Ugyanaz a mozgás lesz tehát
mindkettejük εντελεχεια–ja: a tanításnak és a tanulásnak egy és ugyanaz, „szám szerint egy”
a megvalósulása. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tanítás minden további nélkül azonos
volna a tanulással. Noha a kettő megvalósulása azonos, az a leírás, amely arról ad számot,
hogy a mozgás miképpen megvalósulása a mozgatónak, eltér attól a leírástól, amely a
mozgásról mint a mozgatható megvalósulásáról ad számot. „A Thébából Athénba és az
Athénból Thébába vezető út egy”, ám a kétféle útirány leírása eltérő. Röviden foglaljuk össze
a tanítás összetett szituációját tényezői (pólusai) felől:

a) Tanár: a tanár valójában csak lehetőség szerint létezik tanárként egészen addig, míg
aktuálisan nincs jelen az, akit taníthat.

766
767

Arisztotelész: A természet, i.m. 48.
I.m. 49.

221

b) Tanuló: a tanulónak pusztán csak a lehetőségei közé tartozik, hogy tanuljon, míg
aktuálisan be nem fogadja a tanár szavait. Ekkor maga a tanítás vagy tanulás benne
valósul meg, és azáltal, hogy ismereteket szerez, valóban tanulóvá válik.

c) Az aktus-azonosság felől: a tanár mint tanár megvalósulása (tanítás) a tanulóban megy
végbe (tanulás) és ez közös megvalósulása mindkettejüknek. Tanítás és tanulás
ugyanabban az eseményben megy végbe, a tanártól a tanítvány felé mutató
tevékenység csak leírásában, valóságosan azonban nem különbözik attól a
tevékenységtől, amely a tanítványban teljesedik ki.

Nézzük meg, hogyan érvényesülnek az arisztotelészi belátások Tamás ismeretelméletében. Az

Res
cognoscibilis

Tanítás
Megismerés

Mozgás

Tanár

Mozgatás

Mozgató

alábbi összefüggések adódnak.
Tanulás
Megvalósult
megismerés
(a dolog és a megismerő
közös megvalósulása)

A tanár (tanítani képes) pozíciójában a hagyományos skolasztikus zsargonban a
megismerhető dolog (res cognoscibilis) áll. A külvilágbeli materiális dolog cognoscibilis,
megismerhető: a kifejezés jól mutatja, hogy a dolog a maga puszta természetes létezésében a
megismerés vonatkozásában még potencialitásban van. Egyelőre csak a lehetőségei közé
tartozik, hogy ismertté váljon. Amint azonban releváns módon képes hatást gyakorolni egy
kognitív létezőre, a megismerés létrejön ebben. Ez a létrejövetel közös megvalósulása mind a
dolognak, mind pedig a megismerőnek. A megismerés tehát nem egy szubjektív aktus, hanem
magának a dolognak a megvalósulása a megismerőben, ezáltal megvalósulása a
megismerőnek magának is. Egy kognitív aktus éppannyira egy külvilágbeli dolog sajátos
lehetőségének a valóra válása, mint ahogy ugyanaz az aktus magának a megismerőnek is a
valóra válása, létrejötte. Ugyanabban az eseményben valósul meg tehát a tárgy, mint
amelyben a megismerés, és ezáltal maga a megismerő. Ez az esemény maga az
intencionalitás. Az aktus két (tárgyi és szubjektív) pólusa csak leírásában különbözik, ahogy
az út lefelé és felfelé valójában ugyanaz.
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5.2. A megismerés mint második aktualitás
Korábban a dolgozat III. részének hatodik pontjában elemeztük az identitástézist. Most,
amikor az intencionalitás fogalma segítségével „kötésbe” rendezzük a már korábban
bemutatott építőköveket, talán nem haszontalan újra felidézni az identitástézis gondolatát,
ahogyan azt Tamás a Lélek-kommentárban iniciálta:
És nem csupán arról van szó (Et non solum), hogy a látó bizonyos értelemben színes és a
színes dologhoz hasonlatos, (set etiam) hanem ezen felül bármely érzék aktusa egy és
ugyanaz, mint az érzékelhető dolog aktusa, de meghatározásuk szerint nem ugyanazok. Az
érzék aktusának például az aktus szerinti hallást, az érzékelhető dolog aktusának például az
aktus szerinti hangot nevezem, [ezek] ugyanis nincsenek mindig aktusban, mivel megesik,
hogy azok, amik hallással rendelkeznek, nem hallanak, s aminek hangja van sem ad ki mindig
hangot. Ám amikor a hallásra képes tevékeny, és ami képes hangot adni hangot ad, akkor
egyszerre támad az aktus szerinti hang, vagyis a hangzás, és az aktus szerinti hallás, vagyis a
meghallgatás.768

Fel kell figyelnünk az et non solum fordulatra. Tamás felhívja a figyelmünket, hogy itt valami
többről van szó, mint a puszta intencionális létezés (hogy ti. a látó „bizonyos értelemben”
színes) gondolata. Ezen felül még valami más is történik: egyrészt egy szintézisről van szó
(identitástézis), amely a tárgy és a megismerő aktus-azonosságában áll; másrészt egy
eseményről, mely a második megvalósultság természetével bír: a megismerés (intencionalitás)
olyan esemény, amely során egy kognitív entitás létében kiteljesedik, miközben ugyanez a
kiteljesedés korrelátumának teljesebb megvalósulása is.
Képzeljünk el egy Stradivarit, mely egy múzeumban, a polcon áll. Mint dolog, reálisan
létrejött, kész formával rendelkezik (első megvalósultság). A hangszer ekkor csupán lehetőség
szerint képes hangot adni. Majd amint valami rezgésbe hozza húrjait, létrejön a hang, de ez
egyelőre még mindig nem egyéb, mint a levegő fizikai mozgása. Ez, még mindig csak
potenciális létezés ahhoz az eseményhez képest, amikor ez a mozgás egy halló lényben válik
valóra. Ez a valóra válás a meghallás. Enélkül sem a Stradivari léte, sem a levegőben áramló
hanghullám létezése nem teljes, hiszen ezek további potencialitásban vannak a meghallás
irányában. Adott a hang három létezési módja:
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C. a meghallás aktusa
B. a levegőben mozgó hang
A. a hangot adni képes dolog
A három létezési mód hierarchikusan épül egymásra: amikor a hang meghallott, az a hang
kiteljesedése, teljesebb létrejötte (második megvalósultsága). A meghallással tehát maga a
hang tesz szert létében egyfajta „minőségi többletre”. Amikor a megismerhető tárgy releváns
hatást fejt ki korrelátumára, így pl. a hang a hallóérzékre, a hallóérzék aktusa és a hang aktusa
egy és ugyanaz, ti. a meghallás. Amiatt azonban, hogy a hang a hallóérzékben valósult meg, a
meghallás egy magasabb rendű aktus, második megvalósultság. Ez az átmenet a hangtól a
meghallásig Arisztotelész szavaival élve „önmagába és [a] teljesültségbe tartó fejlődés”.769 A
Tamás rendelkezésére álló latin szöveg ezt a markáns fordulatot az additio in ipsum et in
actum fordítással adja vissza, amelyet kommentárjában úgy magyaráz, hogy ebben az esetben
a dologhoz valami tökéletesség adódik, amennyiben az előrehalad a megvalósultságban.770

5.3. Az intencionalitás tudatos természete
Mint arra felhívtuk a figyelmet, az intencionális lét önmagában még nem elégséges kritériuma
a tamási intencionalitásnak. Az intencionalitás tehát:
i.

intencionális létezést követel meg

ii.

(alany és tárgy) szintézisében történik (identitástézis)

iii.

esemény, amely ontológiai tökéletesedésben áll (perfectio / második aktualitás)

Mindez azonban még mindig nem a keresett struktúraegész. A tamási intencionalitás
ezenfelül tudatos esemény is. Idézzük fel újra a Lélek-komentár lapidáris sorait:
Mivel a látás felfogja az érzékelhető dolgot és annak aktusát, és a látó hasonlóvá válik az
érzékelhető dologhoz, és a látó aktusa – noha nem meghatározás, hanem szubjektum szerint –
ugyanaz, mint az érzékelhető dolog aktusa, ebből az következik, hogy ugyanazon képességre
tartozik a szín és a szín okozta változás, valamint az aktuálisan látott dolog és látásának a

L 48 (417b7).
DA 112. 145-146.: „est additio in ipsum et in actum: additur enim ei perfectio secundum quod proficit in
actum”.
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látása. A képesség tehát, amely által látjuk magunkat látni, nem valami külső a
látóképességhez képest, hanem meghatározásában különbözik attól.771

Az érzék az, ami – per definitionem – képes felfogni, „detektálni” egy külvilágbeli dolog
(érzékelhető dolog) hatását. Az érzék tehát felfogja az érzékelhető dolog aktusát. Ám az
identitástézis értelmében a dolog aktusa ugyanaz, mint magának az érzéknek az aktusa. Ezért
az érzék nem csak a tárgy hatását, hanem saját megvalósulását is „detektálja”: az érzék
ugyanabban az aktusban „tud” a tárgy kognitív megvalósulásáról, mint saját maga (a
megismerés mint megismerés) megvalósulásáról. A tárgytudat és a megismerő aktus tudata a
megismerés eseményében nem válik szét, csupán fogalmilag választhatóak el egymástól.
Másként kifejezve, az identitástézis révén nem pusztán a megvalósulás ontológiai
eseményének van két pólusa (dolog-pólus és kognitív-képesség-pólus), hanem a megértéshez,
az intencionalitáshoz szükségképp hozzátartozó tudat is olyan egységes esemény, amelynek
két pólusa (tárgy pólusa és aktus pólusa) van. „A képesség tehát, amely által látjuk magunkat
látni, nem valami külső a látóképességhez képest, hanem [csupán] meghatározásában
különbözik attól”.

5.4. A kettős intencionalitás következményei
(1) A kettős intencionalitás doktrínájának legfontosabb következménye témánk egységét
érinti. A kettős intencionalitás fogalma segítségével ugyanis lehetővé válik egységes keretben
megragadni az intencionális lét és az intencionalitás problémáját. A tamási intencionalitás
ugyanis egy sajátos esemény, amely egységes horizontban fogja át az intencionális létezés
legkülönbözőbb fokozatait. Ugyanarról az eseményről adunk ugyanis számot, ha azt mondjuk,
(a) az intencionalitás a szubjektum rá (in-) irányulása (tendere) valami másra (a
megismerendő dologra), mint ha ugyanezt az eseményt (b) ontológiai genezise felől közelítem
meg. Ekkor az intencionalitás iránya éppen ellentétes: a külvilágbeli anyagi dolog (szín)
„törekvése” (intendit) a levegőben megvalósuló színintenció felé tart, a színintenció az
érzékben valósul meg „teljesebb”, „szellemibb módon”, és így el egészen a teljes teleológiai
folyamat végéig, a terminus megszületéséig. Az egész kognitív folyamat vége ugyanis,
amelyre a teljes teleológiai sor végsőképp irányul, a megértett intenció (intentio intellecta), a
fogalom (verbum), a terminus létrejötte. Mármost ennek alapján hogyan viszonyul egymáshoz
az intencionális lét és az intencionalitáseseménye?
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DA 179.137-180.145.

225

A két dolog nyilvánvalóan nem ugyanaz. A színintenció vagy a hangintenció, ha a levegő
alkalmas állapota miatt létrejön abban, még önmagában nem mutatja az intencionalitás
jelenségét.

Ám az egész szituáció alapjaiban változik meg, ha jelen van egy kognitív

(látóképes) lény, aki képes ezt az intenciót felfogni: „Ám amikor a hallásra képes tevékeny, és
ami képes hangot adni hangot ad, akkor egyszerre támad az aktus szerinti hang, vagyis a
hangzás, és az aktus szerinti hallás, vagyis a meghallgatás”.772 Amint létrejött a megismerés
eseménye, ez az esemény „mintegy visszafelé” egyetlen horizontba egyesíti az intenciók
sorát: a leírásban, melyet az intencionalitás eseményéről adunk, az intenció immár
szükségképp intencionális vonatkozást mutat majd (tendit in) … A teljes folyamat egy
egységes szintézis, amelyen belül az egyes intenciók mind annak az egységes eseménynek a
mozzanatai, amelyet intencionális eseménynek nevezhetünk. A dolgozatban didaktikai
okokból az intencionalitáshoz annak genezise felől közelítettünk, de a fordított utat is
bejárhattuk volna: ugyanígy lehetséges volna először megadni az intencionális esemény
leírását, és annak elemeit végigkövetni az intenciók közegben való létrejöttéig, végül magáig
a tárgyig.
(2) A megismerés aktusát a 13. századi standard skolasztikus megközelítésekben
korrelatív adottságok jellemzik. Egy érzékelhető dolog (hang) csupán egy sajátos aktusban
válhat felfogottá (hallás), mégpedig ennek az aktusnak a módján, az aktus meghatározta
viszonyok között. A hallás csak a hang felfogására képes, mégpedig a hallószerv
diszpozíciójának megfelelően, köszönhetően annak, hogy a hang csak erre képes releváns
módon hatást kifejteni. Középkori kifejezésekkel a dolog (hang) és az érzék (hallás) között
correlatio (kölcsönviszony), vagy proportionalitas (arányosság) van. Ezt a korrelációt végső
soron teleológiai sorok hordozzák: a tárgy törekvése, hogy egy lehetőségét valóra váltsa, a
megismerésben teljesül; és ugyanez a megismerési aktus a megismerőképesség törekvésének
célja is. Azok a skolasztikus latin kifejezések, melyek az intencionalitás jellemzésére
szolgáltak, eredeti jelentésükben még ezeket a viszonyokat hordozták. Az intentio az a forma
ami törekszik (in-tendo) a megvalósulásra ez a megvalósulás pedig végső soron egy célban,
egy végpontban megy végbe, amit terminusnak (végnek), azaz fogalomnak neveztek, amelyet
Tamás előszeretettel nevez „megértett intenciónak” intentio intellectanak.
(3) Amennyiben az eddig előadott interpretáció helytálló, úgy azt mondhatjuk, hogy a
tamási intencionalitást eredendően és elsődlegesen nem egy logikai reláció konstituálja, mint
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inkább magának a létezésnek a benső mozgása. Azt fejezi ki, hogy egy bizonyos értelemben a
külvilág rászorul az emberre. Ha most egy redukcióval élünk és a kérdést pusztán
filozófiailag, teológiai motívumokat félretéve szemléljük, akkor Tamás univerzumában
elvileg kognitív lények nélkül is létezhetnének dolgok. A realitásnak ebben a lehetséges
világában ezek között a dolgok között ekkor is fennállnának a természetes kauzalitás által
létrejött fizikai folyamatok, interakciók, ám egy mélyebb értelemben a realitás egyfajta
beteljesületlen lehetőségként létezne, egyfajta árnyéklétben rekedne meg. A realitás ugyanis
teljesebb létezésre tesz szert azáltal, hogy a tudatban új módon valósul meg, és a tudat
megvalósulása maga sem egyéb, mint éppen a valóságnak, a létezésnek ez a benső mozgása.

6. Brentanói és a tamási intencionalitás fogalma
A tamási kettős intencionalitás fogalmának ismertetése után itt az idő feltennünk a kérdést:
vajon megfelel-e a tamási koncepció a brentanói intencionalitás fogalmának. Brentano szerint
az intencionalitás:
a) tudatos („mentális”) jelenség
b) lényege a tárgy- (vagy tartalom-) vonatkozás
c) demarkációs kritériumként (fizikai vs. mentális) szolgál
Ezzel szemben a Brentano által a fenti kritériumok segítségével azonosított jelenség Tamásnál
a következő jellemzést kapja:
i.

tudatos esemény

ii.

intencionális létezés

iii.

a dolog és a kognitív képesség szintézise (identitástézis)

iv.

ontológiai tökéletesedés (perfectio / második aktualitás)
A szigorú értelemben vett intencionalitás mindkét szerző esetében tudatos jelenség. E

tudatosságot Tamás esetében az identitástézis és a második megvalósultság doktrínájának
összekapcsolása szavatolja, Brentano esetében pedig elsősorban a karteziánus hatás. Hogy az
intencionalitás sajátos létezési mód, kifejeződik mindkét szerző ontológiai tézisében. Az
intencionalitás lényege továbbá mindkét gondolkodó esetében egy vonatkozásban áll
(pszichológiai tézis). Ahogyan Tamás írja: „intentio, sicut ipsum nomen sonat, significat in
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aliquid tendere”.773 Ám voltaképpen mi is a két gondolkodó esetében az a valami, amire az
intencionális aktus irányul? Ez a valami – miként a Marietti kiadásban szerepel – valami más
(in aliud tendere)?774 Azaz az aktus „főként és elsősorban” nem önmagára, hanem valami
másra, egy transzcendens tárgyra irányul? Tamás esetében igazoltuk ezt az álláspontot. Ám
arra is utaltunk, milyen hagyomány motiválhatta Brentano félreérthető sorait. Egyrészt ezt
sugallhatta a reflexió aktusának sajátossága (hiszen Brentano a tudat jelenségeit az
„introspekció” aktusában vizsgálta), másrészt az intencionalitás alapjául szolgáló skolasztikus
doktrína szükségképpen a tárgyak egyfajta „megkettőződésének” képzetét keltheti. Tamás
szerint „a látás felfogja az érzékelhető dolgot”. Ám ez a „felfogás” az identitástézis
értelmében befogadás: az érzékben szó szerint megvalósul (jóllehet anyagtalan, intencionális
módon) a külső, anyagi, tehát transzcendens dolog. Az intencionális tartalom tehát bizonyos
értelemben maga az intencionális tárgy.775 Feltételezhetjük, hogy Brentano ezekkel az
összefüggésekkel tisztában volt, és mindennek valószínűleg döntő szerepe volt a
szerencsétlenül ambivalens megfogalmazásaiban.
Nehezebb probléma arra választ adni, hogy vajon a tamási intencionalitás koncepciója
tekinthető-e a fizikait a pszichikaitól elválasztó ontológiai kritériumnak? Ha a választ a tamási
ontológia keretei közt kívánjuk megfogalmazni, akkor valahogy így kellene feltennünk a
kérdést: világos határokkal (karteziánus módon) megkülönböztethető-e az anyagi a
„szellemitől” (immateriálistól)? – A tamási válasz egyértelműen nem. Az anyagiságnak ill. az
anyagtalanságnak a skolasztikus gondolkodásban fokozatai vannak. A víz felszínén tükröződő
csónak intenciója anyagtalanabb, mint maga a vasladik, ám vaskosabban materiális, mint a
csónakra meredő hal szemében létrejött kognitív tartalom. Ha az intencionalitást eseménynek
fogjuk fel és nem – mint Brentano – statikusan kezeljük azt, a kérdés még inkább összetett. A
Tamási keretek között az érzékszervben létrejött intenció kétség kívül az intencionalitás jeleit
mutatja. Ám az intencionalitás eseménye felől nézve a közeg maga sem egyéb, mint az
érzékszerv (pl. szem) egyfajta meghosszabbítása: az intencionalitás maga az a teljes
teleológiai mező, amely a materiális dologtól az érzékelés eseményéig mutat (és fordítva).
Azaz ha és amennyiben az intencionalitást a tudat jellegzetességének fogjuk fel, úgy a tudat
nem egy szubjektumban inkapszulált entitás, hanem valamiképp a „külvilágot”, az anyagot is
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ST I-II. 12. 1. (Kiemelés tőlem).
S. Thomae Aquinatis Summa Theologica, P. Marietti, Taurini, 1922. Tomus II. 77. Lásd továbbá 2 SN 38. 1.
3.: „Unde intentio in ratione sua ordinem quemdam unius ad alterum importat. Ordo autem unius ad alterum, non
est nisi per intellectum, cujus est ordinare.”
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A kettő viszonyát (lásd a “pszichológiai tézist” Tamásnál) a logika feladata közelebbről tisztázni. Hogy mi a
szerepe az intencionális tartalomnak (quo) az intencionális aktusokban, korábban tisztáztuk: elsősorban nem
rájuk irányulnak az aktusok, hanem “általuk” vonatkoznak a dolgokra.
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„átjárja”. Vagy fordítva: a tudat voltaképpen nem egyéb, mint a valóság teleológiai
mozgásának végpontja.

7. Martin Heidegger és a tamási intencionalitás
A fejezet vizsgálódásai egy kritikus Heidegger-idézettel vették kezdetüket, végződjenek is
Heidegger soraival vetett számvetéssel. Heidegger – korábbi idézetünket folytatva – az
intencionalitás „naiv” felfogásának minősíti a következő koncepciót:

Az észlelés objektuma az ablak ott. Az ablak észlelésének kapcsolata nyilvánvalóan azt a
kapcsolatot fejezi ki, amelyben az ott meglévő ablak hozzám mint az itt meglévő emberhez, a
szubjektumhoz áll.776

A Heidegger által kritizált naiv pozíció megfelel a hagyományosan a középkornak
tulajdonított elméletnek: az intencionalitás nem egyéb, mint egy reláció, amely a megismerő
(jelentés) és a megismert között áll fenn. Ha a középkori intencionalitás lényegének teljes
feltárását pusztán a pszichológiai tézis logikai analízisétől (egy reláció elemzése) reméljük,
teljesen ignorálva a pszichológiai tézis ontológiai alapjait, úgy könnyen a Heidegger által
joggal kritizált pozícióban találjuk magunkat. Ekkor az intencionalitás eseménye
eldologiasodik: két dolog (jelentés-dolog) és materiális (külvilágbeli) dolog dologiként
felfogott relációjában merül ki. Ha azonban az intencionalitást alapvetően – de nem kizárólag
– ontológiai problémaként fogjuk fel, ahogyan azt Tamás is tette, úgy az intencionalitásban
inkább egy eseményt, semmint egy statikus állapotot pillantunk meg.
Vizsgálódásaink végeztével talán választ adhatunk a fejezetet elején feltett heideggeri
kérdésre: Aquinói Szent Tamás megpillantotta-e egyáltalán az intencionalitásnak nevezett
struktúra lényegét? Amennyiben vizsgálódásaink helyesek, úgy a válasz egyértelműen igen.
Tamás az arisztotelészi alapokon egy rendkívül szofisztikált megközelítést nyújt a kettős
intencionalitás keretei között. Az intencionalitás eseménye ebben a koncepcióban egy
összetett teleológiai mezőbe ágyazódik, és ez a teleológiai mező (az intentio / esse
intentionale) éppen az esemény felől visszatekintve nyeri el az intencionalitás (ti. az
intencionális tartalom) karakterét.
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M. Heidegger: A fenomenológia alapproblémái, 80.
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