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 TÉMA  1: Értékekről szóló viták 
 
 Tanítási és tanulási segédanyagok 
 

 
 

 
 
 
Aquinói Szent Tamás  (1225-1274) 
 
 
Amíg az iszlám világban a 13. század folyamán az ókori filozófia és tudomány befolyása a Koránra és az 
arab kultúrára teljesen korlátozva voltak, addig Európában éppen az ellenkezője történt. Aquinói Szent 
Tamás, a középkor virágkorának legnagyobb teológusa, aki Arisztotelész, Cicero és Szent Ágoston követője 
volt, a természetes jogról szóló tanoknak biztos helyet teremtett a nyugati gondolkodásban.  
 
 
Az értelem az emberi természet része  
 
Habár Aquinói Szent Tamás elsősorban teológus volt, filozófiáját mégsem annyira a hit felől indítja, hanem a 
természetes értelem felől, amelynek a segítségével minden ember, legyen az pogány vagy keresztény, egy és 
ugyanazt a természeti világot ismerhetik meg. (T 1/19) 
 
 
A királyság, mint Isten uralmának analógiája 
 
Ha a „jó életről”, az igazságosság megőrzéséről, a béke biztosításáról van szó, akkor Aquinói Szent Tamás 
inkább egy erős királyságra, és nem a népgyűlésekre hagyatkozik, mint Arisztotelész vagy Cicero. 
Egyébként a királyi hatalom nem korlátlan, mivel az a természetjoghoz, az értelemhez és végül Isten 
akaratához van kötve. (T 1/20 és T 1/21) 
 
A királyi hatalmat Aquinói Szent Tamás inkább választott királyok, mint örökletes monarchia formájában 
képzelte el. Ezáltal egy népnek arra is lehetősége van, hogy a királlyal kötött szerződését (pactum) 
felmondja, leváltsa őt, ha a királyi uralom zsarnoksággá fajul. (T 1/22, T 1/23) 
 
 
Egyházi és világi uralom 
 
A Nyugat számára oly súlyos viszálykodás tekintetében, mely az egyházi és világi uralom (egyház és állam) 
között folyt, Aquinói Szent Tamás kiegyensúlyozott álláspontot foglalt el. Csak a cselekmények célja vagy a 
közösség szándéka dönti el a megfelelő vezető személyét. Mint a hajó kormányosa, aki hol a hajóépítőknek, 
hol a matrózoknak ad utasításokat, hogy egy bizonyos kikötőbe eljussanak, így veszi át az egyházi királyság 
(a pápa) az irányítást, azért, hogy a keresztény közösség elnyerje az örök üdvösséget. (T 1/24) 
 
De ez nem jelenti az egyház általános elsőbbségét az állammal szemben, amíg az a földi célok (értékek) felé 
törekszik, mint a jólét, az igazságosság és a béke, Aquinói Szent Tamás számára a megfelelő vezetés a 
királyságban rejlik. És amíg az állam az emberek akaratából jön létre, addig a jog és a tekintély is a 
természettől származik, és nem az egyháztól. Aquinói Szent Tamás itt egy szövegrészletre támaszkodik Pál 
apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből Róm. 13, 1 és 2: „Minden lélek engedelmeskedjék a felső 
hatalmasságoknak; *mert nincsen hatalmasság, hanem csak istentől: … azért, a ki ellene támad a 
hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene; a kik pedig ellene támadnak, önmagoknak ítéletet 
szereznek.” 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
„Hogy Aquinói Szent Tamás szerint az állam mennyire önálló az egyházzal szemben, abból a tényből látszik, 
ha az embereket a legszélsőségesebb módon is nyomja el egy zsarnok, a pápának még akkor sincs joga 
leváltani őt. Mint minden más, ez természetes volta a 13. században.” (MATZ: 1986. 130. o.) 
 
 
A törvények, jogok illetve értékek rangsora 
 
Túl messzire vezetne, ha itt megvitatnánk Aquinói Szent Tamás tanításait a különböző törvényfajtákról:  
 
- lex aeterna   az örök isteni értelem 
- lex naturalis   természetjog 
- lex humana   emberi törvények (tételes jog) 
- lex divina   isteni törvény 
 
Bizonyos esetekben az ilyen megkülönböztetések napjainkig szerepet játszanak, különösen az alábbiakban: 
 
- bioetika    (pl. az őssejtek kutatása) 
- gazdasági etika (A piac természetjog?) 
- politikai etika  (Mikor igazolható egy háború?) és az  
- állami szabályozók elutasítása vallási okokból  (isteni törvény) 
 
 
 
 
 
 
 
Összefoglalás 
 
Aquinói Szent Tamás isten államának a jelentőségét úgy emeli ki, mint az ember legfontosabb célját, 
bizonyára szem előtt tartván Jézus szavait: „Az én országom nem e világból való.” (János 18,36)  
Aquinói Szent Tamás ugyan nem helyezi hatályon kívül ezen cél jelentőségét, de az embereket mégis 
visszavezeti egy kicsit a földi világba, amelyet ők az Isten által adott értelem segítségével úgy alakíthatnak, 
hogy az majd ezen a világon és a túlvilágon is a javukat szolgálja. Valamely adott közösséghez való tartozás 
a Földön itt sokkal kevésbé követelmény az örök üdvösség elnyeréséhez, mint az iszlám esetében, amelynek 
idegen az egyházi és világi szféra szigorú megkülönböztetése. Az iszlám állam Isten állama itt a Földön, és 
rajta kívül csak a háború, a szerződés és a hitetlenek vidéke van.  
 
Ezzel pedig szemben állnak Jézus szavai: „Adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak; és a mi az 
Istené, az Istennek.” (Máté ev. 22,21) 
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