
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

Varga-Jani Anna

Edith Steins Denkweg von der Phänomenologie zur 
Seinsphilosophie

Erlebniskonstitution und Zeitlichkeit als Grundriss des 
Steinschen Gedankengangs

Filozófiatudományi Doktori Iskola,
Dr. Kelemen János, CMHAS, l. akadémikus, egyetemi tanár, a Doktori Iskola 
vezetője
Hermeneutika Program,
Dr. Fehér M. István, CMHAS, l. akadémikus, egyetemi tanár, a Program vezetője

A bizottság elnöke: Dr. Boros Gábor, DSc, egyetemi tanár
Hivatalosan felkért belső bíráló: Dr. Olay Csaba, PhD, habilitált egyetemi docens
Hivatalosan felkért külső bíráló: Dr. Mezei Balázs, DSc, egyetemi tanár
A bizottság titkára: Dr. Ullmann Tamás, PhD, habilitált egyetemi docens
A bizottság további tagja: Dr. Horkay Hörcher Ferenc, DSc, egyetemi tanár
A bizottság póttagja: Dr. Molnár Gábor, PhD, egyetemi adjunktus
A bizottság póttagja: Dr. Zuh Deodáth, PhD, egyetemi adjunktus

Témavezető: Dr. Fehér M. István, CMHAS, l. akadémikus, egyetemi tanár

Budapest, 2012

1



A disszertáció tézisei

A doktori disszertációmban Edith Stein filozófiai tevékenységét az egyes életszakaszokon keresztül 

mutatom  be,  és  ennek  a  teljesítménynek  a  gazdagságát  a  fenomenológiai  beállítódásból  a 

létfilozófia  irányába  történő  fokozatos  eltolódásában  vélem  felfedezni.  A  jelen  munkának  a 

szakirodalmi kánonba történő besorolhatóságát a Beate Imhof monográfiája1 által megnyitott azon 

filozófiai  megközelítésekben  látom,  amelyek  Edith  Stein  filozófiai  teljesítményét  szintén  egy 

komplex, de összefüggő képben ábrázolják. Mivel azonban Inhof 1987-es monográfiája óta számos 

értékes,  az  életmű  egyes  részelteit  gondosan  kidolgozó  monográfia  született,  és  mivel  Inhof 

monográfiája  nem  fedi  le  az  egész  életpályát,  attól  eltérően,  az  újabb  szakirodalmakat  is 

felhasználva egy tágabb kép mutatkozik meg a steini életműből. A disszertáció gondolatmenetének 

a meghatározásában fontos volt a számomra, hogy a steini filozófiai kérdésfeltevésben mindenkor 

azonosítsam a  20.  századi  fenomenológia  kérdésfeltevését,  ugyanakkor  ne  szakadjak  el  attól  a 

szűken vett iránytól, amelyet a steini gondolatmenet önmagában lehatárol. Ebből a megfontolásból 

született  a  disszertáció  címe:  „Edith  Steins  Denkweg  von  der  Phänomenologie  zur 

Seinsphilosophie“ [Edith Stein gondolkodói útja a fenomenológiától a létfilozófiáig], amely egyben 

azt  is  kifejezi,  hogy  a  disszertáció  ugyan  lehetőséget  nyújtana  a  steini  gondolkodásnak  egyéb 

gondolatmenetekkel  történő  összehasonlítására,  mégsem  bocsátkozik  a  kortársakkal  és  kortárs  

irányzatokkal  való  mélyreható  összehasonlító  elemzésekbe,  hanem  a  steini  filozófia  önálló  és  

független ábrázolására törekszik. Az alcím, „Erlebniskonstitution und Zeitlichkeit als Grundriss des 

Steinschen  Gedankengangs“  [Élménykonstitúció  és  időbeliség  mint  a  steini  gondolatmenet 

alapvonása],  az  évek  folyamán  fogalmazódott  meg  abban  a  felismerésben,  hogy  Stein  

gondolkodásában  az  élménykonstitúció  és  az  időbeliség  fenomenológiai  módszerként  –  ha  

különböző  rétegekben  is  –,  az  egész  életpályán  végigkísérhető.  Ebben  az  értelemben  ez  a  két 

fogalom a steini gondolatmenet különböző szakaszaiban különböző jelentéseket nyer, amely mindig 

az aktuális filozófiai áramlattól nyer betöltődést. Ez a szempont azt a látszatot keltheti, minthogyha 

párhuzamos gondolatmenetek kerülnének értelmezésre. Stein módszertani beállítódása azonban ezt  

nem teszi  lehetővé,  hogy  az  aktuális  hatásra  vonatkozóan  egy olyan  tényleges  összehasonlítás  

valósulhasson meg,  amelyben a különböző álláspontokat  elkülönítve szemlélhetjük,  mivel Edith  

Stein  egyes  problémakörökkel  és  irányzatokkal  való  találkozása  egyben  annak  elsajátítását  és  

sajátként való kezelését is jelenti. Ebből kifolyólag  disszertáció egyes részei ugyan világossá teszik 

1 Vgl. IMHOF Beate, Edith Steins philosophische Entwicklung. Brickhauser Verlag Basel 1987.
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az egyes források eredetét, ezt követően azonban úgy tekintenek ezekre a forrásokra – mint ahogyan 

maga Edith Stein is így tekintette őket –, mint Stein saját fogalmi apparátusára.

Tematikailag  a  disszertáció  négy  nagyobb  fejezetből  áll,  amelyek  beilleszkednek  Edith  Stein 

élettörténetébe  és  filozófiai  fejlődésébe,  és  követik  az  aktuális  filozófiai  kérdésfeltevést.  A 

vizsgálódás ezen kérdésfelvetések mentén kísérli meg az életmű folyamán felvetődő eltérő irányok  

egységbe rendezését.  Ebből következően a disszertáció nem az egyes hatásokra fókuszál, hanem  

azokat  olyan  kiindulópontokként  tekinti,  amelyekben  a  steini  vizsgálódás  önmaga  számára  

kiindulópontokat talál. Disszertáció négy fejezetén keresztül azt kísérelem meg bizonyítani, hogy, 

jóllehet  a steini gondolatmenet nem választható le a kortárs hatásokról, ennek ellenére lehet egy  

saját módszerről beszélni, amely az egész életművön keresztül végigkísérhető.

Az első fejezetben, „Der Aufbau des eigenen philosophischen Systhems. Einflüsse von der 

Göttinger  Zeit“  (I)  [Egy  filozófiai  rendszer  szerkezete.  Hatások  a  göttingeni  időszakból],  a 

disszertáció  azokat  a  hatásokat  vizsgálja,  amelyek  Stein  filozófiai  fejlődése  számára  az  első 

kereteket nyújtották, és hatásokként egy egész élethosszon át megmaradtak. A további fejezetekkel 

szemben  ez  a  fejezet  ezeknek  a  fenomenológiai  hatásoknak az  összegzésével  foglalkozik.  Stein 

husserli fenomenológiához való viszonya (I/1) annak első fázisában egy erőteljes diák – professzor 

viszonyt  mutat,  amely  ebből  a  kritikátlan  állapotból  a  Husserl  munkamódszerével  szembeni 

kritikába  fordul.  A  húszas  években a  személyes  viszony  megszakadásával  Edith  Stein  

fenomenológiai beállítódása egy következő szintre lépett.  A középpontban  nem a fenomenológiai 

módszer  gyakorlása  áll,  hanem  az  az  ismeretelméleti  kérdésfelvetés,  amely  a  fenomenológiai  

módszert Aquinói Tamás ismeretelméletével veti egybe.

A  husserli  fenomenológiához  való  viszonyt  kiegészíti  az  Adolf  Reinach  filozófiai 

beállítódásához való kapcsolódás (I/2), aki Husserl „jobbkeze“-ként végezte a filozófushallgatók 

szakmai  támogatását.  Reinach  vallási  fenomén  fogalmáról,  és  annak  a  Stein  filozófiára  való 

vonatkozásáról  kimerítő  értelmezést  nyújt  Beate  Beckmann  monográfiája2.  A  disszertáció 

fejtegetése  csatlakozik  Beckmann  álláspontjához,  és  rámutat  arra,  hogy  Reinach 

reálfenomenológiai álláspontja először tette lehetővé, hogy fenomenológiai értelemben legyen szó a  

vallási élmény fogalmáról.

Stein göttingeni tanulmányi éveit 1913-tól végigkísérte a husserli fenomenológiával szembeni 

módszertani vita, amely Husserl 1913-ban megjelent  Ideen zu einer reinen Phänomenologie und  

phänomenologischen  Philosophie  című  munkája  köré  szerveződött.  A  Husserl  gondolkodói 

2 Vgl. BECKMANN Beate, Phänomenologie des religiösen Erlebnisses. Religionsphilosophische Überlegungen im  
Anschluss an Adolf Reinach und Edith Stein. Würzburg Königshausen & Neumann Verlag 2003a.
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módszerét mindaddig reálfenomenológiainak tekintő tanítványi kör ennek a munkának a hatására 

Husserl beállítódását a kanti idealizmussal azonosította. A harmadik rész (I/3) a husserli idealizmus 

– realizmus kérdéskörével foglalkozik, és Stein különböző fejlődési fokozataihoz és álláspontjához 

kapcsolódik.  Edith  Stein  fenomenológiai  álláspontjában  a  transzcendentális  idealizmus  

értelmezésében és a husserli filozófiához való viszonyában egy fokozatos fejlődés figyelhető meg. A 

vizsgálódás Edith Steinhez kapcsolódva három problémakört ír le: konstitúció, külvilág, létkérdés.

A göttingeni időszakban a harmadik, egyértelmű hatást Edith Stein Max Schelertől nyerte, 

akinek a személy-fogalma Stein egész filozófiáját elkíséri.  Negyedik rész (I/4) „Edith Stein und 

Max  Scheler:  Parallelitäten  und  philosophische  Kontroverse“  [Edith  Stein  és  Max  Scheler: 

Párhuzamok és filozófiai viták] címen vizsgálja a két filozófus egymáshoz való viszonyát. Stein 

Scheler  filozófiájával  való  egybekapcsolódása  azokban  a  társadalomelméleti  munkákban 

mutatkozik meg, ahol Stein Schelerhez kapcsolódva az ember alapvető szociális voltára hivatkozik  

(vö. I/4.3.) 

Az első fejezet utolsó része azzal a történeti ténnyel zárul, amely Stein számára nem tette 

lehetővé a habilitációt. (vö. I/5) Jóllehet Stein olyan korban született, amelyben a dolgozó nő többé 

nem ismeretlen fenomén, az akadémiai pályán a nemi különbségtétel még nem szűnt meg teljesen. 

A vizsgálódás két kérdésre irányul: Milyen akadályokba ütközött Edith Stein habilitációja? És ebből 

következik  a  második  kérdés:  Milyen  szakmai  következményekhez  vezetett  az  –  ha  egyáltalán 

következményei voltak annak –, hogy Stein nem tudott habilitálni?

A  disszertáció  második  fejezete  Edith  Stein  korai  fenomenológiai  munkáira  irányul,  és  az 

időbeliség  és  a  fenomenológiai  élménykonstitúció  szerepét  vizsgálja. Az  első  rész,  (II/1.) 

„Erlebniskonstitution  und  Intersubjektivität.  Zeitlichkeit  des  Bewusstseinslebens“ 

[Élménykonstitúció és interszubjektivitás. Időbeliség és tudati élet] Stein első filozófiai munkáját 

mutatja  be,  amelyben  az  idő  fenoménje  a  külvilág  élménykonstitúciójával  áll  összefüggésben. 

Ennek  következtében  nem az  időfenomén  áll  a  vizsgálódás  középpontjában,  hanem a  kauzális  

meghatározottság mint adottság van jelen.

A  második  rész,  (II/2)  „Die  Brücke  zwischen  Inneren  und  Äußeren.  Zeitlichkeit  des 

Gemeinschaftslebens“  [A híd belső és  külső között.  A közösségi  élet  időbelisége],  a  pszichikai 

kauzalitás kérdésével folytatja az előző részben megkezdett kérdésfelvetést. Az 1922-es Jahrbuch-

tanulmányban  Stein  az  élménykonstitúció  legelemibb  meghatározottságait  elemzi,  és  keresi  az  

összefüggést a belső és a külső, a pszichikai- és a természeti kauzalitás között.  Stein kifejti, hogy 

nem  csak  az  egyes  személy  esetében  lehet  szó  pszichikai  kauzalitásról,  hanem  magának  a 

közösségnek is, amelyhez az ember hozzátartozik, megvan a maga kauzalitása:  A szellemi világ  
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éppen az egyén közösségi életére épít. Edith Stein 1925-ös második Jahrbuch-tanulmánya az állam 

szociális meghatározottságát vizsgálja, azokat a körülményeket, amelyek az állam szabályain belül 

lehetővé  teszik  a  közösségi  életet.  Vö.  (II/3)  „Zeitlichkeit  und Überzeitlichkeit  des  Staats:  Das 

gemeinschaftsleben im Staat“ [Az állam időbelisége és időn túlisága: Közösségi élet az államban]. 

A közösséggel szemben az államnak megvan az egyéntől független élete, amelyet ugyan az egyén 

képez, az egyén élettartamától mégis független.

A fejezet  utolsó  része  ismét  a  kauzalitáshoz  kapcsolódik.  Edith  Stein  Einführung  in  die  

Philosophie (ESGA 8) című munkája több keletkezési fázison keresztül jött létre, és az első olyan 

mű, amely Stein egyéni filozófiai álláspontját képviseli. A vizsgálódás a természeti megismerésből  

kiindulva a megismerő szubjektumhoz érkezik,  ez által  bizonyítva a fenomenológiai megismerés  

módszertani meghatározottságait.

A disszertáció harmadik fejezete Edith Stein fenomenológiai kérdésfelvetésből a létfilozófiába való 

átmenetét vizsgálja (Vö. III.). A fejezet három része egy egységben mutatja be, hogyan jut el Edith  

Stein  a  Tamás-fordításokon  keresztül  a  saját  filozófiai  lét-fogalmához.  Az  első  rész  (III/1) 

„Pädagogische  Arbeit  und  freies  Wissenschaftsleben“  [Pedagógiai  munka  és  szabad  kutatóélet] 

címen Edith Stein speyeri időszakára jellemző sokszínű tevékenységével foglalkozik, és rámutat a 

steini gondolkodásban már korábban megjelenő létkérdésre (vö. III/1.2.).

Az  előadói  körúttal  párhuzamosan  kezdte  meg  Edith  Stein  Aquinói  Tamás   Questiones 

disputatae de veritate (ESGA 23, 24) című munkájának lefordítását, amely számára meghatározó 

útmutatást  adott a létkérdésre vonatkozóan. A disszertáció több alfejezeten keresztül foglalkozik 

Tamás  ismeretelméletének  Steinra  gyakorolt  hatásával:  Skolasztikus  gondolatmenet  modern 

kifejeződésben; A megismerés primátusa; Az igazságkritérium és a megismerés.  A második rész 

„Edith Steins Habilitationsarbeit: die Potenz und Akt“ [Edith Stein habilitációs munkája: a Potenz  

und Akt] Stein habilitációs munkájával foglalkozik abból a szempontból, hogy Edith Stein először 

foglalkozik egy tényleges létfilozófia megvalósításával. A habilitációs munkában Edith Stein túllép  

a módszertani kérdésen, és megkísérli a skolasztikus gondolkodás és a fenomenológiai közötti közös  

ontológia megteremtését.  Stein megállapítja, hogy a fenomenológiai aktusban éppen úgy, mint a 

skolasztikus ismeretelméletben a megismerési materiált a materiális ontológiák teszik ki, amelyek a  

megismerés folyamán a formális ontológiákba – skolasztikus értelemben az ideákba – sorolódnak.  

Ennek következtében a két megismerési módszer ugyanazon módon valósul meg, a különbség a 

transzcendentalitás különböző értelmezésében található.

A harmadik  rész,  „Aussichten  und Hoffnungen.  Dozentinstelle  in  Münster“  [Kilátások és 

remények. Docensi állás Münsterben] Stein szakmai tevékenységét egy új kibontakozásban mutatja 
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meg. Edith Stein katolikus filozófusként lép be a közéletbe, és terve  a fenomenológiai módszer  

segítségével a teológiai antropológia megteremtése. Az ESGA 14 és 15 szövegei nem mellékszálai 

egy gondolatmenetnek, hanem előtanulmányokat képeznek a habilitációs munka és az  Endliches  

und ewiges Sein (ESGA 11/12) című fő mű között.

A disszertáció utolsó fejezete nem az életrajzi események alapján rendeződik egységbe, hanem a 

keresztény filozófia lehetőségének szisztematikus kidolgozásában (Vö. IV). A keresztény filozófia  

lehetőségével  Stein  Tamás  Summa  contra  gentiles című  munkájának  lefordítása  folyamán 

találkozott, és ennek folyamán értelmeződött benne újra a vallás fenomenológiájának kérdése. Az 

első  rész  „Sinn  und  Möglichkeit  einer  'Christlichen  Philosophie':  Methodische  Fragen  und 

Begriffsapparat“ [Egy 'keresztény filozófia' értelme és lehetősége: Módszertani kérdések és fogalmi 

apparátus] címen azokkal a feltételekkel foglalkozik, amelyek az Endliches und ewiges Sein (ESGA 

11/12) című munkában  a keresztény filozófia módszertani és fogalmi meghatározását kiteszik.  A 

keresztény filozófia módszertani beállítódása három szakterületre – metafizika, teológia és filozófia  

– osztható, amelyek ismeretelméleti módszerének szintézise képezné steini értelemben a keresztény 

filozófiát.

A 4. pontban (IV/1.4) a disszertáció kitér az 1932-es Juvisy konferenciára, ahol Edith Stein 

először  találkozott  a  philosophia  perennis  fogalmával.  Stein  neoskolasztikához  való  közeledése 

egyben azt  a  módszertani  beállítódást  is  megmutatja,  amely  egyfelől  a  létanalógiát,  másfelől  a 

létkérdésen keresztül a keresztény filozófia lehetőségét feltételezi.

A második rész, „Methodologie des Hauptwerkes: Endliches und ewiges Sein. Versuch eines  

Aufstiegs zum Sinn des Seins“ [A főmű módszertana:  Endliches und ewiges Sein. Versuch eines  

Aufstiegs zum Sinn des Seins] (Vö. IV/2.) címen folytatja azt a kérdést, hogy hogyan ragadható meg 

módszertanilag és lényegileg a steini fő mű. A steini vizsgálódás középpontjában a létkérdés áll, 

amely Tamás De ente et essentia-jához kapcsolódva a létezők három fokozatát különbözteti meg: 

1.) az anyagból és formából összetettek; 2.) szellemi vagy egyszerű létezők; 3.) A létező – Isten.3 A 

tamási  potencia  –  aktus  tan  a  létezőt  az  állandó  keletkezésben és  elmúlásban képzeli  el,  olyan 

létben,  amely a  pontszerű aktualitásában nyílik  meg az örök létre.  A véges  és örök lét  közötti 

analógia a transzcendentálékon keresztül áll fenn, amelyek „azt fejezik ki, ami 'minden létezőhöz 

hozzátartozik'“4. A mű skolasztikus beállítódása, amely a transzcendentálékon keresztül fedezi fel a 

véges és örök lét közötti analógiát, kiegészül a teremtéstannal, és a személynek mint második isteni  

Személynek  a  dogmatikus  értelmezését  szembeállítja  annak  fenomenológiai  értelmezésével.  A 

3 Vgl. ESGA 11/12, S. 38.
4 ESGA 11/12, S. 245.

6



disszertáció  végül  megkíséreli  bemutatni  azt,  hogy  hogyan  teszi  Edith  Stein  a  teremtésben  

megjelenő Szentháromság képmását fenomenológiailag láthatóvá.

A harmadik  rész  Edith  Stein  és  Martin  Heidegger  személyes  és  filozófiai  kapcsolatával 

foglalkozik (IV/3). Az a döntés, hogy ez az egybevetés a disszertáció utolsó részeként szerepeljen, 

Edith Stein élettörténetéből vezethető le. Közvetlenül a fő mű létrejötte után Edith Stein belekezdett 

a heideggeri  filozófia intenzív értelmezésébe.  Edith Stein szövegválasztása azokra a szövegekre 

vonatkozik, amelyeket a harmincas évek elején, a kölni karmelbe való belépése előtt szerzett meg 

magának: Lét és idő, Kant és a metafizika problémája, „Mi a metafizika?“, „Az alap lényegéről“. A 

doktori disszertáció ezen részének a lényegi kérdése arra irányul, hogy  milyen hatásokat kapott  

Edith Stein Heideggertől, és hogyan határozza meg a saját filozófiai irányát a heideggerihez képest.  

Edith  Stein  töredékes  Heidegger-jegyzetei5 Stein  utolsó  filozófiai  tevékenységéről  tanúskodnak, 

amelyek ugyan sok helyen teljesen kiformálatlanok, mégis egy határozott álláspontot mutatnak a 

heideggeri filozófiához.

Edith  Stein  1933-ban belépett  a  kölni  karmelita  rendbe.  Ezt  követően három olyan tanulmányt 

készített,  amelyek  a  fenomenológiai  beállítódását  a  misztikus  tapasztalatban  bontakoztatják  ki. 

Edith Steinnek ezek a misztikus szövegei nem értelmezhetőek tisztán fenomenológiailag,  sokkal  

inkább  arra  szolgálnak,  hogy   az  istentapasztalatot  a  természetes  megismerés  számára  

megragadhatóvá tegyék.  Erre  a  misztikus módszerre  már nem a fenomenológiai  beállítódás,  az 

aktus végbemenésének tudati megragadhatósága jellemző, hanem az istenmegismeréshez szükséges  

olyan  hermeneutikai  beállítódás,  amely  a  megismerés  tárgyát  az  aktualitásban  megtartva  a  

megismerés képessége szerint bontakoztatja ki.

Edith  Stein  életművének  filozófiai  egységessége  a  kortárs  filozófiai  áramlatokkal  való  

dialógusban tükröződik vissza.  Jóllehet  nem mondható el,  hogy Stein önálló filozófiai irányzatot  

valósított  volna meg,  az  életműve esetleg  megtörtnek  vagy tökéletlennek  tekinthető,  a  filozófiai  

teljesítménye mégis beleilleszkedik a 20. század szellemi életébe.  A disszertáció kidolgozása alatt 

Stein életművét  teljes egésznek tekintettem,  amelyet ebben a töredékes formában kell  egészként  

venni.  A  disszertáció  címe  –  „Edith  Steins  Denkweg  von  der  Phänomenologie  zur 

Seinsphilosophie“  – Edith  Stein filozófiai  irányultságára  utal,  amely  az  alcímmel  kiegészítve  – 

„Erlebniskonstitution  und  Zeitlichkeit  als  Grundriss  des  Steinschen  Gedankengangs“  –  Stein 

ismeretelméleti  módszerét  fejezi  ki.  Ez  a  címválasztás  érvényes  lehet  Edith  Stein  misztikus  

munkáira is, mivel az életműve folyamán Stein éppen nem a módszert és a kérdés irányát változtatta  

meg, hanem a megismerés tárgya változik a külsőről a belsőre.  Ebből az állításból következik a 

5 Vgl. ESGA 11/12, Anhang II. Martin Heideggers Existentialphilosophie.
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második,  a  disszertáció  analízisét  megalapozó  megállapítás,  hogy  a  steini  beállítódást  nem  a 

tudományos munkáról való lemondás jellemzi, hanem az  interszubjektív világtapasztalatról Isten  

világban való megtapasztalhatóságába való átfordulás.
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