
CSELEKVÉS ÉS SZEMLÉLŐDÉS
IRlA: JACQUES MARITAIN

I.

A cselekvés és szemlélődés kérdése, melyről előadásomat tartom, nem
csupán egyéni életünkre, hanem az emberi közösségre s a civilizációk sor
sára is kihat. Ez a probléma vízválasztó, ez állítja ősi válaszút_elé az emberi
családokat, nagy történeti mozgalmakat, hogy megértsék hivatásukat, dönt
senek sorsuk fölött és a kultúrformák rendjébe illeszkedjenek.

Eléggé tudatában vagyunk annak, a Kelet mennyire hangsúlyozza szem
lélődő hajlamát s mennyire dicsekszik is vele; viszont a Nyugat nem kisebb
gőggel - de ez a gőg különöskép szenvedni kezd - hirdeti, hogy a 'cselek
vés mellé állt. Elég-e tisztán és egyszerűen hangoztatni, hogy Kelet: a szem
lélődés s Nyugat: a cselekvés ~ Nagyfokú rövidlátás lenne az ilyen kijelentés
ben. A dolgok bonyolultabbak s misztikusabbak, mint aminek látszanak;
a nyugati cselekvés talán csak elkorcsosult, de agóniájában s szerencsétlen
ségében még megindító formája, sőt egykor mély értelmű változata volt,
magának a szemlélődésnek, amitől a keleti szemlélődés távol állt.

II.

A problémát először filozófiailag állítom fel. A filozófus szótárában a
cselekvés s a szemlélődés szavak megfelelője a tranzitív, illetőleg immanena
cselekuée.

Tranzitív cselekvésről beszélünk, ha egy lény hat a másikra s mozgást,
vagy energiát közöl vele. Ez a legészrevehetőbb cselekvés jellemzi a teste
ket, az anyagi világ elemei általa jutnak kapcsolatba egymással; általa ha
tunk az anyagra is s alakítjuk át. Ebben a cselekvésben - a régiek nagyon
jól látták - a cselekvés tulajdonképpen az általa áthatott emberben megy
végbe, ~ctio in passo s az agenst apatienshez hasonlövé.teszí, függő viszonyba
állítja. vele. A tranzitív cselekvés szegényes, mert másfelé irányul: szükség
képpen van másra utalva. A munkás a körülötte levő munkáért van. Akik
a jótettet s az emberszeretetet, mint tranzitív cselekvést gyakorolja, annak
szüksége van támogatásra szorulö szegényekre, hogy jó lehessen, megjaví
tandó bűnösökre, hogyerkölcsjavító legyen, igazságra éhező ártatlanokra,
hogy igazságos legyen. Szüksége van valakire.

Az immanens cselekvés egész más dolog. A szellem és az élet jellemző

cselekedete; itt a cselekvő a saját tökéletesedését akarja, az immanens cse-
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lekvés öntökéletesító tulajdon8ág, A lélek számára. valami aktiv felsőbbrendű

lét jobb,mint az egyszerű élet fizikai ténye; mert általa az ismeretszerző

lélek mássá alakul át, vagy ha szeret : bensőleg vágyakozik egy másik után,
mintegy másik önmaga után.

Aristoteles érdeme annak felismerése s tanítása, hogy az immanens
cselekvés magasabbrendű, mint a tranzitiv s csak a modern idők nyomorú
sága, ha megfeledkeztek az immanens cselekvésről, a filozófusok hibája, ha
az értelmi cselekvést egyszerű tranzitív létrehozó cselekvésnek állították be.

Az ókoriak az immanens cselekvésről alkotott tanaikhoz hozzátették,
hogy az értelmi cselekedet immanenciája tökéletesebb, mint az akarat, azaz,
ha a dolgokat az immanencia fokáról nézzük, az értelem - Szent Tamás
által klasszikusnak nyilvánított tétel alapján - nemesebb, mint az akarat.

A görögök ebből kettős tételt vontak le tanulságul ; ennek első része
nagyszerű igazságot mond ki, amit viszont a második fele nagy tévedéasé
alakít át. Mi sem tragikusabb ennél az. értelembotlásnál s a skolasztikusok
hangoztatják is, hogy Aristotelest csak jormaz.issime, legformaibb értelemben
kell venni.

Nos, a görögök által felismert nagy igazság a következő : a szemlélődés

magában véve magasabbrendű a cselekvésnéj s Aristoteles mondja, hogy az
értelem szerinti élet jobb, mint az emberi szerinti.

S ugyanakkor a tévedésük: miben nyilvánult meg számukra az igaz
ság 1 Abban, hogy szerintük az emberiség néhány értelmi lényért él: egy
szakértő csoport - a filozófusok, felsőbbrendű életet élnek, az átlagember
a szolgálatukban áll, legalul pedig a munkások emberhez méltatlan világa,
rabszolgák vannak. A szemlélődö élet felsőbbrendűségéneknagy igazsága így
a munka lenézéséhez a rabszolgaság sebéhez kapcsolódott. A szabad munka,
a művész, az iparos munkája is hasonló megvetés tárgya lett. "Ki ne válasz
taná inkább Phidias alkotásainak szemlélését, minthogy maga Phidías le
gyen" - mondja Plutarchos.

III.

A fellépő kereszténység mindent megváltoztat, mindent átalakít. Az
elsőkből utolsók és az utolsókból elsők lesznek.

Mi újat hozott a kereszténység a bennünket foglalkoztató kérdésben 1
Úgy gondolom, négy dolgot.

Először. Ráébreszti az embereket, hogy a szerétet többet ér, mint az
értelem. Ha a lelket az immanencia s az anyagiatlanság szemszögéből néz
zük, az értelem nemesebb, mint az akarat; viszont Szent Tamás hirdeti,
hogy az ismert és ezeretett dolgok szempontjából, a dolgok szeretete felsőbb

rendű, mint a megismerésük. Jobb Istent szeretni, mint ismerni; jobb test
véreinket, Isten képmásait szeretni, mint ismerni.

VIGILIA



Másodszor, a kereszténység átalakította a szemlélődés fogalmát, új ér
telmet kölcsönzött neki. Nagy Albert szava, csodálatos művében az "Ad
haerendo Deo"-ban, minden erre vonatkozót megmond. "A filozófusok szem
lélődése saját tökéletesedésükért van, az értelem túlra nem terjed, így a
cél csupán értelmi ismeretek szerzése lehet. A szentek szemlélődése az Isten
szeretetéért történik. Tehát nem áll meg az értelemnél. mint végcélnál, ha
nem a szeretet útján a szívíg hatol - transit ad affectum per amorem".

Harmadszor, a kereszténység átalakította a cselekvés fogalmát, új értel
met adott ennek is. Hogyan 1 A keresztény bölcsesség megértette, hogy az
embernek az anyagra, vagy más ember felé irányuló cselekvése a szívben
élt már, mielőtt valósággá lett volna; nem is áll meg egyes dolgoknál, me
lyek szolgálatába lép, hanem az emberi közösség kapcsolatainál fogva ösztö
nösen más és más emberek szolgálatába szegődik. Adj nagy fizetést egy mun
kásnak, de végeztess vele láthatólag fölösleges munkát, ásson lyukat a földbe
s temesse be újra - hamar elkeseredik tőle. Az emberi munkánál fontos a
hasznosság. Krisztus magára vállalta a kisvárosi iparos munkáját és élet
körülményeit, felemelte a munkát, kinyilatkoztatta méltóságát. A munka
kínos volta az eredeti bűn, a természetes boldog állapot jogai elvesztésének
következménye s nem magából a munka természetéből fakad. Ádám termé
szetes boldogságban élt, a kert művelése és őrzése hárult reá.

(Jsi és alázatos formájában a munka együttműködéstjelentett a teremtő

Istennel. A kereszténység, mikor az erkölcsi rendben felemelte a munkát,
hozzákapcsolta kétségtelenül a teremtés dogmatikus rendjében a kinyilatkoz
tatáshoz. Pater meus usque ad buc operatur et ego operor. Atyám szüntelenül
cselekszik és én is cselekszem. Ez a munkaetika igazi alapja, a modern világ
keresi, de még nem talált rá. Az ókoriak szemében megvetett munka, a kézi
munka, az anyagra észformákat kényszerít rá s felszabadítja az embereket
az anyagi természet igézete alól. Mert az ember homo jaber és homo sapiens
is egyidőben ; homo [aber, mielőtt cselekedetében homo sopiens lenne.

Negyedszer, - s ez az előbbi gondolatok következménye, a bennünket
foglalkoztató kérdésben a kereszténység hozta magával, hogy a szemlélődés

már nem csupán a kiváltságosok, a tudósok ügye - csodálatos szellemi forra
dalom, in spiritualibus. Görögök és zsidók, urak és rabszolgák, férfiak és
asszonyok, szegények és gazdagok (főleg szegények) lelkek, akik ismerték s
akik nem ismerték a rosszat, mind meghívét kaptak az isteni szeretet, az
isteni bölcsesség lakomájára. Mindüket hívja, tereken és utcákon kiáltoz
utánuk; mind tökéletesedésre hivatott, a mennyekben lakó Atya tökéletes
ségére. A hívás egyetemessége visszhangzik a megbolygatott emberi szívben
az idők végzetéig s ép ez a kereszténység katolicitásának jele.

Minden aláveti magát a munka törvényének, nincs többé kivétel, beteg
ség eimén. E törvény mindenkire vonatkozik épp úgy, mint a bűn, melyet
gyógyítani kell. Aki nem akar dolgozni, ne is egyék, mondja Szent Tamás.
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Egyik munkánkban a m'Úvészet skolasztikus elmélete kapcsán, utaltunk arra,
hogy a középkori doktorok Phídiasban s Praxitelesben épúgy felismerték
az ész bels{s fejl{sdését, mint egy asztalos vagy falusi kovács munkájában.
Mert {Sk nem csupán a városi, a könyvtárban ül5 embert figyelték meg, de
gondjuk volt a. nagy tömegekre is s ugyanakkor tanulmányozták Mesterü
ket is és tudták, hogy a szegényes mesterséget 'Úz5 Fiú, a szüntelenül cse
lekv5 Atya képmása. A keresztény tudatban nincs kétféle ember: munkára
kijelölt homo faber és az igazság fölött szemlélődő homo sapien«, ugyanaz az
ember faber és 8apiens is s a bölcsesség mind a kettőt Isten fiai szabadságára.
szólitja fel.

IV.

Szent Tamás keresztény ssemlélödésről beszél, az Ószövetség, az Evan
géliumok, Mózes és Szent Pál szemlélödéséről, mely természetfeletti adomá
nyokban nyilvánul meg s a keresztény kinyilatkoztatás adja tudtunkra,
mindazokban él, akikben működik az Isten kegyelme.

De a természetfeletti szemlélődés fel is emészt, meg is szüntet valamit
az ember lényegéből - India és Görögország a tanu rá.

A sok hindu aszkéta természetes szemlélődésében, a cselekvő nyugalom,
koncentrált, emberi módszerek által megtisztitott, szellemi energiák ascen
dens mozgásának kifejez5je, viszont a természetfeletti szemlélődésben, a
cselekvő nyugalom, a természetbe oltott szeretet descendens mozgásának
a jele.

A szemlélődő élet - írja Szent Tamás - nyugalomban, pihenésben- és
szellemi ezabadaégbané áll, melyben az ember ég az isteni szépség nézésétőlS

s lelkét áldozatul hozza,4 mert a szeretetben ez a mozgatója s végcélja5 8

egyenesen és közvetlenül Isten szeretetére vonatkozik.f de nem Istennek
akármilyen szeretésére, hanem a tökéletes szeretetre7 és valamiképpen a
boldogság homályos kezdetét jelenti.8

Ezután az első megjegyzend5 szempont Szent Tamás tanítása alapján,
hogy: "A szemlélődő élet abszolút fokon és önmagában véve is jobb, mint,
a cselekvő élet." A filozófus: Aristoteles, nyolc érvvel bizonyítja ezt.

El5ször. A szemlélőd5 élet illik az emberhez, a benne lévő tökéletes va
lami, az értelem alapján s viszonylagosan a szemlélődés érzékfölötti tárgya
miatt is, mert a cselekvő élet a külvilág felé irányul.

Ezért a szemlélődő életet képviseli Rachelnek neve 18tenlátó-t jelent,
a cselekvő életet Szent Gergely szava szerint "a beteg ssemű" Lia képviseli.

l Sum. Theol II-II. 182, l, 3. I Sum. Theol II-II. 182, l, ad 2. I Sum.
Theol. II-II. 180, l. • Sum. Theol. II-II. 182, 2, ad 3. 6 Sum. Theol. II-II. 180~

l, 70 et ad 2. I Sum. Theol. II-II. 182, 2. 7 Sum. Theol. II-II. 182, 4 ad l.
I Sum. Theol. II-II. 180, 4. 182, 2.



":Másodszor. A szemlélődő élet zavartalanabb lehet (ámbár folytonossága
nem érthető meg a szemlélődés fe1sőséges tényéből) következéskép meg
személyesitőjét Máriát, mindig az Úr lábainál ábrázolják.

Harmadszor. A szemlélődő életet kedvelni többet jelent, mint a cselekvő

életet. Szent Ágoston ebben az értelemben írja "Márta. serénykedett, mig
Mária az Urat kináigatta" .

Negyedszer. A szemlélődő életben az ember megelégszik önmagával,
mert a szemlélődéshez kevés dologra van szükség. Ebből következőleg Lu
kácsnál találjuk : "Márta, Márta sok gondod van és sokat vesződöl."

Ötödször. A szemlélődő életet önmagáért szeretjük, vele ellentétben a
cselekvő élet kivül levő dolog alárendeltje. Ezért a 26. zsoltár mondja :
"Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hadd lakjam az Úr házában, éltem
nek minden napján, hadd lássam az Úr pompáját, hadd látogassam templo
mát", ut videam voluntatem Domini.

Hatodszor. A szemlélődő élet pihenés és nyugalom. Erről mondja a
45. zsoltár: "Alljatok meg és lássátok, hogy én vagyok az Isten."

Hetedszer. A szemlélődő élet isteni dolgok szerint van, a cselekvő élet
emberiek szerint, ezért Szent Ágoston a "De verbis Domini"-ban azt írja: Kez
detben vala az Ige akit Mária hallott és az Ige testté 16nés Márta szolgálta Öt.

Nyolcadszor. A szemlélődlS élet az embernek legsajátosabbja: értelme
szerint való; mig a cselekvő életre az állati természettel egyetemben, külső

erők is hatnak. Ezért a zsoltáros elénekelve : "Fenntartasz Uram embert és
áJla,tot", hozzáteszi ezt, ami csak az emberre jellemző: "És világosságod
által látunk világosságot."

A kilencedik ok folytatja Szent Tamás maga az Úr, mikor ezt mondja:
"Mária a legjobb részt választotta, mely el nem vétetik Tőlé", - Szent Agos
ton a "De verbis Domini-"ban a következő magyarázatát adja ennek "a te
választásod nem rossz, de az övé jobb. És miért jobb 1 Mert nem veszik el
soha tőle. Mert egy napon leveszik rólad a szükség terheit; de az igazság
édessége örökkévaló".

Szent Tamás mondja az okosság erényéről, hogy "a bölcsesség ssolgéla
tában áll, úgy mint a kapus a király szolgálatában", Valóban nem nélkülöz
hetjük a kapus szolgálatát. S erkölcsi erények gyakorlása, valamint meg
tisztulás nélkül nem juthatunk előbbre a szemlélődés útján - mondják a
spirituálisok. Mégis, szerintük, ha jóakaratúak vagyunk, az erényességben
a szemléllSdés lesz a leghatékonyabb lenditlSerlS, ami nélkül a haladás lassú
és tökéletlen lenne.

CselekvlS életen az ókoriak két különbözlS, de együttjáró dolgot értettek:
az erények tökéletesítésére irányuló er6feszitést - beszéltünk róla - és a
kifelé, emberek felé irányuló cselekvést.

Viszont a Szentek szemlélődése a szeretet által nem csupán behatol a
szívbe, nem áll meg az értelemnélsem, mert munkája, mely mintegy tapasz-
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talliatóvá teszi a hitet, homályosan az Istenség mélységét érzékelteti. így
a cselekvő élet mozgása megbomlik. Isten felé segített emelkedni, de leszállt
onnan. S ekkor, de csupán ekkor, különös küldetés szerint, a teremtvény a
kegyelemben rendkívüli hivatásnál fogva, a cselekvés csodáit viheti végbe,
melyeket szenneknél láthatunk, ugyanis ilyenkor az ember szabad eszköz a
Mindenható kezében.

A kifejtett értelemben, mely a szeretet szemlélődéséneklényegére vonat
kozik, egyáltalán nincs pragmatizmus, mert a pragmatizmus a cselekvést a
szemlélődés fölé helyezi á el kell ismerni Bergsonnal, hogy az önnön odaadás
túlságig való fokozása, melyben a szentek a kereszténység megkülönböztető

és egyéni sajátságairól adnak tanuságot csak ott szembeszökő, ahol nincs
felebaráti szeretet, de ott Istenszeretet sincs; mert nincs kétféle szeretet
hanem csak egy és feloszthatatlan van.

Itt alapvető igazságra tapintunk rá; a keresztény filozófia: létfiloz6fia,
azaz a lét bőségénekfilozófiája s e tekintetben nagyon magasan túlszárnyalja
a többi létfilozófiát : a hinduk metafizikáját, például, melyben a lét nem ad
létet, csak magába szívja a maya-t s a lelket is. A keresztény teológia az
isteni jóság, az isteni lény gazdagságának teológiája, melya kinyilatkoztatás
tényében az Istent magát tárja fel, az isteni személyek hármasságával egye
temben (melyet az ész csupán abban a tényben bír felfedezni, hogy Isten:
szeretet és teremtő). A teremtő Isten ad, szüntelenül ad; saját magát adja
a Megtestesülésben és a Szentlélek elküldésében. "Nem magáért, - mondja
Szent Tamás - hanem érettünk alkotott Isten mindent a maga dicsőségére."

A szemlélődés túlteng a hatékony szeretetben és cselekvésben és ép mi va
gyunk az összekapcsolói, ennek az önmagában közlekedő gazdagságnak.

v.
Tulajdonképpen Aristoteles, sőt Szent Pál szerint is a szemlélődő élet

emberfeletti. A cselekvő élet pedig az emberi élet az emberi lények azonos
természetű élete. Ezért a munka tudata a természeti etika alaprétege ; ha a
gőg főbenjáró vétek Isten ellen, a lustaság bűn az ember ellen s a társadalmi
életnek alapvető problémája, hogya munkát megszervezze, feltételeit megálla
pítsa s gyümölcseit elossza,

Hinni kell, hogy az ember mindíg valami többletet érzett magában, mint
a puszta lét, mert bármilyen messzire is megyünk visszaa történelemben a
szemlélődő életre irányuló vágyat rendkívül változatos formában megtaláljuk.
Nagyon is világos India és Kína esetében, melyek specialitássá fejlesztették.
De ahol a költészet vagy a festészet, szobrászat vagy zene felbukkant az em
berek között, nem ugyanezt a törekvést fejezi-e ki mindegyik 1 Egyáltalán
szemlélődés momentum nélkül létezhet bármelyik is ?



Emlékszem milyen ellentmondó érzések kavarogtak bennem az altamirai
barlang történelemelőtti festményeit szemlélve; csodálatos formamegérzés !
.Az a kis vörös emberkéz a plafonon, a bölények és jávorszarvasok között !
Hogy ezekben az emberekben nyomorúságos tengődésük folyamán a meg
figyelés 8 az alkotás ilyen ereje fakadjon, ahhoz erős szemlélődő hajlam kellett
- talán öntudatlanul is volt bennük. Meggyőződésemszerint a gondolat biro
dalmához tartozó, mágiára jellemzőgyakorlati hatékony képzelet s szemeinkkel
észrevehetetlen szemlélődő természetű adományok birtokában voltak titok
ban a primitivek. Hogy lehulljon a lepel róluk, szükség volt a civilizáció teljes
erejére.

Néhány éve Franciaországban sokat vitatkoztak a természetfölötti szem
lélődésről: vajjon a szemlélődés kegyelme kivételes valami-e, nem csupán
ténylegesen, de jogilag is - amit vakmerőség lenne remélni és óhajtani, vagy
pedig az isteni élet, az erények, az isteni adomány egyenes kibontakozását
jelenti-e az emberben 1

Sok élősdi gondolat, részben a szókinos szegényessége miatt, részben
gyakorlati megfontolások miatt tette bonyolulttá a vitát. A XVI-XVII.
század óta elburjánzó misztikaellenes irányzatok, nagyon is törvényes félelem
ből születtek: az utánzás és a quietizmustól való rettegésből ; mikor a kép
zelet alkohola még belevegyül, a Szentlélek bora a fejbe száll: A spiritualista
könyvek nemcsak a közhelyek irodalmába tartozók, melyek a ezentek leg
felsőbbfokú s épp ezért gyűlöletes tapasztalataival tömnek meg, hanem még
hiteles spiritualista könyvek is, ha türelmetlenek és gyengék kezei közé jut
nak, véletlenül, sok áldozatot követelhetnek. akiknek esetét az elmeorvostan
foglalja le a maga számára. Szörnyű dolog az emberek közé vetni valami
isteni dolgot, mert mindent agyrémeik táplálására használnak fel.

Isten: bölcs és mégis rászánta magát erre a szörnyű dologra, milyen meré
szen és .mekkora kockázattal - nekünk adta az I gazságot. Ha az ember a
könyvek tartaimát ítélné el, a velük történt visszaélések miatt, volna-e könyv,
amivel többet visszaéltek, mint a Biblia. Veszélyesen élni, mondta Nietzsche,
szószátyárság. Az ember csak a halállal jut túl a veszélyen. A szemlélődő

egyesülés kegyelmére vágyó lélek eltérítése Szent Teréz, Keresztes Szent
János tanításától s tanácsaitól, egyszersmind az élet kannáinak elvéteiét is
jelenti, szomjúságra kárhoztatja a lelket. Mikor a misztikaellenes irányzat
teljesen rendszeres formát öltött, akkor a kereszténységből csupán erkölcsöt
csinált, jóllehet teológiai közösség.

Szent Tamás tanítása alapján, az inspiráció adománya szükséges az
üdvösséghez, mert ostobaságunk folytán, nehéz esetben nem tudnánk élni a
teológiai és erkölcsi erényekkel, hogy elkerüljük a halálos bűnöket; de még
inkább mondhatjuk: nagyon is ostobák és szerencsétlenek vagyunk ahhoz,
hogy a tökéletesedés útjára vezető erényeket megszerezzük ; pedig a Szentlélek
adományainak magához kellene ragadnia életünk kormányát.
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De térjünk vissza 8. témánkhoz. MonUottuk, minden lélek felszólítást kap
- néha ugyan a hang távoli - a misztikus életre; azaz Isten adományainak
uralma alatt álló életre. Megjegyzendő, hogy az inspiráló adományok között,
lzaiás szerint: a Tanács, Erő, Félelem, a cselekvéssel kapcsolatosak; az Érte
lem és Bölcseség pedig a szemlélődésre vonatkoznak.

Hogy értendő az a hivő szózat, ami minden teremtett lelket a szemlélődő

életre szölít fel? Minden lélekhez egyformán szól, legfeljebb kevésbbé erősen

s tipikus vagy nem tipikus, nyilvánvaló, vagy rejtett szemlélődésre sarkal.
A Bölcseség adománya végtelen sokfélekép nyilatkozik meg; megfoghatat
lan és transcendens elrejtőzésre, meglepetésre egyaránt képes.

Pontosan ebben az értelemben kell venni a tomizmus tételeit, melyeket
vonatkozásba hoztunk a keresztényi élet tökéletesedéséhez szükségszerű szem
lélődéssel s ennek a cselekvés feletti felsőbbségével.

"Mit használnak azok - kérdi Keresztes Szent János - akik elsőbbséget

adnak a cselekvésnek és a világot vélik meghódítani prédikációk és tetteik
által? Mit tesznek ezek? Valamivel többet mint semmit, néha semmit, néha
rosszat." Csupán a szemlélődés fedi fel az irgalmasság arcát, nélküle helyesel
hetjük csupán, vele tapasztalatból ismerjük meg. Szeretettel s a szeretetben
megtudjuk, hogy az Isten: szerétet. Benne az ember átadja magát Isten aka
ratának, megkötözi magát, mert szeret és mégis szabad marad, mert szeret.

Szemlélődés nélkül alvók vagyunk, mintegy álomban ismételjük a hit
szavait; álmunkban hánykolódunk, a kereszténység alszik bennünk, amit
papiron és szavakban élünk nem életünkkel. Ki ébreszt fel tompultságunkból?
Akik a világ szerint élnek, a világ fölött virrasztanak s a testi szemek nagyon
elevenek; keresztényekre néznek s a nem gondolkozó keresztényeknek nincs
nagyobb bánatuk, mint, hogy nem vagyunk szentek - derék alvajárók ezek?
A szemlélődés nélküli filozófiai és teológiai, esetleg igaz tanítások is eretnek
ségre vezetnek; minden jó, minden buzgóság versenyezni akarássá fajul
nélküle, viszont a szemlélődés az embernek Istenéhez való szellemet ad, általa
harmónia keletkezik a lélekben, összhang támad az emberek között,

S visszaérkeztünk kiindulópontunkhoz. E kérdésben a kereszténység
nagy újdonsága, éppen a minden embert egyformán érintő egyetemességben
rejlik. Hiv a legnehezebbre : tökéletes életre, egyesülésre, szemlélődésre. Ez,
ha a valóságban még oly ritka is (de valóban az? A szentek elrejtőznek, fény
képüket nem látni az újságokban) okai bennünk levő akadályok s vágyaink
kicsinysége. A kínálat nagyobb, mint a kereslet.

VI.
Mit mondhatunk, ha nem azt, hogy a keresztény szemlélödéa ott árad ki,

ahol akar; halljuk a hangját és senki se tudja honnan jött, hová megy. Akik
szellemtől születtek, hasonlóak a szellemhez, elérkeztek oda, ahol már nincs



úts szabadságban élnek; szemlélődésüka szeretet belélekzése, mely csak egy
től függ s Az semmiben sincs benne. A keresztény szemlélődés-szeretnémmég
kifejteni, ellentétben áll technikai és szak-ügyekkel. Szeretnék rávilágítani arra
a vitára, ami az élet tökéletessége és szemlélődés, technika és könyörületesség
kérdéseiről folyt le.

Mindjárt kettős nehézség elé bukkanunk, egyiket a nyelv, másikat a
mesterek okozzák.

A nyelv nehézsége a szavak speciális voltában áll; nincs bennük trans
cendens bőség, multuknál fogva szűkkörűek s a velük járó, néha nagyon nehéz
kes asszociatív terhek is csak bajt okoznak. Például a miaztikus szó, állandóan
használtuk és szükség volt is rá; ez a szó nem ér semmit. Egész sereg oly jelen
ség: elragadtatottság, rendkívüli adományok képzete kiséri, amit a teoló
gusok karizrnának, vagy gratia dame kegyelemnek mondanak (viszont, aminek
semmi köze nincs a keresztény misztikában használatos értelemhez). Mísz
tikus élet alatt a szellemi adományok uralkodó jegyében zajló életet értjük,
és ez egész más, mint a karizma. A szemlélődés szö sem ér többet, sokakat
megtéveszt, elhiteti velük, hogy valami nem tudom miféle érdekes látványra
vonatkozik. Próbáljunk inkább más szót választani misztikus szemlélődés

helyett 1 Fölösleges fáradság! Az új szavak hamarabb hazugabb klisékké
válnak, mint a régiek.

A második nehézség okai a mesterek. A meaterek elkerülhetetlenül szak
értőkké válnak, szakértői annak, amit tanítanak. Keresztes Szent János a
szemlélődés és a hősiesség szakértője. Közös utat hirdet, melyen mindenki
elindulhat (akik meghallották Isten hívását) s a közös utat a legtisztább, leg
tipikusabb paradigmákban hirdeti. Röviden, mindenkihez szól, mikor néhány
karmelitához beszél, általuk fordul a legnemesebb lendülettel valamennyi
emberhez. Például a leírt éjszakák és passzív megtisztulások más esetben, más
körülmények közt, még hasonló tisztítószerepet betöltő eseményekkel is, más
emberektől származó próbákkal is kiegészíthetők lehetnének.

Az ilyenfajta elmélkedések fonalát követve, sok dolgot leegysserűsödni

látnánk s megérthetnők mi volt lisieuxi Szent Teréz szerepe, aki ugyanazt
a tételt hirdette, mint Keresztes Szent János, ugyanazzal a hősíességgel, de
a "kis út" közös és ékességektől megfosztott egyszerűségében.

VII.

Hogy visszatérjünk oda, ahonnan kiindultunk a Nyugat és Kelet vitá
jához, látjuk, amit az előbbiek során mondottunk, fedi a tényeket : aktiviz
mus és pragmatizmus, a szemlélődés értékeinek elvetése, lemondás a bölcse
ségről - ezek a Kelet nagy bajai. Ma, sajnos mondhatö, szélsőséges túlzás
ban keresik a bajok gyógyszerét, a szemünk előtt felbukkanó új civilizáció,
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melyben az állam, vagy a polgári közösség teljesen aktivista, ipari és hábo
rús erőfeszítésneka lelke; megmozgatja céljai érdekében a tudományt s ezek
a tapogatódzások nem kedvező dolgokat jövendölnek. Nyugatnak sokat kell
tanulnia Kelettől, a szemlélődés értékeihez való ragaszkodását illetőleg 
talán még ez a ragaszkodás is veszélyben forog, Kínában és Indiában bizo
nyos kapitalista vagy kommunista propaganda eléggé felkavarja a problé
mát. De hivatkozom arra, ha a szerencsétlen Nyugat tévelygéseire, gyenge
ségeire fényt vetünk is, a keresztény ember testvéri szánalmat érez iránta
és perbe száll érte a Kelettel is.

Végül engedjék meg, hogy Szent Tamásnak a Megtestesülésről mondott
szavait idézzem, melyek a legélesebb fényt vetik a kérdésre: "A Megteste
sülés misztériumában az isteni teljesség leszállása az emberi természet mély
ségeihez, fontosabb, mint az emberi természetnek Istenhez emelkedése" 
igazság, nemcsak a fő, de az egész test számára is.

Azt gondolom, a Nyugat csak úgy háríthatja el a krízist, ha felismeri
ezt a nagy igazságot s megérti, hogya cselekvésnek a szemlélődés bőségé

ből kell fakadnia. Ha a Kelet szemlélődésre irányuló hajlandósága szemlé
lődő filozófiai formák felé törekedett és az időleges, profán dolgok rendjé
ben a szemlélődésnek és a természetes szellemiségnek oly nagy fontosságot
adott, kérdezhetjük: vajjon Nyugaton a munkafelosztással a szellemiség és
szemlélődés - nem filozófiai, hanem a természetfeletti szemlélődés - nem
csupán az Istennek, Isten királyságának szentelt lelkeknek jutott-e osztály
részül, amíg a földi város dolgai az azonnali, gyakorlati siker és a hatalmi
akarat törvényei alá jutottak. Ha a keresztény civilizáció új korszaka meg
születik, a szemlélődés és a szellemiség törvénye valószínűleg alá fogja vetni
a profán és időleges rendet, így ez a kor a profán megszentelése lesz.

Fordította: Kenyeres Lászl6.
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