
JACQUES MARITAIN

A BELÜLVALÓ ÉLET

Averte oculos meos ne videant vanitatem
Fordítsd el szemeimet

Okvetlenül kerülnünk kell az örökös reflexió, a magunk
hoz visszatérés szellemét, mert veszélyes hiba. Különösen
a moderneknél gyakori, mert születésüknél fogva érzé
kük van az analízis és a pszichológiai érdekességek iránt.
Ha állandóan magunkra és nem Istenre figyelünk, ha
szívünket egyedül lelki állapotunk vizsgálatára szűkítjük
és arra, hogy ellenőrizzük kis haladásunkat; ha abba
hagyjuk az imát, hogy megtudjuk, jól imádkozunk-e és "el
hagyjuk nyugalmunkat, hogy megnézzük, elég nyugalmas
e,"· és eléggé egyezik-e az aszkétikus szerzők leírásával,
elveszítjük lelkiéletünk minden gyümölcsét. Nyugtalanság
fog el ahelyett, hogy megtalálnánk a békét. Kitesszük ma
gunkat számtalan illuziónak. Vizsgálnunk kell az életün
ket, de csak az Isten szemével. Hogy sírjunk hibáinkon
Színe előtt, és nem azért, hogy tetszelegjünk, hogy hiú
biztonságba essünk, mintha miénk lenne egész létünk és
mintha tökéletességünket is mi építenénk. Erre is mond
hatjuk: aki elveszti életét - mert egészen Istenre bizza
- megtalálja azt. Sziénai Szent Katalin szerint azt várják
tőlünk, hogy: "dolgozzunk férfiasan, gyűlöljük magunkat
önként és vágyjuk az Istent határtalan vággyal."

Jól teszik a lelki könyvek, mikor megmutatják a célt,
hogy keressük és a módot, hogyan tegyük, de kárunkra
válik, ha kiváncsian azt keressük bennük, hogy a Lelki
Várkastély melyik fokán, melyik kis lépcsőfordulónál tar
tunk. Istené az ítélet. Ha igaz is, hogy gyöngeségünknek
nagy biztatás tudni, mit művelt bennünk az Úr kegyelme,
de épp úgy igaz, hogy csak akkor használ ez az ismeret,
ha nagy lemondással és teljesen érdéktelenül fogadjuk.

"Nem tökéletes ima, mikor a szerzetes még észre
veszi, hogy imádkozik." - mondja Remete Szent Antal.

Szent Hildegard pedig: "Teljesen ismeretlen előttem

mind a lelkem mind a testem. Semmire sem becsülöm
magam. Az élő Istenhez fordulok és rábizok mindent,
• Szalézi Szent Ferene: Isten szeretetéről, VI. 10.
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hogy Ö, akinek nincs kezdete és nincsen vége, őrizzen meg
mindig a rossztól."

Szent Gertrud, mikor az Úr egyik kezében betegsé
get, másikban egészséget kínál neki, nem választ, hanem
közöttük egyenesen Jézus Szívébe lép.

"Mit érdekel engem Uram, ami velem történik. 
írja Szent Teréz. - Számomra csak Te vagy és nincsen
semmi másom." >

"Semmit Uram, csak Téged! - feleli Szent Tamás a
jutalmat kináló Krisztusnak.

Ez a megfeledkezés önmagunkról, Istennek ez az
egyedüli, tiszta vágya lényeges előfeltétele a .szemlélő
désnek.

ln omnibus requiem quesivi et in hereditate
Domini morabor;
Nyugalomra v6gytam

Hogy megértsük, milyen elsőrendű szerepet kell játszania
életünkben a szemlélődésnek, összefoglaljuk Szent Tamás
véleményét a kontemplatív életről. Erről határozottan ·ír,
bár első pillanatra úgy. látszik, egyformán alkalmazható
a filozófus szemlélődésére és a keresztény, misztikus kon
templációra. Tulajdonképpen ez utóbbira céloz. Mert fel
tűnő, milyen nagy gonddal siet az arisztoteleszi gondola
toktól az Evangélium és a szentek tanúságához.

"A kontemplatív élet - írja Szent Tamás - a tevé
kenység szünetelése és nyugalom.?" Majd: "a lélek sza
badsága,'?" ahol az ember "az isteni Szépség szemléleté
ben izzik" és "Neki áldozza a lelkét," alapelve és célja:
szeretet. "Egyenesen és közvetlenül Isten szeretetére
irányul", "rendeltetése nem akárhogyan, hanem tökélete
sen szeretni az Istent." Valami módon ez már a Boldog
ság kezdete, "quaedam Inchoatio beatitudinis, quae hic
incipit, ut in futuro continuetur."

Magában véve és mástól függetlenül a kontemplatív
élet jobb, mint az aktív. "Ezt nyolc érvvel bizonyítja a Fi
lozófus. (Ethic. X, 7 et 8).

1. A szemlélődő élet legnemesebb tehetségünknek,
értelmünknek felel meg, sajátos tárgyával a fogalommal.
Az aktív életet azonban külsőségek kötik le. Ezért Ráchelt,
aki a kontemplatív életet jelenti "meglátás"-nak hívják.

• Sum. theol. II-II, 182, 1; 3.
•• 182, 1. ad 2.

62 V IC.. I L I A



Az aktív életet a rossz-szemű Lia jelenti, mint Szent Ger
gely is mondja.

2. A szemlélődő élet állandóbb lehet, bár nem a leg
magasabb fokán. Ezért Mária is, aki szintén a kontemp
latív életet jelenti, szüntelenül ott ült az Úr lábainál.

3. A szemlélődő élet több gyönyörűséget rejt, mint
az aktív. Ezért mondja Szent Agoston: "Márta sürgött-for
gott, míg Mária lakomázott."

4. A szemlélődő életben elég az ember önmagának.
Kevésre van szüksége ehhez. Ezért találjuk Szent Lukács
nál: "Márta, Márta, sok gondod van és sokat vesződöl."

5. A kontemplatív életet önmagáért szeretik. Az aktív
rendeltetése mindig valami más. Erről mondja a 26. zsolt.:
Unam petii a Domino hane requiram, ut inhabitem in do
mo Domini omnibus diebus vitae meae, ut videam volup
tatem Domini.

6. A szemlélődő élet valami szent szünet és nyuga
lom. (in quadam vacatione et quiete). Erről azt mondja a
45. zsolt. vacate et dete, quoniam ego sum Deus.

7. A kontemplatív élet valami isteni. Az aktív emberi.
Ezért írja Szent Agoston De verbis Domini eímű könyvé
ben: Kezdetben volt az Ige; ezt hallgatta Mária, de az Ige
testté lőn; íme ennek szolgált Márta.

8. A szemlélődő élet azé, ami bennünk igazán em
beri: az értelmünké. A tevékeny életből azonban állati
részünk alacsonyabb képességei is kiveszik részüket. Ez
ért a Zsoltáros előbb azt mondja: Homines et jumenta sal
vabis Domine, aztán hozzáteszi, ami igazán emberi: "in
lumine tuo videbimus lumen." (Zsolt. 25).

A kilencedik okot már maga az Úr teszi hozzá, mikor
~így szól (Luk. X, 42).: "Mária választotta a jobbik részt,
ami el nem vétetik tőle." Ezt így fejti ki Szent Agoston
De verbis Domini című könyvében: "Nem választottál
rosszat, de a jobbikat ő választotta. Tudod, miért ez a
jobbik? Mert el nem vétetik tőle. Tőled azonban majd
egyszer elvétetik a teher, amit a szükség rád rakott; az
igazság édes ize azonban örökkévaló. Aeterna est dulcedo
veritatis. (II-II, 182, 1).

A szemlélődő élet szóval jobb, mint a tevékeny és ha
kiárad apostolsággá, egyszerűen a legtökéletesebb élet
forma. (188, 5.) Kontempláini az Istent, ez a keresztény
élet csúcsa, és nem csak egyik eszköze az erkölcsi eré
nyeknek, vagy az aktív életnek. Ellenkezőleg,cél, amely
re eszköz és előkészület a többi mind.

V IG III A 63



"Az erkölcsi erények alkalmassá tesznek a szernlélő

désre és ez a viszonyuk ahhoz." (II-II, 180, 2).
"Az erkölcsi erények előkészítik a kontemplációt,

mert megszerzik a békét és megtisztulást." (180, 2, ad. 2.
'V. Ö. 182, l, ad 2, 4).

Az okosság erényéről Szent Tamás mondja, hogy
"szolgája a Bölcseségnek, mint az ajtónálló (portás) szol
gája királyának." *

Mi nem tudjuk nélkülözni az ajtónálló (portás) szol
gálatait. Ha az erkölcsi erényeket nem gyakoroljuk, ha
nem szakítunk gyökerében minden teremtménnyel, ha
nincs bennünk az a nagyfokú fínomság, amely a lélek bé
kéjét és tisztaságát óvja, ha nem követjük a Szeritlélek
nek indításait;" az imádságban és szemlélődésben igazán
nem haladhatunk.

De maga a kontempláció is erős indítást ad az eré
nyekhez, ha van bennünk jóakarat. Nélküle lassan hala
dunk és tökéletlenül. "A Szemlélődés nélkül senkisem
tud az erényben igazán haladni. És másokat sem vihet
előre bennük. Sohasem vetheti le teljesen tökéletlensé
geit, gyöngeségeit. Mindig magához húzza a föld, nem
emelkedik soha az emberi érzések fölé. Sohasem szolgál
hatja Istent tökéletesen. De vele, egy hónap alatt többet
teszünk magunkért és másokért, mint tíz év alatt nélküle."
(Lalleman't: Doctrine spirituelle).

"Véleményem szerint - mondja Szent Teréz - töb
bet nőhetünk az erényben (alázatosság), ha szeniléljük
Isten tökéletességeit, mintha szemünket állandóan lesüt
jük a porra, melyből vétettünk. Legjobb mód, hogy ma
gunkat igazán megismerjük, megismerni az Istent. Nagy
sága kicsinységünkre mutat, tisztasága felfedi szennyün
ket, alázatossága jelzi, mily távol állunk még az alázatos
ságtól. Ennek két haszna van. Az egyik, hogy a nagy Isten
mellett jobban látjuk, milyen semmi vagyunk, a másik,
hogy értelmünk is, akaratunk is nemesebbé válik, alkal
masabb lesz a jóra." (Belső Várkastély 1. lakás, II. fej.).

Izay Géza S. J. fordítása.

• "Non enim prudentia habe! se intromit!ere de altíssimís, quae considerat Sapi
entia: sed impera! de his, quae ordinan!ur Sapientiam; scilicet quomodo homines
debean! ad sapientiam pervenire. Unde in hoc est prudentia, seu politica, ministra
sapientiae; introducit enim ad eam, praeparans ei viam, sicut os!iarius ad regém."
•• "Etiam modicus tenuisque affectus quoquis mortali crea!urae adhaeret et verbuium
otiosum au! buccella cibi aliter quam opor!ui! sumpla, atque aliae huiusmodi minu
tiores offensae, el inordinaliones, non permitlunt u! Deus, qui est summa puritas,
inlime uniatur animae, nisi prius expientur." (Luis de Blois, INSTITUTIO SPIRI
TUALIS.)
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