
JACQUES MARITAIN

A BELÜLVALÓ ÉLET

Si quis vult post me venire, abneget semetipsum
et tollat crucem suam et sequatur me
Aki utánam akar jönni . . .

Világiak, akik nem tudják az evangéliumi tanácso
kat betűszerint gyakorolni, gyakorolják szellemük sze
rír.t, "mert előkészítik a lelket". Ha így nézzük, az imád
ságos élet lelkileg részt juttat a tanácsok életéből annak,
aki igazán rászánja magát.

Az imádság belülvaló élete különösen hármat köve
tel: szívtisztaságot, elszakadást a földtől, és ráhagyatko
zást a Gondviselésre. Szívtisztaságot, mely szabaddá teszi
értelmünket és akaratunkat. Olyan, mint valami lelki
s z ű z e s s é g. Elszakadást, amelyben úgy használjuk
minden sajátunkat, "mintha nem használnánk", anélkül,
hogy bármit is megtartani kívánunk. Olyan mint valami
lelki e n g e d e l m e s s é g. A lelkünk mélyéig hatol és
felszabadít a teremtményektől. Altala teljesen a Szentlé
lek vezetésétől függünk. Aki eljutott ehhez a boldog
Istentől-függéshez könnyen hordja keresztjét és hűség

gel követi Urunkat. Jelenlétében él. Megtalálja őt mindig
saját lelke mélyén - tu es intus - és hozzátapad egész
lelkével "nudato intellectu et affectu." Hozzá, aki ott van
minden gondolatunk alján és Magához hasonlít a Szere
tetben.

Az első:

Az imádandó teljes Szentháromság lelkünkben lakik a
megszentelő kegyelem által, ami átistenít bennünket és
arra képesít, hogy élvezzük magukat az isteni Személye
ket - "potestatem fruendi divina Persona." (L 43, 3.) A
lélekbenlakó Atyaisten a Fiút is elhozza neki és mindket
ten adják a Szentlelket. Láthatatlan küldés ez. És megtör
ténik, valahányszor a lélek növekszik kegyelemben, de
mindenekfelett, mikor a kegyelmi élet új rendjébe lép.
(32, 6, 2.)

A Szentlélek szeretet. Ezért a szeretet ajándékával
különösen hozzá hasonul a lélek. - És éppen e szerint
értjük meg a Szentlélek láthatatlan küldetését. (43, 5.)
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A Fiúhoz különösen az értelem ajándéka tesz hason
lóvá, - az értelemé, amelyből szeretet fakad. Mert a Fiú
isten Ige, de nem akármilyen ige, hanem szerelmet lehelő

ige. - Filius autem est Verbum, nonqualecumque, sed
spirans amorem. - Non igitur secundum quamlibet per
fectionem intellectus miuitur Filius, sed secundum talem
insurrectionem intellectus, qua prorumpat in affectionern
amoris, ut dicitur Joann. 6.: Omnis qui audivit a Patre et
didicit cenit ad me. Et in Psal. 38.: In meditatione meal
eeardescet ignis." - "Szent Agoston kifejezetten tanítja,
hogy a Fiúisten azért küldetett: erre a láthatatlan misszió
ra, amikor felfogták és magukévá tették - azaz megis
merték valami megtapasztalással. Ezt hívják igazában
Bölcseségnek, mert jóízű ismeret." (43, 5.)

Igy a szemlélődés, amennyiben az értelem munkája,
sajátos gyümölcse a Fiúisten küldetésének bennünk. És
mert a szeretettől is lényegében függ, gyümölcse a Szent
lélek küldetésének is.

Emiatt lesz tárgya az ismeretnek is, s a szeretetnek
is,· hogy az isteni Személyek a lélekben laknak. De nem
akármilyen, hanem tapasztalati, gyönyörűséges ismeret
nek és szeretetnek. Megtapasztalás és gyönyör, amit má
sutt bírni nem lehet, csak az élő Hit csupafény sötétségé
ben, a Bölcseség és szeretet ajándéka által, amit főltéte

lez. (V. ö. Joan. a S. Thoma: Curs. Tfol. IV. qu. 43, di
put 17.)

A második:
Itt jó lesz idéznem Keresztes Szent János szövegét,

melyben leírja, mi a jele annak, hogy alélek a szemlélő

dés útjára kezd lépni.
"Ezért itt majd megemlítünk néhány jelet és tünetet,

amelyen a lelkiember észreveheti, hogy elérkezett-e vagy
sem annak az ideje, hogyabbahagyhatja az elmélkedést.
Ilyen jel három van. Az első jel az, hogy nem képes többé
elmélkedni, sem képzeletével dolgozni s az elmélkedés
nem nyujt neki több élvezetet, mint annak előtte; sőt el
lenkezőleg, az ami azelőtt megragadta érzelmeit és áhita
tot keltett benne, most lelki szárazságot okoz neki. Mind
addig azonban, amig áhitatot talál benne s képes gondol
kodni, ne hagyja abba, kivéve azt az esetet, amidőn a lelke
önként jutna békés nyugalmi állapotba.

A második az, hogy bár az elmélkedés untatja, sem
mi kedve sincs képzelőtehetségét és érzését más, akár
belső, akár külső dolgokra irányítani. Nem azt akarom
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ezzel mondani, hogy nem szórakozott, (mert hiszen az
megesik még nagyon mély áhitat esetében is), hanem azt,
hogy semmi örömére sem szolgál másra gondolni.

A harmadik és legbiztosabb tünet az, hogya lélek jól
érzi magát, amikor egyedül van. Szeretettel figyel Istenre,
anélkül, hogy valami meghatározott dologra gondolna és
élvezi azt a belső békét és nyugalmat, melyben a tehetsé
gek, tudniillik az emlékezet, értelem s az akarat pihenni
tértek, vagy legalább is nem működnek, nem bölcselked
nek. Szóval a tehetségek nem következtetnek egyik igaz
ságról a másikra, hanem megelégszenek azzal az általá
nos ismerettel, és azzal a szeretetteljes figyelemmel, mely
ről beszéltünk, anélkül, hogy valami meghatározott esz
mével foglalkoznának.

Legalább is ezt a három tünetet kell a lelkiembernek
együttesen önmagán megállapítania mielőtt szabad volna
arra gondolnia, hogy elhagyja az érzékek útját, vagyis az
elmélkedés fokozatát és belépjen a szellemi szemlélődés

be."
Ugyanezt mondja kifejezetten még az El a secretet

lá,ng-ban is. "Hogy pedig jobban megértsük ezeknek a
kezdőknek állapotát, meg kell jegyeznünk, hogy a lelki
élet elején levőknél a megfelelő ájtatossági gyakorlat a
bölcselkedő elmélkedés, mely képzeletünket foglalkoztat
ja. Ebben az állapotban a léleknek anyagot kell adni, hogy
arról elmélkedjék s belőle következtetéseket vonjon. Szük
séges az is, hogy a maga részéről belső buzdulatokat kelt
sen és hasznára fordítsa a szellemi dolgoknak érzékelhető

ízét és zamatját. Ily módon ugyanis kielégítve étvágyát a
szellemi dolgok ízével, kiküszöböli abból az érzéki és vi
lági dolgok iránti hajlandóságot. Mikor azonban már az
étvágy, azaz a törekvő képesség annyira amennyire ki van
elégítve, némileg hozzászokott a szellemi dolgokhoz s bi
zonyosfokú erősségre s állhatatosságra tett szert: akkor
az Úr Isten azonnal elkezdi, mint mondani szokás az em
lőtől elválasztani és belehelyezni a szemlélődés állapotá
ba. Ez egyeseknél igen hamar bekövetkezik, főleg szerze
teseknél, mivel ezek elhagyva a világ dolgait, Istenhez al
kalmazzák érzéki részüket és törekvőképességüket s az
Úrnak bensejükben való működése folytán hamarosan
szellemi térre mennek át lelkigyakorlataikkal. Ennek kül
ső jele az, hogy alélek következtetései és elmélkedései,
nemkülönben az az első érezhető buzgóság és az imában
való élvezet mind megszünnek. A lélek nem képes többé
elmélkedni, mint annak előtte és nem talál érzékei szá-

'IIGIlIA 389



mára semmi támaszt. Érzéki részére szárazság borul azért,
mert a kegyelem árja szellemivé változott, ezt pedig az ér
zékek nem képesek felfogni. Mivel pedig a lélek a saját
természeténél fogva összes működéseit kizárólag az érzé
kek útján végzi, innét van az, hogy ez utóbbi állapotban
Isten az, aki benne működik, a lélek pedig passzíve vi
selkedik. Abban a helyzetben van ugyanis, mint az, aki
kap és akiben valamit tesznek, vele szemben pedig Isten
az, aki ad s aki benne működik ... (K. Szt. János: Az ÉL.

. III. vsz.)
A belénköntött szemlélődés a passzív összeszedettség

gel kezdődik. Ezt Szent Teréz írja le csodálatosan a ne
gyedik lelki Lakásban (IV. fej.). Ahol kifejti a különbsé
get az előző, szerzett imádság és e között. Az előbbi aktív
összeszedettség, amiről a Tökéletesség útja XXVIII. fej.
ben ír.

A harmadik:
Ez a pont alkalmat nyujt, hogy összehasonlítsuk Ke

resztes Szent János tanítását, aki a szemlélődést valami
"nemműködés"-nek' látja és Szent Tamásét, aki a lélek
legmagasabb működésének' tartja a kontemplációt. Csak
látszat szerint különböznek az eltérő szempont miatt, mely
ből a két nagy Doktor vizsgálja ugyanazt a kimondhatat
lan realitást.

Keresztes Szent János például így ír: "A léleknek te
hát nem szabad ragaszkodnia semmihez; sem az elmélke
dés gyakorlatához; sem a következtetésekhez; sem az imá
ban való élvezethez, legyen az akár szellemi, akár érzéki;
sem bárminemű egyéb cseleményekhez, mert neki most
arra van szüksége, hogy szelleme egészen szabad s min
dentől elfordult legyen. Akármilyen eszméhez vagy ből

cselkedéshez, vagy élvezethez ragaszkodnék is ilyenkor a
lélek, az akadályozná, nyugtalanítaná és lármát ütne ab
ban a mély csöndben." (ÉL. III. vsz.)

"A cselekvő elmélkedés gyakorlata", "az imában való
élvezet" "akármilyen eszme, bölcselkedés vagy élvezet",
melyben a lélek segítséget keres - e szövegekből világo
san látszik, hogy mikor Keresztes Szent János azt írja: A
lélek minden aktivitásának felfüggesztve kell maradnia,
tehetségeinek emberi működésmódjára és azok részleges
tevékenységére gondol; mert a misztikus megtapasztalás
szemszögéből nézi, ahonnan csak a tevékenység emberi
módjának felfüggesztését veszi észre a lélek. Mert szük
ségképpen megszokta, hogy lelki működéseinek csak az
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emberi médját látja, és nem is írhatja másnak csak vala
mi "nemműködés"-nek.

Ellenben Szent Tamás, mikor a kontemplációt lel
künk legmagasabb tevékenységének hívja, nem pszicho
lógiai, hanem metafizikai szempontból teszi. S ez a tevé
kenység, melyről beszél, egészen jól lehet lelkünk legma
gasabb működése, hiszen teljesen szellemi; de tevékeny
ségnek látni nem lehet, mert módja emberfölötti. Igy látni
meg, hogy Keresztes Szent János tapasztalaton álló be
szédmódja teljesen egyezik Szent Tamás teológiai kifeje
zésével.

Tanítja, hogy a szemlélődés értelmünk működése.

("Contemplatio habet quidem quietem ab exterioribus mo
tibus: nihilominus tamen ipsum contemplari est quidem
motus intelIectus, prout quaelibet operatio dicitur motus.")
De nyugalmas és mozdulatlan tevékenység az isteni mű

ködés mintájára, (Sajátos értelemben megmozdulásnak
nem mondható, csak amennyiben a tökéletes tevékenysé
get mozgásnak nevezik, prout motus actus perfecti. Igy
értelmünk működése hozzátartozik a szemlélődés nyugal
mához, pertinet ad ipsam quidem contemptationi», előké

szít és elvezet a mozdulatlan, istenreirányult figyelemhez,
amit Dénes a körmozgás hasonlatával világít meg.) Olyan
működés ez, mely kizárja tiszta lényegéből a részekből

álló okoskodást. ("Contemplatio pertinet ad ipsum simpli
cem intuitum Veritatis"; "ut scilicet cessante discursu fi
gatur intuitus animae... et in sola Dei contemplatione per
sistat.") Végül olyan működés, amit a Bölcseség ajándéka
hoz létre lelkünkben. Feltételezi, hogya lélek passzív le
gyen Isten keze alatt és működjön anélkül, hogy önma
gát tevékenységre indítaná. Legyen a Szentlélek eszköze.
(III. 68, 3 ad 2.)

Méginkább észrevehetjük, hogy abban a kis artikulus
ban, ahol a működő és közreműködő kegyelmet megkülön
bözteti Szent Tamás, megfogalmaz egy általános elvet, ami
első teológiai gyökere Keresztes Szent János tanításának
~ lélek passzivitásáról Isten kezében.

"Ez a kegyelem eredménye - mondja - amelyben
megmozdult a lelkünk. És nem magától mozdult. Egyedül
az Isten mozdította meg, effectus in quo mens nostra est
mota, et non movens, sotu» autem Deus movens; ilyenkor
a tevékenységet Istennek tulajdonítjuk és "működő kegye
lemről" beszélünk. De ha a lelkünk maga is tevékenység
re indítja önmagát, a cselekvést nemcsak az Istennek,
hanem a léleknek is tulajdonítjuk és ekkor "közreműködő
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kegyelem"-ről van szó. Az első csoportba tartozik akara
tunk belső működése (szóval az első cselekvés, amelyre
nem valami előző tevékenység nyomán indult). Ebben a
cselekvésben Isten, aki indít s az akarat az, kit megindí
tott, voluntas se habet ut mota, Deus autem ut movens,
különösen mikor akarni kezdi a jót, pedig azelőtt a rosszra
vágyott ..."

Ugyanúgy azt kell mondanunk, hogyabelénköntött
szemlélődés egy kiválóan "működő" kegyelem hatása alatt
élettevékenység, szabad és érdemszerző, de az akarat ben
ne mégis "az, akit indítanak" s az Isten az, "aki működés

re indít" és benne "egyedül az Isten mozgatja őt." Tevé
kenység, amely nélkül, hogy birtokában lenne visio beati
[ica állandósága, amit "örökkévalósággal mérnek" inkább
valami nyugalomhoz hasonlít a hit éjjelében tapasztalattal
megismert és előízlelt Végső Célban. Igy ahhoz a lénye
gében tevékeny nyugalomhoz hasonlít, ami a Tiszta Tény
sajátja.

Keressük még néhány [elét annak az emberfölötti
működésmódnak, ami a szemlélődés feltétele? Egész hatá
rozottan megtaláljuk abban a tevékenységben, amely tény
leg mozdulatlan és egyszerű, sőt (mert tárgya minden te
remtett ész felfogásán túlhalad) nem is lehet benne észre
venni semmi külön részt. "Elfogadásban áll." Érezhetet
len marad és nem is lehet cselekvésnek látni. Már egye
dül ez is fölülmúlja értelmünk, működésünk minden em
beri médját. És mutatja, hogy alélek csak egyet tesz: pasz
szívan fogadja a Szentlélek indításait, bentmarad a "csend
ben és hallgatásban", a szabadság, a "tanulékony szere
tet", a "tökéletes nyugalom" állapotában. "Figyel, hogy
mindent elfogadjon" (ezt is kapja). De mindezt nem a
természet módján fogja fel. Igy siet előre a Hit-éjszaká
ban, szerelme erejében, mert legyőzte a felfoghatatlan
Isten.

"Ne mondd azt: Ó, de hiszen így alélek nem halad
előre, mert nem tesz semmit! Igaz, hogy nem tesz semmit,
azonban itt bebizonyítom neked, hogy éppen ezzel a sem
mittevéssel tesz sokat. Mert hiszen, ha az értelme lassan
kint kiüríti magából a részletes ismereteket, mégpedig
mind a természeteseket, mind a természetfölöttieket, ak
kor előrehalad; és minél inkább tartózkodik a részletes
megismerésektől és értelmi fölfogásoktól, annál előbbre

jut és közelebb férkőzik az értelem a természetfölötti leg
nagyobb Jóhoz.'"

Iz'lY Béla S. J. fordítása.
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