
AQUINÓi SZENT TAMÁS:

CSELEKVŐ ÉS
SZEMLÉLŐDŐ ÉLET

I.

A SZEMLÉLőDő ÉLET.

Ész és szív.

Szemlélődőnek nevezzük azoknak az életét, akik elsőd

leges szándékul az igazság szemlélését tűzték ki maguk elé.
A szándék pedig akarati aktus, mivel a célra irányul, az
akarat tárgyára. Igya szemlélődő élet - a művelet lényegét
illetőleg, mely azt meghatározza - az ész hatáskörébe tarto
zik; de a szándék, mely meghatározza ennek a műveletnek a
gyakorlását, az akarattól függ, mert az akarat feladata, hogy
a képességeket s köztük a gondolkodást is mozgásba hozza.

Akár érzelmi, akár értelmi kutatásról van szó, a vágy hol
a szemlélt dolog iránt érzett szeretetből működik (ahol a kin
csed van, ott a szíved, Máté, VI. 21.), hol magának a megis
merésnek szeretetéből, mely megismerés a véghezvitt kuta
tás eredménye. Ezért mondja Szent Gergely: "a szemlélödő

élet lényege, az Isten iránt érzett szeretet", ami alatt azt érti,
hogy az Isen iránt érzett szerétet lángoló vágyat ébreszd ben
nünk, hogy szépségét lássuk. És mivel mindenkí a szerétett
dolog birtoklásában találja örömét, a szemlélődő életnek, a
befejező örömmel együtt, a szívben van a gyökere: a szerétet
onnan fakad ki.

Erkölcsi erények és szemlélődő élet.

Meg kell különböztetni azt, ami lényegileg a szemlélődő

élethez tartozik, attól, ami esetleges előfeltétele a szemlélődő

életnek. Az erkölcsi erények lényegileg nem tartoznak a kon
templációhoz, mert a szemlélődő élet célja az igazság megis
merése. Aristoteles azt mondja Etikájában, hogya tudás
csak gyöngén járul hozzá az erkölcsi erények megszerzésé
hez, mert célja az igazság megismerése; szerinte az erkölcsi
erények a tevékeny boldogsághoz tartoznak, nem a szemlélő-

.,dő boldogsághoz. De az erkölcsi erények mint előzőleg meg
szerzett diszpoziciók összefüggnek a szemlélődő élettel. A
szemlélődés aktusát, ami lényege a szemlélődő életnek, a
szenvedélyek hevessége lehetetlenné teszi, mert a szenvedé
Iyek az, érthető dolgokról az érzékelhető dolgokra és a külső
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eseményekre irányítják a figyelmet. Az erkölcsi erények le
hűtik a szenvedélyek hevét és lecsökkentik a külső dolgok
iránti szertelen érdeklodést. Igy az erkölcsi erények mint elő

zőleg megszerzendő diszpoziciók érdeklik a szemlélődő életet.

Az isteni dolgok szemtétese.

A szemlélődő élet lényege az isteni igazság szemlélésé
ben áll, mert ez a szemlélődés az egész emberi élet végcélja.
Szent Ágoston azt mondja, hogy Isten seemlélése úgy ígérte
tett meg nekünk, mint minden cselekedet célja és minden
öröm tökéletessége; ez a szenilélés tökéletes lesz a túlvilági
életben, amikor majd szemtől szembe látjuk Istent és így
birtokolni fogjuk a tökéletes boldogságot. Itt a földön csak
tökéletlenül tudjuk szemlélni Istent egy tükörben és a titok
ban: e tökéletlen szemlelet által annak a boldogságnak elő

ízét élvezzük, mely itt a földön elkezdődik és folytatódik a
túlvilági életben. Aristoteles szerint az ember legnagyobb
boldogsága az érthető dolgok legjobbjának a szernlélése.

De minthogy bennünket Isten dolgai vezetnek el 
mintegy kézenfogva - Isten szemléléséhez, Szent Pál szava
szerint: Isten láthatatlan valósága látható lett a világ terem
tése óta, azáltal, hogy megismerjük azt, amit teremtményei
adnak róla, ebből az következik, hogy Isten dolgainak szem
lélése másodsorban érdekli a szemlélődő életet, abban az.
értelemben, hogy elvezeti az embert Isten megismeréséhez.
Ezért mondja Szent Ágoston, hogya teremtmények tanulmá
nyozásában nem szabad feleslegesen és veszélyesen kíván
csiskodunk, [hanem úgy kell felhasználnunk ezt a tanul
nyozást, mint] egy emelkedő utat, mely a halhatatlan és
megdönthetetlen valóságok hoz vezet.

A szemlélődés öröme.

A szemlélődés kettős öröm forrása lehet. Örömforrás a
szemlélődés ténye miatt, mert minden művelet kellemes, mi
helyt összhangzásban van a műveletet elvégző személy ter
mészetével és szerzett képességeivel; az igazság szemlélése
megfelel az ember természetes hajlamainak: minden ember
ben természetesen megvan a tudásvágy s következésképpen
minden ember örömet talál az igazság szemlélésében; ez az
öröm különösen erős annál, aki bölcs és tudós tulajdonság
birtokában könnyen tudja gyakorolni a szemlélődés aktusát.

A szenilélt objektum egy másik öröm forrását képezi, ha
a szemlélődő szeréti ezt az objektumot: igy az érzéki látás,
mely önmagában is kellemes, különleges élvezetet okoz, ha
egy szerétett személy a tárgya. Minthogy a szemlélődő élet
elsősorban Isten szemleletében áll, s erre a szerétet hajt ben-
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nünket, a szemlélődő élet örömei nemcsak magából a szem
lélődésből erednek, hanem az isteni szeretetből is. Igy a
szemlélődő élet összes emberi örömével magasabbrendű örö
mök tárháza; mert a lelki öröm több a testi élvezetnél és
Isten szeretete felülmúl minden szeretetet.

II.

A CSELEKVö ÉLETRőL.

Az erkölcsi erények a cselekvő élethez tartoznak.

Amint láttuk, a cselekvő és szemlélődő élet közötti meg
különböztetés megfelel az emberi foglalatosságok különböző

ségének, melyek maguk is különböző célok felé irányulnak:
ezen célok közül az egyik az igazság szemlélése, ami a szem
lélődő élet célja, a másik a külső tevékenység, ami a cselek
vő élet hatáskörébe tartozik. Világos, hogy az erkölcsi eré
nyek elsősorban nem az igazság. szemlélésével vannak össze
függésben, hanem a cselekvéssel. Ezért mondja Aristoteles,
hogya tudás alig, vagy egyáltalán nem használ az erénynek.
Igy az erkölcsi erények lényegesen a cselekvő élethez tartoz
nak.

Cselekvő élet és túlvilági élet.

A cselekvő élet célja külsö cselekvésekben van; ha ezek
a cselekvések a szemlélödö nyugalmat segítik elő, akkor a
szemlélődő élethez tartoznak. A túlvilági életben a külső fel
adatok meg fognak szünni, és ha lesznek is külső cselekvé
sek, a szemlélödés céljait fogják szolgálni. Amint azt Szent
Agoston mondja: Ott majd megisme-rjük az örömet; látni,
szeretni, magasztalni fogunk... ott az Istent végnélkül fog
juk látni, fáradhatatlanul fogjuk szeretni, elcsüggedlés nélkül
fogjuk magasztalni: ez lesz mindannyiunk szerepe, mindany
nyiunk vágya, míndannyiunk munkássága.

III.

A KÉTFAJTA ÉLET öSSZEHASONLITASA.

A szemlélődő élet belső magasabbrendilsége.

Abszolute és önmagában a szemlélödö élet jobb, mint a
cselekvő élet. Ezt bizonyítja be a Filozófus nyolc érvvel:

1. A szemlélődő élet megfelel az embernek abban, ami a
legtökéletesebb benne, vagyis a gondolkozásban és viszony-
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lagosan ennek a képességnek a sajátos tárgyaiban, vagyis az
elgondolhatókban; míg a cselekvő életnek a külső dolgok a
tárgyai. Ezért visel Rachel, aki a szemlélődő életet jelké
pezi egy olyan nevet, mely azt jelenti: a legfIJbb látása; míg
a cselekvő életet Lia jelképezi, akinek beteg a szeme, mint
azt Szent Gergely mondja.

2. A szemlélődő élet folytatólagosabb lehet; ezért van
az, hogy Mária" aki a szemlélődő életet ábrázolja szüntelenül
az Úr lábánál. látható.

3. A szemlélödö élet okozta öröm nagyobb, mint a cse
lekvő élet öröme; ebben az értelemben írja Szent Ágoston,
hogy amíg Márta szorqoskodott, Mária ünnepelt.

4. A szemlélödö életben az ember jobban elégséges ön
magának, rnert a szemlélődő élethez az embernek kevesebb
dologra van szüksége ; ezért mondatott Szent Lukács evangé
liumában: Márta, Márta! Sok gondod van és sokat vesződöl.

5. A szemlélődő életet önmagáért szeretik, míg a cselek
vő élet más dolgoknak van alárendelve; ezért mondatott a
26. zsoltárban: Osak egyet kértem az Úrtól, és mást nem is
fogok keresni: az Úr házában lakozni életem minden napján,
hogy ott láthassam az Úr örömét.

6. A szemlélódó élet örömteljes és nyugalmi állapotban
áll, ezért mondatik a 45. zsoltárban: Legyen szabad időtök és
lássátok, hogy Isten vagyok.

7. A szemlélödő élet az isteni dolgokra vonatkozik, a cse
lekvő élet emberi dolgokra; ezért mondja Szerit Ágoston
a De verbis Domini című könyvben: Kezdetben vala az Ige,
íme ezt hallotta Mária; és az Ige testté lett, íme ezt szolgálta
Márta.

8. A szemlélődő élet megfelel az ember legsajátosabb lé
nyének, a gondolkodásnak (intelligencia); ezzel szemben, a
cselekvő élet műveleteibenrésztvesznek az alsórendű erők is, me
lyek megtalálhatók az állati természetben is. Ezért a Zsoltáros,
miután igy szólt: Te majd megmented az embereket és az ál
latokat, Uram, hozzáfűzi a következőt, ami kizárólag az em
berekre vonatkozik: A Te fényedben fogjuk meglátni a fényt
(25. zsoltár).

A kilencedik érvet az Úr teszi hozzá, amikor így szól:
Mária a jobb részt választotta, mely nem vétetik el tőle. Ezt
magyarázza meg Szent Ágoston De verbis Domini című köny
vében, amikor így ír: Nem mintha a te részed rossz lenne,
de az övé jobb. És miért jobb? Mert nem fogják elvenni tőle.

Mert egy nap majd leveszik rólad ezt a terhet, melyet a szük
ség kényszerít rád; de örökkévaló az igazság édessége.

Akadályozza a cselekvő élet a szemlélődő életet?

A cselekvő életnek két arca van. Ha önmagában tekintik
a külső tevékenységek gyakorlatát és a hozzátartozó gondo
kat, világos, hogya cselekvő élet akadályozza a szemlélődő
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Just Béla fordítása.

életet, mert egyszerre nem lehet foglalkozni külsö tevékeny
ségekkel és elmerülni az isteni szemlélődésbe. Másrészt
azonban a cselekvő élet mérsékeli és fegyelmezi a lélek bel
ső szenvedélyeit; ebből a szempontból elősegíti a szemlélő

dést, melyet a szenvedélyek fegyelmezetlensége akadályoz.
Ezért mondja Szent Gergely: Aki hatalmában akarja tartani
a szemlélődés fellegvárát, annak először a tett harcmezején
kell megedződnie. Meg kell bizonyosodnia a felől, hogy már
nem akar semmi méltánytalanságot felebarátjának, hogy tü
relmesen elviseli azt a méltánytalanságot, melyet felebarát
ia okozhatnelki, hogy a földi javak bősége láttán 'lelke nem
örül féktelenül, hogy e javak elvesztése nem sujtja le mód
felett. Meg kell bizonyosodnia a felől is, hogy amikor önma
gába száll s lelki dolgokról elmélkedik, nem vonszolja maga
után a testi dolgok képét, vagy ha magával hurcolt is belőlük

valamit, meglátja és elűzi azokat. Igy tehát a cselekvő télet
gyakorlása elősegíti a szemlélődő életet, annyiban, hogy le
csillapítja a szenvedélyeket, melyekből a szemlélődéssel ösz
szeegyeztethetetlen képek születnek.

W. B. YEATS:

HA VÉN LESZEL
Ha vén leszel s egyre többet szunyókálsz,
Vedd elő első könyvemet elálmodozva;
Talán egy kósza álom visszahozza
A fényt s az árnyat, mely szemedbe bujkál

Ki tudja majd, őszintén, vagy hazudozva
Néztek olyan sokan izzó szemedbe?
De volt, ki bolygó lelkedet követte
Ezernyi változás közt, messzi útra.

S az égő kandalló mellé lerogyva,
A szerelmet idézd, mi útnak indult,
És nagy hegyek hófödte csúcsain túl
Beleolvadt a kóbor csillagokba.

Imecs Béla fordítása.
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