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A szív tiszta egyszerűsége

A Vigilia decemberi szá
mában immár hagyomá
nyosan közös meditációra
hívtunk müvészeket és
tudósokat, jeles hazai sze
mélyiségeket. Idén a sziv
tiszta egyszeruségének,
a magával és másokkal
harmóniában élö ember
csöndes, benső boldog
ságának témáját válasz
tottuk, amit különösen ak
tuálisnak tartunk hívők és
nem hívők szemponljából
egyaránt. A beérkezett,
különböző szempontokat
felvető , néhol egymással
is .vitázó· válaszokat vál
toztatás nélkül közöljük.
Ezúton is köszönetet m0n

dunk mindazoknak, akik
megtisztelték folyóiratun
kat írásukkal. (A szerk.)

"A szív nyílt egyszerűsége a fontos ." (Egyiptomi hieroglifa)

"Az emberek búv6helyeket keresnek maguknak: falun, tengerparton, he
gyeken. Te magad is szoktál efféle'kre vágyva vágyni. Micsoda korlátolt
ság! Hiszen megteheted, amikor csak akarod, hogy önmagadba oisszaoo
nulj. Mert az ember sehová nyugodtabban, zavartalanabbul vissza nem
vonulhat, mint saját lelkébe, különösen haolyan a belső világa, hogy bele
tekintve azonnal teljes békesség tölti el. A békesség pedig azonos a lélek
harmániájával. Ne vond meg tehát magadt61 egyetlen esetben sem ezt a
visszavonulást, s újhodj meg lélekben." (Marcus Aurelius)

"Boldogok a békességesek, ... a szio űkben tiszták, ... a szelídek..."
(Evangélium)

;,Az elbizakodottakkal szemben az egyszerűség, az alázat és a szelídség
jellemzi azokat, akik Istenhez tartoznak." (Római Szent Kelemen)

"Az igaz békesség jellemzői: az értelem szelídsége, a lélek nyugalma, a
szív egyszerűsége." (Szent Bernát)

Az ókori bölcsek és a keresztény egyházatyák is a legfontosabb ér
tékek között említik a szív egyszerüs égét. A görög haplotész és a la
tin simplicitas szó nyíltságot, becsületességet, tisztaságot, hűséget

és igazságosságot is jelent. Keresztény értelmezésben a szív egy
szerűsége az istenszeretetre utal, ahogy Ágoston írja: "Te vagy
Krisztus, jó pásztorom, drága bölcsességem, tiszta egyszerűségem.

békességes egyetértésem." Az évszázadok során többféle jelentés
változáson ment át a kifejezés - gondoljunk Szent Ferenc "egy
ügyűség"-ére, a középkori sancta simplicitasra -, de végső értel
mezésben a szív egyszerűsége mindig a lélek boldogságát és béké
jét rejti magában.

Napjaink embere inkább a felszínesebb, könnyen és gyorsan
megszerezhető szórakozásokban keresi örömét. A "szív egysze
rűségét" nem sokra tartja, többnyire nem is ismeri. Ennek emlí
tése inkább értetlenséget, ellenérzést, sőt elutasítást vált ki, mert
inkább pejoratív jelentésárnyalatot ("korlátoltság", "ostobaság",
"együgyűség", unalom) kapcsolnak e kifejezéshez.

On mit gondol a szív egyszerűségéről, a magával és másokkal
harmóniában élő ember csöndes, benső boldogságáról? Kérjük,
mondja el véleményét, személyes vallomását.
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ALEXA KÁROLY A szív egyszerűsége
Irodalomtörténész Az idén voltam (lettem) hatvanéves, és ez az a dátuma a szemé

lyes életnek, amelynek közeledte és múlása óhatatlanul számve
tésre készteti az embert. Nem programszerűen,azt tapasztalom,
hanem önkéntelenül. Arra figyelek föl mind gyakrabban, hogy le
lassulnak a lépéseim, elhallgatok, leeresztem kezemből az éppen
olvasott könyvet, s hol borongósan, hol derűsebben el-eltűnődöm.

Min? A múlton és az elgondolható jövőn, mi máson? Bizonyos ér
telemben beszűkülés ez, bizonyos mértékben - ha csak percekre
is - kizáródás a világból, érzelmi állapot, amely magyarázni kí
vánja magát. Egyelőre - vajh' meddig? - tudatos, kontrollált, el
vonatkoztatásokra képes.

Múlt és jövő dimenziójában folyik ez a belső monológ a sze
mélyes sors és a környezet viszonyának állandó változásáról, el
lentéteiről és alkalmi együttállásairól. S amíg a velem és általam
történteken tűnödöm, miközben alkat és szerencse viszonyán
meditálok akorkörülmények - immár - históriai terepén és
közegében, és mind többet a halálon, azt észlelem, hogy szinte
mindig minden néma mondat után megelégedettség önt el. Nem
büszkeség és dölyf, van miért szégyenkeznem éppen elég, akad
nak szép számmal elmulasztott és elrontott dolgok az életem
ben, magán- és közéletiek egyaránt, van okom a bűnbánatra és
pironkodásra, mégis a summa, ami talán távlatot ad az eljöven
dőkre, derűs, kedélyes, biztató. Ez lenne a boldogság?

Kezembe veszem a Czuczor-Fogarasí nagyszótárt, nyelvünk
csodaalbumát, szavaink kincses könyvét, a magyar észjárás leg
szebb foglalatát. A boldogság - olvasom - "a kedély vágyai
nak teljesedéséből, s folytonos tartásából származó nyugodt
megelégedettség". Szép mondat, igaz mondat, nem szenteskedik,
nem érzeleg. Csak éppen arról nem beszél, hogy mifélék is "a
kedély vágyai", honnan származnak, uralni tudjuk-e őket, azaz
hiányzik az a kettős tér, amelyben az életünk zajlik: a természeti
és emberi, valamint a spirituális közeg, a teremtettség állapota
- azaz a világ és a Gondviselés. És ugyanez a minősítés lehet
érvényes a "boldog" jelző meghatározására is: "A szerencse java
ival bő mértékben megáldott, s ennélfogva megelégedett." És
nézzünk még egy szót a szótárból, a Szentírás szép szavát az
"egyszerűséget": egyszerű az, "ami nincs sok és különféle ré
szekből összeállítva". A 19. század racionalitásának mondata ez
is. Szabatos és veretes, csak éppen semmi köze azokhoz a sza
vakhoz, amelyekből az evangéliumok felépültek.

"A szív egyszerűsége mindig a lélek boldogságát és békéjét rej
ti magában" - ez most az ádventi-karácsonyi textus. A vigiliás
feladat. Erről nem lehet - nem tudok, mondom szerényebben -
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beszélni, mint programról. mint megtervezhető valóságról. A szív
egyszerűsége éppoly ajándéka a Gondviselésnek, amiként az igazi
boldogság sem a földi tereken értelmezhető. Az ember legfeljebb
tudhat róla, bízhat abban, hogy találkozik vele, hogy megérinti
valaha és valamikor. A világ nem az egyszerűség jegyében műkö

dik, amit boldogságnak állít, az hazugság, önfelszámolás, puszta
fogyasztás. Mégsem léphetünk ki a világból, nem vagyunk szen
tek, akik aggály nélkül (vagy ki tudja, miféle benső drámák köze
pette) vissza tudtak húzódni a önnön szívükbe, hogy így sugároz
hassák azt, ami oly fájóan idegen ettől a világtól. Amit az ember
tehet - amit én tehetek, legyünk csak szerények - az az, hogy a
világ kínálta lehetőségek és a létezés kínálta értékek között rendet
próbál (próbáljak) rakni. A szívében, a szívemben. Mert ha örülni
tudunk egy megértő házastársi tekintetnek, egy előttünk termőre

forduló fának, a fűben a kutyával játszadozó unokáknak, egy-egy
jól sikerült mondatnak, ha éppen íróféle emberek volnánk, az ün
nepi elcsöndesedésnek, ha tehát biztosak vagyunk abban, hogy a
létezést nem hagyta magára az, aki megteremtette, akkor talán
már nincs is szükség arra a szóra, hogy boldogság.

Az egyszerűségró1,

more geometrico
ASZALÓSJANOS (Spinoza)

Matematikus A pont a legegyszerűbb, s ugyanakkor a legszellemibb geometriai
alakzat. Díszhelye a szellemi valóságok között lehetne, mert lát
hatatlan, kiterjedése sincs ("dimenziója" zérus) - helye azonban
pontosan definiált, "alkotó és szervező ereje" pedig - amint látni
fogjuk - nélkülözhetetlen. Egy (nulla dimenziós) pont például
képes arra, hogy egységet teremtsen a körülötte, egy adott (két di
menziós) síkban szerkesztett kör végtelen sok pontja között. A kör
ugyan - a szokásos meghatározása szerint - nem tartalmazza a
középpontját: ez oly "egyszerű és szerény", hogy észre sem lehet
venni. Jelenlétét csak a kör létezése alapján lehet biztosra ven
nünk. Ha azonban ezt a középpontot egyfajta varázslattal meg
semmisítjük, a kör is szétporlad. Általában, s paradox módon az
alacsonyabb dimenzióval rendelkező alakzatok játsszák a főszere

pet a magasabb dimenziójú alakzatok meghatározásában: például
egy egyenest két pontja, a piramist pedig öt csúcspontja már töké
letesen meghatározza. S vegyük észre: szükségképpen az egysze
rűségük révén.
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