
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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Itt az idő, hogy bocsánatot kérjek Spinozától, hiszen nála a
geometriai szigor és módszer lényeges alkotó eleme a filozófiai
gondolkodásának - míg ebben az írásban a pont, a sík, a di
menzió stb. csupán analógia, melynek segítségével - remé
nyünk szerint - könnyebbé válik az emberi személyiség egy
szerűségének elemzése.

A geometriai utalások alkalmasak az emberi személy egysze
rűségének "bemérésére". Bennünk természetesen nem geometri
ai pontok, síkok, terek metszik vagy kerülik el egymást, de ez az
analógia folytatható, sőt kiteljesíthető. A geometriai analógia
folytatásaként az emberi személyiség egyszerűségét "pontként"
képzeljük el, mely egy sokdimenziós (már nem geometriai) "tér"
alakzatainak metszéspontjában áll. A legalapvetöbb a teremtett,
illetve teremtetlen polaritás által meghatározott dimenzió (más
néven tér, sík, vagy réteg). A teremtett (alldirnenzió az ember
esetében tovább bontható a testi, illetve szellemi, a fizikai-bioló
giai-pszichológiai, az egyéni, illetve közösségi és még sok más
(al-al. .. )dimenzióra.

Ezek a terek az ember sokdimenziós terében egyetlen közös
pontot keresnek; ha megtalálják, akkor ott kifejlődhet egy döntő

szerepet játszó kristályosodási pont, melyet a személyiség "saját
pontjának" nevezünk. (Ezt az elnevezést az indokolja, hogy egy
részt - a geometriai ponthoz hasonlóan - láthatatlan, azaz meg
fogalmazhatatlan, titokzatos. Ki tudná például meghatározni Te
réz anya egyszerűségének titkát? Másrészt ez a pont minden
emberben különböző helyen - más-más dimenzióban - és elté
rő milyenségben valósul meg, mint ahogy az arcuk is különbö
zik.) Ha helyet adunk ennek a pontnak, akkor az "megtestesül"
bennünk abban az értelemben, hogy valamiképp tapasztalhatóvá
válik mások számára is, bár nem közvetlenül, hanem a személyi
ség "alkotórészeinek" rendezettsége és harmóniája (belső ragyo
gása) - vagy éppen rendezetlensége, kaotikus mivolta által. Az
első, optimális esetben, minél több, önmagában már egységbe
rendezett és értékekkel telített dimenzió találkozik harmonikusan
az egyetlen sajátpontban, annál magasabb szintű egységet formál
ez a pontszerű egyszerűség. Ennek "integráló ereje" nemcsak az
illető személy életvitelét teszi átláthatóvá, testi-lelki-szellemi ér
tékekben egyre gazdagabbá, nemcsak belső világát teszi egyre de
rűsebbé, hanem környezetét is ilyen irányban képes kényszer és
szavak nélkül is befolyásolni. (Egy ilyen pont Archimédesz álmát
valósíthatja meg: segítségével ki lehet fordítani sarkaiból a világot.)

Most az emberi személyiség egyszerűségének néhány (és saj
nos korántsem minden) fontos ismérvére igyekszünk közelebb
ről rápillantani. Először a közbeszédben előforduló néhány ro
kon jelentésű kifejezéssel (majdnem-szinonimával) foglalkozunk
néhány mondat erejéig, majd - két szinonimát kibontva - az
egy-ügyűség és a tisztaszívűség fogalmait járjuk körül. Majd a
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szabadság, a pszichológiai értelemben vett reflexió és az egysze
rűség összefüggéseire, illetve esetleges konfliktusaira hívjuk fel a
figyelmet. Írásunkat két rövid, személyes vallomással zárjuk.

A szinonimák. Az egyszerűség, a békés lelkület, az őszinte jel
lem, a szelídség, a teljes kiengesztelődés, egy-ügyűség, a tiszta
szív társfogalmak. Az utóbbiak szükséges feltételei az elsőnek;

ám ez elégséges feltételt képez a többiek számára.
Az egy-ügyű egyszerűség. Az egyszerű ember egy-ügyű, de

nem együgyű. E földi életünkben a kialakuló-félben lévő, vagy
már kialakult sajátpontunk egy kizárólagos ügy (cél, feladat) cím
kéjével van ellátva - ám az egyszerűség "rangja" ebben a pont
ban találkozó dimenziók számosságán és azok értékén múlik.

Boldogok a tisztaszívűek. Hol a test akarja legázolni a lelket, hol
fordítva (Róm 7,14-15, 21-23, illetve Fil 4,4-9). Ugyanilyen meg
hasonlás érvényesülhet a tudatos és a tudatküszöb alá préselt tö
rekvéseink között; a tényleges állapotunk és fantáziánk alkotta
világ között; az individuális és közösségi létünk között; pillanat
nyi helyzetünk és mozgásirányunk között - s szinte vég nélkül
folytathatnánk ezt a sort. Belső útjaink gyakran bejárhatatlanok,
zsákutcákkal teli labirintusokba vezetnek. A szív tisztaságának
ezekkel szemben ez a lényege: átlátszó, sőt láthatatlan, mert 
belülről kifele tekintve - nem önmaga tükörképét, hanem 
önmagán keresztül - az egész világot akarja látni, úgy, ahogy
az a saját helyzete és törvényei szerint - előítéletektől és hátsó
szándékoktól megtisztítva - létezik (a tiszta szem példázata').
Kívülről nézve a tisztaszívű ember "kiszámítható": lelki-szellemi
útjai egyenesek, beláthatóak, távol áll tőle minden kétszínűség,

hazudozás, "megjátszás", leplezett vagy a tudatküszöböt el sem
érő rosszindulat, irigység, birtoklás- és uralomvágy stb. Jézus
egyedül ezekről mondja, hogy "meglátják az Istent". A tisztaszí
vű embernek a személyes kapcsolatok terében egyik legkiválóbb
teljesítménye és legfontosabb törekvése a kiengesztelődés. Nincs
szívtisztaság mindent elfeled ő megbocsátás, bocsánatkérés és
megbékélés nélkül.

Most fordítsuk a szót a tisztaszívűek sajátos egyszerűségére.

Annak a "szívnek" az egyszerűségéről beszélünk, mely a bibli
kus szóhasználat szerint az emberi személyiség központja - te
hát nem pusztán .a gondolkodás, az érzelmi és a biológiai élet,
az emberi kapcsolatok egyszerűségének összességét egyesíti. Jó
ugyan, ha ezekben az "aldimenziókban" is egyfajta rend kristá
lyosodik ki, de a szív, a természetes rendben legmagasabb rangú
- és szintén meghatározhatatlan - emberi dimenzió képes
egyedül arra, hogy ezt a sokaságot egységbe csomózza.

Szabadság és egyszerűség. Az egyszerűség üres az ember sokrétű

képességeinek működése nélkül. A ténylegesen integrált és műkö

dő dimenziók (képességek) számát a sajátpont "szabadsági foká
nak" nevezzük. Asajátpont értékét azonban nemcsak szabadsági
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foka, hanem az integrált dimenziók szintje, rendezett gazdagsága,
működési és alkalmazkodási képessége határozza meg.

A szabadsági foktól azonban meg kell különböztetnűnk a sza
badság önálló dimenzióját. A szabadság egyike a legmagasabb
szintű képességeinknek; feladata, hogyadimenzióinknak esetleg
széttartó íveit egy élet munkája által egyetlen pontba vezesse.
Erre gyakran nincs szabály, nincs törvény - ám létezik az évez
redek során kidolgozott, és számunkra főként a Bibliában össze
gyűjtött tapasztalat. Isten akarata itt arról szól, hogy részben
ezekből merítve, részben saját alkotó szabadságunkra támasz
kodva magunk keressük meg az irányokat, mérlegeljük a válasz
tási lehetőségek kockázatait, döntsünk. és - ha nem merülnek
fel súlyos akadályok - tartsunk ki döntéseink mellett a tévedés
ismétlődő kockázatával is. Az egyszerűség ára tehát az állandó
küzdelem a szabadság erőterében, s nem csöndes elhúzódás az
élet sűrűjéből. Nem szolgai, vak engedelmesség. Nem is pusztán
normakövetés, hanem néha bátorságot, sőt merészséget követelő,

kockázatot vállaló lelkiismereti döntés feladata.
Reflexió és egyszerűség. A reflexió képessége - az éri-központ

kialakításában - az emberi szellem egyik legnemesebb privilégi
uma, ugyanakkor bonyolult útvesztők építésze is. Ha egyegye
nest egy pontjában elmetszek és az egyik félegyenest "ráhajtom"
(re-flektálom) a másikra - ebből nem származik két egymást
fedő félegyenes. S ugyanígy, ha egy pontot "pontosan" egy másik
pontra helyezek, nem kapok egy "emeletes" pontot. Az emberi
reflexió azonban itt kibújik a geometria szabályai alól: akár több
emeletes "én" építésére is csábít. Nemcsak a kívülálló másik em
ber, hanem a bábeli tornyomban helyét kereső "én"-em sem tudja
már, hányadik emeletén tartózkodik éppen. Más nyelven dadog
nak a saját emeletükön kavargó gondolataim, más nyelven egy
másik emeleten dörömbölő vágyaim. Meg sem hallják egymást:
az átjárás el van torlaszolva. Ezzel szemben az egyszintű (egysze
rű) "én"-em helye megtalálható, vágyaim erővonalai egy irányba
terelik gondolataim és érzéseim sodrát, személyiségem belső laká
sának ajtaja bárki számára nyitott, tiszta ablakai körpanorámát
biztosítanak a - jóval és rosszal tömött - külsö világra. Benne
egyetlen szentély található, az Istené. Az egyszerű ember - ön
maga számára is láthatatlan - sajátpontja ugyanis egybeesik a
szeretetének gyújtópontjával. Egyéniségünk egyetlen kristályos
szerkezetté alakul: ez a végleges individualitásunk összetéveszthe
tetlen márkajele. Ennek lényege, központja (a kiterjedés nélküli
pont feladata): másokért-lenni - mert ez a teremtetlen és a te
remtett (isteni és emberi) szeretet közös lényege.

Két személyes vallomás. Az első: földi életemben elérhető egy
szerűségemnek ismertetőjele az, hogy csak törekedni tudok rá.
(Valószínűleg más is így van vele.) Nem várom, hogy birtokol
jam, ám remélem, hogy az fog birtokolni engem. Vagy inkább:
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BÁBEL BALÁZS

Érsek

"az" helyett "Ó". - A második: a teljesen egyszerű ember imá
jának "nyelve" a szó, érzelem és gondolat nélküli várakozás
csendje. Időtartama nincs, mert pontszerű. Ám ez a csend szigo
rú úr: behajtja rajtam - lehet, hogy évek múlva -, amit ebben
a szótlan mozdulatlanságban sugallt.

Isten egyszerűségéről beszélni csak a legnagyobb teológusok
nak vagy misztikusoknak szabad. Tőlük ellesve azonban megkísé
relünk egyfajta összegzést: azt állítjuk, hogy a "természetes em
ber" (van ilyen?) számára elérhető egyszerűség-modellekmind
egyike a Szentháromság képét tükrözi. A kegyelem állapotában
lévő személy egyszerűségét pedig csak még töredékesebben tud
juk megfogalmazni: ez nemcsak tükörkép, nemcsak lenyomat,
hanem jelenlét. Sőt, nemcsak jelenlét, hanem minden különb
séget felszívó, ám ugyanakkor mégis meghagyó egymásban-lét (pe
richorezie) megközelítése (még itt) vagy megvalósulása (már ott).

A békességszerzó'k
boldogsága
Minden évben nagy egyetértéssel olvasom Nagy Szent Gergely
szentbeszédét a papi zsolozsmában, amelyben ezt írja: "amikor
még a monostorban éltem, meg tudtam tenni, hogy felesleges dol
got ne beszéljek, és lelkemet szinte állandóan imádságos összesze
dettségben tartsam. Azóta azonban, hogy vállamra vettem és szív
ügyemmé tettem a lelkipásztorság terhét, nem tudok tartósan
összeszedett lenni, mert sok mindennel kell foglalkoznom. Kény
telen vagyok hol az egyházak, hol a monostorok ügyeiről tanács
kozni, nem ritkán egyesek életmódjával, cselekedeteivel foglalkoz
ni; hol pedig a polgárok bizonyos ügyeivel törődni, majd a ránk
rontó barbárok támadásai miatt szorongani, vagy a rám bízott
nyájat a leselkedő farkasoktól félteni. Egyszer kénytelen vagyok
vállalni a gondoskodást arról, hogy ne hiányozzanak a létszükség
letek a regula szent fegyelme alatt álló szerzeteseknek, másszor
meg éppen egyes rablókat kell türelmesen elviselnem, vagy szem
beszállnom velük, lehetőleg a szeretet sérelme nélkül.

Hát ennyiféle és ily komoly gond tépi darabokra a lelkemet.
Ugyan mikor van módom elmélyülni, hogy egész lényemet bele
adhassam a szentbeszédbe, és ne lanyhuljak el az igehirdetés
szolgálatában."

Nagyon találónak érzem a saját életemre is e sorokat, mert ha
egy szerzetben magam is valami kertészkedő testvér lennék, a
szív egyszerűségére és "együgyűség" -ére is könnyebben szert
tudnék tenni. A püspöki szolgálatomhoz inkább a békességszer-
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