
amelyeket nem lehet egy csapásra megoldani. Gondolok itt az
orvos nyugodtságára, amely őt gyógyíthatatlan betegek és fájda
lomtól elborított emberek között sem hagyja el. "Szíve" egysze
rűsége nem engedi segítő kezét reszketni. Az biztos, hogy szá
mára ez az "egyszerű" magatartás sem egyszerű feladat.

A körkérdés szövege joggal említi meg a görög Újszövetség
"haplotész" fogalmát, amely sajátos módon két szempontot hoz
egymással kapcsolatba: az egyik befelé, a másik kifelé utal. Így
jelezhet egyszerre önbirtoklást és önátadást, olyan magatartást,
amelyre Jak 1,5 szerint maga Isten ad példát.

Vétkezne a "szív tiszta egyszerűségének" olyan gyakorlója, aki
leegyszerűsítené az őt körülvevő világot. Még súlyosabban vét
kezne, ha pálcát törne felette. Az evangéliumi "simplicitas" nem
naiv realizmusra törekszik. Hiszen az az "agape" indítja, amely
úgy veszi a világot, ahogy van, és nem úgy, ahogy lennie kellene.
Tehát türelmes és toleráns. Az ilyen szeretet első mozzanata nem
az érzelem vagy a rokonszenv, hanem a megismerés. Itt mutatko
zik meg újra a különbség egy bizonyos sztoicizmussal szemben,
amelynek egyik ismert jelszava: "odi profanum vulgus et arcao"
- "gyűlölöm a bárdolatlan tömeget; elzárkózom tőle".

A körkérdés szövegében ez áll: "Napjaink embere inkább fel
színesebb, könnyen és gyorsan megszerezhető szórakozásokban
keresi örömét. A »szív egyszerűségét« nem sokra tartja, többnyire
nem is ismeri." Kérdezem: ki ismertette volna meg vele? A család?
A társadalom? Az iskola? Az egyházak? Ki tett volna róla élő ta
núságot? Ki tanította volna meg neki, hogy sok összeadott öröm
még nem eredményez boldogságot? Itt a lelkiségi kiscsoportok fe
lelősségére is utalok. Az szent igaz, hogy mint mágnes avasport,
úgy vonzzák magukhoz fiataljainkat, akik lakható lelki otthonra
vágynak. De hivatásukat csak akkor teljesítik krisztusi szellemben,
ha a felkínált fészekmeleget szociális megnyílással és munkakész
séggel párosítják. "Jaj nekem, ha megtaláltam a szívegyszerűségét,

a lelki békességet és boldogságot, de nem adtam tovább."

HAFENSCHERKAAOLY Egyszerűség

Evangélikus teológus Valóban új feladatot kaptam a Vigilia szerkesztőitól, amikor erre a
témára gondolataimat kérték. Evangélikus teológusként nem szok
tam az egyszerűség erényéró1 beszélni, még a Lélek gyümölcsei kö
zött sem szoktuk emlegetni mi, protestánsok (az Efezusi és a Galata
levél alapján). A téma mégis foglalkoztat, mert bonyolult világunk
ban jótéteménynek tartom, ha valaki egyszeruen tud beszélni, gon
dolkodni, lényegre törően, összeszedetten meditálni, és emberek
között természetes egyszerűséggel viselkedni. Az egyszerűséget

ajándéknak és naponta kitűzött, elérendő feladatnak tekintem.
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Legyek egyszerű! - mint a gyermek, aki játszik, naivan, fel
tétel nélkül bízik a felnőttekben, őszintén kérdez. Jézus tanítvá
nyai elé az egyszerű gyermeket állította példaképül, modellként
abban a korban, amikor a gyermeket nem vették emberszámba.

Legyek egyszerű! - mint a Tízparancsolat, amely tömörségé
ben ma is átöleli bonyolult életünket.

Legyek egyszerű! - mint a kettős parancs az Ószövetségben,
és azt idézve az Újszövetségben: Szeresd az Istent teljes szíved
ből, teljes elmédből és teljes akaratodból - ÉS szeresd felebará
todat, mint magadat.

Legyek egyszerű! - mint Jézus új parancsolata: Szeressétek
egymást, amint én szerettelek titeket.

Legyek egyszerű, mint a Miatyánk. Hét kérése napi progra
munkat is jelenti egyúttal. A doxológia pedig megőriz a hatalom
mal kapcsolatos minden kísértéstől. Nem félek többé emberi ha
talmasságoktól, és én sem kívánok mások felett hatalmaskodni.

Legyek egyszerű! - szavaimban is, legyen egyértelmű igen az
igenem és nem a tagadásom. Ami ezenfelül van, a gonosztól van.

Legyek egyszerű! - mint Isten Igenje. Ó Jézus Krisztusban
mutatta meg, hogy igent mond embervilágunkra (2Kor 1,19:
"Mert az Isten Fia, Krisztus Jézus, akit mi hirdettünk, nem lett
igenné is, meg nemmé is, hanem az igen valósult meg Őbenne.

Mert valahány ígérete van Istennek, azokra Ó benne van az igen
és az ámen is Isten dicsőségére").

Legyek egyszerű! - magatartásomban, mint a Pál apostoli
szeretethimnusz központi ajándéka, a szeretet, ami soha el nem
fogy, ami a hitnél és reménységnél is nagyobb (IKor 13).

Legyek egyszerű! - hétköznapi istentiszteletemben, mint Pál
apostol etikai kódexe írja (Róm 12,1-2; 9,21). Nem kell e világ
hoz szabrii életemet, mert csak Istentől tudom meg, mi a jó, és
ezzel a jóval győzhetem le a gonoszt.

Legyek egyszerű! - helyesen látó, aki nem csupán a bizony
ságtevők fellegére néz a múltban, nem is csak előre tekint a jö
vőbe, hanem felnéz hitünk fejedelmére és bevégzőjére, Jézus
Krisztusra (Zsid 12,lskk.). A tanítvány szívét, szemét felemeli.

Legyek egyszerű! - hálás, mint a meggyógyított samáriai,
aki természetesnek tartotta, hogy köszönetet mondjon gyógyító
Urának (Lk 17,11-19).

Legyek egyszerű! - reménységgel teli, mint Pál apostol a fel
támadás himnuszának végén. Ó tudta és hirdette, hogy buzgósá
ga, minden szolgálata nem hiábavaló az Úrban. A hiábavaló szó
eredetije, a kenosz = az üresség (IKor 15,58). Van tartalma éle
tünknek, így nem üresjárat az, hanem értelmes, szolgáló élet.

Legyek egyszerű! - mint Jézus hívása: kövess engem! Jöjjetek
énhozzám mindnyájan! A követés és a Jézus-közelség jelent ma
is tanítványságot, és ehhez csatlakozik az egyszerű küldetés:
menjetek széles e világra és hirdessétek az Evangéliumot. Ez a
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világ időben és térben szinte végtelen. Időben a következő aion,
korszak is, térben a Föld végső határa.

Legyek egyszerű! - amikor Jézus kérdéseire felelek, mint Pé
ter válasza volt: "Te tudod, hogy én szeretlek Téged, Te mindent
tudsz." Vagy még általánosabban: Te tudod, mi van az emberben.

Legyek egyszerű! - stílusomban, mint a jézusi példázatok
Ezek ma is elevenen hatnak. Ugyanígy a jézusi bemutatkozások
sora, az "Én vagyok" mondások ma is érthető kifejezései: "Én
vagyok az út, az igazság, az élet, az ajtó, a jó pásztor, a szőlőtő."

Legyen köszöntésem is egyszerű: Békesség néktek, és búcsú
zásom is egyértelmű: Kegyelem néktek és békesség!

Az egyháztörténelem hitvallásait ismerve is legyen mai hitval
lásom az ősgyülekezet egyszerű hitvallása: Jézus Krisztus Úr! Nem
a császár, nem a pénz, nem a hatalom, nem a korszellem, hanem Ő.

Egyszerűségemhez tartozik néhány esetben hallgatásom is,
amint Jézus Pilátus és a főpap előtt tudott hallgatni is. Mindent
elmondott már, nincs több mondanivalója. Ez ítéletet jelentett
ott, a mi hallgatásunk, bölcsességünk határát érzékelteti.

Legyen őszinte a hódolatom is, nem úgy, mint Júdás hamis
csókja, hanem mint az apostolok hódolata, a kételkedőből hívő

vé lett Tamás szava: én Uram és én Istenem. Jó igehirdetésem is
ilyen hódolatból, térden állva születik.

Legyen imádságom egyszerű, mint a publikánus dísztelen,
őszinte könyörgése: "légy irgalmas nékem, bűnösnek".

Legyen egész életem, ételem és italom, öltözetem és viselke
désem, kommunikációm és lakóhelyem Jézushoz méltóan
egyszerű. Az Újszövetségben, ha italról volt szó, vízről és bor
ról beszéltek, ha ételről: halról, kenyérről, gyümölcsről. Ha visel
kedésről, úgy udvarias, alázatos, akár az utolsó helyet is elválla
ló magatartás. Ha kegyességről (pieias), úgy a hivalkodó böjtölés
vagyalamizsnaosztás, a látványosság szóba sem jöhetett. Nem
szavaink sokasága, hanem egyszerű, őszinte mondanivalója, rö
vid kérései nyernek meghallgatást.

Az egyháztörténelem folyamán már az első évszázadtól kezd
ve a tanítványok minden torzulást korrigálni akartak. Minden
tévedéstől, hamis tanítástól és szabados élettől szabadulni kíván
tak, hogy hitelesen szolgálhassanak. Korrekció szükséges a mai
egyház, gyülekezet, egyén megújulásához is.

Az egyháztörténetben megismertük, hogy az ősgyülekezet

nagyrészt szegény emberekből állt. Rabszolgák és egyszerű ró
mai polgárok, kikötőmunkások és a mediterrán övezet koiné di
alektust beszélő népe számára csak egyszerűen lehetett szólni
Még nem alakult ki a későbbi hierarchikus rend, ami Nagy
Konstantinusz után bizonyos méltóságot, később gazdagságot is
jelentett papok, főpapok számára. Mind a nyugat-római, mind a
kelet-római kereszténységben az egyházak "méltóságai", a temp
lomok berendezése, az egyházi kincstárak gazdagságot mutattak,
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és a komolyan hívő és tanítványi életet gyakorolni akaró keresz
tények nemcsak észrevették, de újra meg újra ostorozták is az
egyház gazdagodását. Mindkét csomópontban. Rómában és Kons
tantinápolyban a vezető papság a gazdagok életstílusát élte, távol
került attól, amit Jézus az útra induló tanítványok nagyon sze
rény ruházatáról, úti felszereléséről mondott (Mt 10, Lk 10). A
szerzetesek Benedek óta nemcsak észrevették mindezt, hanem tá
madták is a meggazdagodott egyházat. A szerzetesi fogadalom
egyik tárgya a szegénység, egyszerűség volt. A középkori lelkisé
gi mozgalmak szinte mind újra szegénységet hirdettek, sőt voltak,
akik a pauperizmusig jutottak, eszerint csak szegényen lehet a
mennyek országába jutni. A szerzetesek lakása egyszerű cella, fű

tés még az észak-európai szerzetesek számára is elképzelhetetlen
volt. Az egyszerűség egyetemi tanárok életformájára is jellemző

ebben a korban. Személyes élményként a wartburgi várban meg
tekinthető Luther dolgozószobáját említem. Az egész berendezés
egy asztal, egy szék és egy heverő. Meglepi az embert, hogy ilyen
körülmények között hogy tudott éjt nappallá téve dolgozni.

A "vita perfecta"-hoz, a szerzetesek életéhez mindig hozzátar
tozott az egyszerűség. Ezt olvassuk a bencés regulában, amely
mértéktartó életre, ételre-italra egyaránt figyelemmel van. Mind
ezt a cél érdekében, amit a 72. regulában olvasunk: "Krisztusnak
egyáltalán semmit elébe ne tegyetek." A regulában nem szerepel
az ,,Imádkozzál és dolgozzál" ismerős fogalmazás, de több feje
zetben is előkerül az egyszerűség. A 20. regula például rövid, fe
gyelmezett imádságot, tisztelettudó istentiszteleti életet kíván.
"Rövidnek és tisztának kell lenniük az imádságoknak is", Isten
nem igényli a bonyolult mondatokat, a bőbeszédű imádságokat.
"A regula kimagaslik bölcs mértékletességével és kitűnik nyelve
világosságával. Egyszerű latin nyelven íródott a szerény tudású
szerzeteseknek" - írja a pannonhalmi főapát. Érdemes lenne a
többi szerzet reguláját is ebben a vonatkozásban ismertetni,
mind a monasztikus, mind a nyitott szerzetesek életében. Megje
gyezendő, hogya protestáns környezetben fogant taizéi közös
ség is külön pontban foglalkozik az egyszerűség követelményé
vel. A 14. regula így beszél: "Nem kényszerűségből, de az
egzisztenciádhoz hozzátartozóan folyamatos egyszerűsítésre kell
törekedned ... minden fölösleges kolonctól szabadulj meg, hogy
jobban hordozhasd Krisztusban testvéreidnek terheit ... A testvé
ri szeretet kontrollfényében egyszerűen ismerd el botlásaidat...
Az egyszerűség egyben hűségönmagunkhoz, letisztultságunk
ragyogóvá tehet... Mondj le saját kiteljesedésednek rögeszméjé
ről, hogy tekintetedet Krisztus világosságára szegezhesd." Bo
nyolult, zajos világunkban nem véletlen, hogy a protestantizmu
son belül is a "vita perfectra"-ra törekvő, regulával rendelkező

közösségek alakulnak. Véleményem szerint nincs kétféle erkölcs,
és így az egyszerűség minden Krisztus-követőreis érvényes.
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Tisztáznunk kell, hogy az egyszerűség: szimplicitás, nem jelent
primitívséget, együgyűséget. Primitívnek mondjuk az őskori kö
zösségek kultúráját és civilizációját, amire kezdetlegesség és tanu
latlanság jellemző mai korunk szemlélete szerint. Az egyszerűség

mind a Szentírásban, mind az egyház történetében pozitív vonás.
A zsoltárok is gyakran így értelmezik (Zsolt 116,6). Az Újszövet
ség külön is beszél a szív egyszerűségéről (Kol 3,22), máskor a
beszéd, a nyelv egyszerűségéről szól. Jézus, a templom megtisztí
tásának története szerint (rnind a négy evangélium hozza) kiűzi a
templomból az üzleti mentalitást, és a próféták szerinti tiszta kul
tuszról és életről tanít. Egyszerűségről szól Mária és Márta ismert
története, amiben csattanóként olvassuk: "kevésre van szükség,
valójában csak egyre". Már az Ótestamentum templomot építő

királya is nem gazdagságot kér vagy szegénységet, hanem enge
delmességet és bölcsességet. Így is kifejezhetnénk, hogy nem va
lamit kér, hanem Valakit, Istent magát. Ez az egyszerű hit titka.

Költők is ráéreztek erre az egyszerűségre. A magyar iroda
lomban is kitűnő példákat olvashatunk erről. Áprily Lajos, a
magyar Assisi Ferenc Kérés az öregséghez című versében írja: "ne
legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom,
mint a holló ... ments meg zuhatag szájú emberektől. .. csak gyö
keres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan kurta szó elég
lesz ... A »készen vagy«-ra ezt felelni készen." Ugyanez a beteg
ágyon gyötrődő költő, Devecseri Gábor versében így olvasható:
"Mit kívánsz, kérdezte a királylány... a jó ízlésű vándor így
szólt: téged, ezret kívántam én ezzel az eggyel, felelt a vándor,
ezret s végtelent." Van vallástörténész, aki a monoteizmus lénye
gét abban határozza meg, hogy a sok "isten" helyett, akik a Pan
theonban laknak, az egy istenhit egyszerű és ezért tökéletes.

Az egyszerűségről Augustinus, Assisi Ferenc, a római és pro
testáns misztikusok gyakran írtak. A mai korban újra felfedezen
dő ajándék és feladat ez az egyes keresztény ember és az egész
Isten népe számára, beleértve a protestantizmust is. Ezért érzem
a Vigilia karácsonyi körkérdését értékesnek, időszerűnek, és kí
váncsian várom a sokrétű válaszokat.

A szív egyszerűsége

HEIDlGYÓRGY és tisztasága
Eszmetörténész Amint a bibliai "szív" fogalom nem az emberi érzelmek gyűjtőne

ve, hanem a személyiség magvának megnevezése, úgy az egysze
rűség sem csupán tulajdonságot jelöl a keresztény aszketikus ha
gyományban, hanem a lélek bűntől való mentességét. A felvilágo-
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