
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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sodás, a romantika, a szentimentalizmus és még ki tudja, miféle
mozgalmak és irányzatok örököseiként a két fogalmat, illetve a
"szív egyszerűsége" kifejezést általában eredeti jelentésükrőlmeg
feledkezve használjuk. A szívvel az észt, az egyszerűséggel pedig
az összetettségnek olyasfajta jelentéseit állítjuk szembe, mint érde
kesség, izgalmasság, kifinomultság. Azt mondjuk, hogy olykor nem
az eszünkre, hanem "a szívünkre hallgatunk", a helyes észhaszná
lat és a megfontoltság pedig ellentétes az egyszerű gondolkodás
móddal. "Ez bonyolult kérdés" - szeretjük hangsúlyozni, jelezve,
hogy képesek vagyunk az árnyalt megközelítésmódra és egyszerre
több szempont figyelembe vételére. Az egyszerűség ma ritkán szá
mít erénynek. Rendszerint azt az embert tartjuk egyszerűnek, aki
nem eléggé művelt, alulképzett vagy egészen képzetlen, és aki ne
hezen tájékozódik a bonyolult dolgok még bonyolultabb világában.
Az egyszerűség mindamellett megtartott valamit eredeti, biblikus
jelentéséből, hiszen, hacsak nem gúnyosan használjuk a jelzőt, az
egyszerűnek mondott embertől nem vitatunk el egyfajta derűs ter
mészetességet és lelki tisztaságot. Ami engem illet, a simplicitas
cordist, a szív egyszerűségét eredeti, sajátosan keresztény jelentésé
ben igyekszem elgondolni és a magam életében megvalósítani.

A lélekfilozófia késő antik és középkori fogalmi rendszere
mind a latin, mind a görög nyelvű keresztény szerzőknél rend
kívül kifinomult volt, és bár letagadhatatlanul magán viselte a
hellén filozófia ismertetőjegyeit, maga a platonikus-arisztoteli
ánus lélek-felfogás lényegileg átalakult. Tény, hogya teológusok
a "szív" (cor, kardia) terminust hosszú évszázadokon keresztül az
"értelem" imens, nous) filozófiai fogalmának biblikus megfelelője

ként is használták. Az érzelmek, indulatok; vágyak székhelyeként
nem a szívet jelölték meg, hanem egyalsóbbrendűnek tartott
fakultást, amelyet az értelmi képességektől elkülönítve, gondo
sabb szóhasználattal animának vagy pszükhének neveztek, jóllehet
ugyanez az elnevezés általában vonatkozhatott a lélek egészére is.
Ugyanakkor a keresztény írásmagyarázók a Hegyi beszéd híres
ígérete alapján: "Boldogok a tiszta szívűek, mert ők látni fogják
Istent" (Mt 5,8), a szívet az értelmes létezők azon legmagasabb
rendű képességével azonosították, amelynek segítségével a te
remtmény eljuthat a Teremtő ismeretére. A szív ily módon már
nem egyszerűen a megismerés spirituális szervének számított, ha
nem a teremtett istenképmással lett azonos, amely minden egyes
emberi személy Istentől kapott lényegi, elveszíthetetlen sajátossá
ga. Minthogy pedig Isten, vagyis az Öskép, nem más, mint a sze
retet (vö. Ijn 4,8), az egyházatyák és a középkori teológusok sze
rint a mi személyiségünk legsajátosabb magva, a képmás is
szeretet. Ennélfogva a "szívvel" azonosított "értelem" a nyugati
és keleti kereszténységben nem az érzelmek forrása, de még csak
nem is az intellektuális képességek gyűjtőneve, hanem az Isten
hez és a másik emberhez odafordulni képes emberi személyiség.
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ITTZÉS JÁNOS

Evangélikus püspök

E hagyomány szerint tehát a szív egyszerűsége nem egyes ki
vételes képességű szentek erénye, hanem minden ember eredeti
beállítottsága és elérendő célja. A Teremtés könyve ezt az egy
szerűséget az első emberpár mezítelenségeként írja le. Az egy
házatyák szerint erre utal Pál apostol is, amikor így fogalmaz:
"Félek, hogy amint a kígyó félrevezette Évát ravaszságával, úgy
a ti gondolataitok is megromolnak, és elfordulnak az egyszerű

ségtől, ami Krisztusban van" (2Kor 11,3). Éva a szív egyszerűsé

gét veszítette el, ez volt tehát az a mezítelenség, amelyet a bűn

beesés után Ádámmal együtt szégyellt, és amit el akart takarni.
Aki elveszíti az egyszerűséget, az hazugsággal takarózik.

Nap mint nap elveszítjük az szívegyszerűségét, "ami Krisztus
ban van", és amit egykor a keresztségben visszanyertünk. Amikor
elveszítjük, elbújunk a szavak és érvek mögé, mert a bűneink be
ismerésénél csak Krisztus megvallását szégyelljük jobban, mente
getőzünk, leleményesen Istenre hárítjuk. amit mi követtünk el 
"az asszony adta, akit te adtál mellém" -, s élvezettel mondogat
juk, hogy ez vagy az "bonyolult kérdés", "ha innen nézzük",
"egyrészt, másrészt" stb. Az imádság a legjobb orvosság a szív
folyton elveszíthető egyszerűségének visszanyeréséhez és a benne
való megmaradáshoz. A keresztény gondolkodás történetét tanul
mányozva és a jelenben jó példákat látva azt tapasztalom, hogy aki
kitart az imádságban, aki meghatározó módon ad teret az életében
a csendnek és az Eucharisztiának, az képes visszatérni a szív egy
szerűségéhez és tisztaságához, és ha most még csak tükör által lát
ja is, egyszer majd bizonyosan színró1 színre fogja szemlélni Istent.

A tiszta szív
békessége
Hosszabb időbe telt, amíg rájöttem, A szív tiszta egyszerűsége téma
valahogy "nem áll össze" bennem. Ízlelgettem, fontolgattam, újra
és újra nekirugaszkodtam, bibliai összefüggéseket kerestem, s va
lahogy nem nyílt meg az ajtó... (A hiba biztosan bennem volt.) Vé
gül be kellett látnom, hogy így, ebben a formában nem kerül közel
hozzám, nem kerülök közel hozzá. Így, ebben a formában filozófi
ai megállapításnak tűnt inkább, nem vallomás- s főként nem hit
vallás-témának. Pedig ilyenkor, karácsony táján inkább a vallomá
sok ideje van. Igaz vallomásokra, a testvéri szívek titkokat meg
osztó szavaira pedig - azt gondolom - mai korunkban kivált
képp szükségünk van. Pontosabban szükségünk lenne, ha készek
lennénk arra, hogy megosszuk szívünk, hitünk titkait egymással.
Az elfogadás és ajándékozás, a figyelmes meghallgatás és megszó-
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