
Halík-iáda
TomášHalík 1948-ban született. Tanult filozófiát, szociológiát, pszi-
chológiát, teológiát és vallástudományt. 1978-ban titokban pappá
szentelik, a kommunizmus idején a vallási és kulturális ellenzéki
mozgalomban tevékenykedett. A prágai Károly Egyetemen tanít
szociológiát, a Cseh Keresztény Akadémia elnöke, a prágai Akadé-
miai Plébániát vezeti. Foglalkozik a vallások közti kapcsolatokkal,
a türelem és lelki szabadság érvényesítéséért kitüntették. Esszéi és
könyvei számos világnyelven jelentek meg. (V. P.)
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E sorok írójára nagy hatást gyakorolt Halík A gyóntató éjszakája című
könyve (amelynek alcíme ez: A kishitűség ellentmondásai posztopti -
mista korunkban).1 A szövegben sok erősen megfontolandó, s tapin-
tatosan bátor észrevételt, élesen látó s profetikus figyelmeztetést ol-
vasva nem törődhetett bele, hogy ezek s hatásaik elsikkadjanak.
Ezért idézi őket, s némi kommentárral kíséri.

1. Korunkban figyelemre méltó, hogy „globalizálódik a rossz… s em-
beri értelmünk alig képes fölfogni, nemhogy elhárítani e jelensége-
ket, nos, napjainkban lehetetlen életet lehelni az újkori optimiz-
musba — korunk poszt-optimista”. Az erkölcsiségükben megingott,
vagy fogyatékos, roncsolt erkölcsű emberek magukhoz hasonló —
lényegében beteg — világot hoznak létre. Ez a világ-lét-betegség
fertőző, ezért nem áll meg, nem is akar megállni az egyház — lát-
hatatlan vagy ködlő — határainál. Ma a világban egyetemes válsá-
got tapasztalunk; nem vizionálunk, ténylegesnek tapasztaljuk meg.
Ez az egyház jelentős csoportjaiban védekezően mechanisztikus,
visszarévedő, de olcsó, fölszínes vallásosságot generál, amely idea-
lisztikus, nem pedig hívő; gyökértelen rituális szokások egymás -
utánjába menekül, rögzül bele. Ami elodáz, de nem old meg sem-
mit. „Egyaránt elvetem a világi és a vallásos optimizmust: mind
naiv és sekélyes voltuk miatt, mind pedig azért — írja Halík —,
mert kimondva-kimondatlan is arra vágynak, hogy” — saját el-
képzeléseik, jóról-rosszról alkotott sztereotípiáiknak — „szűk siká-
torába terelve manipulálják a jövőt (vagy Istent). Míg a keresztény
remény alapját a nyitottság és annak készsége jelenti, hogy meglel-
jük a jövő értelmét, addig »a föntiek« karikatúrája mögött azt a
balga föltevést sejtem megbújni, hogy mi mégiscsak jobban tudjuk,
mi a legjobb nekünk.” Istent nem lehet naiv módon késztetni, sem
kényszeríteni. Aki ezt hiszi, az nem hisz.

VASADI PÉTER

1926-ban született Buda -
pesten. Költő, író, esszé ista.
Legutóbbi írását 2012. 8.
számunkban közöltük.

1Kairosz Kiadó,
Budapest, 2010. (Ford.
Kiss Szemán Katalin.)
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2. Mi az, ami valóban a végét járja köztünk? Hogy például nem tudjuk el-
fogadni: „bennünk, az egyházban, a bizonyosságainkban is sok
mindennek »meg kell halnia«, keresztre kell feszülnie, hogy teret ad-
jon a Föltámadottnak”, neki, nem pedig a szelíd, leples, fehérarcú Le-
begőnek, aki, mint puha felhőket tolja odébb lábával a tonnás szikla-
köveket, átható tekintettel néz, s ragyog egész teste a hanyatt eső,
páncélozott mellű katonákra; a Föltámadott Krisztus elképzelhetetlen in-
timitásban, vagyis ismeretlen erejű hatalomban legyűrt mindenfajta rosz-
szat. Mert Isten volt, van s lesz. Semmi egyébre nincs szüksége, mint
Önmagára. Az örök Húsvétot teljesítette be. Tényleg „igaz, hogy a val-
lás általunk megszokott bizonyos” — formátlan — „formája haldok-
lik… (de) csak az a vallás halott, amely nem változik”. Idevág a híres
newmani mondás, hogy az életszentség nem más, mint a mély, mint-
egy állandó változások szeretete. Az „idők” nagy „jelölői” — Pál,
Ágoston, Pascal stb. — az új életterek megnyitói, új utak föllelői min-
dig a maguk küldetése pillanatában születtek: „Kierkegaard akkor, ami-
kor megkezdődött a tömeges polgári kereszténység világának végső
fölbomlása… Napjainkban a vallásnak, a kereszténységnek az a for-
mája haldoklik, amely a fölvilágosodás korában keletkezett… Együtt
haldoklik a modern korral” — írja Halík. Erre kétfajta riadalom vá-
laszol: a katasztrofikus konzervatív fundamentalizmus — ami „a hit
(súlyos) betegsége” — és a szuper-neológ, ami technikai fogásokat,
fölgyorsított, spontán mutatványos újdonságosdit javasol. Más azon-
ban nincs, mint „A húsvéti titok (, mely) a kereszténység magva, s jó-
magam éppen ebben látom” mindkettőnek: a krisztusi vallásnak, s a
világ problémáinak „húsvéti paradoxonként” kibomló megoldását, ke-
zelési módját. S azért is, mert nem maga a hit, hanem az újkori önté-
sű, vallási sémák, formák vallottak kudarcot, töredeztek össze, s tör-
melékeikből föltámadt az összezsúfolt, sarokba szorított, de
mellőzhetetlen, s megölhetetlen hit, remény, szeretet. Bízzuk rá, majd
ő újra megmutatja, milyen az a „tömlő”, amiben jól érzi magát.

3. Halík egyik nagy mesterét, N. Lasht idézi arról, milyen az a régi bor, mit
ki kell löttyintenünk: „A modern nyugati kultúra tragédiája, hogy ál-
dozatául esett annak a képzetének — és ebben osztoznak mind a hí-
vők, mind a nem hívők —, hogy olyan könnyű beszélni Istenről.” Az
új bor íze nem ilyen: Istenről nemcsak nem könnyű, hanem kifejezet-
ten nehéz jól beszélni, illetve könnyen egyenesen tilos. Miért? Mert ko-
molyan kéne vennünk, hogy amíg „Isten minden valóság mélysége,
nem pedig a megismerés valamiféle »tárgya«, addig a tömérdek pré-
dikáció, vallási értekezés és kurzus, ahelyett, hogy megnyitná érzé-
keinket a mélység iránt, csak a Boci-boci-tarka állandó ismétlésévé vá-
lik — s végül ez a dalocska is mind hamisabban s kibírhatatlanabbul
fog szólni”; soha „el nem jut” — ez az intonáció — „Beethoven zon-
go rakoncertjeiig”. „Akit bevezetnek a hitbe, annak világosan meg kell
mondani, hogy a titkok és a mélység világába lépett — Jézus nem ha-
ver, akivel trécselni lehet, Isten pedig nem apó, akit az egyházban
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pap-faterok képviselnek, s akiknek most szépen hurrát kiáltunk, és még
egyszer hurrá és alleluja Krisztus Urunknak, gyerünk gyerekek, jó han-
gosan, és mind egyszerre… Rendben van, hogy a stadionban éppen
remek rögbimeccs zajlik, vagy hard rock koncert tombol, de nem egé-
szen értem, miért kell ebbe belerángatni Urunkat?” Isten maga a „Ti-
toknak szentelt csend, és a hit e titok elismerésének útja és titokként
való átélése”. „Az Istenről szóló igazság és Isten mint életünk igazsá-
ga mindig paradox; csak akkor lakik bennünk, ha nem formálunk igényt
»megragadására«” — óh, már mindjárt megvan!, nincs meg, mint a fe-
kete macska sötétben —, győzedelmes birtoklására.

4. „Jézus azt akarja tőlünk, hogy sok élethelyzetben a való világ —
vagyis a furfangosság, az önzés és az erőszak világának — logiká-
jával ellentétben »lehetetlenül cselekedjünk«.” Nem akarhat mást,
ilyen s ez volt az ő evilági élete. „Isten nem a lehetőségek, hanem a
lehetetlenségek Istene.”

5. A „Nagy Órásmester”órája réges-régen lejárt, s nincs az az ember,
aki újra föl tudná húzni, el tudná indítani. Az a fajta hit, amely ebbe
nem tud belenyugodni, se nem hit, se nem ketyeg… „A hit létünk
irányultságában rejlik, alap-beállítódásunkban”, lankadatlan fi-
gyelmünkben, értelmünk legmélyén mintegy észrevétlenül (oly
szemérmesen), képzeteink  s nézeteink nem leshetik meg munkál-
kodását, mert ő maga létünk dinamikája; „Augustinust paraf ra ze -
álva: amiről pontos nézetet formáltál, arról biztos lehetsz: nem
Isten.” Keresztje is legbelül van, menj mélyre érte.

6. Mert a hit — mivel, s mint Isten — szemérmes. „A »szemérem« —
miután az emberek tökéletesen nevetségessé tették, nyilvánvalóan
visszahúzódik világunk különböző területeiről, így a vallás terüle-
téről is — mégis úgy gondolom, Isten megőrizte.” A szeretet-Isten
csak szemérmes-Isten lehet, s ebben van, a szemérmes, végtelen
szeretetben lebírhatatlan szépsége s ereje.

7. „A hit az, amit implicit módon foglal magában cselekedeted, a világhoz
való viszonyod… Imádkozni azt jelenti, mondta Szent Ágoston,
hogy behunyva szemünket átéljük: most teremti Isten a világot.”

8. A bűn ennek épp az ellenkezője: ál-mozgás, magtalan mozgalmas-
ság, voltaképpen eseménytelenség, mert rontás és rombolás, egyér-
telműen visszacsúszás, visszaesés. „Az, amit a teológia a bűn fogalmával
fejez ki, nemcsak »hiba« vagy az »erkölcsi törvények megsértése«, ha-
nem elsősorban az a tett, amely által egy pillanatra életünkben ismét
uralkodóvá lett az a mozgásirány, amely énünket visszajuttatta eredeti
pozíciójába. Ez… az »abszolút Te« elleni cselekedet”, mert újra meg-
tagadjuk tőle, hogy életünk gyújtópontja lehessen.
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9. A vallásos létmód válsága, amely áthat mindünket, sem „jobbról”, sem
„balról” nem váltódik, s változik meg; az egyház mindig „föntről” meg-
térve menekül meg a végleges romlástól. Ez a fönt is azt jelenti: lent:
„érdemi változás csak a mélyből” — az át- és újraátélésből — fakadhat,
a … teológiai és spirituális megújulásból.” A Halík-szorgalmazta fi-
lozófiai teológiából, és a minden keresztény vállalta, átértelmezett,
szentségében elmélyített, személyes hitből (mert „A hit az értelem »őr-
angyala«”2).  A keresztény létmód, mint a jövő tökéletesedő életstílu-
sa, Karl Rahnert juttatja eszünkbe: az új évezred kereszténye vagy misz-
tikus lesz, vagy semmilyen; és szolidáris. „…főleg azokkal, akik e
társadalmakban — mindig — a rövidebbet húzzák.” (Compassió —
J. B. Metz.) „Igen, a szentnek közös keresése, ez az egyetlen lehetséges
út.” [Tehát, kedves hittestvéreim, csak lassan azzal a sziklaszilárd meg-
győződéstől nekihevült testtel; hogy aki tovább keres, miután megta-
lált, „az hülye” (F. B.); nem az, hanem hűséges. Mert kötelessége tovább
keresni; minél inkább talált, annál jobban keressen. Nem tárgyat talált,
hanem Lelket, Szellemet. Ha nem ezt teszi, nem is igazán talált. A túl-
ságosan biztosak figyelmébe ajánlom a nagy orosz filozófusnak, Lev
Sesztovnak sorait: „A logikus gondolkodás megszokása megöli a gon-
dolkodást… Az a nézet, hogy a logikán kívül minden tévedés, annál
végzetesebb lesz, minél közelebb jutunk a lét végső kérdéseihez…
A filozófiának nem lehet semmi köze a logikához, a filozófia művészet,
mely igyekszik áttörni a következtetések logikai láncolatát, és kivezeti
az embert a képzelet, a fantasztikum végtelen tengerére, ahol minden
egyként lehető és lehetetlen.”3]

10. „Valószínűleg a Gondviselés műve, hogy környezetünkben a ke-
resztények — ugyanúgy, mint sok más, éppen nem divatos lelki is-
kola hívei — olyan helyzetben vannak, hogy nézeteiket nem tudják
semmi egyébbel alátámasztani, mint érveik és saját életpéldájuk
erejével. Annál felelősségteljesebb dolog, hogy valóban jól bánja-
nak ezekkel az egyedi eszközökkel.”

11. „Nézzetek bele néha figyelmesen azoknak a gyermekeknek a
szemébe, akik a számítógépes játékok előtt naponta órákat töltenek
el, olyan különös lelki önkielégítéssel, amellyel »szárazon« élik bele
magukat gyilkos gyönyörökbe.”

12. „Az öröklétben való hit egyik nagy nehézsége abban áll, hogy
az, ami radikálisan meghaladja bármelyikünk tapasztalatait, nem
képzelhető el.”

13. A 18. századtól máig tartó filozófiai kritika „összetörte… a régi, jól
fésült, iskolás metafizikai-spekulatív teológiai rendszereket. A 20. szá-
zad történelmi tragédiái ugyanakkor a halál utáni életről alkotott népi
elképzelések teljes kompromittálásához és hitelvesztéshez vezettek.”
A modern világban mindenütt fölállított emberi mészárszékek, meg-

2Gáspár Csaba László:
Isten és a „semmi”.

Harmat, Budapest, 2000.

3L. S.: Az alapfogalmak
apoteózisa. (In: Gáspár

Csaba László: i. m.)
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ásott tömegsírok, a pokolbéli gyötrelmek látványa s megtörténte a szó
szoros értelmében kinevettette „a mennyei örömöknek” puszta le-
hetőségét is: Isten minden mindenben? A semmi semmiben, vála-
szolták. S mondhattak-e mást? A szánnivalóan megfélemedett, s
gyámoltalan keresztények pedig láttak, és hallgattak. Tehettek-e
mást? A pusztulás és pusztítás oly egyetemes volt, hogy már tehe-
tetlenségében is, és elfojthatatlanul kiáltott az ember Isten után: kihez
kiálthatott volna? A „rosszalkodók rémiszgetésére” kitalált Jézust
(mint annyi más jézust) nyomtalanul eltüntette, befödte az „Igazság-
Krisztus, aki az egyetlen igazság fényében áll”. Benne — a szörnyű-
ségek hétszeresen fölfűtött, kontinensnyi kazánjaiból kitántorogva —
„valóban: elértük életünk csúcspontját”; más, másvalaki nincs, s nem
lesz soha. Ha ő sem, akkor a semmik semmije van, illetve az sincs.
Szeretete az ítélet. Nincs ennél elviselhetetlenebb.

14. Tehát (és mégis) „A keresztény hit az értelembe vetett bizalom
megújulásának aktusa, miután átéltük annak teljes vereségét, (…) be-
lehajolva a nemlét éjszakájába” (Jan Patočka). „»…a húsvéti hit«
gyakran újra megtalált hitként” (mutatja magát). Ez „a második ne-
kirugaszkodás hiteként” jelenik meg nekünk, s bennünk. „A vál-
ság” — amely nem vég, nem szétesés, nem téveszme — éppen a
megmaradásnak, a megmaradni akarásnak a jele. Fölhívás arra,
hogy a még igazán kipróbálatlan mélység felé, alámerülve keressük
azt, ami a fölszínen — végre? — elveszett, elárulta képmutatását,
külsőséges gyöngeségeit és belső ürességét; lefoszlik s eltűnik. A lé-
nyeg sosem didereg, mezítlenül sem; önmagától gyarapszik. Azért
él, s annak él, hogy „itt valóban a föltámadásról van szó…” „A hús-
véti hit a paradoxonakkal való együttélésre tanít minket. Ehhez sok
minden elmúlóban van, és még sok el is fog múlni.”

15. „A kezdet nem ér véget” (Pascal Quignard — Cseke Ákos for-
dítása).

�

Tudom, hogy Thomáš Halík mondatai, mondatainak kritikai tartalma,
a szókimondás kíméletlensége, tényleges tapasztalatokra épülő és
utaló egyenessége, néhol iróniája meghökkentheti az olvasót. Akit
azonban egyházhűsége, egyházszeretete kötelez, az nem fél a va-
lóságtól — az eljövendőtől sem —, annak az evangéliumi „kemény
beszédet” tisztelnie kell, elmélkednie rajta, sőt, hitének szüksége sze-
rint változtatnia, s magának változnia kell. Nem szétfelé, hanem a
mély felé kell eveznie. Az igazságot nem lehet (arról, hogy nem sza-
bad, nem is szólok) sem elmosni, sem agyonmagyarázni, sem
kompromisszumokkal „látványossá” tenni. Az, ami profetikus,
mindig belehasít a „puhába”, az elpuhultba. S végül: igen, Halíknak
ezek a mondatai kiragadottak.
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