
Boldog önvizsgálatot
kívánok…

„(Az egyházban igazi) változás csak
a mélyből fakadhat, a …teológiai és

spirituális megújulásból.”
(Tomáš Halik: A gyóntató éjszakája)

Boldog önvizsgálatot kívánok kedves mindnyájuknak Jézus Krisz-
tus megszületésének (2010-ik?) ünnepéhez, az idei karácsonyhoz…
Ezúttal majdnem csak kérdések jutnak eszembe. S többnyire keserűek.
A kiábrándító szellemi-lelki mozdulatlanság vagy az ál- illetve túl-
mozgás láttán kissé türelmetlen kérdések. A megingathatatlan mel-
lébeszélésben, a tompaságban és az új-barbársággal el kevert kö-
zönyben evickélve. Amiről persze — még mindig! — illetlenség szólni,
nemcsak az ilyen-olyan közéletben, az egyházban is… Miért kell any-
nyiszor elszenvednünk mélységtől s megrendültségtől idegen, ismé-
telgető, rutinos beszédeket, tónusukban az elrejthetetlen fölszínessé-
get, a hatalom túlzott tudatának föl-fölbukkanó jeleit magatartásban,
kifejezésekben, szavakban, liturgikus szövegekben s öltözetben? Mi-
ért a személytelen kegyesség a kimért, mesterkélten tökéletes gesz-
tusokban? Honnan ez a kitartó „vallásos” kivagyiság, a „mi-mindent-
jobban-tudunk” mélyen beivó dott hiedelme?… Egy buddhista
barátom keresztény barátja — in kább kedvesen, mint malíciával —
megkérdezett egy főpapot: — Eminenciás uram, tudom, hogy ma-
napság már nem lehet szamárcsikó hátán közlekedni, mégis, hogyan
kell egy Mercédeszből alázatosan kiszállni? Nagy nevetés volt a
válasz. Majd a főpap: — Maga ne tud ná? Maga ugyanabból a Mer -
cédeszből száll ki, hiszen a paptársam sofőrje! Na, a főpap szépen rá-
duplázott. De az történt, aminek kellett történnie — összeölelkeztek…
Tovább a kérdésekkel: miért hiszik azt, hogy a szentmise középpontja
a fennkölt prédikáció, nem pedig az úrfölmutatás önmagát némán
állító, spontán státusza s pillanata? Miért nyugszik bele papságunk
zöme abba, hogy a hívek túlnyomó többsége teológiában szinte tel-
jesen járatlan, képzelgő, riadt, de tüsténkedik és „rettegve imád”? Ko-
molyan hiszik, hogy a rettegés azonos az istenfélelemmel? Azon túl,
hogy itt valójában senki se retteg… Miért nem iskola is a templom,
s „tantárgy” a szent mise, meg a hallgatása? Miért nem lehet egy-
szerűen, közvetlenül s bíztatóan, de határozott követelményeket tá-
masztva kérdezni, tanítani, szót cserélni még a legkényesebb hittit-
kokról is? De nem dilettáns édelgésekre ösztönözni azokat, akik eddig
is a nagyobb világosságra vágytak ugyan, csak nem mertek meg-
szólalni? Miért nem lehet igazi, személyi súlya a remekmű Crédó el-
mondásának? Hadarás nélkül? Miért kell korlátokat nem ismerő s túl-
habzó buzgalommal értéktelenné, megszokottá, jelentéstelenné
üresíteni a „szent”-et, a „dicsőség”-et, a „fölség”-et? Miért nem ta-
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nulunk a leboruló, meakulpázó Tamás apostoltól; imádsága rövid,
tömör, páratlanul őszinte, mély, szép és egyszerű, ennyi: Én Uram,
és én Iste nem! — ? Miért olyan könyvtelen a vallásos ember is ebben
az el híresült szellemi közönyben? Miért nem érti, s nem is értheti az
„egy szerű” (?) hívő a misztika mibenlétét, ismerheti meg nagyjait, s
tapasztalhatja, ha valamit nem „ért”, azt még forgathatja magában,
majd az megérti őt, s így akár eggyé is lehetnek — titkosan? A misz-
tikusok, a nagy teológusok nem mindünknek éltek? Csak egyesek-
nek? Nem; mindünkért, s ennek oka és bizonyítéka a közös Atya maga.
Ha madarak s halak figyeltek rájuk, hiányozhatnak-e belőlünk sza-
vaik, hitük, vallomásaik, mikor a valóság az, hogy hiányoznak ne-
künk? Miért rendeznek egy-egy helyi ünnepségből esztrád-műsort,
-előadást, nyakatekert, saját leleményű, már-már gügyögő könyör-
géseket, mindenféle eszközt hordva az oltárhoz áldásért, miért tűrik,
hogy csekély tehetségű emberek kérdéses dalokkal s írásművekkel
szórakoztassák magukat és a közönséget ott, ahol a Legszentebb Úr
újra és újra megszületik, s ahol minden talmi szót, emberi produk-
ciót fölperzsel a jézusi mondat: Ez az én testem! — ? Miért kell űr-
kitöltő egyházi énekekkel okvetlenül megzavarni a szentáldozás per-
ceit, amelyekhez csak a templomi csönd méltó; miért nem értik, hogy
a beszüremlő utcai motorzaj, csoszogás, bicegő ember botjának ko-
pogása inkább illik ide, mert a természetes környezete a természet-
fölöttinek? Miért a műholdakról távirányított képen, történeteken
„edződött”, s elsekélyesített gondolkodás, szó- és mondatfűzés, nyelv,
s nyelvi ötlet bozótosán kell átgyötrődnünk keresztények között is,
ahelyett, hogy a különösen szép magyar nyelv árnyalatainak gaz-
dagságából merítenénk? Miért félnek a ragoktól? Miért nem tanul-
nak holtig az Evangélium neveltjei? Miért nem olvasnak a papok jól
és sokat magyarul? Miért nem hangsúlyoznak magyarul? Miért nem
művelődnek? Miért jó törekvés az, hogy latinul hallják a hívek, amit
magyarul is alig értenek? Az értelemnek, tehát magának a tudo-
mánynak talán nincs szerepe a vallásos lélek fejlődésében? A hűség
és a hagyománytisztelet miféle konzervativizmusa az, hogy az álta-
lános hittelenségben egyesek jogos, de önös antikvitás-szerelme ér-
vényesüljön? A szupranacionális misztérium nyel vi kérdésekben vol-
na válogatós? Aligha… Amit szeretek, amennyire lehet s tudom, meg
is akarom érteni. Ha nem lehet, mert misztérium, akkor is magyarul
akarom nem-érteni.

Tomáš Halik szerint vallásos ember csak szabadgondolkodó le -
het, mivel Isten az ihletője, s Nála szabadabb gondolkodó nincs.
Előítéleteink, beidegződésünk, múltba vágyódó nosztalgiáink,
jelen iránti közömbösségünk s ihlettelen aktivizmusunk mechani-
kussága gúzsba köti bensőnket… Boldog, csöndes, szegény, hála-
adó, virágszállal díszített, csillogásmentes, eucharisztikus kará-
csonyt kívánok mindenkinek. A kiköltekező, dínom-dánomos,
házibulivá zsugorodott karácsony asztalánál a Kisded nem nagyon
gőgicsélne.
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