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Vallási nevelést nem
kaptál - mi mindeni
tudtál az egyházról és a
kereszténységről?

Tornás HalzKkal
Tamás Halfk 1948-ban született Prágában, idős szülők első és egyetlen
gyermekeként. Édesapja könyvtáros volt, és többek között Karel Capek iro
dalmi hagyatékának feldolgozásával foglalkozott csaknem egész életén át.
Emelett az első csehszlovák köztársasági elnök, Tamás Garrigue Masaryk
nevévelfémjelzett humanista irányzat feltétlen követője volt, és sok más
honfitársához hasonlóan 1918 októbere után kilépett a római katolikus
egyházból. A szillők igen aktív társadalmi életet éltek, gyakran láttak ven
dégül lakásukban írókat, történészeket,filozófusokat, és az ilyen találkozó
kon Tamás már kisgyermek korában részt vehetett.

Az 1968-as prágai tavasz eseményeiben aktívan vett részt, de az au
gusztusi tragikus végjáték idején egy ösztöndíjjal Angliában tartózko
dott. Megfordult benne az emigráció gondolata, ám lelkiismeretére hall
gatva december végén hazatért. Otthon elhatározta, hogy a kommunista
normalizácó ellen a tudomány területén fog harcolni: úgy döntött, hogy
meglévő szakjain túl teológiát, pszichológiát és történelmet vagy polito
lógiát fog tanulni. Az utóbbi két diszciplina kivételével valóban mind
egyikből szerzett legalább egyetemi diplomát, sőt, vallástudományi ta
nulmányokat is végzett. Ekkoriban formálódott meg benne az önként
vállalt nőtlen ség és szegénység gondolata.

A papi hivatás iránt először a hatvanas évek végén érzett indítást.
Sokáig jezsuita szeretett volna lenni, végül mégis inkább a Csehszlová
kiában működő Jóldalatti papi mozgalomhoz csatlakozott. Ennek tagjai
kivétel nélkül civil munkahelyeken dolgoztak, lakásokban miséztek, és le
hetőség szerint igyekeztek elkerülni az állambiztonsági szervekkel való
nyz1t konfrontációt. Ilyen körülmények között, hosszas felkészülés és elő-

.készületek után TamáS Haliko! 1978 őszén - röviddel II. János Pál pápává
választása után - Aufderbeck erfurti püspök titokban pappá szentelte. Je
lenleg a prágai Keresztény Akadémia elnöke, a Károly Egyetem tanára.

Történelmi érdeklődésemből fakadóan igaz, hogy elbűvölt a közép
kor és szellemi világa, ám a katolicizmust sokáig negatív dologként
tartottam számon. Gyermekkoromban, jó huszitához illően, gyűlöl

tem az egyházat, és nagy hatással voltak rám Otakar Vávra akkori
tendenciózus huszita témájú filmjei.

A valódi egyházról, a már korábban említett néhány elszigetelt
találkozástól eltekintve, egyáltalán nem voltak tapasztalataim. A
történeti tényeket mindazonáltal jól ismertem, érdeklődésemnek

köszönhetően aránylag pontosan tudtam, mit jelentett a közép
korban a zsinat, ki a pápa, az apát stb. Azonban nem vettem fi
gyelembe, hogy az én országomban létezik katolikus egyház.
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Részedvolt a vallásfelé
hajlásod valamiféle poli
tikai tiltakozásnaki

Igen, az egyház számomra az érdekes középkort jelentette, amely
talán valahol még él, mint ahogy néha fel-feltűnnek gyakorlatilag
kihalt állat- vagy növényfajok magányos egyedei is, mint ahogy
bácsikám rámutatott a mezőn egy aprócska virágra, és elmondta,
hogy ez leszármazottja az őskorban hatalmasra növő zsurlónak.
Láttam a televízióban az összeállítást XII. Piusz temetéséről, és ta
lán egy keveset hallottam arról, hogy valamilyen zsinat vette kez
detét, de mindehhez semmi közöm nem volt. Mikor a filozófiai
szövegekről írt értekezéseimbe - olvastam például Rádl Menekii
lés a jilozójiától (Úh~k z filozofie) című művét, néhány Platón-dia
lógust, Unamuno Tragikus életérzését (Tragicky pocit zivota) 
egyre inkább belopódzott "valamilyen lsten", még távolról sem
jutott eszembe, hogy ennek bármi köze lehetne az egyházhoz,
vagy hogy esetleg egy papot kellene keresnem és elbeszélgetnem
vele.

"Megtérésem" ezen első fázisa inkább a ,,filozófikus élet" felé
fordulás jellemzőit mutatta. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon
erős élményem. Emlékszem, télen az osztállyal a hegyekbe utaz
tunk; este a tanámőnk majd szétpukkadt a nevetéstől azon, hogy
valaki a hegyek közé egy Tragikus életérzés című könyvet hoz ma
gával. Másnap délelőtt a sítanfolyam alatt valahogy elszakadtam
a többiektől. lecsatoltam a síléceimet, és miközben a behavazott
tájon bolyongtam, ráébredtem, hogy a magány, mely abból fakad,
hogy képtelen vagyok bekapcsolódni a közös játékba, valószínű

leg egész életem során osztályrészem lesz. De ez az először fojto
gató érzés nyomban azzá a boldog tudattá változott, hogy éppen
e magány kellős közepén velem tart Valaki, aki vezet és sosem
hagy el, és hogy én tulajdonképpen reábíztam az életem. Később,

mikor Ágoston Vallomásait és Newman bíboros önéletrajzát olvas
tam, éppen ennek a homályos ős-imának az emléke idéződött fel
bennem erősen.

Kezdetben valószínűleg volt ilyen aspektusa is, de nem ez volt a
döntő. Csakúgy, mint más fiatalok, én is szimpatizáltam minden
nel, amit a kommunisták szidtak. Ahogy lázasan olvastam a tiltott
szerzőket, egyre inkább egyfajta filozófikus istenhit felé hajlottam.
Olvastam Szent Ágostonról és Tamásról - eleinte biztosan azért is
vonzottak, mert a marxisták vallási szempontból maradinak bélye
gezték őket.

Aztán egy barátomrnal elkezdtünk orgona hangversenyekre
jámi a Szent Jakab templomba. A koncertekre nagy számban jár
tak fiatalok, és ez - bár jórészt nem teljesen tudatosan - bizo
nyára egyfajta politikai vagy inkább erkölcsi ellenállás megnyilvá
nulása volt. Ugyanakkor azonban szerepet játszott itt - biztosan
nem csak számomra - a rajongás a titkok, a szépség, a szellem
világáért és minden másért, amit a "reális szocializmus" akkori
szürke, semmitmondó ingoványa nem nyújthatott. A hangver-
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Hogyan ismerkedtél meg
köze/ebbr81 azegyluizza/?

senyek a misék alatt voltak, és bár a zene dominált, a liturgia 
csöndes, zsinat előtti és latin nyelvű, amely a híveknek háttal a
szentély mélyén zajlott - távoli és érthetetlen volt, mégis minden
"egyházi kontextusban" zajlott. Meg akartam érteni, mi történik a
templomban, és otthon valahonnan előkapartam a Schaller-féle
misekönyvet és elkezdtem tanulmányozni az istentisztelet struk
túráját. Mindez inkább csak kulturális érdeklődésből fakadt, nem
pedig az én személyes vallásosságom megnyilvánulása volt.

Ha a "tiltakozás" mint indítóok, illetve a "kontrakultúra" iránti
vágy felől kérdezel, mely aspektusokat egy fiatalember vallásos
megtérése időnként tartalmaz - nos, igen, nem tagadhatom azt
sem, hogy a katolicizmus felé fordulásom bizonyos szakaszában a
szülői masarykí-éapeki világgal szemben álló emancipáció igényét
is magában hordozta; emlékszem, hogy egy időben szenvedélye
sen olvastam az első köztársaság korabeli katolikus folyóiratokat
és a Capekot, az egész baloldali demokráciát és a München előtti
köztársaság várbéli szárnyát támadó szerzőket, és ezzel érthető

módon nyugtalanítottam és bántottam apámat. Valószínűlegmin
denkinek át kell esnie az oidipuszi fejlődési szakaszokon; a szo
morú csak az, ha valaki élete végéig megreked ezeknél.

Bár sok mindent vettem és veszek ma is nagyon komolyan, va
lódi fanatikus soha életemben nem voltam; a fanatizmustól az
embert három dolog védi meg viszonylag biztosan: a műveltség,

a humorérzék és az a képesség, hogy ne próbáljunk az egyes élő

emberek gondolatainak védőbástyája mögé benézni; ez utóbbira
kissé elcsépelt kifejezéssel azt is mondhatnánk, hogy emberszere
tet. És ha az ember odafigyel másokra, segít a "visszacsatolás" is,
a kétirányú kapcsolat azon emberekkel, akiket becsben tartunk.

Ezidőtájt egy diáktársam felhívta a figyelmemet, hogya Tyn-ternp
lomban egy érdekes plébános van, aki figyelemre méltó prédikáci
ókat tart, melyek során még Capektól is idéz. Ez meghökkentett 
hogyan idézhet egy katolikus pap Capekot? Így a Szent Jakab-béli
misék vége előtt mindig átmentem a közeli Tyn-templomba, a
szentbeszédekre. JiH Reinsberg atya volt az a bizonyos plébános, és
nekem az első pillanattól fogva szimpatikus lett. Ha kolláréban járt
volna, és úgy viselkedett volna mint a régi filmek tisztelendő urai,
habozás nélkül besoroltuk volna a megfelelő kategóriába és ezzel
le is írtuk volna. Az ő konvencióktól mentes léte felvetette bennünk
a kérdést, hogy miben is rejlik a papság lényege, mi az a titokzatos
momentum, amely ezt a modem embert, akivel sok mindenben
azonosulni tudtunk, pappá teszi. Bizonyosan nem a fekete reveren
da, a kimért hanghordozás vagy az ájtatos fejhajtás.

Reinsberg atya a szentbeszédeiben mindig igyekezett tartani
magát az intellektuális stílushoz és a humorhoz, és időnként a
rendszer ellen is tett egy-két csípősebb megjegyzést, legalábbis mi
ezt akartuk kihallani belőle. Itt a liturgia is kicsit másmilyen volt,
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mint a Jakab-templomban, ahol inkább csupán a zene kiegészítő

jének tűnt, A Tynbe fiatalok jártak és néhány ismert művészember
is, és én láttam rajtuk, hogy valóban imádkoznak. Mindez elég
meggyőző hatással volt rám. Lassacskán, oszloptól oszlopig ha
ladva előrébbhúzódtam, hátrahagyva a biztos távolságban lévő,

ajtó melletti helyemet, és egyre közelebb kerültem aszószékhez
és az oltárhoz. Ezért kell ma is mosolyognom, ha látom, hogy be
tér valaki a templomunkba a "szentbeszédre", karba tett kézzel
áll az ajtónál azután pedig elmegy, legközelebb kicsit közelebb
jön és tovább marad, aztán megint közelebb, (...) ahogy én, több
mint harminc évvel ezelőtt.

Az egyik szünidőt egy barátommal Észak-Csehországban töl
töttük, és ott elkezdtem olvasni a Bibliát. Jellegzetes hibája ez a
potencális megtérőknek, akiknek senki nem mondja, hogy ha
meg akarják tudni, létezik-e Isten, a választ nem a Bibliában kell
keresniük, mert - ahogyan gyakran megdöbbentem a friss meg
térőket -, "ez a könyv nem erről szól", A Biblia az Isten létére
vonatkozó kérdést egyáltalán nem teszi fel és nem is oldja meg
azt. Ráadásul az ilyen útkeresőket senki nem készíti fel arra, hogy
a Biblia nem "egy könyv", hanem inkább könyvtár, így nem is
mervén annak struktúráját, elkezdik az elejéről olvasni akár egy
regényt, és rendszerint elvesznek valahol Mózes Második és Har
madik Könyve környékén, amelyek a liturgiai előírások végtelen
sorát tartalmazzák. Ám az Úr nyilvánvalóan megértéssel fogadja
a Biblia irányába tett ilyenfajta első lépéseket. Így az ilyen kezdő

szentírásolvasó, még ha a saját olvasásélményétől sokkal bölcsebb
nem is lesz, az olvasás során elkezd önállóan gondolkodni Isten
ről, és úgy viszonyulni hozzá, hogy ezek a gondolatok az imád
ságos és meditatív élet első bizonytalan lépéseivé lesznek.

Ez történt velem is. Megtudtam azt is, hogy nem messze a
szép, de elhagyatott szudéta tájon van egy magányos zarándok
hely, egész napos kirándulást tettem hát oda. Csak egy cipót vit
tem magammal és egész nap felfelé gyalogoltam ahhoz a romos,
belakatolt templomhoz, majd vissza onnan. Az úton el akartam
dönteni, vajon hiszek-e Istenben vagy sem. A kirándulás során ta
lán valóban történt valami, egyfajta áttérés az intellektuális érdek
lődésről a személyes hitre. Fent a hegyen elimádkoztam a Mi
atyánkot, és kértem Istent, hogy világosítson meg. Azzal az érzés
sel tértem vissza, hogy valóban hiszek Istenben.

Aztán más templomokba is jártam, de a Ty-n állt a legközelebb
hozzám. Emlékszem, amikor először térdeltem le a misén. Ha ma
erről mesélek a fiatal megtérőknek, elmosolyodnak, hiszen mind
ismerik ezt az érzést. Amikor a kezdő hívő először térdel le nyil
vánosan, borzasztó nagy bátorságra van szüksége, hiszen úgy
gondolja, hogy mindenki őt nézi és akarja megítélni.

Ebben az időben olvastam Chesterton Ortodoxiáj~t. Ez a szerző

mindig nagyon kedves volt számomra, már csak Capekhez való
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Hogyan folytatódott a
lelkifejlődésed?

Korábban említetted,
hogy éppen a prágai ta
vasz végefelé jelentkez
tek az életedben a lelki
pásztori hivatás jelei.

közelsége miatt is, de szerepet játszott ebben az angolszász kultú
ra, az intellektuális humor és a paradoxonokkal való gondolati
játékok iránt érzett szimpátiám is. Nagyon élveztem, ahogy
Chesterton provokált a modem előítéletekkel szemben, tetszett
ahogy a vitatkozás művészetét gyakorolta és az a képessége,
hogy a dolgokat hirtelen más-más és meglepő szemszögből tudja
mutatni. Ez a könyv megmutatta, hogy a kereszténységben én is
otthonra lelhetnék, és segített kialakítani személyes filozófiámat.
A "dogma" nem volt többé rémisztő és a szellemi merevség szi
nonimája, hanem egy érdekes és felkavaró világ része.

Az egyház számomra már nem a középkorból visszamaradt
romantikus reliktum volt, hanem Reinsberg atya és a TYn-béli fia
talok alakját öltötte. Mindez olyan érzést szült bennem, hogy ide
je lenne a hit dolgaiban továbblépnem. gyónnom és áldoznom
kellene. Sokat ugyan nem tudtam ezekről, nagyon sok kérdésem
és személyes jellegű problémám volt, az életem megváltoztatásá
ra, me~tisztulásra, nagyobb őszinteségre és nyíltságra volt szüksé
gem. Ugy éreztem, hogy az életgyónás küszöbe lehetne annak az
életformának, amelyre vágytam.

Csak jóval később ismertem föl a hasonlat igazságát, mely sze
rint a megtérés olyasvalami, mint a napfelkelte. Hiszen a napfel
keltét az ember nem úgy éli át, mintha az égbolton egyszercsak
egy új objektum, a napkorong tűnne fel, hanem hirtelen mindent
egész másképp kezd látni, mint éjjel. Ehhez hasonlóan, mikor Is
ten belép az életünkbe, ő nemcsak egy a nagyságok közül, akit
most az általunk tudatosan észlelt "dolgok" közé besorolunk, ha
nem valóban egyszerre mindent más fényben látunk és a világ
ban egészen másképp is orientálódunk.

Az érettségit követő hosszú szünidő alatt végül elhatároztam ma
gam, és 196h szeptemberében elmentem Reinsberg atyához. Össze
szedtem a bátorságom, egy mise után beléptem a sekrestyébe és
megmondtam neki, hogy szívesen gyónnék és járulnék a szentál
dozáshoz. Erre ő így szólt: "Na, ez aztán a telitalálat!" Behívott a
plébániahivatalra, megkérdezte, mit tanulok, majd röviden beszél
gettünk a filozófiáról és Freudról. Megbeszéltük, hogy következő

szerdán ismét eljövök. Aznap volt éppen Szent Vencel ünnepe, és
ez éppen az immatrikuláció, a hivatalos egyetemi felvételem előtti

napra esett. Délután meggyóntam, majd felsétáltam a Hradzsinba,
ahol a Szent Vitus katedrálisban, a Tomásek püspök atya által be
mutatott ünnepi misén elsőáldozó lettem.

Az első határozottabb, a papi hivatást illető gondolataim éppen
azokban a bizonyos napokban, 1968 augusztusában születtek, ami
kor éjszakánként a londoni cseh ház, a Velehrad lépcsőjén hallgat
tuk a szabad rádióadókat és azt fontolgat tuk, miként lehetne vála
szolni az országunkat ért erőszakra. Aztán még nyomatékosabban
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jelentkeztek Jan Palach temetése környékén és az 1969-es év során
egyre csak erősödtek. Pontosan egy évvel azután, hogy visszatér
tem Angliából, egy kései órán, Beckett Tamás ünnepnapján, gyónni
voltam Reinsberg atyánál a Szent Gál templom sekrestyéjében.
Meghallgatta vallomásomat és a következőket mondta: "Semmi
képpen nem szeretnélek befolyásolni, sem lökdösni valamilyen
irányba, de az az érzésem, hogy itt egy őszinte papi hivatásról van
szó. Isten másképp vezet téged, mint a társaidat. Azonban egyelőre

az a feladatod, hogy befejezd tanulmányaidat, hiszen hagyni csa
pot-papot és elmenni valahová szenteskedni, annak nem lenne sok
értelme. Tudod, ez az út hosszú lesz, és sokáig fog tartani. A szüleid
nem lesznek elragadtatva, talán édesapád jobban fogja viselni, mint
édesanyád." Úgy mondta ezeket, mintha már eldöntött dologról
lenne szó. Beszéde alatt az volt az érzésem, hogy olyasvalamiről

beszél, amely valóban megfelel a legmélyebb vágyaimnak. Nagy
megkönnyebbülést és megvilágosodást éreztem, mintha világra jött
volna valami, ami bennem egészen mélyen rejtőzött, és erős vágyat
kezdtem érezni a papság iránt. Ez a gondolat aztán nem hagyott
többé nyugodni. Igaz ugyanakkor, hogy néhány évig még kitértem
előle és hogy a megvalósulása még valóban sokáig váratott magára,
közel tíz évet. Vagyis, talán inkább így mondanám: a megvalósulá
sa folyton tart... hiszen a papság dinamikus szentség.

1978 nyarán a papságra való felkészülés részeként egyedül lel
kigyakorlatoztam Szlovákiában. Tulajdonképpen már szilárd elha
tározással voltam, de a lelkigyakorlat utolsó előtti napján eddig
ismeretlen rettegés, bizonytalanság és marcangoló válsághangulat
kerített hatalmába. Valamelyest hasonlított azokra a pillanatokra,
amelyeket tizenegy évvel ezelőtt a vysehradi lelkigyakorlatom so
rán éltem át. Egyszercsak megijedtem a gondolattól, hogy hama
rosan pappá kell lennem; égető vágyat éreztem, hogy ne éljek ily
igényes és különleges módon. Vágyat éreztem, hogy feleségem és
gyerekeim legyenek, mint minden más "normális" korombeli fér
finak, egyszóval hogy olyan legyek, mint a többiek, hogy ne kell

.jen az ár ellenében úsznom, hogyamunkámnak szentelhessem
magam, és a munka után legyen szabadidőm, hogy ne kelljen fo
lyamatos feszültségben élnem a lebukástól és a rendőri megtor
lástól való félelem miatt. Talán éppen emiatt érthettem meg évek
kel később olyan jól a sok vitát kiváltó Jézus utolsá megkísértése cí
mű filmet. Rámnehezedett a felismerés, hogy a papság nemcsak
egy nemes emberi ideál beteljesülése, hanem szolgálat, amely ál
dozatot, önmegtagadást követel. Szembesülve gyengeségemmel,
elbizonytalanodtam, vajon képes vagyok-e ilyesmire egy egész
életen át. Ekkor szimbolikus életfelajánlást és önmegtagadást tet
tem, de bizonytalanságaim ettől csak fölerősödtek. Ráébredtem,
hogy mily kevéssé vagyok képes a tényleges áldozatra; mindez
borzalmasan fájt. Féltem attól az élettől, amely mellett döntöttem.
Testem-lelkem fájdalmasan vágyott egy nő után, éjszaka álmatla-
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nul hánykolódtam az ágyon és reggel arra a meggyőződésre ju
tottam, hogy egész eddigi életem nem más, mint tévedés és pato
lógiai rendellenesség. Az ünnepélyes igen helyett fájdalmasan da
cos nem volt bennem, egész múltamat megkérdőjeleztem, és a jö
vőmet pedig egy rémisztően sötét gödörként láttam. Igen, beval
lom, hogya lelkigyakorlat végére még az öngyilkosság gondolata
is megfordult bennem, egész úton hazafelé - hiszen a lelkigya
korlat ideje lejárt, és vissza kellett térnem amagányomból - gör
csösen kapaszkodtam a gyorsvonat ülésébe, mert százszor is ked
vem lett volna fejest ugrani a száguldó vagon ablakából: egész
életem egy lezárt szerelvénynek tűnt, amely rossz irányba dübö
rög. Ekkor vettem a kezembe az Újszövetség és a Zsoltárok köny
vének kralicei fordítását, amelyet katonakorom óta mindig ma
gammal hordtam, és elkezdtem olvasni a zsoltárokat egymás
után, míg a néhány órás utazás alatt el nem olvastam az összeset.
"Köntöse: sötétség, amely körülfogta, / öltözéke sötét víz, sűrű

felhő. (...) de én féreg vagyok, nem ember, / az emberek gúnytár
gya s a népek megvetettje. (...) Tekints rám és könyörülj meg rajtam,
/ mert elhagyatott vagyok és szegény!" A mai napig, ha bármikor a
breviáriumban olvasom ezeket a szavakat, eszembe jutnak azok a
percek. Megérkeztem Prágába, kiszálltam a vonatból, a vihar elült és
a szívemben megfogalmazódott egy nyugodt és világos igen. Így
nyugodtan imádkozhattam el Szent Ignác lelkigyakorlatának záró
imádságát: Vedd, Uram, és fogadd el teljes szabadságom.

Tudtam, hogy senki nem mutatja előre az utat, amelyen elin
dulok, senki nem garantálja, hogy könnyű lesz; el kell indulni raj
ta, magát az Urat kell kérdezni és teljes bizalommal lenni iránta.
Másnap, amikor mindezt elmondtam a gyóntatómnak, ő csupán
ennyit válaszolt: "Ha a lelkigyakorlat során nem estél volna át
ezeken a megpróbáltatásokon, nem egyezhetnék bele a fölszente
lésedbe; most azonban én is igent mondok, méghozzá nyugodt
lelkiismerettel: menj békével."

Ezek után megtörténtek a titkos pappá szentelésem előkészüle

tei és már csak a németországi összeesküvők üzenetére vártunk,
amikor megérkezett a hír VI. Pál, majd igen rövid idő után utód
ja, I. János Pál pápa haláláról. Azt gondoltuk, talán a titkos szen
telés folyamata lelassul, és mindenki az új pápa érkezését fogja
várni és azt, hogyan foglal majd állást a "keleti blokkban" műkö

dő földalatti egyházról. Mindezen események ellenére hamarosan
egy titkos üzenetet kaptunk Meisner püspök atyától, akin keresz
tül kapcsolatot tartottunk Rómával, hogy induljak.

Röviddel elutazásom előtt meglátogattam a gyóntatómat, hogy
életgyónást végezzek. Ezután egyasztalkára előkészítettük a
szentmise kellékeit, s egy pillanatra bekapcsoltuk a rádiót, hiszen
a Vatikánban tartott a konklávé. A déli hírekben még arról tájé
koztattak, hogy az új főpap megválasztására csak néhány nap
múlva kerül sor. Azonban a Vatikáni rádióból, a rendes progra-
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mot megszakítva, egy zavart bejelentés hangzott el. A Szent Péter
térre kapcsoltak, ahonnan éppen akkor közölték a világgal a kö
vetkező szavakat: .Annuntío vobis gaudium magnum! Habemus
papam! - Nagy örömhírt közlünk veletek! Van pápánk! A tiszte
letreméltó Karel Wojtylának, a római anyaszentegyház bíborosá
nak személyében." Pápa keletről! Úgy álltam ott, mintha villám csa
pott volna belém. Nem találtunk megfelelő szavakat, melyekkel kife
jezhettük volna túláradó boldogságunkat. Közvetlenül a bíboros sza
vainak elhangzása után nekikezd tünk a misének - ki tudja, talán ez
volt a világon az első mise, amelyet az új pápáért mutattak be.

A szokásnak megfelelően a szentelési szertartás előtt három
árát magányos imával töltöttem az orsolyiták Am Anger kápolná
jában. Megértettem annak a pillanatnak a súlyát, amelyben felve
szem Krisztus papjainak "eltörölhetetlen jeiét". Amit most megte
szek, soha többé nem lehet "visszacsinálni". Teljesen tudatára éb
red tem a szabadságomnak: ha most nemet mondanék, az egész
életem másképpen alakulna, a jövőmet tartom most a kezemben.
Ebben a pillanatban minden eddiginél világosabbá vált, hogy ha
egyetlen lehetőséget választok, a többi hidat pedig lerombolom,
akkor a szabadsá90mat éppen hogy nem elveszítem, hanem meg
valósítom. Igen, Abrahám hitt az Urban és útnak indult, bár nem
tudta, hová is tart. Minek félni? Vajon az, aki maga az Út, nem
szeret engem és nem ismer engem jobban, mint ahogy én isme
rem saját magam, vajon nem bölcsebb és hatalmasabb-e nálam,
aki kis egójának perifériájáról balgán szeretné irányítani az életét,
míg az életem valódi közepe éppen 6? Mondhatok-e egyáltalán
mást, jobbat, mint azt a szót, amelyet hamarosan kimondok a
szentelő püspök előtt: adsum, itt vagyok? Kiengedtem a gyeplőt a
kezemből, a gondokat pedig a szívemből, és útnak indultam.

1978. október 21-e volt; nem sokkal este öt óra után Aufder
beck püspök pappá szentelt az erfurti dóm tövében lévő reziden
ciájának magánkápolnájában. A püspök atya prédikációjának ve
zérfonalát a liturgia három szava adta: respice - suscipe - acci
pe, azaz tekints le, vedd magadra és fogadd el.

Beke Márton fordítása
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