
tély előtti országút ló és tehéntrágya-gyepes sarába térdepeljek bér-
máláskor. Nekünk nem volt Bibliánk. Nekem csak katekizmusom volt
és olcsó imakönyvem, aztán meg anyai nagyanyám kis csontcso-
maghoz, piros ládikához hasonlító sváb imakönyve, amit koporsójá-
ból vettem ki ima-kulcsvilla hernyósárga kezeiből. Bibliát először
Zugor István református lelkész lakásán láttam. Vigiliát meg kamasz
koromban a katolikus plébános lakásán, ahova szabadon bejárhat-
tam, használva aprócska könyvtárát, könyveit, a folyóiratokat. Most
már öt Bibliám van. Az elsőt egy öreg erdélyi költő küldte 1951-ben,
az újabb fordításokat, a katolikust és a reformátust Aczél György, piros
bőrkötésben. A mi tóparti nádfödeles házunk nem volt a családi béke
vályogtemploma. Pokolrobbanásokkal lángolt mégis-édes ottho-
nomban szinte minden nap. Mert betegség, szesz, baltacsapkodás,
sírás, vinnyogó kutyarettegés, köhögés, vér, de sohase káromkodás.
A békítő mindig én voltam, meg az örök vérokádás. Így nőttem azzá,
aki vagyok. Így lettem költő. Miféle részeg dicstelenségből? Ma egyre
többet beszélnek a genetikáról. Van is néhány nagy genetika-tudós
barátom. Könyveiket kívülről tudom. „Jó a genetikád”, mondja Eszter
lányom, az orvos. És a hitek, áldások, látomások. Elolvastam minden
ősi Szent Könyvet, vonzódva nagyon a misztikusokhoz, a látnokok-
hoz. De nem tudom, kitől örököltem mesterségem és kötelességem: a
költészetet. Mert a vers az én szabadságom, hűségem és szerelmem.
És marad az is, amíg elkéri öreg testemet a föld, hogy a Mindenség-
gel összeolvadva én is talaja legyek a boldogságra vágyó Világegye-
tem Magánynak. Jaj, én Titok-Istenem: Szent Világmindenség!

Mi végre vagyok
a világon?
Igazi feleletet erre a kérdésre csak a síron túlról adhatnék. Tudniillik,
ha beengednek a mennyországba, ott meglátom majd egészen világosan,
mi végre teremtett az Úr, mennyiben valósítottam meg és mennyiben
szabotáltam el a velem való örök tervét. Most csak azt tudom röviden
összefoglalni, hogy miért és hogyan jutottam el oda, ahol most vagyok.
Nem születtem túlságosan vallásos családba. Tisztalelkű cselédlányunk
vitt el először séta közben egy üres templomba, hogy megmutassa: a
Jézuska jelen van a tabernákulumban. Az első négy elemiben szent-
 életű hittantanító nénink meleg szeretén keresztül kezdtem az Úr Jé-
zushoz vonzódni. Azután több évre koraérett, nagyratörő és magányos
kamasz koromban beletemetkeztem az olvasásba, azt gondolván, hogy
megértem Ady Endrét és Schopen hauert. Templomba legtöbbször csak
azért mentem, mert a ciszterci gimnázium megkívánta és ellenőrizte.

KERESZTY RÓKUS

Ciszterci szerzetes,
teológus
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A negyedik gimnázium elején skarláttal beszállítottak a Szent László
kórházba. Egyik ciszterci tanárom beküldte hozzám Werfel Halljátok
az Igét című regényét Jeremiás prófétáról. Ezen a könyvön keresztül
értettem meg: az Isten minden valóságnál valóságosabb valóság. Ő
az élő Isten, beszél hozzánk, felismerhetjük a hangját és kiválasztott
emberekre rábízza üzenetét. Igér, vonz, rombol és épít, büntet és meg-
bocsát. Mi is szólhatunk hozzá és ő válaszol. Mikor éjjel a zajos kór-
teremben minden elcsöndesedett, feltérdeltem az ágyamban és el-
kezdtem hosszan, kitárt karokkal imádkozni, amint Jeremi ás ról
olvastam. Volt bennem igazi „istenéhség”, de jó adag nagyzolással ke-
verten. Mindenesetre mire meggyógyultam, a papság iránti vágy el-
hatalmasodott bennem. Én is „próféta” akartam lenni. Rögtön érett-
ségi után, 1951 nyarán beléptem a feloszlatott ciszterci rendbe. Nem
voltam biztos a dolgomban, a jezsuiták jobban vonzottak, de nem volt
elég bátorságom ahhoz, hogy egy ismeretlen környezetbe kerüljek. Cisz-
tercieknél jártam iskolába az államosításig, nagyon megszerettem őket,
meg ez volt a kézenfekvő, kényelmesebb megoldás. Mihelyt azonban
elkezdtük a noviciátust (a Mártonhegyi út melletti erdőben és ma-
gánlakásokban), és megismertem szentéletű novíciusmesterünket, igen
hamar megéreztem, hogy a Jóisten csodálatos közösségbe vezetett. Öt
évig gyakoroltuk, mit jelent szerzetesként élni a szerzetesi életkere-
tek nélkül. Az 56-os forradalom leverése után egy ideig szabad volt
a határ Ausztria felé. Előljárónk ezzel küldött ki néhányunkat
Rómába: „mire befejezitek a teológiatanulást, olyan lesz a helyzet, hogy
visszatérhettek Magyarországra. Bárhova mehettek Európában, csak
Amerikába ne.” De nem mondta meg, miért. Valószínüleg tudta, hogy
onnan a visszatérés nehezebb. Ám mihelyt elhagytuk Magyarországot,
a dallasi perjel lett az elöljárónk, aki már első római találkozásunkkor
kijelentette: „Magukra mind szükségem van Dallasban.” Ha to-
vább ra is a zirci magyar ciszterciekhez akartunk tartozni, el kellett fo-
gadnunk a döntését. Így kerültem 7 év római tanulmányaim után a
dallasi monostorba, ahol máig is tanítok, iskolánkban és a dallasi ka-
tolikus egyetemen. 35 évig novíciusmesterként is dolgoztam.

Ezek a száraz, külső adatok. Számomra azonban a mindent meg-
határozó tény az, hogy a Jóisten végtelenül gyöngéden és nagylel-
kűen bánt velem. Majdnem mindennap megjeleníthettem Fiának
áldozatát és magamhoz vehettem Testét és Vérét. Magyarországon
alig mertem azt remélni, hogy a liturgikus kórusimát, a Krisztusnak
az egyházzal való együttes imáját a Rend közösségében végezhe-
tem, hogy a testvéri közösségben való élet ennyire inspirál és erő-
sít. A munkám egyben a legnagyobb örömem: tanítás, gyóntatás,
lelki vezetés. Az a szásszor annyi, amit Jézus azoknak ígért, akik
követik őt, újra meg újra hihetetlenül soknak tűnik. Semmi ará-
nyosság sincs a szerzetespapi élet „áldozatai” és az Isten ajándékai
között. Pedig hol vagyok attól, hogy hűséges szolga legyek?

Mint a bíborosi kollégium dékánja, Ratzinger prédikált az őt pá-
pá nak választó konklávé megnyitó szentmiséjén. Az Atya szőlős-
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kertjéről elmélkedett: mit ért Jézus azon, hogy a szőlővesszőnek az
a hivatá sa, hogy maradandó gyümölcsöt teremjen. Földi javak él-
vezete ideiglenes, az író könyveit is előbb utóbb belepi a por. Az
egyedüli örökre maradandó gyümölcs az emberi lelket alakító
hatás, mivel a lélek örök életre hivatott. De ennek a hatásnak a mi-
nőségét és mennyiségét csak az Úristen látja, és ebben az életben
irántunk való szeretetből jórészt elrejti előlünk. Vezetnünk kell a
lelkeket hozzá, de csak az örökkévalóságban látjuk meg, milyen si-
kerrel. Csak el ne szakadjunk Krisztustól, az igazi szőlőtőkétől, aki
nélkül semmit sem tehetünk.

Mi dolgunk
a világban?
Elérni azt, amit Ádám nem tudott: olyanná lenni, mint az Isten. A ké -
pe már bennünk van, csak hasonlítani kell hozzá. A saját képére és
hasonlatosságára teremtett minket. Az a dolgunk, hogy a képtől el-
jussunk a hasonlatosságig. A kép adottság, a hasonlóság feladat.

Az ember Isten ikonja, az életét viszont neki kell ikonná alakíta-
nia. Ha nem teszi, idővel ő maga is eltorzul, egyre nehezebben lesz
fölismerhető benne az őskép, az arcán az Isten. Minden ember ikon-
festő, a saját életének ikonját kell elkészítenie, s ez nem hasonlíthat
senki és semmi másra, csak egyedül Teremtő Istenére. Vigyázni kell,
hogy el ne rontsa (Kiv 25,40). Isten a minta, Ő az őskép, akit máso-
lunk, akit követünk. Ha mást követünk, torzul a képmás, homá-
lyosul a kép, közeledés helyett csak egyre távolodik a cél.

Ádám azzal vétette el, hogy a maga erejéből akart olyan lenni,
mint az Isten. Hamar akarta elérni, jóllehet, még nem is ismerte Őt.
Ha nem tudta, milyen az Isten, hogy is válhatott volna olyanná?
Azzal vezette félre a csábító, hogy rávette, időnek előtte érje el azt,
amire vágyik, jóllehet még alig ismeri. Tévképet rajzolt Istenről,
hogy a könnyűnek tűnő úton félrevezesse. Az első ember már bűn-
beesése előtt is küzdelmes feladat előtt állt, hogy célját, az Istent el-
érhesse, a bűnnel azonban még távolabbra került tőle. Elérhetetlen
távolságba taszította magát. Innen már reménytelen, hogy elérje
célját, hogy elérje az Istent.

Ezért az Isten maga indul az ember keresésére: Hol vagy? — kérdi
tőle a bűnbeesés után (Ter 3,9). Ő maga lépte át az áthidalhatatlan tá-
volságot. Leszállt hozzá, hogy megkeresse. Nyomorúságának legmé-
lyéig, a bűn, a szenvedés és a halál legsötétebb reménytelenségéig
utána ment, hogy kézen fogva kiemelje onnan. A megtestesülésben
visszaállította az ősképet, Krisztusban tökéletes az Isten ikonja, a föl-

KOCSIS FÜLÖP

Görög katolikus püspök
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