
LUKÁCS LÁSZLÓ

Farkasfalvy Dénes
nevét az emberek
zsoltárjordításaiból,
bibliai témájú írásai
ból, cikkeiből, him
nuszJordításaiból,
verseiből ismerik. Jó
lenne megtudnunk:
ki rejtőzik e név mii
gött? Szeretn ém, ha
a név mögül előlép

hetne az ember, s
elénk rajzolódhatna
életének sorsa: a cisz
terci szerzeies é, aki
az ötvenes években
titokban lépett be a
rendbe, majd disszi
dált, később a dallasi
gimnázium igazga
tója lett, jelenleg pe
dig a dallasi kolostor
apátja.

A VIGILIA BESZÉLGETESE

Farkasfalvy Dénessel
Sok esetben valóban teljesen ismeretlennek érzem magam itt

hon, Magyarországon. Volt egy összeállítás a magyar zsoltárfordítás
t örténet éről. a végén az én nevem is szerepelt, mint "Farkasfalvy
Dénes, burgenlandi plébános". Ez mutatta, hogy egy név mögé oda
képzelnek ugyan egy embert, de összekeverik valaki mással.

Hadd kezdjem fiatalságom meghatározó dátumaival. Tizennégy
éves voltam 195D-ben, de engem nem vettek föl gimnáziumba.
Ahogy a Rákosi rendszerben mondták: osztályidegen, klerikális
családi háttere miatt nem beiskolázható. Székesfehérvárott így voltunk
nyilvántartva, ezért aztán a család el is költözött onnan. 1950 nyarán
hurcolták el a szerzeteseket, majd nyár végén hivatalosan is feloszlat
ták a szerzetesrendeket. Egészen augusztusig nem tudtam, hogy hol
leszek ipari tanuló vagy sikerül-e mégis bejutnom girnnáziumba.

Szeptember végén nyílt meg újra a visszaadott nyolc egyházi
iskola. Én akkor már cisztercinek készűltem. úgyhogy a zirci úgy
nevezett obláción keresztül mentem Székesfehérvárról Pannon
halmára, bentlakó diáknak. Az a rosszakarónk, aki nem engedte,
hogy felvegyenek Fehérváron gimnáziumba, nyilván nem tudta,
hogy mekkora jót tett nekem vele. Pannonhalma 1950-ben teljesen
elzárt, békés, nagyon jó szellemiségű, és rendkívül jó gimnázium
volt. Sok kiváló főiskolai tanár tanított bennünket, természetesen
középiskolai szinten, de messze az átlagszínvonal fölött. Ahogyan
ez később kiderült, a Rákosi rendszer évekig nem nyúlt még bele
e zárt sziget életébe. A bencések ott lényegében azt csináltak és
azt mondtak, amit akartak. Védve voltunk.

Azokban az időkben, amikor az országban a katolikus irodalmat
zúzdába küldték, számomra kinyílt minden magyar nyelvű iro
dalom, a 48-as évekig elérhető egyházi, lelki irodalom óriási kin
csesháza is. Lelkileg, szellemileg is egy egész világ tárult föl előt

tem. Hallatlanul békés négy éve t töltöttem ott. Igaz, hogy közben
egy fél évet a pesti piaristákhoz jártam, mert a családom közben
Budapestre költözött. A piaristák iskolája akkor még a Váci utcá
ban volt, szemben a lakásunkkal. Ez azonban csak intermezzónak
bizonyult. Szívesen mentem vissza Pannnonhalmára, mert míg
Pesten javában dúlt az osztályharc, ott nyugalom volt, béke és
tanulás. A körülöttünk forró világot távolságból lehetett nézni. Az
a négy év legendásan szép az emlékezetemben. A felnövéssel kap
csolatos mély élményeim többsége ott született meg.
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Hogy ment akkor az
illegalitásban a nö
vendékek fdlvétele és
nevelése?

Két évet jártam a jogi karra. Nem a magam jószántából kerültem
oda, hanem ide irányítottak át. Én a bölcsészkar francia-magyar
szakára jelentkeztem, második választásom a matematika-fizika
volt, erre fölvettek jogásznak. Harmadéves voltam, amikor a for
radalom kitört 56-ban. A jogi kar számomra csak arra volt jó, hogy
el ne vigyenek katonának, másrészt az egyetemmel párhuzamo
san elkezdtem az illegális ciszterci novíciátust. A jogi karon elég
volt egy hónapig keményen tanulni ahhoz, hogy tiszta jeles le
hessek, és megkapjam a maximális ösztöndíjat. Utána öt hónapig
zavartalanul foglalkozhattam a novíciátusi tárgyakkal, Aztán megint
egy hónap tanulás, majd egy hónap katonaság, és megint visszazök
kenhettem abba az életbe, ahol a legfontosabb volt a rendi nevelés.

'5igmond Lórántról nagyon keveset írtak, pedig az emléke na
gyon mélyen él azokban, akikkel ő foglalkozott. A zirci apát, End
rédy Vendel börtönben volt, ő "kormányzó perjelként" volt kine
vezve, de ezt a cimet soha nem használta. Vendel apát urat 1950
októberében, rögtön Zirc feloszlatása után letartóztatták, de ezt
megelőzően ő már kinevezte utódjának, helyettesének '5igmond
Lórántot, aki novíciusmester volt addig Zircen.

'5igmond Lóránt egy éves próbálkozás után belátta, hogy ille
galitásban a szerzetesnevelést nem lehet a régi módon folytatni.
1951-ben újra átgondolta az egészet, és átlátta, hogyan lehetünk
szétszóratásban, ennek a társadalomnak "öntóformáiba löttyint
ve" (József Attila) szerzetesek. Erre akart nevelni, és arra, hogy
kövessük a Gondviselés irányítását az életünkben. Próbáljuk a
ciszterci rend lelki-szellemi kincseit átmenekíteni egy jobb korba,
de ne egy jobb kor bűvöletében éljünk, hanem éljük a mát. Ennek
következtében 51-től már nem az volt a célja, hogy egy földalatti
szervezetet egyre jobban kiépítsen, hanem hogy mindenki számá
ra legális, a lehetőségek szerint értelmes foglalkozást találjon. Le
hetőleg közel álljon a tanításhoz és a neveléshez, de lehetett a
mérnöki vonalon, vagy az egészségügyben, de azért minél köze
lebb legyen a rendi hivatáshoz, amit talán majd a Jóisten újra
visszaaad nekünk. Éljük az életet ahogy adódik, ne egy bizonyta
lan jövőre nézve, hanem a mindennapok megszentelésével.

Ebben ő maga egészen kiváló volt. Hallatlanul szerény és egy
szeru életet élt. Talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy tizen
egy éven keresztül azért nem tartóztatták le, mert annyira jelen
téktelennek tartották. Nem hiszem, hogy volt más rendi vezető az
illegalitásban, aki ennyi éven keresztül nem került az ÁVÓ kezére.
(A jezsuita provinciálisokat például sorra egymás után letartóztat
ták.) Pedig tudta, hogy figyelik. Erre én akkor döbbentem rá, ami
kor 1956. szeptember l-jén letettem első fogadalmam, egy kis bu
dai villában. A szentmise után megálltunk egy cukrászdában és
megreggeliztünk. Egyszerre a reggeli vége felé egy ismeretlen férfi
odalépett és azt mondta: "Milyen kedves ez a családi együttes"
- és azonnal lefényképezett minket. Lóránt atya erre felállt, és
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azt mondta, hogy jobb, ha most megy mindenki a maga dolgára,
és azonnal elhagytuk a cukrászdát.

Azt hiszem, ő is megfigyelés alatt állt és mi is, de működését

nem tartották olyan fontosnak, hogy letartóztassák. A zirci növen
dékeket ő fogta össze. Sokakat terelt szentelés felé a szemináriu
mokon keresztül. Egyszerre húsz-harminc fiatallal foglalkozott
közvetlenül; kb. tízen vagyunk, akik a novíciátust már a feloszla
tás után vele kezdtük és megmaradtunk a rendben. Ezért vannak
még 60-65 év alatt is olyanok, akik tőle kapták a zirci nevelést. És
talán olyan szellemet vettek át tőle, amely - ki merem mondani
- időtállóbb, mint az azt megelőző világé, mert kiállta azt a föl
fordulást, amely akkor a létünk körülményeit meghatározta.

Lóránt atyát 61-ben vitték el, amnesztiával kiengedték pár év
múlva, de akkor már súlyos beteg volt. A börtönben megoperál
ták, de utána a rák elterjedt az egész testében, és rettenetes szen
vedések között halt meg Pannonhalmán, a Szociális Otthonban.
Igazában az illegális ciszterci tevékenység az ő lefogásával véget
ért. Ebből a csoportból 56-ban hatan mentünk ki Nyugatra. A hat
ból négy maradt meg a Rendben.

56-ban, mint joghallgató, részt vettem a forradalmi tüntetések
ben. (Lóránt atya határozottan megtiltotta, hogy bármilyen fegy
veres dologban részt vegyünk.) A nagy amerikai tévétársaság, a
CBS csinált akkoriban riportfilmet a forradalomról. Ez a 70-es
években került a kezembe Amerikában. Amikor bemutattam egy
magyar összejövetelen, akkor derült ki, hogy én is látható vagyok
rajta. A jogi kar csoportjával vonultam föl.

Akkoriban azt hittük mindannyian, hogy ami 89-ben végre, meg
történt, az már 56-ban megtörténhet. Mikor kiderült, hogy ez tévedés,
november közepén elszántam magamat, hogy elinduljak Nyugatra.

így kerültem Rómába, a Generalíciánkon lévő kollégiumba,
ahol huszonöten lehettünk, különböző nemzetekből.ebből tizen
hárman magyarok. Most megint, amikor azt hittem, hogy Ma
gyarországon az életem zsákutcába jut, s nem lehet reményem a
teológia elvégzésére, váratlanul megnyílt előttem a teológia vilá
ga. A zsinat előtti teológia, tehát az 50-es évek végének, 60-as évek
elejének a teológiai klímája hallatlanul gazdagított, megfogott és
átjárt. Hat gyönyörű évet töltöttem itt. Magyarország, az otthon
hiányzott, mert mint ciszterciek hol az egyik, hol másik apátságba
voltunk kölcsönadva, ott töltöttük a nyarat. De azért mi magyarok
egyetlen közösség voltunk, összetartottunk egymással. A tanul
mányok a lelket is felüdítették, táplálták.

A 70-es évek vége óta nagyon kevés embemek van ilyen teoló
giai tanulmányokban része, mert a teológia története más fordu
latokat vett. Akkor a biblikus, a liturgikus és a patrisztikus moz
galom, az egyház megújításának lendülete mindent átjárt, De Lu
bac, Yves Congar, Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar voltak a
fémjelzett nevek, és mellettük még sok nagyon jó tanár.
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Mennyire érződött

akkor már Rómában
a zsinat előszele? Je
lezte-e ezt az a teoló
giai pezsgés, amit
ezek az emberek hoz
tak?

Hogyan, milyen cél
lal és milyen körül
mények között szer
veződött a dallasi
ciszterci közösség?

Ottaviani bíboros köre, az Officium ellenőrzés alatt tartotta a
Lateráni Egyetemet, és félig-meddig az Angelicumot is. De példá
ul a San Anselmo, ahol a tanárok németek, svájciak vagy franciák
voltak, néhány olasszal (olyanokkal, akik nem is olasz apátsághoz
tartoztak), szellemileg nagyon függetlenek, bátrak és ugyanakkor
egyházhűmódon, egyházépítőkvoltak. Sem a történeti kritika, sem
a filozófiai szabadosság nem vitte a tanárokat rossz irányba. Föl se
vetődött az a probléma, hogy a teológia rontja a lelkiéletet vagy az
egyháziasságot; vagy hogy az egyháziasság alapján az embemek
nem a szellemi élet legmagasabb követelményei szerint kell a teoló
giát művelnie, Nem volt szakadás, nem beszéltünk "neomoderniz
musról". A régi modernizmusról beszéltek, azt elítélték. Egyedül ta
lán a Humani generis megjelenése éreztette, hogy az új teológia nyo
más alatt áll. Zsinatról viszont nem volt szó,

XXIII. János pápa megválasztása egy akkori szemlélő szerint
Daniel-Rops feleségét idézem - csak annyit jelent majd, hogy a
Sedia gestatoria hordozóit kell erősebb emberekre kicserélni, nem
lesz más változás a Vatikánban. Ennyire lebecsülték a változás
kilátásait, azt, ami utána egy évre bekövetkezett. Jött ezután egy
furcsa átmeneti időszak, a zsinat szervezése, sok kezdeti ügyetlen
séggel, erős belső ellenzékkel. XXIII János úgy tartotta meg a ró
mai egyházmegyei zsinatot, hogy azt mondta: ez lesz a modellje
az ökumenikus zsinatnak. Erre mindenki megrémült, mert ez a
zsinat abból állt, hogy a pápa, püspöksüveggel a fején, hatalmas
ornátusban ülve, számtalan határozat szövegét felolvasta.

A zsinat - mint tudjuk - hamar egészen új vágányokra tért.
Az előkészítő bizottságok átalakultak, új sémákat kezdtek írni. A
zsinat megnyitóján jelen lehettem. A véletlen úgy hozta, hogy kés
ve érkeztem, egy svájci gárdista felküldött az egyik karzatra, s
amikor leültem, vettem észre, hogy szomszédom: Henri de Lubac.

A Magyarországról elmenekült ciszterciek sok-sok megpróbálta
táson mentek át. Egy ideig a rend generálisa azt akarta, hogy kon
templativ apátságot alapítsanak. Ök viszont a zirci szellemiséget sze
rették volna meghonosítani: monasztikus életet és tanító-nevelői

munkát. Így hát sok tapogatózás előzte meg a végleges letelepedést.
A dallasi püspök akkoriban egyetemet akart létesíteni a városban.
Ehhez tanári karra volt szüksége. Különböző szerzetesrendekkel tár
gyalt. Megörült, amikor rájött, hogy létezik egy Magyarországról
menekült közösség, amelynek egyharmada doktorátussal rendelke
zik mindenféle profán szakokból. Számára ez ideális társaság volt,
bár akkor még nem beszéltek jól angolul. Valami "sikk" is volt ab
ban, hogy európaiak voltak. Mindenesetre a nívót ez garantálta. Ez
a folyamat 1953 és 1956 között ment végbe.

Így kaptunk egy kis területet, amin először a monostor egyik
szárnyát építettük föl, és tanítani kezdtünk a dallasi egyetemen.
Az akkori perjel, Nagy Anzelm azonban hamar rájött, hogy a kö
zépiskolai oktatás az, amivel az ifjúsághoz igazán közel kerülhe-
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Visszatekintve, me
lyek voltak azok a ha
gyományok, amelyek
beépültek a kintiéletbe,
amelyek ott is értékál
lónak bizonyultak?

tünk. Másrészt nem lehet egy közösségnek jövőt teremteni ott, ahol
a munkaadó egy tőlünk független egyetem. Nekünk kell munkát
adni saját közösségünknek. Hogy közös élet, közös munka legyen, azt
csak úgy tudjuk biztosítani, ha a monostor maga indít el egy iskolát.

1962-ben a szovjet szputnyik fellövése nagy lelkiismeretvizsgá
latra késztette az amerikai intelligenciát az amerikai középfokú
nevelést illetően. Azt gondolták, hogy az állami gimnáziumok
gyatrák, mert a legkisebb közös nevező alapján nevelik a gyere
keket. A tehetség nem jut szóhoz a középiskolában, és nem kap
elég korán értékes szellemi táplálékot. Így érlelődött meg az ötlet,
hogy tehetséges fiúk számára nyissunk katolikus középiskolát.
Amikor 1962-ben Dallasba érkeztem, az iskolánk már hat hete
működött. A nyolcosztályos gimnázium modelljével indult, sok
nehézség között. Minden lehető és lehetetlen hibát elkövettünk a
szervezésben, indulásban, koncepcióban, koncepciónélküliségben.

Érdekes volna egyszer megírni az ötvenes években külföldre
szakadt magyar tanítórendek tagjainak, iskolaalapítási kísérletei
nek történetét. A bencések Kaliforniában vagy Sao Paolóban, a
premontreiek szintén Kaliforniában, a piaristák Buffalóban, majd
Devonban egymáshoz hasonló vállalkozásokba fogtak. Mind
egyik válságon ment keresztül, és a válság következtében több kí
sérlet végleg zátonyra futott. A buffalói gimnázium már nem létezik,
a kaliforniai bencések egy amerikai apátság részévé váltak, önálló
ságukat elveszítették. A magyarok nagy része is elköltözött. A hazul
ról magunkkal hozott hagyomány éltetett bennünket, de ezt ott nem
lehetett ugyanúgy folytatni, mint Magyarországon. Itthon voltak
gimnáziumaink, s Zircen egy monasztikus központ iskola nélkül.

Dallasban létrehoztunk egy kolostort szoros egységben a gimná
ziummal. A kolostori élet egészét mindenki éli, és amellett tanít. Nem
bentlakók a diákok, tehát délután három után csak sportprogramjuk
van, a tanárok tehát ezután visszatérnek az apátságba. A közösség
egyszerre élhet szervezett monasztikus napirendet, és egész óra
számban taníthat. A monostor jelenleg 31 tagú kis közösség. Saját
novíciátusunk van, a jelentkező fiatalokat itt vezetjük be a közösségi
életbe. Velünk élnek egyetemre járó növendékeink is, a nevelésüket
mi végezzük, de itt élnek az öregek, betegek is, akikről természetesen
szintén gondoskodunk. A rendtagok a novíciátustól a temetésig az
egész életet ebben a közösségben élik le. Ez nem az a modell, amire
itt az öt gimnáziumos Zirc felkészítette a rendtársaimat. Az ottani
helyzet alapján kellett valami mást kialakítani. A nyolcvanas évekre
fogalmazódott meg végleges életformánk, és kapott szilárd jogi keretet.

Először nem tudtuk, hogy az értékeink közül melyik vonz a
legjobban, és mi az, ami útban van vagy kerékkötő. Harminc év
távlatából visszatekintve azonban könnyebb világosan látni. Öt
száz öregdiákunk van, akik már a gyerekeiket hozzák beiratni, és
elmondják, miért jelentett egyedülálló élményt számukra, hogy
hozzánk jártak. Azt gondolom, hogy a legnagyobb élmény a gye-
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Hogyan alakult a
monasztikus szerze
tesi életforma itt, Te
xasban, egy amerikai

-gimnázium mellett?

Létrejött egy magyar
közösség egy ameri
kai környezetben.
Kik jöttek, kik léptek
beebbe a kolostorba?

rekek számára az volt, hogy magas színvonalon nevelt, képzett
szerzetespapok teljes odafigyeléssel és személyes szeretettel voltak
képesek kisgyerekekkel foglalkozni. ilyen Amerikában alig létezett.
Erre apácákat jelölt ki az amerikai egyház, vagy legjobb esetben is
iskolatestvéreket, akik azonban csak a felső tagozatban tanítottak.

Mi természetesnek tartottuk, hogy nyolcosztályos gimnázium
ban a lG--18 éves gyereket, mint a saját gyerekünket neveljük. Ezt
a szellemet hoztuk magunkkal hazulról. Amerikában példátlan
volt, hogy minden osztálynak osztályfőnököt adtunk, aki végig
követte az osztályt az elsőtől a nyolcadikig. Hogy ez teljesen új
volt, mi nem is tudtuk. De a szülők nagyra értékelték, hogy a
fiaiknak van egy pártfogójuk, aki idővel náluk is jobban ismeri, s
okosan, szabadon vezeti őket szellemi-lelki fejlődésükben. S
mindezt nem pénzért teszi, hanem szerzetesi elkötelezettségből.

Ez tőlünk is függött. Élhettünk volna másképpen is, de ebben
az irányban indítottak egyrészt az alapítás körülményei, másrészt
az, hogy mindjárt kezdetben elhatároztuk: monasztikus közössé
get akarunk, amelyben a teljes zsolozsmát naponta közösen elmond
juk. Hosszú ideig nem volt templomunk, s talán a közös imaélet
kereteit is sokszor szűkre, minimálisra szabtuk. Most, hogy 1992-ben
felépült a templomunk is, a liturgikus élet centrálisabban jut kifeje
zésre. De a közösségi élet kezdettől fontos volt. Nem úgy valósítjuk
meg, hogy mindenki "éli a maga világát", hanem a közösség leg
alább négyszer összejön imádkozni, közösen étkezik, és keresi az
együttlét és a közösségi lelkiélet különböző alkalmait.

Ebben a texasi, nagyon nem katolikus környezetben, ahol szerze
tesrendek is alig léteznek, fel kellett fedeznünk a saját lelki hagyo
mányaink gyökereit, azokból kellett táplálkoznunk. A zsinati szel
lemben felépült teológiai háttér is sokat segített ebben. Persze a 30-as
évek Zircén ez még nem létezett. Menekült helyzetünk sokszor ja
vunkra vált: egymásra voltunk utalva. A közös munkában, ahol
együtt kellett dolgozni, egymásra kellett támaszkodni, ahol egymást
csak a közösségen belül tudtuk megérteni, a körülmények nagyon is
abba az irányba hajtottak, hogy a közösség struktúráit megerősítsük.

A közösség e téren téves várakozásokkal indult. Azt gondolta,
hogy ha mi elindítjuk ezt az életformát, akkor majd tódulni fog
nak a hivatások. Keservesen kellett megtapasztalnunk, hogy hiába
ismertek meg bennünket, bármennyire is csodáltak és elismertek,
sokáig alig akadt olyan, aki egy magyar közösségbe be akart vol
na lépni. Az amerikai szereti az idegent, de azért nem akar vele
összeköltözni; ez mindenütt így van.

A novíciusok az elején jöttek és mentek. Az első novíciusunk,
aki megmaradt, az egyik rendtársunk öccse, tehát magyar volt, de
a középiskola utolsó éveit már Dallasban végezte. Marton Bemát
jelenleg az igazgatója az iskolának. 6 tehát, bár magyar, sokkal
meghatározóbb módon lett amerikaivá. A másik oldalon én vagyok
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Hogyan törént aztán
a váltás, a meghono
sodás, hiszen sokáig,
bár az iskola ameri
kai volt, amerikai
diákokkal, a szerze
tesközösség magyar
maradt.

Mi nyilván a ma
gunk európai kultú
járát, a magunk által
kialakított szerzete
seszmé'lYt tartjuk
ideálisnak. A kérdés
viszont az, hogy ők

ebbó1 mit hajlandóak
átvenni, és mit fog
nak módosítani. Vé
gül: hogy a változta
tások értékeket hoz
nak-e vagy kárt
okoznak.

a legfiatalabb azok közül, aki a noviciátust még Magyarországon
végezte, és felnőtt korban került Amerikába. Ugyanakkor Zircen
sosem éltem, ami talán nem is akkora baj. Mint tanár, igazgató és
az utolsó öt évben mint apát nem próbálhattam túl szolgai vagy
mechanikus módon másolni azt, amit csak gyerekként láttam a
ciszterci, aztán a piarista, majd a bencés gimnáziumokban. Három
tarútórendnek voltam a diákja. Az értékeiket is tudtam és ismerem
ma is. Ezek a "nagy tanárok" akár a piaristáknál, akár a bencé
seknél, akár a cisztercieknél jelentették számomra a szellemi nívót.
Az amerikai egyházi iskolák nem arra épültek, hogy csak magas
szellemi nívón álló tanár tudja megihletni a tehetséges fiatal fiút,
nem pedig olyan ember, aki már másra nem jó. Egyesek avval
bírálták az iskolánkat, hogy "elitistának" nevezték. Az amerikai
pedagógiában ez annyit jelentett, hogy "nem demokratikus", mert
nem ugyanazt nyújlja minden személynek. A 60-as, 70-es években
viszont sokan rájöttek arra, hogy ha az elitre nem figyelünk, ren
geteg érték elsikkad.

A közösségben az első olyan amerikai novíciusok, akik meg
maradtak, a 70-es évek elején léptek be. Nagyon lassan jöttek a
hivatások. Jelenleg tízen vannak amerikaiak, de ez még kevés az
utánpótláshoz. A jövőnk szempontjából igen fontos, hogy ez az
amerikai réteg elkezdjen önállósodni, s a hagyományainkat terem
tő módon továbbformálja, aztán egyikük-másikuk alkalmassá vál
jék a közösség vezetésére. Ezen áll vagy bukik, hogy a közösség
meghonosodik-e. Idén voltam Mexikóvárosban, egy bencés kolos
torban. Negyven éve létezik mint amerikai alapítás, de az apát
még mindig amerikai. Minden "közkatona" mexikói, amerikaiak
csak néhányan vannak. De a vezetés teljesen amerikai, az apát
iszonyatos amerikai akcentussal beszéli a spanyolt. Hosszú távon
az ilyesmit, ha csak lehet, el kell kerülni. Az élet szerves átadása
mást kíván. Mindez az elkövetkező 5-10 évtől függ.

Az iskoláról elmondhatjuk, hogy már majdnem egészen ame
rikai születésű, vagy neveltetésű atyák kezében van. Jelenleg a
nyolc osztályfőnök közül négy már fiatal amerikai. 15 évvel eze
lőtt az osztályfőnöki konferencián még lehetett magyarul meg
jegyzéseket tenni, bár tiltva volt. Ma az egyik helyettes igazgató
is amerikai, az angol nyelv és irodalom tanítását szintén amerikai
atya vezeti. Az amerikaiak jelenléte az iskolában már talán erő

sebb, mint a magyaroké. Ennek ellenére, szervezetét és szellemét
tekintve az iskola mégis ugyanaz, ami 75-ben volt, de szilárdabb,
nagyobb, és úgy tekint rá mindenki, mint nagy tradíciókkal ren
delkező iskolára. Az amerikai atyák, akik ebben részt vesznek,
megtanulták a módszert, a gyerekekkel való foglalkozásnak azt a
stílusát, amit mi odavittünk. A kolostori életben is ugyanolyan
stílusban fogja egy új nemzedék átvenni a vezetést és azokat a
funkciókat, amelyek nélkül egyetlen közösség sem tud létezni.
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E közösség apátja je
lenleg Farkasfalvy
Dénes. Élettörténetét
ott hagytuk abba,
hogy 1962-ben meg
érkezett Dallasba.
Hogyan alakult to
vább a sorsod?

Befejezésül hadd kér
dezzem meg a külföl
dön élő magyar szer
zetespaptól: hogyan
látja a magyar társa
dalom, benne az egy
ház mostaniátalaku
lását.

Dallasban azt mondták, hogy bár teológusnak képeztek ki, de
teológusként nem fognak alkalmazni. Ennek következtében ami
lyen gyorsan csak lehetett, diplomát szereztem matematikából.
Közben megtanultam angolul is. Két és fél éves amerikai tartóz
kodás után elkezdtem tanítani, jobbára matematikát és hittant.
Négy év után, amikor az iskola válságba jutott, engem harminckét
évesen kineveztek igazgatónak. Öt év után engedélyt kaptam ar
ra, hogy visszatérjek Rómába, biblikus tanulmányok folytatására.
Egy év elteltével azonban újra vissza kellett mennem Rómából
Dallasba. Ismét iskolaigazgató lettem, újabb hat évig. Utána sú
lyos szívoperáción estem át. Míg többé-kevésbé rendbe jöttem,
befejeztem a biblikumot, megszereztem a licenciátust, és azt hit
tem megint, hogy teológiai tanár leszek.

Szellemileg tehát három irányban érdeklődtem.a teológia álta
lában, a biblikus tudományok különösképpen, végül a matemati
ka, főleg a matematika tanítása és az iskolaszervezés volt a terű

letem. 85-ben, amikor visszamentem Dallasba, az egyetem teoló
giai programját átszervezték, így inkább a saját iskolánkba men
tem vissza megint hittant és matematikát tanítani. De alighogy
megint megülepedtem, 88-ban apáttá választottak. Egyszerre vol
tam osztályfőnök.számtantanár, apát, amiből végül is templomé
pítés lett és egy újabb szívoperáció. Később új növendékek léptek
be a rendbe; a velük való foglalkozás szintén nagyon sok időmet

leköti. Ök a "szemem fényei", rájuk kell vigyázni, mert bennük
van a jövő. Sok mindent újra kellett átgondolni és szervezni. Man
dátumom 88-94-ig szól. Hat évre választjuk most az apátot az új
konstitúcióink szerint. Tehát a jövő tavasszal újra választunk.

Annyi minden meg nem valósított dolog van még az életem
ben; szívesen tanítanék akármilyen színvonalon matematikát, de
inkább teológiát. Úgy érzem, sok megíratlan könyvem van még.
Nagyon korán.rnég a 60-as években eldöntöttem. hogy "maradék
időmben" magyar nyelven akarok írni, ha erre lehetőség nyílik.
Kevés, talán húsz-harminc cikket írtam idegen nyelveken, főleg

angolul az utolsó húsz évben. A publikációim legnagyobb része
tehát magyar, elsősorban a Szolgálatban jelentek meg, illetve a Szol
gálat könyvei között, Tudatosan magyar teológiai műveket akartam
írni. Van egy angol nyelvű kis könyvem a 80-as évekből. Hittanköny
veket is írtam Kereszty Rókussal együtt, egy egész sorozatot e1készí
tettünk az iskolánk számára, természetesen angolul.

Nagyon komplikált kérdés ez, mégis örülök neki. Úgy tapasz
talom, hogy az itthoni egyházi körök nem tanultak meg eleget
kérdezni. Engem még nagyon kevés ember kérdezett meg arról
például, hogyan kell iskolát indítani. Vagy hogy miféle modellek
léteznek a mai világban a katolikus iskolákra. Bár "bölcsessége
met" nem akarom ráerőszakolnisenkire, sajnálom, hogy idehaza
nincs elég kérdezés, érdeklődés, kinyílás.

Mintha a hazaiakban volna egy többé-kevésbé megalapozott
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büszkeség, hogy mi, akik átvészeltük a negyven évet, tudjuk csak
igazán, hogy itt mi kell. Nem vesszük figyelembe, hogy sokan
mások is átvészeltek itthon tíz-tizenöt évet, aztán a világ más
pontján élték át a következő húsz-huszonöt - esetleg azoknak a
szempontjait is figyelembe kellene venni. Kevésnek tartom a kez
deményezést arra, hogy például jól előkészített továbbképző he
teket tartsanak nyáron, és egy szinvonalas előadássorozattalha
zahozzuk azt, ami odakint még életképes, vagy tényleg jó, és
egyesítsük avval, ami idehaza nemcsak életképes, de jó is. Oda
kintről inkább a tapasztalatokat kéne hazahozni, mint az embere
ket.

Talán sok a személyes probléma is, az érzékenykedés, meg a
szűklátókörűség, Azt gondolom, hogy itthon nem több intéz
ményre, hanem több jó intézményre volna szükség. Az intézmé
nyek, a kezdeményezések azonban szükségszerűenolyanok, hogy
csak későbbb válik el, melyik lesz életképes.

Idehaza még nincs elég valódi dialógus. Ezt megörököltük
nemcsak a Rákosi-rendszertől, hanem a Kádár-rendszertől is. Vol
tak és vannak fórumok közlésre, de azokon mindig kísért a köve
telmény, hogy mindenkinek egyet kellett értenie. A politikai élet
és a szellemi élet, főleg a humán szellemi élet tele van durva vi
tával. Vagy minden áron győztesként akarunk kikerülni a viták
ból, vagy attól félünk, hogy a hallgató azt hiszi, nem voltunk elég
hívek álláspontunkhoz. A magunk igazának csökönyös ismétlése
nem azonos az elvhűséggel. Állandó a félelem attól, hogyan lehet
kiforgatni szavaink értelmét, és állandó az agresszivitás is, hogy
a másik véleményét, egyéniségét eltorzítsuk csak azért, hogy a
saját portékáinkat jobban el tudjuk adni. Még az egyházban is
messze vagyunk attól, hogy akár két pap, teológus vagy nevelő

úgy beszélgessen egymással, hogy a végén azt mondják: ebben a
pontban én másképpen látok, de talán azért is, mert teljesen más
élményanyagra támaszkodom. Nem éltünk együtt, nem dolgoz
tunk együtt elég hosszú ideig ahhoz, hogy egyelőre egyet tudjunk
érteni. Tovább kell küszködnünk egy fejlettebb igazságért.

Azt hiszem, hogy az ökumenizmus terén hasonló problémák
vannak. A Kádár-rendszer nagyon megtanított mindenkit, hogy a
saját kiskertjét művelje. És esetleg átdobálja a gazt a szomszéd
kertbe. Ebből ki kellene nevelődnünk az egyházi körökön belül is.
De talán a társadalom is előbb vagy utóbb meg fogja tanulni azt,
hogy minden értékes emberre szükség van, értékeinket pedig ne
próbáljuk nyirbálni egymás kárára, ne dolgozzunk egymás ellen,
hiszen minden értékre szükség van. Rengeteg a tennivaló, jut be
lőle mindnyájunknak.
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