
BENDE JÓZSEF

Tisztelt atya, Ön kö
zépiskolaitanulmánya
it a cisztercirendbudai
Szent Imre Gimnáziu
mában végezte, egé
szen az államosüdsig.
Tanárai közül kik vol
tak Önre döntő hatás
sal, és hogyan, milyen
indíttatásból született
meg a döntése 1951
ben,hogy felvételét kéri
az akkorra már illegali
tásbakényszerített cisz
terci rendbe?

Kereszty Rókussal
Kereszty Rókus 1933-ban született Budapesten. Középiskolai tanulmá
nyait a ciszterci rend budai Szent Imre Gimnáziumában végezte.
1951 -ben belépett az illegalitásba szorult ciszterci rendbe. Az ELTE BTK
könyvtár szakán tanult, 1956-ban szerzett diplomát. A forradalom leve
rése után rendielöljárója Rómába küldie, ahol 1963-ig a Pápai Szent An
zelm Egyetemen tanult és teológiai doktorátust szerzett . Azóta a dallasi
ciszterci monostorban él, huszonnyolc éve novíciusmester, a gimnáziu
mukban hittanár, emellett a dallasi katolikus egyetemen krisztológiát,
ekkléziológiát, szentségtant és a "Kereszténység más világvallások kö
zött" cim ü tárgyat tanítja. Számos teológiai m ü szerzője, a Communio
nemzetközi katólikus folyóirat angol és magyar szerkesz tőbizottságának

tagja. Az idei Szent István Könyvhét megnyitóján teológiai munkássága
elismeréseként Stephanus-dijjal tüntették ki.

Tizennégy éves koromban skarláttal bevittek a Szent László kór
házba. Ferenczi Csaba angoltanárom utánam küldte Franz Werfel
Halljátok az Igét című regényét Jeremiás próféta életéről. Akkor ér
tettem meg először, hogy az Isten személyes valóság, a legintenzí
vebb valóság, él és beszél hozzánk. Az 6 valóságához képest min
den más elhalványul. Imádkozni kezdtem, hadd lehessek én is
Adonaj "prófétája" , Szavának közvetítője. Csaba atyán kívül még
oszt ályfőnők űnk, Csizmazia Placid atya nyugodt, derűs, minden
diákjáról gondoskodó mintatanári alakja volt rám a legnagyobb
hatással. 15 éves koromban már tudtam, hogy pap szeretnék lenni,
csak azt nem, hogy milyen szerzetesrendben. -Elöször a jezsuiták
vonzottak, k és őbb mégis - mivel ez volt a legegyszerűbb megol
dás - a hozzám legközelebb álló Ciszterci Rendbe léptem be 1951
nyarán, éppen Vendel apát úr pere idején. De mihelyt megismer
tem novíciusmesterünket, 'Sigmond Lóránt a tyát és a többi velünk
foglalkozó cisztercit, éreztem, hogy itt van a helyem és boldog vol
tam, hogy a Gondviselés idevezetett.

A kettős, illetve hármas élet (évközben egyetem, nyáron tarta
lékos tisztképző tábor és egész éven át ciszterci zugnoviciátus)
tizenkilenc éves koromban nagyon romantikus és vonzó volt
számomra. A veszélyeire alig gondoltam. Csak később, külföl
dön, miután Lóránt atyát börtönbe zárták, értettem meg, hogy
miről volt szó . Lóránt atya vállalta a vértanúságot a szerzetesélet
továbbfolytatásáért: ezzel mutatta meg, hogy az evangéliumi
életforma minden evilági jónál ér tékesebb.
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Ciszterci szerzetesként
az ELTE könyvtársza
kán tanult. Hogyan
emlékszik vissza az
50-es évekre?

Az 1956-os forradalom
leverése utánrendielöl
járója Rómába kuldte,
ahol a Pápai Szent An
zelm Egyetemen ta
nult. Hogyan élte meg
ezt a jelentős váltást,
amit az akkori Buda
pestről Rómába történő

utazás jelentett. Kik
voltak a legkedvesebb
tanárai, és milyen volt
a légkör Rómában a Il.
Vatikáni zsinat előtti

éoekben, a teológiai meg
újulás időszakdban?

Miután teológiai dok
torátustszerzeti,miért
éppen Dallasba küldteK?

Azóta is Dallasban ta
nít, gimnáziumban és
egyetemen. Milyen ta
pasztalatai vannak az
amerikai diákokkal, és
általában véve hogyan
látja akatolikus gimná
ziumok és egyetemek
sajátos feladatát, illetve
jövőjét?

A könyvtárszak egy-két kivételtől eltekintve reakciósok menedék
helye volt, egymás között egészen jól éreztük magunkat. Szauder
József irodalmi, Hegedüs Géza filozófiatörténeti, Mezey László
kódexirodaimi kurzusa érdekes, sőt értékes volt, de ezeken kívül
annyit lógtam az órákról, amennyit csak lehetett.

A változás életem legnagyobb traumája volt. 1956. október 23-a a
Baja melletti vaskúti laktanyában ért a tartalékos tiszti kiképzésre
kényszerített egyetemista évfolyamtársaimmal együtt. Néhány
nap múlva "átálltunk": feljöttünk Budapestre, hogy segítsük a for
radalmi fiatalságot a rendfenntartásban. November 3-án még ávó
sok után kutattunk padláson, pincében és háztetőn, de december
8-án már a római generálisházban ciszterci ruhában énekelhettem
a Szeplőtelen Fogantatás liturgiáját. (Az, hogy énekeltem, enyhe
túlzás, inkább csak a szájamat tátogattam, nehogy tönkretegyem a
szárnyaló dallamot.) S miközben a többi menekült rendtársammal
együtt örültünk, hogy szabadon élhetjük a szerzeteséletet, nem le
hetett nem gondolni arra, hogy otthon minden összeomlott, és vé
res megtorlás folyik.

E sötét háttér ellenére a Sant'Anselmo-n eltöltött hét év intellek
tuális és lelki élményekben csodálatosan gazdag volt. Abban az
időben Rómában a Szent Anzelm egyetem volt a zsinatot előkészí
tő, a biblikus, liturgikus és patrisztikus forrásokban megújuló teo
lógia központja. Több jó tanár mellett (például Sebastiano Bovo,
Augustinus Mayer, Anselmus Günthör) Cipriano Vagaggini volt a
legnagyobb hatással ránk. Csodáltuk biblikus, patrisztikus tudá
sát, Szent Tamás ismeretét, tiszta logikáját, életében a hit, teológia
és imádság harmóniáját. Egyébként, mint a zsinati liturgikus bi
zottság tagja, nemcsak a Sacrosanctum Concilium liturgikus konsti
túció előkészítésébenvett részt, hanem a zsinat után kiadott új eu
charisztikus imádságok megszerkesztésében is.

Mert a Magyarországon feloszlatott Ciszterci Rend Zirci kongregá
ciójának ez volt az egyetlen külföldi háza, s ennek elöljárója, Nagy
Anzelm Dallasba rendelt.

Ami tanítványainkat illeti, kissé el vagyunk kényeztetve. Valami
lyen "természetes szelekció" folytán mind az egyetemen, mind az
iskolánkban igen sok a kiváló diák. Nemcsak értelmi képesség, ha
nem jellem szempontjából is. Legtöbben megbecsülik, sokan pedig
komolyan érdeklődnek a mindenki számára kötelező teológiai
kurzusok iránt. Az egyetemen a college student-ek elég nagy száza
léka teológiára szakosodik. Legtöbbjük nem papnak vagy szerze
tesnőnek készül, hanem mint világi hittantanár vagy plébániai
asszisztens akarja az egyházat szolgálni.

Az országos helyzet ennél sokkal bonyolultabb. Egyrészt olyan
új katolikus nemzedék jelentkezik (fiatal szülők és gyermekeik),
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1976oia,azazhuszon
nyolcévenouiciusmes
ter a dallasi monosior
ban. Hogyan alakul a
ciszterci hivatások szá
ma az USA-ban? Mi
ben látja maa ciszterci
lelkiség .üzenetét" és
"időszerűségét" ?

Több cikkét spanyolra,
hollandra, portugáira
és franciára is lefor
ditották, j6 néhány
teol6giai mü szerzője,

vagyis nemzetközileg is
elismert teolágus. Fő

szakterülete a kriszio
16gia, az ekkléziol6gia
és a szeniségtan. Leg
fontosabb krisztol6giai
munkájának cime: Jesus

amelyik szenvedélyesen szembefordult az előző katolikus generá
ció erkölcsi és hitbeli laxizmusával. Másrészt a katolikus középis
kolák és katolikus egyetemek tekintélyes része közel jár ahhoz,
hogy elveszítse katolikus identitását. Ezért a dallasi katolikus
egyetemnek és a mi iskolánknak különösen nagy a vonzóereje ép
pen az elkötelezett keresztény szülők és fiatalok körében.

Bár szinte minden évben volt egy-két novíciusunk, 1976 óta össze
sen csak öt új hivatás jutott el a pappá szentelésig, ebből az ötből is
tíz éves papság után egy kilépett és megnősült. Néhány év óta
azonban lényegesen megváltozott a helyzet. Mind az egyetemen,
mind az iskolánkban, illetve az öregdiákok körében megnőtt az ér
deklődők száma és minősége. Régebben inkább idősebbek jelent
keztek, megcsappant energiával, csökkent képességgel a cölibátus
ra, a közösségi életre és a tanulásra. Idén augusztusban azonban
két huszonéves tesz egyszerű fogadalmat és három volt diákunk,
22 és 25 év között, kezdi el a noviciátust. Három hivatásápoló bib
liakört vezetünk, kettő a diákjaink közül, egy az egyetemről fogja
össze az érdeklődőket. Emellett állandóan jönnek fiatalok egyéni
lelki beszélgetésre, keresik a mélyebb lelkiélet útját.

A ciszterci lelkiség "üzeneté"-t nehezen tudnám összefoglalni.
A ciszterci hivatás otthont, családot, biztos támaszt ígér ebben az
állandóan mozgó, gyökértelen társadalomban, olyan otthont,
amely a végső, Atyai Háznak az előképe. Imádságra tanít, egyé
nileg és közösségben is, amely szintén a végső, leglényegesebb
aktivitásra nevel. A papságban pedig arra kapunk hivatást, hogy
ezt az örökkévalóságban gyökerező, Krisztusból élő ciszterci
Család szeretetét és világosságát kiterjesszük a világra, elsősor

ban tanítványainkra. S miközben az örök életre készítjük elő ta
nítványainkat, megtanítjuk őket ennek a világnak a reális értéke
lésére és használatára is. Bármennyire idealistának hangzik, ez
az életprogram igen vonzó sok mélyen vallásos amerikai fiatal
számára. A kitartás és az egész életre való elkötelezettség a leg
nehezebb számukra.

Hogy mi a krisztológiám lényege, az elég nehéz kérdés. A magyar
fordítás végén megpróbáltam 14 pontba szedni a lényeget. Itt csak
néhány gondolatot ragadok ki. A szentírási részben arra töreked
tem, hogy megmutassam: ha az elfogulatlan történész a történet
tudomány módszerét a Jézusra vonatkozó rekonstruálható törté
neti adatokra következetesen alkalmazza, olyan egyedülálló jelen
séget talál, amely ellenáll minden redukáló, általános kategóriákba
sorolásnak: Jézus több mint vándor-rabbi, több mint karizmatikus
gyógyító, több mint próféta. Így éppen a történeti kategóriák elég
telensége teszi a hit válaszát történetileg megalapozotta.

A rendszerező részben Krisztus misztériumának teljességé t
érthető nyelven, a mai ember egzisztenciális problémáira való
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Christ. Fundamentals
of Christology (ennek
részben Ön által készí
tett és átdolgozott ma
gyar fordítása is megje
lent: Jézus Krisztus.
Krisztológiai alapve
tés, 1995). Ebben azt
vallja, hogy Krisztus
személye és .müue"
meghaladja az emberi
értelem határait, ugyan
.akkor új értelmet is ad
az életünknek. Össze
foglalná krisztológiája
lényegét?

Ekkléziológiai meglá
tásait a Bevezetés az
egyház teológiájába
(1998) cimü könyvé
ben foglalta össze. Vé
leménye szerintmelyek
ahagyománybangyö
kerező, ugyanakkor mai
tmodern) egyházkép és
egyházmodelllegfonto
sabb vonásai?

vonatkozásában igyekeztem bemutatni. A bűn és megváltás el
vont fogalma nem sokat mond a legtöbb embernek, de annál
többet az önmagunkkal és másokkal való meghasonlás, a világ
tól való elidegenedés élménye. Ám mindennek a gyökere az Is
tennel való meghasonlás, a bűn ténye eredeti, egyéni és kollek
tív dimenziójában. Ebben a megközelítésben jobban megértjük a
megváltás valóságát. Isten úgy válaszol az ember tragédiájára,
hogy a Fiú az ember Atyától, egymástól és önmagától való el
idegenedésének egész terhét magára veszi, Atyja és irántunk
való végtelen szeretetével elviseli és ezzel mindannyiunknak
utat mutat és erőt ad, hogy visszatérjünk a többi megváltottal
együtt a Szentháromság élet- és szeretetközösségébe.

Ebben az összefüggésben a megtestesülés, az unio hypostatica
dogmája nem tűnik túlhaladott metafizikai spekulációnak,
hanem szükséges előfeltétele annak, hogy az Isten a bűnös em
berrel teljes szolidaritást vállaljon. Ha nem Isten a lét- és cselek
vésalanya az ember Jézus minden élményének, tettének és szen
vedésének, az Isten nem vállalt velünk teljes sorsközösséget.

Sajnos, amennyire én látom, a II. Vatikáni zsinat gazdag ekklé
ziológiája mindeddig nagyon szelektíven és gyakran torzulások
kal ment át az egyházi, illetve teológiai köztudatba. Az "Isten
Népe" még mindig a legdivatosabb közhely, de gyakran politikai
klisévé és harci felhívássá fajult: képviselői azt hirdetik, hogy az
egyház életképtelen marad egészen addig, amíg a modern demok
rácia elvei szerint át nem szerveződik. Nem veszik észre (persze
sokszor a mi hibánkból), hogy minden helyi egyház összehasonlít
hatatlanul mélyebb testvéri közösség megvalósítására hivatott, mint
amilyenre bármely demokratikus civil szervezet képes, hiszen a
bennünk lakó Krisztus tesz egyenlővé és egymás szolgáivá. Ugyan
akkor Pál apostol, akire a hierarchiaellenes egyház hirdetői legin
kább hivatkoznak, nemcsak apa és anyaként kérlel és vigasztal, ha
nem Jézus Krisztus teljes tekintélyével tanít, fenyít és kiközösít.

A legígéretesebb egyházkép ma a communio egyháza: az egy
ház azon helyi egyházak egysége, amelyeket Krisztus feltámadt,
Lélek-adó Teste és Vére forraszt egy testté és egy lélekké, és
alakít át egyre inkább az Atya Családjává. A pápa szerepe ép
pen abban áll, hogya helyi egyházak hitbeli és erkölcsi egységét
óvja és előmozdítsa. Ez az ekkléziológia azonban még nem ment
át a teológiai köztudatba.

Ezen túl három, részben elfelejtett megközelítés tudatosítása
volna igen fontos: az egyház mint az alapvető szentség (Ursakra
ment), az egyház mint Krisztus szűzi jegyese, és az egyház mint
édesanya. Az egyház látható struktúrái, intézményei, szertartásai
lényegesek, de csak mint érzékelhető jelek, amelyek hivatása
hogy transzparenssé, teljesen áttetszővé váljanak: ne csak papot
találjunk az egyházban, hanem a papon keresztül (valamint a
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Az általános szentség
tan mellett elsősorban
az Eucharisztia szent
sége állfigyelme közép
pontjában. E témában
írt tanulmányainak
összefoglalásaként jele
nik mega közeljövőben

a The Wedding Feast
of the Lamb című

könyve, amelyet a chi
cag6i bíboros, Francis
George segédletével ala
pított liturgikus intézet
éskönyvkiad6 felkérésé
re írt. Hogyan foglalná
össze emü legfontosabb
meglátásait és állítása
it?

A Peterand Paul in the
Church of Rome. The
ecumenical potential
of a forgotten per
spective címűmunkát a
South Methodist Uni
versity neves szentírás
professzorával, W R.
Farmerrel folytatott dia
16gus nyomán írták. Ho
gyanszületettakönyv, és
igaz-e, hogyFarmer Önt
kérte meg, hogy előké

szítsekatolizálását?

püspökön, liturgikus jeleken és a közösségen keresztül) meglát
hassuk Krisztust, a szentségi jelek közvetítette valóságot.

Ha az egyházban Krisztus jegyesét látom, akkor a papnak
Szent Bernát szerint az a hivatása, hogya vőlegény barátjaként
elvezesse a jegyest a vőlegényhez. de a találkozás után álljon fél
re, hagyja, hogy a vőlegény és menyasszonya örüljenek egymás
nak. Ha az egyház édesanya, akkor a keresztény nem arra hiva
tott, hogy agitátor és egyházi salesman legyen, hanem hogy
szavával, életével és szenvedésével új tagokat szüljön az egyház
nak, vagy pontosabban Krisztust szülje meg a lelkekben.

Itt is csak gondolattöredékeket tudok kiragadni. Az Eucharisztiá
ról azért írtam, mert egyre világosabban láttam, hogya katolikus
egyháznak ez a legnagyobb kincse, ugyanakkor protestáns tanít
ványaim egyik legnagyobb hitbeli nehézsége, mikor a katolizálást
fontolgatják. (Tévedés ne essék: az iskolában nem térítgetünk, de a
katolikus hittankurzusok vétele minden tanulónkra kötelező és
többen katolizálnak az iskola elvégzése után). Arra törekedtem.
hogy úgy mutassam be az Eucharisztia misztériumát, mint a
Krisztus mindenható szeretetének csodáját, amellyel emberi ter
mészetünket tiszteletben tartva hidalja át a köztünk és közte táton
gó végtelen távolságot. Ételünk és italunk lesz, hogy önmagához
asszimiláljon, s benne mi is oda tudjuk adni magunkat Atyánknak
és embertársainknak. Azt is igyekeztem megfogalmazni, hogy ho
gyan válik az eucharisztikus áldozatban Krisztus misztériuma, föl
di élete, kereszthalála és föltámadása velünk egyidejűvé. Ez az
egyidejűség pedig azért lehetséges, mert az Eucharisztiában a
megdicsőült Krisztus örök menyegzőjében részesedünk, amely a
történelemben megvalósuló egész Krisztus-misztériumot valami
képpen magában foglalja. Innen ered a könyv címe is: A Bárány me
nyegzője. Remélem, találok valakit, aki képes is, meg hajlandó is len
ne arra, hogy magyarra fordítsa. Szívesen együttdolgoznék vele.

Bill Farmerrel egy észak-texasi Ökumenikus Szemináriumon is
merkedtem össze. Megtetszett neki a Péter és Pál a második század
keresztény forrásaiban című előadásom. Ebben azt mutattam be,
hogy Róma püspöke kezdettől fogva nemcsak Péter utódjának,
hanem Pál örökösének is tartotta magát. Továbbá, a korai szent
atyák a római egyház normatív szerepét abból eredeztették, hogy
a két főapostol együttes római vértanúhalála révén lett a római
egyház védőjévé és ítélő bírájává. Amint az Arles-i zsinat (Kr, u.
314) írja: "az apostolok (Péter és Pál) mindennap törvényt ülnek
Rómában és kiontott vérük szünet nélkül tanúságot tesz Isten di
csőségéről". Farmer meglepődött,mikor felismerte, hogya római
egyház nemcsak Péter, hanem Pál örökösének is tartja magát. Az
elterjedt protestáns felfogás ugyanis azt vallja, hogy Rómával
szemben a protestantizmus őrizte meg a páli evangélium tisztasá-
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Ön a krisztológiát ésaz
Eucharisztia-tantaval
lástörténet szempontjá
bólis vizsgálja (gondol
junk a Rediscovering
the Eucharist: Ec
umenical Conversa
tioncíműkönyvére),és

behatoan foglalkozik a
kereszténységésmásvi
lágvallások kapcsolatá
val. Hogyan látja a ke
resztényegyházak,ake
reszténység és más vi
lágvallások közöttipár
beszédet?

Hogyan határozná meg
anempusztán elvontJo
galmi rendszerként ér
tett teológiát, amelynek
a szentháromságos és
krisztusi misztérium hit
által megvilágított meg
értését kell szolgálnia.

gát. Ezért kért meg Farmer, írjunk közösen egy könyvet, amelyben
én egy lehetséges katolikus, ő pedig egy lehetséges protestáns ál
láspontot képvisel a római egyház szerepéről. Mire a könyv meg
jelent, Farmer már katolikus volt. Tudniillik közben rájött arra,
hogy nincs miért protestálnia Róma ellen, hiszen a páli örökséget
Róma valóban megőrizte. Ezért elhatározta, hogy "teljes com
munio"-t kér a katolikus egyháztól (szó szerint: "enter into full
communion with the Roman Catholic Church"). Persze ez a meg
látás csak része volt egy általánosabb fölismerésnek. Farmer elfo
gadta a korai szentatyák, elsősorban Iréneusz szentírás-értelmezé
sét, és rájött arra, hogy ez a második századi egyház a mai katoli
kus egyházban folytatódik. De más, gyakorlati indokok is szerepet
játszottak. Farmer megismerkedett egy kevert etnikumú katolikus
plébániával, ahol fekete, mexikói és angolszász amerikaiak nagy
békességben alkottak egyetlen közösséget. Azt mondta, ilyet ő

még nem tapasztalt egy metodista közösségben sem. Sokkal in
kább, mint minden elméleti meggondolás, a szeretet katolicitá
sának ez a megtapasztalása vezette el Farmert a katolikus egyház
ba. Nagy öröm volt számomra, hogy előkészíthettemaz egyházba
való (teljes) befogadását.

Ha hűek maradunk a katolikus hagyományhoz, amely Szent Jusz
tinosztól a II. Vatikáni zsinatig és II. János Pál pápáig hangsúlyoz
ta az Ige részleges (bár gyakran tudatlansággal és tévedéssel ke
vert) kinyilatkoztatását más vallásokban, akkor nem lehet katoli
kus teológiát művelni más vallások alapvető ismerete nélkül. Ha
Isten felajánlja kegyelmét minden embernek, akkor minden vallás
ban lesznek olyanok, akik számára, különbözőmegfogalmazásban
a felebarát és az Isten (vagy Abszolútum) szeretete a legfóbb érték.
De találunk olyan másvallásúakat is, akik ezt a kegyelmet vissza
utasították. Konkrét példa: vannak olyan muszlimok, akik számá
ra az Isten és felebarát szeretete a legfóbb parancs, de olyanok is,
akik könyörtelen terrort alkalmaznak a "hitetlenek" ellen. A ke
resztényekkel való dialógus ezt az iszlámon belüli rejtett ellentétet
napvilágra hozza: egyrészt erősíti a testvériséget a szeretetvalló ke
resztény és muszlim között, másrészt elszigeteli a muszlim terroris
tát saját békeszerető társaitól is.

A kérdésben már tulajdonképpen meg is fogalmazta a választ.
Amint mondta, a teológia elsődlegesen nem fogalmi rendszert ta
nulmányoz, hanem Jézus Krisztus személyét és művét akarja egy
re mélyebben megérteni, amely valóság a teljes Szentháromságot
és hitünk minden misztériumát magában foglalja. Emberi sze
mélyt sem érthetek meg pusztán értelmi elemzéssel. Annál jobban
megértem tetteinek rugóit, terveit és életművét, végső fokon a sze
mélyét, minél valóságosabban szeretem. Ezért a jó teológia megkí
vánja nemcsak az intellektuális felkészültséget, a Szentírás, a egy-
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Mi a véleménye az Eu
rópai Unióalkotmánya
körül kialakult vitáról,
ésarról, hogya június
ban elfogadott szöveg
be nem került bele a
kontinens keresztény
gyökereinek megemlí
tése?

Hogyan látja Dallasból
amagyar egyház, ama
gyarhitéletés teológiai
gondolkodás jelenét és
jövőjét?

Jelenleg hogyan telnek
napjai Dallasban? Mi
lyen tervei vannak?

házi hagyomány, a történeti teológia valamint a kinyilatkoztatás
megértéséhez szükséges, illetve abbóllevezetett filozófiai igazsá
gok ismeretét, hanem azt is, hogya teológus higgyen Krisztusban
és szeresse őt. Ahhoz, hogy valaki jó teológus legyen, az életszent
ség nyilván nem elég. De az életszentségre való törekvés nélkül a
legélesebb elméjű és legnagyobb tudású teológus sem képes arra,
hogy "építse" a hívek hitét.

A részletekre nem nagyon tudtam figyelni. Úgy látom, befolyásos
elemek attól tartanak, hogy Európa keresztény gyökereinek meg
említésével az egyházak "hatalmi törekvései"-t szolgálnák. Pedig
a valóságban egyszerű tények elismeréséről van szó, Ha egy fel
nőtt ember nem képes, vagy nem hajlandó vállalni a múltját, ak
kor identitászavarról szoktunk beszélni. Európa innen beteg em
bernek tűnik, aki elvesztette élni akarását, hiszen nem akar gyere
ket vállalni. Ha ez a katasztrofális népfogyatkozás így folytatódik,
akkor a Római Birodalom sorsára jut, a modern "népvándorlás"
Afrikából és Ázsiából krízisbe sodorja. Hatalmas kihívás ez az el
kötelezett keresztény kisebbség számára és mindazoknak, akik
még hisznek bizonyos európai "post-Christian" értékekben.

A kommunista állam mindent megtett azért, hogy a katolikus klé
rust és a híveket a kultúra peremére taszítsa, elszigetelje az egyete
mes egyháztól. Hála Istennek, ez csak részben sikerült. A fordulat
utáni tizenöt év alatt több mint háromszáz katolikus nevelési in
tézmény létrejötte, a katolikus könyvkiadás mennyisége és minő

sége, a Pázmány Péter egyetem fejlődése (s még mennyi minden
más, amit nem látok) a magyar egyház hallatlan vitalitásáról ta
núskodik. Elmélyülőben van a külföldi katolikus teológiával való
kapcsolat is, és ez többnyire jó teológiai ítélőképességgel párosul.

Hivatalosan vakáció van és nyugalom. A két novíciusunkat készí
tem fel az egyszerű fogadalomra, és várom augusztus elsején a há
rom új jelöltet. De közben valami mindig történik: az egyik rend
társ beteg lesz, egy szülő meghal, volt diákjaim hívnak, látogatnak
vagy e-maileznek. Szabadidőmben a Christianity among World
Religions címü könyvemen dolgozom. A kiadó jövő nyárra várja a
kéziratot.

Nagyon sajnálom, hogy a magyar teológiai életet csak kívül
ről szemlélhetem. Bárcsak közvetlenül is dolgozhatnék Magyar
országnak, előadással vagy előadássorozattal. De csak nyáron
tudok hazalátogatni, amikor ez aligha lehetséges.
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