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beköszöntő

„A templomot s az iskolát”
Fotó: Orbán Gellért

„Aki korán reggel keresni kezdi, nem kell fáradnia, mert ajtajánál ülve találja.” Ezt olvashatjuk a Bölcsesség Könyvében, és mi másra vonatkozna ez,
mint a Bölcsességre magára.
Gyermekkoromban sajnos senki sem tanított meg az élet útjára: sem a
családom, sem az iskola. Hosszú utat kellett bejárnom, mire belebotlottam
a bölcsességbe. Ha ott találhattam volna „korán reggel a küszöbön ülve”,
nem kellett volna annyit bolyonganom életemben. Milyen boldogok, akik
már gyermekként találkozhatnak hitünk igazságaival és a mi Urunkkal, Jézus
Krisztussal!
Miskolci küldetésünk legfőbb célja, hogy minél többen és minél hamarabb rátalálhassanak az igaz bölcsességre. Nem véletlenül írta gyönyörű
versében Reményik Sándor: „Ne hagyjátok a templomot. A templomot s
az iskolát!”
Ennek jegyében született az Avas-Déli Római Katolikus Plébánia és az
éppen 25 éve alapított Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, amit
a helyiek csak Jezsuként emlegetnek. A templom és az iskola, kiegészülve
a most megépült sportcsarnokkal, kiváló lehetőséget ad a teljesebb emberi élet kibontakozására. A test, a szellem és a lélek mind magára találhat
ebben a környezetben.
A helyi embereket rendünk, a Jézus Társasága preferenciáival teljes ös�szhangban igyekszünk szolgálni: 1. hogy rátaláljanak Jézusra, és kövessék
Őt, 2. a kiengesztelődés és az igazságosság jegyében azok mellett álljunk,
akik rászorulnak, 3. támogassuk a fiatalokat a reményteljes jövő megteremtésében, 4. evangéliumi mélységgel munkálkodjunk Isten Teremtésének
megóvásáért és megújításáért.
Mindennek előmozdításához szükségünk van azokra az áldozatkész munkatársainkra, akik immár több mint negyedszázada osztoznak velünk közös
küldetésünkben. A jezsuita oktatásról szóló lapszámunkban elsősorban az ő
életükbe, és rajtuk keresztül rendtartományunk egyetlen középiskolájának
mindennapjaiba engedünk bepillantást.
Rigó Jenő SJ
a miskolci Pongrácz Szent István jezsuita rendház vice-superiora,
plébános
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Fotó: Ménesi Ágoston

jezsuita arcképcsarnok

„A sport tartást ad
a léleknek”
Élsportolóból lett egyházmegyés kispap, majd jezsuita, utóbb pedig a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium igazgatója, e minőségében többek között a diákok síoktatója. Milyen
út vezetett számára egy partiumi faluból Rómába, Párizsba, Dublinba, San Franciscóba, majd a borsodi megyeszékhelyre? Interjú Holczinger Feren SJ-vel.
Pásztor Péter

– Milyen sportot nem űzöl?
– Azért azt könnyebb megmondani, hogy mit igen. Az olyan sportokat szerettem mindig, amelyek az állóképességemet teszik próbára. Már gyerekkoromban kerékpároztam, fociztam és futottam. Inkább sprinter voltam, bár
a hosszútávfutás sem hagyott hidegen. Harmincéves lehettem, amikor elkezdtem a technikai sportok irányába
fordulni.
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Fotó: Orbán Gellért

– Úgymint?
– Síelés, hegyikerékpár. A feladat itt nem az, hogy meg tudok-e csinálni valamit, hanem hogy a sport technikájában legyek egyre jobb. Persze ezek mellett a hosszútávfutást, az országúti kerékpárt sem hagytam el, de nem
ebben találom meg az igazi kihívást.
– Hogy jött a váltás?
– Egy ideje éreztem, hogy a hirtelen irányváltások nem tesznek jót – egy focimeccs alkalmával el is szakadt
az Achilles-inam. Ezért eldöntöttem, hogy ha idősebb koromban is akarok nyugodtan és élvezhetően sportolni,
akkor olyan mozgásformákat kell találnom, amelyek ezt lehetővé teszik.
– A kényszerpihenő alatt hogyan tudtad pótolni a sportot?
– Sok mindent köszönhetek a gyógyulási folyamatnak. Az agyamat a pörgős életről sokkal nyugalmasabbra
kellett átállítanom, s a lábadozás alatt rengeteg türelmet tanultam. Ekkor kezdtem el nagyon egyszerű erő-, nyújtó- és rugalmassági gyakorlatokat végezni. Ezeket korábban lenéztem, akkor viszont megtanultam értékelni őket, sőt bizonyos gyakorlatok azóta rutinná váltak.
Ekkor tanultam meg tisztelni a gyógytornát is. Előtte
úri huncutságnak tartottam, aztán amikor megismertem, meglepődtem, milyen hasznos tud lenni egy-egy
egyszerű, de jól kitalált mozdulat.  
– A sportban ki, mi az ellenfél: önmagad vagy a
másodpercek, méterek?
– Sokáig az idő volt az, és bár a versenyzői énemet
nem tudom megtagadni, inkább a mozgás minőségében való fejlődés hajt. Például síelésnél nem azt nézem, hányszor jöttem le a hegyről, hanem hogy hányszor csúsztam „minőségit”.
– Mi miatt kezdtél egyáltalán sportolni?
– A partiumi Nagytarnán nőttem fel, ott azt csináltuk a társaimmal, amire lehetőségünk volt. Futottunk
erdőn-mezőn, és amikor csak lehetett, fociztunk. Az
úgymond minőségi és közösségi sport 14 éves koromban vált ketté a szatmárnémeti középiskolában. A foci
lett számomra a közösségi élmény miatt végzett sport,
a futás, az atlétika a minőségi. Szatmárnémetiben hagyományosan erős volt az atlétika, ráadásul az elegánsabb, minőségibb, mondhatni, elit sportág, így, bár továbbra is fociztam, a választás magától értetődött. Élsportoló lettem, országos kilencedik helyezésemre máig büszkén
gondolok vissza.
– A mindennapos mozgás mennyiben csupán testedzés számodra, és mennyiben jelenik meg benne lelki dimenzió?
– Alaptapasztalatom, hogy ha mentálisan vagy lelkileg feszült vagyok, a futás hihetetlenül meg tud nyugtatni.
Ez számomra reflexszé vált, ezzel oldom fel a nehéz lelki helyzetek egy részét. De ha az imádságos életemet
veszem, el sem tudok képzelni olyan lelkigyakorlatot, amibe nem építek be mozgást. Amikor novícius, majd
skolasztikus koromban Jálics Ferenc atyánál jártunk Németországban, nála jóga szerepelt a programban, de az
nekem nem volt elég, így utána azért el kellett mennem futni is. Azóta is azt gondolom, a mindennapos sport
tartást ad a léleknek.
– A határon túli lét mit adott az identitásodhoz?
– Nagytarna hagyományosan soknemzetiségű: mindig is románok, magyarok, németek és zsidók lakták. Így
multikulturális közegben nőttem fel, ami meghatározta az identitásomat. Súlyos etnikai feszültségek nem voltak

jezsuita arcképcsarnok
a faluban, ami előfordult, azt is csak a foci heve szülte. A felsővégiekkel persze mindig támadtak csetepatéink,
de a nemzetiségi megkülönböztetés idegen volt. Otthon csak magyarul beszéltünk, de az utcán, az iskolában, a
boltban már románul, így sokáig ez a nyelv ment jobban. Az egyetlen magyar közösségi tér a templom volt, az
tartott meg bennünket. Ezután nagy váltásként éltem meg Szatmárnémetit, hiszen ott magyarokkal voltam körülvéve, sőt az iskolában a románok nagy része is beszélte a nyelvünket. Ráadásul választékosabb magyart, mint
én, így sokáig kisebbségi érzésem volt köztük.
– Akkor a gyulafehérvári szemináriumban sem lehetett egyszerű beilleszkedni.
– Nem is volt az, sőt valóságos kulturális sokként éltem meg; nehezebb volt, mint minden későbbi nemzetközi
környezetben eltöltött időm. Született magyarként minőségi magyar közegben kellett helytállnom, s már a magyar írás is kihívást jelentett: az első fél évben még jegyzetelni sem tudtam rendesen, hanem félig románul, félig
magyarul írtam a füzetembe. 1991-ben aztán Rómába küldtek teológiára. Na, ott aztán már csak kapkodtam a
fejemet. Életemben először találkoztam a Nyugattal, ráadásul éjjel érkeztem, amikor a két szobatársam már aludt.
Reggel, amikor megébredtem, fölöttem egy togói, a másik oldalon meg egy Fülöp-szigeteki fiút látok. A közösségben afrikaiak, ázsiaiak, észak- és dél-amerikaiak, kelet-európaiak kerültek egybe, és amíg nem tanultunk meg
olaszul, még beszélgetni sem tudtunk. Ebben a multikulturális közegben nagy segítség volt az előéletem.
– A papi hivatás egyébként hogyan talált meg?
– Nagytarnán nagy hatással volt rám a plébánosunk, Szabó János. Ő volt számomra a mérce, még sportoló
koromban is adtam a véleményére. Mellette bontakozott ki bennem az elhatározás, hogy pap leszek. Nagyon
megfogott az igazságosság kérdése, és egyre inkább megláttam, hogy olyan rendszerben élünk, amelyben mindig valamiképp a hazugság határain kell mozogni. Prédikációsorozatként rendszeresen tartott egyháztörténeti
ismertetőket, s többek között ezek hatására jutottam el oda, hogy valami olyasmit szeretnék csinálni, amivel az
igazságosságot szolgálhatom. Abban a környezetben, a nyolcvanas évek közepén Romániában az embernek
nemigen jutott eszébe más, mint hogy ezt az utat egyházi vonalon keresse. Igaz, a személyiségem nem éppen
az a jámbor, imádságos, nyugodt képet tükrözte, amit az emberek egy leendő kispapról kialakítanak. Én, amikor
csak lehetett, sportoltam, főleg fociztam, vagy éppen versenyt kaszáltam a társaimmal. Mégis elfogadták, hogy
ilyen irányba köteleződtem el, talán mert közben mindent nagyon szerettem, ami a templom körül zajlott, és ott
is mindenben benne voltam.
– Csak nem stoplis cipőben mentél ministrálni?
– Azt éppen nem, de az oltár körül rendszeresen segédkeztem, sőt még a délutáni litániákon is ott voltam,
bár ez okozott némi feszültséget. Olyankor ugyanis általában fociztunk vagy westernfilmeket néztük. De amikor eljött az idő, a filmet félbeszakítva, foci esetében pedig a meccs közepén izzadtan, koszosan elrohantam
a templomba, meghagyva a többieknek, hogy a helyem a csapatban foglalt, litánia után visszajövök. Amikor
aztán szeminaristának jelentkeztem, és előtte katonai szolgálat várt rám, János atya vasárnaponként gyakorlatilag miniszemináriumot tartott, és felkészített arra, milyen helyzetekkel találkozhatok, mire kell figyelnem. Addig
nem is gondoltam bele, hogy a papságból még bajom is lehet – akkor tudatosult bennem, hogy ez a hivatás
kockázattal is járhat. Bár már a nyolcvanas évek végét írtuk, aki a szemináriumba jelentkezett, minden hidat
felégetett maga mögött, és esélye sem lehetett rá, hogy ha az élete máshogy alakul, később más felsőoktatási
intézménybe felvegyék.
– Ezek után hogy lettél mégis jezsuita?
– János atya annak idején jezsuita internátusban lakott, a Jézus Társasága atyái nevelték. Könyveket is kaptam
tőle a rend tagjaitól és tagjairól, így a jezsuitákat már ekkor nagyra tartottam. Láttam, mennyire képzettek, de
tudtam, hogy esélyem sincs közéjük állni, hiszen a szocializmus alatt nem hagyhatom el az országot, ők pedig
akkor Romániában be voltak tiltva. A ‘89-es forradalom után azonban kinyílt a világ, és megjelentek a szemináriumban a jezsuiták is. Itt találkoztam először az első rendtaggal, Benkő Antal atyával, aki pszichológusként
dolgozott évekig Brazíliában. 1992-ben aztán, amikor már lehetőség nyílt rá, megkerestem őket Budapesten,
és felvételemet kértem a rendbe. A szegedi noviciátust többek között Harai Leventével, Hofher Józseffel, Nagy
Ernővel és Vértesaljai Lacival végeztem. Innen kerültem magisztrátusba a Vatikáni Rádióhoz, ahol a szigorú szer-
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Miskolci diákokkal
biciklitúrán

kesztő néniktől végre megtanultam helyesen írni magyarul. Innen angol nyelvterületre szerettem volna menni,
de nem beszéltem a nyelvet, így végül Párizst választottam. Mondjuk franciául sem tudtam, de román és olasz
nyelvismeretem magabiztossá tett. Párizs hihetetlen intellektuális és lelki élmény volt, és miközben filozófiai,
teológiai tanulmányokat végeztem, egy egészen új világ bontakozott ki előttem.
– Ezen kívül éltél Dublinban, tanultál San Franciscóban, 1998 óta viszont magyarországi munkáid
mind Miskolchoz kötnek. Hogy kerültél ide?
– Az itteni jezsuita gimnázium 1998-ra már négy éve működött, de érezhető volt, hogy a sikeres rajt után
stabilitásra és erős jövőképre van szükség. Ekkor Ádám János akkori provinciális három fiatal jezsuitát küldött ide,
Forrai Tamást, Szabó Lajost és engem.
– Az iskolai alapításának idei, 25. évfordulóján felemlegetted, hogy a rendben vita alakult ki: Miskolcon kell-e gimnáziumot alapítani, vagy feléleszteni a híres pécsi vagy kalocsai intézményt. A sors
fintora, hogy miközben a kétkedők közé tartoztál, most te igazgatod az intézményt.
– Akkor mindegyik fiatal a kétkedők táborát gyarapította. Azt gondoltuk, ez túl nagy feladat, amit egy újjáalakuló rendnek veszélyes vállalni. Őszintén szólva kicsit úgy éreztük, hogy az idősebb rendtársak a mi bőrünket
„viszik a vásárra”. Amikor 1996-97-ben Lukács Janó rendtársammal meglátogattuk az iskolát, még viccelődtem is
vele: meglásd, villamosmérnökből átképeznek, és hamarosan matematikát fogsz tanítani Miskolcon. Álmomban
sem gondoltam volna, hogy akkor az én jövőmet keressük fel.
– Az azóta eltelt 25 év aztán megmutatta, hogy bár ti, fiatalok úgy éreztétek, az idősebb atyák az
iskolát homokra építették, az intézmény jelene az ő merészségüket igazolja. Ehhez persze nyilván az
is kellett, hogy ki-ki a tudása legjavát beleadja ebbe a negyedszázadba.
– 1998 óta több feladatkörben is megfordultam, így lehetőségem adódott különféle nézőpontokból megismerni az iskolát. Kollégiumigazgatóként kezdtem, de voltam osztályfőnök is, majd amikor Forrai Tamás 2005-ben
elment terciába, átvettem az igazgatói teendőket. A cél egykor is a keresztény értelmiség nevelése volt, ma is
az, s ennek elősegítésében azok a tapasztalatok segítenek a mai napig, amelyeket a diákok és a tanárok között
dolgozva szereztem az utóbbi évtizedekben.
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A magyar jezsuita provincia 110,
a kassai vértanúk 400 éve
Bár évszázadok óta tevékenykednek magyar jezsuiták a Kárpát-medencében, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya csak 110 éve lett
önálló. A hazánkban élő jezsuiták addig az osztrák, majd 1871-től az osztrák-magyar provinciához tartoztak, és a védőszentjükként tisztelt – idén
épp 400 esztendeje kivégzett – kassai vértanúk ünnepén, szeptember
7-én nyerték el a függetlenséget. A több évszázados önállósodási küzdelem után 1909-re sikerült érvényt szerezni annak a jogos kérésnek, hogy
legyen külön magyar provincia, kiválva ezzel az osztrák-magyar rendtartományból. Amint a 35-36. oldalon olvasható írásunkból kiderül, a provincia
immár több mint évszázados története igazolta a döntést, pedig a rendtartomány mögött viharos tizenegy évtized áll.
A kassai vértanúk emlékére a provincia augusztusban zarándoklatot
szervezett a felvidéki városba, a budapesti Jézus Szíve Jezsuita Templomban pedig lapunk megjelenésével egy időben Cserháti Ferenc, a külföldi magyar lelkipásztori szolgálatért
felelős püspök szentmisét mutatott be a kettős jubileum tiszteletére. Ugyanezen alkalommal Bartók Tibor SJ
letette ünnepélyes fogadalmát. (A 36-38. oldalon a hitükért életüket áldozó szentek – egyikük, Pongrác István a
miskolci rendház névadója – történetét elevenítjük fel.)

Személyi változások a Jézus Társasága
Magyarországi Rendtartományában
Vízi Elemér provinciális júliustól több dispozícióról is döntött a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományában. Számos jezsuita új helyen folytatja tevékenységét vagy kap másik (rész)feladatot, és szeptembertől két
jelölt – Tímár Dániel és Török Gellért – is elkezdi a noviciátust Genovában. Mindketten a Sodrás utcai Montserratközösség tagjai voltak az eltelt évben.
Illés Albert SJ július 8-tól a Farkas Edith Szeretetotthon lakója Budapesten.
Lelkipásztori szolgálatot lát el az idősotthonban és kisegít plébániákon.
Hofher József SJ augusztus 1-től a szegedi Bús Páter rendház tagja és kisegítő lelkész, a Keresztény Élet Közössége magyarországi asszisztense.
Szász András SJ július 1-től a Sodrás utcai Xavéri Szent Ferenc rendház tagja.
Horváth Ferenc László SJ augusztus 1-től a miskolci Pongrácz Szent István
rendház tagja, a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumi lelkészségi csapatának munkatársa.
Petrovics László SJ augusztus 1-től a marosvásárhelyi Endes István rendház tagja, P. Tamás Barnával kollégiumi lelkész.
Hiba György SJ július 15-től a Sodrás utcai közösséghez, a Xavéri Szent Ferenc rendházhoz tartozik, és átveszi
a Jezsuita Roma Szakkollégium lelkészi feladatait.
András Attila SJ augusztus 1-től a dobogókői Godó Mihály rendház tagja.
Rigó Jenő SJ augusztus 1-től a miskolci Pongrácz Szent István rendház vice-superiora.
Harai Levente SJ szeptembertől elkezdi a terciát Manilában, a Fülöp-szigeteken.
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Kívül-belül megújul
a pesti Jézus Szíve-templom
Az április végén kezdődött felújítási munkálatok lapzárBankkártyás persely
tánk idején fejeződnek be a Mária utcai templomban
A hagyományos adakozás alternatívájaként hazánkban
és egykori rendházban. A nagyszabású Csávossy-progelsőként a jezsuiták pesti Jézus Szíve-templomában állíram keretében kicserélték a teljes tetőhéjazatot, valatottak üzembe bankkártyával használható persely-termimint padlótól a mennyezetig megtisztultak, illetve
nált. A július eleje óta működő készülék segítségével 500,
megújultak a főhajó belső burkolatai. Újrakábelezték
1000, illetve 3000 forintot lehet adományozni.
A Jezsuita Nyolcas misére járó fiatal felnőttek visszajelzéa templom elektromos hálózatának jelentős részét,
seiből tudja Horváth Árpád SJ templomigazgató, hogy az
padlófűtést kapott az oltártér, a szentély mögötti teifjabb nemzedékeket a megszokott eszközökkel nemigen
tőtérben megbúvó, zegzugos egykori kiskönyvtár és
lehet bevonni a támogatók körébe, hiszen készpénzt többtársalgó pedig tágas és világos közösségi irodává alaségük nem hord magával. A terminál ötlete ebből szülekult. A szentély új bútorzata és a főhajó díszkivilágítátett meg; a jezsuitáknál a szertartás közbeni perselyezés
sa szeptember elejére készül el, januárban elbontott
egyébként sem szokás, ugyanis Szent Ignác megtiltotta,
orgonánk pedig lapunk megjelenésével egy időben
hogy a Jézus Társasága szentmiséin az imádság és a pénzcsörgés összemosódjon.
szólal meg először újra – egyelőre még a műhelyben,
de rövidesen visszafoglalja megérdemelt helyét a karzaton. Emellett az őszi szezonkezdetre befejeződik a hittanórák, imaalkalmak és baráti találkozók helyszínéül
szolgáló Közösségek terme felújítása, és a sekrestye-fogadótér átrendezése is. A megújult templom megáldására
szeptember 7-én, szombaton került sor, a Kassai vértanúkat és a provinciaalapítást ünneplő jubileumi szentmise
keretében.
Megújult burkolatok a
főhajóban: cseréltük
a padlószőnyeget,
kijavítottuk a hiányzó
liliomos cementlapokat,
és megtisztultak a falak.
Az orgona helye még üres
a karzaton

A Mária utcai egykori rendház rendbe hozott tetőterébe a
Szentjánosbogár Egyesület fészkeli be magát ősztől

A Wegenstein orgonagyár 1910-es évekbéli stílusában
újragyártott regiszterkapcsoló-porcelánok
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hírek

Szentmise a budapesti Szabadság hídon
„A lehető legszebb katedrálisban vagyunk” – kezdte Sajgó Szabolcs SJ azt a
szentmisét, amelyet július 28-án mutatott
be a – hónap hétvégéire lezárt – budapesti Szabadság hídon. Nagy Bálint SJ
mellett az alkalmon Hernandez Elmer
Fülöp-szigeteki verbita és a Ghánából
érkező Michael Karikunel szalézi atya koncelebrált. A főváros történetében egyedülálló liturgiát a kulturális programoknak
helyet adó Szabihíd szervezői, a Város és
Folyó Egyesület, valamint a Pro Progressione kezdeményezte. A becslések szerint a
misén több mint ezren vettek részt.

Iskolába gondok nélkül – adománygyűjtés
a menekültcsaládok gyermekeinek
Iskolába gondok nélkül nevű telefonos adománygyűjtő kampányukkal augusztus 1-től december 31-ig a Jezsuita Menekültszolgálat munkáját segíthetik, hogy a támogatásukban Magyarországon élő menekültcsaládok gyermekeinek az iskoláztatás könnyebb legyen. Ehhez csak
tárcsázni kell a 13600-as számot, majd megadni a 07-es kódot. (SMS-ben a 07-es számot üzenetként beírva kell elküldeni.) Egyetlen hívás vagy SMS 500 Ft támogatást ér! Átutalással is támogathatják kampányunkat a Jézus Társasága Alapítvány Menekültszolgálat missziójának segítésére
létrehozott 10702019-18064333-52900004 (CIB Bank Zrt) számú bankszámlaszámán.
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A Jézus Társasága Alapítvány
beszámolója
2014-től kezdődően adománygyűjtő tevékenységünkről részletes beszámolót készítünk,
hogy támogatóink követhessék, milyen kiemelt célok megvalósításán dolgozunk, milyen
forrásokat hasznosítottunk. Hálásan köszönjük adományozóinknak, hogy a Jézus Társasága Alapítványon keresztül nagylelkűen támogatták a rendtartomány különféle területeken végzett munkáit. Külön köszönet illeti a
M. I. N. D. olvasóit és valamennyi követőnket, hogy az év során meghirdetett három kampányunk (Konstruktív
életvezetés, Segítsen, hogy ösztöndíjjal támogathassuk szakkollégistáinkat!, Jezsuita Szociális Alap) népszerűsítésében, sikerre vitelében részt vettek. Az alapítvány honlapján részletes beszámolót olvashatnak az elmúlt évben
befolyt adományok felhasználásáról (http://jta.jezsuita.hu/rolunk/atlathatosag/). Isten fizesse meg százszorosan
felajánlásaikat!

A Management by Jesus őszi programjai
MbJ Villásreggeli-sorozat
Multik Magyarországon és az inkulturáció
Előadó: Kiss Kornél • Időpont: szeptember 11. 8:00-9:30
A japán példa – Red Baron Hungary Kft.
Előadó: Forintos Péter • Időpont: november 6. 8:00-9:30
Az amerikai példa – iEurope Capital
Előadó: Czirják Róbert László • Időpont: december 11. 8:00-9:30
Helyszín: Loyola Café, Budapest
IV. MbJ-szimpózium
Utánam az özönvíz? Utódlás a családi vállalkozásokban
címmel konferencia Budapesten
Előadók: Boross Dávid, Holman Attila, Kelényi-Szamos Gabriella,
Kiss Ulrich SJ, Dr. Málovics Éva, Szepesi Balázs, Dr. Wieszt Attila
Időpont: október 11. 9:30-16:45
73. MbJ-szeminárium
Időpont: október 17–20. • Helyszín: Balatonfenyves
Bővebb információk és regisztráció a programjainkra: www.mbj.hu
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jezsuita művek

Nem csak
középiskolás fokon

Szelenge Judit –
Szőnyi Szilárd

Viszontagságos körülmények között jött létre 25 éve – hogy aztán a jezsuiták egyik zászlóshajójává
nője ki magát a miskolci Fényi Gyula gimnázium. Összeállításunkban felelevenítjük az intézmény
hőskorát, majd tanárok, diákok segítségével bemutatjuk a Jézus Társaságának egyetlen magyarországi középiskolája, a Jezsu főbb értékeit.
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Három közösség temploma

Fotók: Majó Márk

Fényi Gyula arcképe

Miskolcon a nyári áthelyezések alkalmával a hívek körében nem szokott
lenni aláírásgyűjtés, hadd maradjon a papjuk – az Isteni Ige templomában
a közösség megszokta a váltásokat. Az ide járók saját bevallásuk szerint
tudják, hogy bár hiányozni fog a távozó atya, az új jezsuita is kiemelkedő lesz valamiben. A Jezsu épületegyüttesének ölelésében álló templom
plébánosa 2017 óta Rigó Jenő SJ, aki leginkább a szentírásmagyarázat karizmájával szolgál. Prédikációi alatt nem ritka, hogy a hívek egy-egy szívbe
markoló mondat után sorra állnak fel a padokból, és a gyóntatószékhez
mennek. Ott pedig Csókay Károly SJ várja őket, és 93 év alatt óriásira nőtt
szívével mindenkit meghallgat.
Amikor utóbbit a tevékenységeiről kérdezzük, legyint: „Már öreg vagyok, nem tudok olyan sokat dolgozni, mint régebben. Misék alatt persze
gyóntatok, meg hetente a pszichiátriára megyek a betegekhez, a hospiceba, és az öregotthonba is, elsőpénteken pedig a betegekhez áldoztatni.
Ha kell, temetek, és sokan jönnek hozzám lelki beszélgetésre.”
Károly atyát, ha esik, ha fúj, szinte minden nap ott látjuk az iskola és a
sportcsarnok építkezésein mobiltelefonjával fényképezni. Az egykori chilei misszionárius és templomépítő fotós dokumentációt készít az épít
kezés szakaszairól, és közben az evangéliumot hirdeti a munkásoknak.
De nem csak az itt szolgáló papság karizmái miatt különleges a plébánia. „Az Avason nem megkopott a kereszténység, hanem szinte nem is
volt jelen. Vagyis szinte a nulláról kell kezdenünk az evangelizációt, e tekintetben a 30 ezer fős lakótelep missziós terület” – magyarázza Rigó Jenő.
A kezdeti, 90-es évekbeli lelkesedés után mára szembesülni kellett azzal,
hogy ez tényleg „lelki ugar”. A hőskorban Károly atya és társai például lakásokba becsengetve a személyes megszólítással próbálkoztak, de jobbára
elutasításra találtak, ezért új eszközöket kellett keresni. Az evangelizáció jóvoltából a templomba 300-500 fős közösség jár, köztük nem csak avasiak.
Az épületet három közösség használja: a római és a görögkatolikusok, valamint a jezsuita gimnázium, mely szerves része a plébánia küldetésének.
Jelenleg a templomban is felújítás zajlik, mely a világítás korszerűsítését és
a fűtés kialakítását célozza. „Általuk a liturgikus tér igényesebbé, inspirálóbbá válik, így könnyebb lesz a lelket Istenhez emelni” – összegez Rigó Jenő.

„Mi a közös a magyar jezsuiták három zászlóshajójában: a dobogókői
lelkigyakorlatos központban, a
pesti Párbeszéd Házában és a miskolci Fényi Gyula gimnáziumban?”
– teszteli rendtörténeti ismereteinket utóbbi intézmény egykori igazgatója, Forrai Tamás SJ, amikor a
Jezsu hőskoráról kezdjük faggatni.
A válaszra csak kis rávezetéssel
sikerül rájönnünk. Mindhárom
egység emberileg szinte lehetetlen
körülmények között, olykor az istenkísértés határát súrolva jött létre
– hogy aztán mindegyiküket sikerüljön felvirágoztatni, és megkerülhetetlen intézménnyé tenni.
A provincia 1990 után az 1950-ben a rendtől elvett zugligeti Manréza lelkigyakorlatos központot (jelenleg
a Nemzeti Nyomozó Iroda székhelye) szerette volna visszakapni, ám erre nem nyílt lehetőség, így csereingatlanként jutottak a dobogókői épületegyütteshez, és abból kellett, sok viszontagság árán, kihozni a legtöbbet.
A Horánszky utcában álló komplexumnak pedig csak a magját igényelték vissza, ám megkapták a tömb többi
részét is, és itt az okozott kihívást, hogyan hasznosítsanak jól egy ekkora területet. Ami Miskolcot illeti, az akkori
fiatal rendtagok szinte egyként kételkedtek benne, hogy az 1989-ben újjáalakuló, erőforrásokban szűkölködő
provincia vezetője, a néhai Nemesszeghy Ervin SJ jó döntést hozott, amikor elvállalta egy számukra szűz terepen
az iskola működtetését. (Mások azt firtatták, miért nem a jezsuiták legendás pécsi vagy kalocsai gimnáziumának
újraélesztését tűzi ki célul.)
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Csókay Károly SJ

jezsuita művek
Akiről holdkrátert neveztek el

Szomszédok:
épül az Isteni Ige
temploma 1990-ben

Valójában ugyanakkor nem a jezsuiták terveztek középiskolát Miskolcra,
hanem kényszerhelyzetben kaptak felkérést a működtetésre. A nyolcvanas
évek közepén Seregély István néhai egri érsek a bencésekkel kezdett álmot
szőni egy oktatási és lelkipásztori központ alapítására a város Avas lakótelepén. Az elképzelésnél ott bábáskodott Velkey László gyermekorvos, azon
független (értsd: nem a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja) képviselők
egyike, akik 1988-ban először kerülhettek be az Országgyűlésbe. (Ma több
családtagja az iskola tanára.) Mivel azonban a Benedek-rendiek – mert nem
tudtak volna elegendő szerzetest küldeni, illetve akkorra inkább a monasztikus életformát akarták erősíteni – a megvalósításban már nem vettek részt,
az érsek a kilencvenes évek elején megkereste a jezsuitákat.
A helyszínen először az Isteni Ige templom készült el, a tervek szerint
a római és görögkatolikusok, valamint a reformátusok és evangélikusok
közös használatára. A protestáns közösségek végül lemondtak a bekapcsolódásról, így a szentelés 1992-ben
nélkülük történt. Az épület elhelyezkedése sajátos: miközben lakótelepi misszió céljára hozták létre, hátat
fordít a panelházaknak, ezzel erősítve a bensőséges közösségi tereket teremtő, ugyanakkor várszerű képet
sugárzó tervezői elképzelést. A 2000-es évekre aztán a hozzáépítéseknek köszönhetően az iskola és templom épületegyüttese jobban megnyílt, hogy hívebben követhesse az ignáci pedagógiai víziót.
Az 1994-ben nyolcosztályos gimnáziumként létrejött, majd 2006-ban négyosztályos középiskolai év
folyammal bővülő iskola alapkövét a templom felszentelése napján helyezték el. Az intézmény, mivel erős
természettudományos karakterrel indult, nevét Fényi Gyuláról kapta – arról a jezsuitáról, aki egykor a rend
kalocsai gimnáziumának tanára és csillagásza volt. Anno alig akadt a világon olyan csillagászati szakmunka, mely ne hivatkozott volna rá, s rajzai még angol középiskolai tankönyvekbe is belekerültek. Sőt egyike
annak a 35 jezsuitának, akiknek nevét kráter örökíti meg a Holdon – nem csoda, hogy távcsövét a miskolci
gimnázium aulájában állították fel.

Bátorság vagy vakmerőség?
„Mivel a jezsuiták nem értenek a lányneveléshez, legyünk fiúiskola” – eleveníti fel a kezdeteket Holczinger
Ferenc SJ jelenlegi igazgató (1998 és 2007 között kollégiumi vezető). A terv azonban rögtön módosult, és az
intézmény első, 73 fős évfolyama koedukáltan, azon belül viszont – később egyesített – fiú- és lányosztályokkal
indult. (Ma már több mint 800 diák jár ide.) „A döntésben szerepet játszott, hogy tekintettel akartunk lenni egyik
szakmai partnerünk, a Miskolci Herman Ottó Gimnázium szempontjaira. Ők ugyanis vegyes iskolaként működnek, és ha mellettük fiúgimnázium alakul, azzal felborulhatott volna náluk a nemek egyensúlya” – magyarázza
a mai Jezsu egyik olyan tanára, Lőveiné Árva Melinda, aki az alapítás óta itt dolgozik.
De honnan tudták az iskolaszervezők, hogyan kell jezsuita gimnáziumot működtetni, miután az ötvenes évekre a kommunisták felszámolták a rend magyarországi oktatási intézményeit? Egyrészt a pécsi Pius és a kalocsai
Szent István gimnázium még élő öregdiákjaitól, illetve osztrák és német társintézményektől, ügyelve arra, hogy
se a múltat ne akarják egy az egyben feltámasztani, se szolgaian másolni a külföldi modelleket.
Az igazgató kezdetben Horváth Tibor SJ, majd 1996-tól Nemesszeghy Ervin SJ volt. A sors fintora, hogy 1998ban az a Forrai Tamás SJ került az intézmény élére, aki annak idején fiatal társaival együtt vakmerőségnek tartotta
az elképzelést. „Izgalmas volt megélni, hogy Isten, ha hajlandók vagyunk munkatársául szegődni, miként képes
termőre fordítani a leglehetetlenebbnek tűnő helyzeteket is – mondja a ma a torontói Szent Erzsébet plébániát
vezető jezsuita. – Utólag az is egyértelmű, hogy az alapítás klasszikus jezsuita alapelvek jegyében történt. Amikor
a rendnek egy misszió elindításáról kell döntenie, az ignáci megkülönböztetés jegyében a legtöbbet az nyom a
latba, hogy az adott helyen van-e valamiben valódi hiány és meghívó szándék. És ha van, akkor bízhatunk Istenben, hogy a többit megadja hozzá.”
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Hogy a lélek utolérjen

A Jezsu lelki erőműve

Az iskola negyedszázados történelmét több szakaszra bonthat„Célunk, hogy mindenkit egy lépéssel köjuk. Az 1993-1994-es év a bátor
zelebb segítsünk Istenhez” – összegzi a
kezdésé, majd fokozatosan kiépült
gimnázium iskolalelkészségének küldetéaz alapinfrastruktúra. Az 1998 és
sét Elek László SJ. A Balaton közepén ülünk
2006 közti esztendőket a szakmai
a lelkészségi csapat tagja által kormányzott
reflexió és elmélyítés határozta
vitorláson, a nagylelkű hajótulajdonos lakmeg, hogy aztán a következő korhelyére utaló svéd felségjelzés és jezsuita/
szak – 2010 óta immár Holczinger
jezsus zászlók alatt. Az ifjú rendtag többheFerenc SJ igazgatósága mellett
tes szabadságát zavarjuk meg, hogy tevé– a növekedés jegyében teljen.
kenységükről érdeklődjünk. Igaz, esetében
Mindennek köszönhetően a kiváa vakáció is része a lelkipásztori, nevelői
lósági rangsorban a Jezsu Miskolc
munkának, hiszen nemrég fejezte be a
közel harminc középiskolája között
miskolci diákoknak tartott vitorlástábort,
évek óta a második helyet bérli, s
a nyáron is megélve az iskolalelkészségi
az ország egyházi közoktatási incsapat tevékenységének egyik vetületét: a személyes találkozást és
tézményei között is az élbolyban
minőségi időtöltést a tanulókkal.
(idén a 6. helyen) szerepel. A száz
A másik két vetületet a lelkészségi programok – például reggeli
legjobb hazai középiskolát bemuima az iskolarádióban, kirándulás vagy éppen éjszakai lelkigyakorlat a
tató HVG-listán szintén rendre előBükk-fennsíkon – és a folyamatos, megszólítható jelenlét adják. A csapat
kelő, 2019-ben a 45. helyen áll, de
tagja még Rivasz-Tóth Kinga igazgatóhelyettes, a másik lelkészi poszton
például a történelem tantárgyat
pedig épp most van váltás: Petrovics László SJ a marosvásárhelyi rendtekintve az első tíz között szokott
házban folytatja, és helyét Horváth Ferenc SJ veszi át.
szerepelni. Igaz, az iskola vezetése
Balatoni házigazdánk nemrég végezte el a mentálhigiénés lelkigonfigyelmeztet: mivel a besorolásnál
dozó
továbbképzést, így tudományos felvértezettségel is képes a diáa sikeres budapesti egyetemi felkok
életkori
és egyéb sajátosságait szem előtt tartva tevékenykedni.
vételi többet nyom a latban, mint
„Vezérelvünk, hogy semmit sem csinálunk egyedül, mindent csapatban
a vidéki továbbtanulás, a nem főigyekszünk végezni” – mondja, hozzátéve: sok jelképet és az összes érvárosi iskolák hátrányban vannak,
zékszervet megszólító eszközöket alkalmaznak, legyen az gitáros vagy
még ha diákjaik kiválóan érettgregorián ének, gyertyafény a hajnali rorátén, olykor füstülő, mert úgy
ségiznek is. De ennél fontosabb,
tapasztalják, a diákok fogékonyak az ilyen szimbólumokra. Az iskolai
hogy ezek a rangsorok a tanulmálelkinapok szervezésekor összegyűlt tapasztalataikat és ötleteiket, legnyi eredmények alapján készülnek,
jobb gyakorlataikat pedig épp most rendezik kötetbe, hogy akár más
és nem adnak számot arról a sokintézmények is meríthessenek belőle.
színű közösségi és személyiségfejlesztő munkáról, ami például a
Jezsuban folyik.
Az utóbbi esztendőket az építkezés jellemezte, aminek köszönhetően idén májusban átadták a Seregély
Istvánról elnevezett, tanteremnek, rendezvényhelyszínnek használható épületrészt, a Közös-Tér tornacsarnokot,
a Velkey László nevét viselő három új természettudományi szaktantermet, az iskola emellett közösségi helyiségekkel, külső-belső lépcsőkkel, terasszal és újabb napelem-kapacitással bővült.
Mivel az építkezés rengeteg energiát emésztett fel, a most következő évek bizonyosan arra fognak szolgálni, hogy a tanárok, diákok hagyjanak időt „a léleknek utolérni a testet”, vagyis belakják az új tereket, és méltó
tartalommal töltsék meg az új kereteket. Ehhez jó alapul szolgál a gimnázium már most is sokszínű, értékekben bővelkedő tevékenysége, melynek főbb elemeiről a következő oldalakon olvasható „Jezsupédiánkban” a
pedagógusok és az egyes évfolyamok tanulói adnak számot.
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Varga Péter magyartanár

Hogyan igazít el az irodalom a mai életben?
Ha nem döntöttem volna 16 éve úgy, hogy jezsus diákoknak fogok irodalmat tanítani, ma bizonyára szakács lennék. Ismerném a brassói aprópecsenye receptjét, de tennék bele egy csipet borsikát, s az étlapomon szerepelne
az is, hogy az ételeket kinek ajánlanám. Ilyenek, mint Cukkinis lecsó (fiatal pároknak) vagy Vaddisznópörkölt
(merengő apukáknak), Szilvakrémleves tejszínhabbal (kialvatlan anyukáknak). Sőt az étlapok mellett ott állnának
az ételeim receptjei, amiket bárki megnézhet, lefotózhat és akár otthon megfőzhet.
Ha a diákok arról kérdeznének, mi értelme irodalmat tanulni, akkor szívesen válaszolnám, hogy semmi. Azt
mondanám, az olyan, mint receptekről beszélgetni. De ettől nem lakunk jól. Irodalmat „csinálni” jó! Na, annak
van értelme, az olyan, mint a főzés. Oké, ott a recept, de igazából én döntök. Ha akarok, teszek még bele valamit,
csavarok rajta. Nézem, ahogyan változik, folyamatosan kóstolok. És a végén? Izgalmasan tálalok. Figyelem, ahogy
valaki megkóstolja. Ízlik neki! Ez az! És egyszer csak azt mondja, finom!
A főzés bármi lehet, a lényeg a produktum. Az a legnagyobb kihívás, hogy milyen „terméket” lehet készíteni
mondjuk egy József Attila-versből. Legyen belőle plakát? Reklámszöveg egy vidéki klinika portáján elhelyezett
prospektusban? Rapszöveg, slam poetry, rövid szpícs, telefonbeszélgetés, interjú, egy sci-fi bevezetője? Miért
nem kérdezem meg a diákokat? Tanár úr, a Talán eltűnök hirtelen… című versből legyen egy tárgyalás védőbeszéde. És abban a pillanatban elkezdünk a versről beszélgetni. Nem tanulunk, mégis tanulunk. Szétszedjük,
megtaláljuk a hozzávalókat, és főzni kezdünk. Megtaláljuk azt a valamit, amitől egyedi, amitől a sajátunk lesz. És
mi értelme van? Az, hogy jóllakunk! Nem a testünk. A szellemünk. Az irodalom szellemi táplálékkiegészítő.
Ha a diákok arról kérdeznek, mi értelme irodalmat tanulni, akkor szívesen válaszolom, hogy ezen keresztül gondolkodó emberré válunk. Olyanná, aki megérti egy szerződés szövegét, és nem írja alá, ha számára előnytelen.
Megérti a használati utasítást, így évekkel tovább tud használni egy terméket. Vagy 41 évesen megáll egy Lackfi
János-sornál: „Úgy megszorultam, mint falban a tipli”. Ehhez kívánok jó étvágyat!
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Földházi Tamás, a történelem munkacsoport vezetője

Mit üzen a történelem a jelennek?
Az 5-8. osztályban az a fő cél, hogy a diák szeresse meg a történelmet, ezért ez a korosztály játékos formában
tanul. Persze vannak jegyek is, de a diákok itt elsősorban rajzolnak, maketteznek, eljátszanak csatákat, vagy éppen
korhű ruhákba öltözve élik bele magukat a múltba.
A kilencedikesek az országban egyedülálló módon szabadon választhatják meg a történelemtanárukat. A modell zászlóshajója a 11-12. évfolyamos történelemtagozat, ők heti öt órában tanulnak, és ez meg is mutatkozik az
eredményeinken: a középiskolák rangsorában e tárgyban rendre az első tízben vagyunk.
A legfontosabb azonban, hogy az órát ne csupán múltbeli események felsorolásának tekintsük, hanem vizsgáljuk meg, a tényekből milyen összefüggéseket lehet tetten érni, és milyen tanulságot lehet leszűrni belőlük a ma
számára. Vegyük példának a szabadság, egyenlőség, testvériség hármasát. Az órákon felelevenítjük, hogy ezen
eszme jegyében milyen társadalomkísérletek történtek az évszázadok során, és e próbálkozások mit tanítanak a
jelen kor emberének.
Az órákon emellett hazaszeretetre próbálunk nevelni, és állásfoglalásra biztatjuk diákjainkat értékek mellett
vagy ellen. Ebben az értelemben nincs semleges történelemoktatás, hiszen például a kommunizmushoz való
viszonyulásunkban sem lehetünk pártatlanok. Az órákon a politika is szóba kerül, de nem agitációt folytatunk,
hanem a közéleti érdeklődés felkeltése, a kritikai gondolkodás fejlesztése a cél; például politikai beszédeket elemzünk, és rávezetjük a diákokat, hogyan lássanak a szavak mögé. Fontos ez, hiszen a jövő elitjét képezzük, és ha ők
nem tartják rajta a szemüket a közszereplőkön, akkor ki más fogja megtenni helyettük?
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Velkey Balázs igazgatóhelyettes

Mi tette modellé a Jezsu szeretetszolgálatát?
Amikor 2002-ben az első évfolyam végzett, a jezsuiták úgy látták, a diákok akadémiai, közösségi fejlesztése, a lelki
gondoskodás jól alakul, de nincs határozott program a „másokért élő ember”, a szociálisan érzékeny és gondoskodó ember nevelésére. A jezsuitákban megfogalmazódott, hogy szükség van egy olyan programra, amely hozzájárul az „adás örömének” és az elfogadás képességének megtapasztalásához, így segíti az önismeret fejlődését
is. Forrai Tamás atya clevelandi tapasztalatai már gyakorlati ötleteket jelentettek, majd Holczinger Ferenc atyával
tervezgetve, beszélgetve az egyhetes program helyett a folyamatos feladatvállalás, a rendszeres, legalább hét
hónapon át tartó szolgálat mellett tették le a voksukat. Ez máig így működik.
Az eleinte Arrupe-programnak, majd szeretetszolgálatnak nevezett kezdeményezéshez először rendszeresen
végezhető, személyekhez kapcsolódó feladatokat kellett találnom, hogy így valóban megteremtsük az emberekkel való találkozás lehetőségét. A program „önkéntesen kötelező” jellegű. E paradoxon feloldása abban áll,
hogy a lehetőségek közül minden diák maga választja meg, milyen szolgálatot végez. Az ellentmondás feloldódik abban is, hogy számonkérés helyett a tapasztalatok megosztása során a tanulók egymás beszámolóit hallgatva értékelhetik önmagukat. Ez sokkal hatékonyabb, s valóban hozzájárul az önismeret, a jellem fejlődéséhez.
Volt olyan diákunk, aki saját bevallása szerint csak négyórányi szolgálatot végzett – miközben a többiek akár
negyvenet –, de a záró reflexió hatására kísérőnek jelentkezett a fogyatékkal élők nyári táborába.
A szeretetszolgálat beépült a pedagógiai programunkba. Kezdeményezésünket átvette néhány katoliDiákok szeretetszolgálaton
kus iskola, felfigyelt rá a sajtó, s egyre nagyobb lett az
érdeklődés iránta. Hoffman Rózsa oktatási államtitkár
jóvoltából a 2011-es köznevelési törvény bevezette a
kötelező Iskolai Közösségi Szolgálatot, 2016-tól pedig
immár az érettségi előfeltétele lett, hogy a nappali
tagozatos középiskolások legalább 50 órás szociális
munkát végezzenek.

Köllő András kollégiumi vezető

Hogyan nevel teljes
embert a kollégium?
Kollégiumunk fő célja az ignáci értelemben vett teljes ember nevelése, mely a lelkiségen, a közösségépítésen és
a szellemi javak gyarapításán alapszik. Nagy hangsúlyt helyezünk a lelki élet fejlesztésére, így napjainkat meg
határozzák az esti imák és a szerdai szentmisék is. A jezsuiták jelenlétének köszönhetően a tanulóknak nem csupán gyónásra van lehetőségük, de lelki beszélgetésekre is.
A kollégiumban a diákok elsajátíthatják a közösségi együttélés szabályait: a másikra való odafigyelés, az alkalmazkodás, egymás segítése olyan értékek, amelyek végigkísérik az embert egész életében.
Arra is törekszünk, hogy mindenki megkapja a fejlődését elősegítő személyes törődést. Célunk, hogy a kollégisták olyan igényes felnőtté váljanak, akik törekszenek a „magis”-ra, a többre, a jobbra, akik tisztában vannak
gyengeségeikkel és erősségeikkel, s akiknek fontos, hogy ne csupán önmagukért, de másokért is éljenek.
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Bencsné Kovács Krisztina, a Szülői Közösség vezetője

Miként működik együtt a szülő és az iskola?
Az iskola nem automata, ahova beadunk egy cukin mafla kis ötödikest, aztán nyolc év múlva kisétál egy tökéletes, művelt, kiegyensúlyozott, céltudatos, gyönyörű ifjú felnőtt, hogy meghódítsa a világot. Ezért nem szabad
elfelejteni, hogy a nevelés csak a gyerek-szülő-pedagógus hármasának együttműködése esetén lesz sikeres.
A szülők a gyerekek otthoni nevelésén túl részei az iskolai közösségnek. Egyrészt már a felvételin megtapasztaljuk
a személyes törődést, s gyerekeink itteni évei meghatározóak a család számára, hiszen velük együtt mi, szülők is „beülünk” az iskolapadba. A szülői lelkinapok, lelkigyakorlatok, családi (vagy épp nagyszülőknek szóló) misék, nevelési
témájú előadások, zarándoklatok mind erősítik a lelkiségünket, és óriási közösségépítő lehetőségek. Emellett átadjuk, megtanítjuk az új családoknak
az iskolai hagyományokat, így a báAz iskola tanári kara
lok, mise utáni agapék, ballagások,
hálaadások, ajándékozások, zarándoklatok hagyományai és keretei
tovább élnek.
A szülői közösség aktív tagjai igyekeznek minél többeket bevonni a
közös munkába. Ennek megvan az
eredménye: míg például a szülői
lelkinapokra eleinte alig 2-3 ember jött el, mostanában gyakran
60-70-en vagyunk. Sőt, alakulóban
van egy „alumni szülők” csoport is,
mert a már végzett diákok családja
továbbra is része szeretne maradni
a jezsus közösségnek.
Sport az iskolaudvaron

Molnár Attila, a testnevelési munkacsoport vezetője

Mennyiben segíti a sport
Az ignáci pedagógiát?
A másokért élő ember nevelése a társas mozgások alkalmával különösen
jól megvalósulhat, hiszen itt nagy szerepe van a sportszerűségnek, a csapatszellemnek, a keresztény értékrend gyakorlati megélésének. A többi
tantárggyal szemben a testnevelés nemcsak az intellektus szintjén adja át
ezt az életmodellt, hanem szinte ösztönössé, zsigerivé teszi. A páros, csoportos és csapatjátékok közben látványosan és gyorsan kerülnek felszínre
egyes nevelési, magatartási problémák, és a diákok azonnal visszajelzést
kapnak a nevelőtől és a társaiktól. A versenyek pedig alkalmat adnak arra,
hogy megtanulják a vereséget méltósággal, a győzelmet alázattal elfogadni.
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Kínai a Jezsuban
A Jezsu nyelvoktatási
palettájának színfoltja a
7-12. évfolyam számára
meghirdetett Kínai Nyelvi
Program,
András Attila SJ
koordinátorsága
mellett. Az anyanyelvi
tanárokat felvonultató
kurzus egyben felkészít
a kínai állam által is
elfogadott HSK és a HSKK
nyelvvizsgára, melynek
fokozatai megfelelnek
a Magyarországon
is alkalmazott A1-C2
szinteknek. Emellett
a program keretében
lehetőség nyílik eljutni
Kínába, nyári táborokba
és kurzusokra, és
ösztöndíjakat lehet
nyerni cserediákprogramokhoz, sőt teljes
egyetemi képzéshez is.

Rivasz-Tóth Kinga igazgatóhelyettes

Mi köti a világ jezsuita
iskoláihoz a Jezsut?
A világ 70 országának 2300 jezsuita iskolájában kétmillió diák tanul az ignáci pedagógiai elvek, s egyben
a nemzeti sajátosságok szerint. Gimnáziumunk tagja a 168 jezsuita iskolából álló európai szervezetnek
(JECSE), melynek programelőkészítő bizottságában
Holczinger Ferenc igazgató is részt vesz. Tagságunk
lehetővé teszi, hogy rendszeresen igazgatói és iskola
lelkész-találkozókon, konferenciákon, továbbképzéseken, tanári és diákprogramokon lehessünk jelen. Közös
a pályázati rendszer, és tanulóink számos projektben,
csereprogramban vesznek részt. Észak-Amerika és Ázsia több jezsuita középiskolájával is kiépülőben van az
együttműködés, ezért nagy hangsúlyt fektetünk az idegennyelv-oktatásra, hogy diákjaink eredményesebben
vehessenek részt ezeken a programokon.
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Soltész Ágnes pályaválasztási tanácsadó

Mi segíti a diákot a pályaválasztásban?
Manapság nem könnyű a pályaválasztás. A divatos
foglalkozások vonzása mellett ott vannak a szülői elvárások, és nem kevésbé fontos, hogy a jövendőbeli
foglalkozás milyen jólétet kínál majd. Az iskola igyekszik segíteni a döntésben: a pályaorientációs hétvégék,
előadások, a személyes kísérés és az élet több területét
bemutató programok orientálják a tanulókat
Diákjaink 50-60 százaléka Budapesten tanul tovább
– jellemzően az ELTE-n, a Pázmányon, a Corvinuson
vagy a Semmelweis Egyetemen –, népszerű a Miskolci és a Debreceni Egyetem is, és mindig akad, aki
külföldön folytatja. A jogi képzés szintén sokakat vonz,
többen választják a gazdasági, mérnöki vagy a tanári
pályát, divatos lett a pszichológia, és akad, aki hittudományi főiskolán tanul tovább.
Ma már emelt szintű érettségi nélkül szinte lehetetlen sikert elérni, ezért diákjaink bátran vállalkoznak rá;
emellett ma már jószerivel minden jezsus egy, gyakran két nyelvvizsgával indul a felsőoktatásnak. A jelentkezők
95 százaléka felvételt is nyer. Erre büszkék vagyunk, ám akkor lehetünk igazán elégedettek, ha volt diákjaink a
társadalom hasznos tagjaivá válnak, s hűséges házastársak, jó szülők és a munkában is örömüket lelő, boldog
emberek lesznek.

Nyilas Kálmánné negyedszázados szolgálata
Hűséges, fáradságot nem ismerő szolgálatáért, segítőkészségéért, a gyerekek életében betöltött szerepéért, emberi példájáért, az iskola értékrendjét
képviselő, tanúságtevő magatartásáért a jezsuita gimnázium a Fényi Gyula
Díj ezüst fokozatát adományozta Nyilas Kálmánnénak, amikor a Jezsu fiúkollégiumában végzett 23 évnyi takarítói szolgálat után idén nyugdíjba ment.
Az évzárón percekig, templomban ritkán hallható hangerővel éljeneztek a
diákok, amikor Holczinger Ferenc SJ igazgató átadta az elismerő oklevelet
és plakettet.
Katika néni a kezdetek óta nélkülözhetetlen szereplője volt az iskolának. Végigkísérte egy sor jezsuita pályakezdő lépéseit, ha kellett, szendviccsel, süteménnyel segítette ki az állandóan éhes kollégistákat, bánatukban vigasztalta őket, együtt örült a sikereiknek, szükség esetén ápolta
a lelküket. Nem csoda, hogy kis fémdobozában rengeteg tablóképet
őriz, amit a végzős diákoktól kapott köszönetként, némelyikük hátán a felirattal: anyjuk helyett anyjuk volt
az iskolai évek alatt.
„Bezzegkatikanéni nem akarok lenni, így az utánam jövő kollégáknak csak annyit szeretnék üzenni: a legjobban az működik, ha a kollégiumra úgy tekintünk, mintha a saját otthonunk lenne, és úgy viszonyulunk a
diákokhoz, mint az édesgyermekeinkhez” – vallja.
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Majó Márk ifjúságvédelmi felelős, iskolai szociálpedagógus

Hogyan működik az iskolai ifjúságvédelem?
Amikor bemutatkozom, hogy ifjúságvédelmi felelős vagyok a jezsuita gimnáziumban, csodálkozni szoktak, hogy
minek, hiszen hozzátok csupa jó gyerek jár... Ez sajnos nem így működik. Iskolánkban több mint 800 diák tanul
– ez 800 sors, 800 élethelyzet, 800 személyiség. Az ifjúságvédelem törvényi követelmény, melynek jegyében
megelőző, helyzetkezelő és jelző feladatokat látunk el. A gimnáziumban az iskola munkatársaiból és a miskolci
gyermekjóléti intézmény képviselőjéből álló héttagú Védelmi Tanács foglalkozik a területtel, találkozik hetente
esetmegbeszélésekre, melyek után megállapítja, hogy milyen szinten van szükség beavatkozásra.
Manapság a gyermekvédelemről hallva sokan a szexuális visszaélésekre gondolnak. Természetesen van estekezelési protokollunk az ilyen esetekre is, ám a terület szakemberei a veszélyek sokkal szélesebb palettájával
foglalkoznak. Az országban szinte egyedülálló eljárásmódunknak köszönhetően elértük, hogy a gyerekek bizalommal fordulnak hozzánk, és megosztják gondjaikat. Ezek közé tartozhat az osztályközösségen belüli konfliktus,
de elmondják, hogyan élnek meg egy válást, párkapcsolati krízist, a kortárs problémákat, és akadhat néhány
extrém eset is.
Sokszor összetettebb beavatkozásra lehet szükség, amikor a gyermek megváltozott viselkedésének oka a túlzott számítógép-használat, családon belüli erőszak, tudatmódosítószerrel vagy személyes adattal történő visszaélés, cyberbullying, káros online tartalmak. Minden olyan téma előkerül nálunk is, amely a most felnövekvő nemzedéket veszélyezteti. Csak az nem mindegy, mikor
és hogyan. Ezért munkánk fontos eleme a megelőzés. Azt valljuk, hogy a nevelés maga kell hogy
legyen a prevenció. Ennek jegyében igyekszünk
felkészíteni a fiatalokat olyan kihívásokra, amelyeket

Nagy Luca, öregdiák

Hogyan
kapcsolódhatnak
a Jezsuhoz a volt
diákok?
Az elmúlt években rendszeressé váltak az alumniközösség számára szervezett, leginkább informális és lelki programok. De szívesen veszünk részt iskolai eseményeken is, melyeken jelenlétünkkel, segítségünkkel igyekszünk
visszaadni mindazt, amit egykor diákként kaptunk.
Évente egyszer ősszel Miskolcon találkozunk egy beszélgetős, táncos estére friss és régebbi öregdiákokkal,
és hagyománnyá vált közös részvételünk a pesti Jézus Szíve jezsuita templom roratéján. Tavaly több mint száz
egykori jezsus jött el a reggeli hatos közös szentmisére, majd az azt követő agapéra. Az elmúlt évek nagyböjtjeiben bekapcsolódtunk a templom keresztútjába is, sőt mi írtuk az egyes stációk imáit. Felemelő, amikor egy-egy
fohászban megemlékezünk közösségünkről és öregdiáktársainkról.
Az elmúlt év legmeghatározóbb eseményeként autóbuszos zarándoklatot szerveztünk a csíksomlyói pápalátogatásra. Itt egyszerre éltük újra az osztálykirándulások, zarándoklatok, közös imádságok élményét, immár nem
kötelező iskolai osztályok formájában, hanem öregdiák-közösségként.
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„Jó nekünk itt lenni”
„Azért szeretek a Jezsuba járni, mert itt egy szuper közösség tagja lehetek, ahol sok barátot szereztem. A tanulás
mellett sok mindenben kipróbálhatom magam a sport és a művészetek területén is.” (Pethő Kinga, 6. évfolyam)
„Az egyik legjobb élményem nyáron a cserkészportya volt. A környék felfedezése közben hiába sétálsz több órán
át, mégis jól érzed magad. A portya után mindig jólesik a vacsora és egy nagy alvás.” (Kruzsely Ádám, 7. évfolyam)
„A Jezsu nyitott az új lehetőségekre. Én például nagyon örülök annak, hogy a hetedik év elején fel lehet venni
a kínai nyelvet. Kínai oktatóink angolul tanítanak, így miközben a kínai szókincsem gyarapszik, bátrabban merek
angolul beszélni.” (Polák Panna, 8. évfolyam)
„Az elmúlt évben mind a tanulmányok, mind a lelkiség terén hatalmas élményekben volt
részem. Többek között sítáborban,
lelkigyakorlatokon, túrákon vehettem részt. A legjobb talán mégis
az volt, amikor a Tátrában kirándultunk az osztállyal: itt a természet szépségének megcsodálásán
túl fizikai és szellemi kitartásról is
tanúságot tehettünk.” (Imre Eszter,
9. évfolyam)
„A Jezsu életében a jubileumi év
pont úgy zajlott, mint amilyennek
az iskolát láttam, amikor idejöttem:
állandó pörgés, rengeteg ember
munkája, a közösség összefogása,
és ami minden téren jellemző a
Jezsura: a folyamatos építkezés.”
(Gulya Orsolya, 10. évfolyam)
„Tavaly sok akadályt kellett leküzdenünk: vizsgákat, feleléseket. A megpróbáltatások után a csíksomlyói
zarándoklat teljesen kikapcsolt mindenkit. Jó volt az évfolyamtársakkal együtt tölteni ezt a pár napot, a tavalyi év
legmeghatározóbb élménye volt számomra.” (Pető Ákos, 11. évfolyam)
„Számomra a 11. tanév egyik kedvenc élménye a római zarándoklathoz köthető. Elmentünk az osztállyal »megmászni« a Spanyol lépcsőt, méghozzá térdepelve. Mivel viszonylag hosszú lépcsőről van szó, melynek minden fokán
2-3 percet imádkoztunk, a végére már igen fájdalmas volt. De megérte, egyrészt azért, mert elmondhattam, hogy
megcsináltam, másrészt az Istennel való kapcsolatom is sokat fejlődött.” (Bozsik József, 12. évfolyam)
A Jezsu szellemileg és lelkileg is biztos alapot adott. Megtaláltam azokat az embereket, akikre mindig számíthatok, és a barátaimnak tudhatom őket. Megtapasztalhattam, milyen egy olyan közösséghez tartozni, ahol
tényleg önmagam lehetek.” (Vascsák Csenge, idén érettségizett)
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jezsuita művek
Simkó Krisztián biológia-földrajz szakos tanár, jezsus öregdiák

Mi teszi a digitális iskolát?
Seymour Papert szerint az elmúlt századokban a siker kulcsa az volt, hogy csináljuk jól, amit az iskolában megtanultunk. Manapság viszont ha sikeressé akarunk válni, abban kell jónak lennünk, amit nem tanultunk – hiszen a
mai gyerekek közül sokan olyan munkát fognak végezni, ami jelenleg még nem is létezik.
Egy hagyományos órán a tanár leadja az anyagot, és minden diák ugyanazt kapja. A digitális technikák és
az információs, kommunikációs technológiai (IKT) eszközök viszont lehetővé teszik, hogy egy közös kezdőpont
után mindenki önállóan tanuljon. A tudást így a diák aktívan szerzi meg, és nem is ugyanazt a tudást, amit a
padszomszédja.
Az órákon például digitális teszteket oldunk meg, s ezzel a gyerekek azonnali visszajelzést kapnak, nem kell hetekig várni a kijavított dolgozatokra. A digitális osztályteremben pedig egy online felületen kérdéseket tehetnek
fel, anyagokat osztok meg, s beadandókat és dolgozatokat lehet feltölteni. Emellett online feladatokat kapnak
otthonra – nagyon motiváló a gyerekek számára, hogy nem papír atlasz felett ülnek, hanem kattintgathatnak,
mint egy játékban.
Sok tanár azért nem használ digitális eszközt, mert azt hiszi, a diákok ezt a világot úgyis jobban ismerik. Ez nincs
így. Az átlaggyerek játékra, Youtube-videók nézésére és társalgásra használja a mobilját vagy a laptopját, és nem
nagyon ismeri a szövegszerkesztést, a táblázatokat, a diagramkészítést. Jól tud csetelni, de a digitális eszközök
valódi előnyeit nem használja ki, nem is ismeri. Ezen szeretnénk változtatni, miközben persze nem dobjuk ki a
füzetet meg a tollat, csak az IKT-eszközökkel hatékonyabbá tesszük a tanulást.
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A Jövő iskolája
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium célul tűzte ki,
hogy hathatós választ adjon a XXI. századi digitális kor kihívásaira.
Az iskola olyan oktatási rendszert kíván kialakítani, amely támogatja, hogy a diákok a jelenkor
elvárásaira készüljenek fel, és lehetőségük nyíljon a jövő technológiáinak elsajátítására.
Az intézmény tervei között szerepel, hogy teljes mértékben áttér a tanítást és tanulást támogató
digitális rendszer alkalmazására, aminek feltétele a tantermek felszerelése wifivel,
kivetítővel, kamerával és hangszórókkal.
Ha szívesen segítené ezt a törekvést,
kérjük, támogassa A jövő iskolája kampányunkat, így biztosítva a lehetőséget, hogy a Jezsu tanulói
digitális készségeik fejlesztésével versenyképes tudásra tehessenek szert!
Anyagi lehetőségeihez mérten juttassa el adományát
a mellékelt csekken vagy banki átutalással.
Számlatulajdonos neve: Jézus Társasága Alapítvány, JTA-Miskolc
Kedvezményezett számlaszáma: 11100104-18064333-17000002 (CIB Bank)
A megjegyzés rovatban az utalásnál kérjük, adja meg e-mail címét vagy postai címét,
hogy köszönetet mondhassunk adományáért.

Nagylelkű támogatását a Jezsu jövő nemzedékeinek nevében is hálásan köszönjük!
Amennyiben lehetősége van cégén keresztül jótékonykodni, az adomány teljes összegét elszámolhatja
költségként, és adókedvezményt is igénybe vehet – mindehhez csupán egy rendkívül egyszerű adományozási szerződést kell megkötni. Azok a gazdasági társaságok, amelyek a Jézus Társasága Alapítvány
mint közhasznú szervezet számlájára adományt juttatnak, jogosultak társasági adókedvezményre.
Az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolásokat a tárgyévet követő év februárjában
küldjük el az adományozónak.
Ennek részleteiről érdeklődjön Jacsó Annamária forrásfejlesztő munkatársunknál
a jacso.annamaria@jezsuita.hu email-címen.
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TÁRSAK A KÜLDETÉSBEN

Megtalálni Istent
mindenben
és mindenkiben
Több mint száz gyereket megmozgató országos, sőt nemzetközi turnék, fergeteges népművészeti
gálák, musicalműhelyek, önismereti foglalkozások kötődnek Herpainé Velkey Klára nevéhez
2003 óta a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban. Interjú az iskola énektanárával, a művészeti munkacsoport vezetőjével.
Szelenge Judit

– Akik ismernek, tudják, nem vagy szokványos tanár.
– Lételemem a tanárság. Gyerekkoromtól kezdve áthatja a mindennapjaimat, így eltűnik a határ a magánélet és a
„munka” között. Ez családi örökség nálunk: nagyapám óta már a negyedik generációban gyakori a tanári hivatás,
öt fiam közül hárman készülnek erre a pályára.
– Mit jelent számodra jezsuita gimnázium tanárának lenni?
– A tanárságom itt teljesedett ki. Nehéz ezt megfogalmazni úgy, hogy ne legyek patetikus, túlzó vagy
hiteltelen. Amikor idejöttem, olyan többletet adott a jezsuita szellemiség, amitől valahogy minden a helyére
került, összeállt bennem. Mintha mindig arra a csodálatos összhangra készültem volna, amit az ignáci pedagógia által megtapasztaltam. Pedig az iskola küldetésnyilatkozatában megfogalmazott értékek szerint úgy
tűnhet, nincs is benne semmi extra: „Felkészítjük a ránk bízott fiatalokat a felnőtt életre”, „Jézushoz vezetjük
és kihívás elé állítjuk őket”, „szakmailag igényes és a növekedésre nyitott emberré formáljuk őket”, és persze
szociálisan érzékeny, emberszerető egyéniségekké. Valóban nincs nagy különlegesség ebben, de mégis van.
Számunkra a cél a fontos: a másokért élő ember nevelése, akit a magis szellemében a Jóisten folyamatos
jelenlétében és segítségével formálunk. Nem véletlen, hogy az iskolában olyan sokszor találkozunk ezzel a
fogalommal – nagykórusunk is a Magis nevet viseli –, hiszen egyetlen szóval foglalja össze a lényeget: a helyesebbet, a többet, az Istennek kedvesebbet választani. Egykori kórustag diákjaink e fogalom boncolgatása
közben pedagógiánk központi gondolatát fogták meg: „A magis jellemzője, hogy észrevétlenül becsempészi magát az ember életébe. Valamit másképp csinálunk, mint eddig. Valahogy másként gondolkodunk.
Fontos a másik ember, fontos az Isten, fontos a kapcsolat. A legszebb érzés az, amikor rátalálunk, és átadjuk
magunkat neki.”
– Az iskola honlapján azt olvasni rólad: magyar, ének, dráma. Mit jelentenek ezek konkrétan a
gyakorlatban?
– Elsősorban éneket tanítok, és drámaórákat tartok végzősöknek. Igyekszem erősíteni a különböző művészeti
ágak jelenlétét, összekapcsolódását a művészeti munkacsoport vezetőjeként és mint iskolai programfelelős is.
Részt veszek a hétfő reggeli imádságos együttlétet szolgáló H1 team munkájában, a déli iskolarádiós egzámenekben, az iskolai miséken pedig a kórusokkal vezetjük az éneklést. Nagy öröm, hogy lelkes, áldozatvállalásra kész
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Fotó: Halmai Levente

fiúkkal folytatjuk a latin gregorián
éneklést, amit néhány éve adventben az akkor végzős fiúk a fiatal
jezsuitákkal, Bellovics Gáborral és
Elek Lacival kezdtek el. Szerencsére a Jezsuban van lehetőségem az
önképzésre, így egy zeneakadémiai
és több pannonhalmi egyházzenei
kurzuson vettem részt, és az „új
szerelem”, a népdaléneklés terén is
képezhettem magam. Csodálatos
megtapasztalni, hogy a gyerekek
mennyire nyitottak a hagyományokra, a népi kultúrára, és milyen
fontos számukra a közös éneklés.
A népdalköreink is sikeresek, két
csapatunk is Aranypáva-díjas lett az
országos minősítésben. És persze
ott vannak a kórusok: a Fényi kamara és a Magis kórus.
– A kórus életében hogyan jelenik meg a magis eszméje?
– Amikor akkori igazgatónk,
Forrai Tamás atya elnevezte így a
frissen alapított énekkart, nem is
sejtettük, mennyire meghatározza
majd a név a létünket. Mert valahogy mindig „feljebb” visz az utunk.
Iskolai kórusként részt veszünk versenyeken, fellépéseken, és nagyon fontos számunkra a liturgikus szolgálat, az egyházi szereplés is. Az évek során
a közel 140 fősre duzzadt közösség azonban legfőbb küldetését a zenés színházi előadásokban találta meg.
– A Jezsu híres a musicalekről. Milyen értéket látsz ebben a műfajban, mit tudtok megfogalmazni általa?
– A musicalműfajhoz kötődően kedves diákelőadásokra, mosolygó gyerekszemekre, fellelkesült közönségre,
könnyű sikerekre gondolhatunk. És bár sokat jelent a taps és a gyerekek lelkesedése, fontosabb, hogy örömet
adunk egymásnak. A lényeg, hogy az előadások során megmozdul valami a lelkekben, nyitottabbá válnak –
Istenre is. A küldetésességhez tartozik azonban a kevésbé kellemes, sőt kényelmetlen dolgok elviselése is – a
kórustagoknak ezekből is jut bőven. Ez a tapasztalat nagy érték, mert így átérzik: ha áldozatot hoznak, ha egyéni
érdekeiket átmenetileg háttérbe helyezik, olyan többletet kapnak, amely a boldogság egészen más dimenzióját
villantja föl előttük.
– És miben gazdagodsz te a tanárság által?
– A diákokkal való együttműködés, a közös alkotás, a fejlődés már önmagában csodálatos. A dráma, az ének,
a kórus azonban csak eszköz, hogy a gyerekek Istenre nyitott, Istennel egységben lévő, szolidáris, bűnbánatra és
határaik felismerésére képes emberré váljanak. Ahogy elnézem őket, gyakran eszembe jut, hogy az országért
felelősen gondolkodó, másokért élő, nyitott szívű emberek nevelésében veszünk részt. Ez tényleg csodálatos
hivatás. Az együttműködés során pedig, amikor éneklünk, beszélgetünk, tanulunk, önmagunkra reflektálunk,
megtapasztaljuk a közösségi cselekmények ima voltát. Rádöbbenünk, hogy imádság odafigyelni a másik emberre, de ima a puszta jelenlét is. Így valósággá válik a Szent Ignác-i gondolat: megtalálni Istent mindenben.
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Hivatás

„E fiúból pap lesz...”
Tucatnyi lelkipásztori hivatás szökkent szárba vagy mélyült el a Fényi Gyula gimnáziumban. Jezsuita szerzetes, református lelkész, római és görögkatolikus pap, növendék vallomása arról, hogy kit
melyik jezsus élmény erősített meg leginkább az elhatározásában. (Zárójelben az érettségi éve.)
Nagy Luca

Nevelős Gábor SJ jezsuita szerzetes (2004)
„Nem akartam jezsuita lenni. Túl közelről láttam őket. Aztán egyikükben felfedeztem az embert.
Valakit, aki másokért él. Amikor ott lehettem mellette az utolsó napjaiban, megfogadtam: ember
akarok lenni. Láttam azokat is, akikért ő élt, a barátaimat és a legnagyobb huligánokat is. Velük mi
lesz? Ki beszél majd nekik emberi hangon Isten titkairól? Reménytelennek tűnt, hogy pont én…
Jó pár kanyar után ismerhettem fel: ez az én utam. Az Ő Társaságában teljes ember lehetek.”

Mike Martin református lelkész (2005)
„Csodálatos hitélményt jelentettek az osztálymisék és a lelkigyakorlatok. Reformátusként újdonság volt, hogy részese lehettem ezeknek az alkalmaknak ministrálással, könyörgések mondásával vagy az Ige felolvasásával. Református hitoktatóm, Ibolya néni mellett Ádám János
atyával és Holczinger Ferenc atyával folytattunk mély beszélgetéseket az Igéről, a keresztyén
életvitelről. Ezúton is köszönöm pásztorlásukat.”

Salai Szabolcs görögkatolikus pap (2007)
„Jezsus éveimből kiemelném Ádám János atya személyét, aki nemcsak az egyházat, de a papi
képet is közelebb hozta számomra, közvetlenségével és feltételekhez nem kötött szeretetteljes
odafordulásával. Persze meghatározók voltak a közösségi élmények is, melyek erősítették bennem, hogy együtt könnyebb zarándokolni életünk útján, mint egyedül haladni. ”

Grunda Dávid görögkatolikus pap (2010)
„Mérhetetlen hála él bennem a jezsuita atyák iránt, akiket az iskolán és az egyházközségen
keresztül megismerhettem, hiszen én a Jezsu és a rendház szomszédságában nevelkedtem a
görögkatolikus parókián. Nemhiába fordult meg a fejemben sokáig, hogy jezsuita legyek. Meghatározó élményem a Koronkai Zoltán atya vezette lelkigyakorlat Rómában. Megfogott Ignác
életéből, hogy Manrézában, majd Róma mellett istenélménye, megvilágosodása volt. Utóbbi
helyszínre el is látogattunk, ott éreztem Isten jelenlétét és azt, hogy a papságra hív.”

Dudás György görögkatolikus papnövendék (2012)
„Jezsus éveim egyik meghatározó élménye a végzős évben tett évfolyam-zarándoklat Bükkszentkeresztre. Már meghoztam a döntést, és a jelentkezésemet is beadtam, mégis az út közbeni mély
beszélgetések és a közös imádság még jobban megerősítettek. Zarándoklatunk végén írnunk
kellett mindenki névre szóló kis füzetébe egy-egy gondolatot az életre. Ha úgy érzem, gyönge
vagyok, akkor előveszem a nekem írt gondolatokat, hiszen rengeteg erőt adnak.”
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Tóth Elek görögkatolikus papnövendék (2012)
„A gimnázium rengeteg lehetőséget adott, amiket csak észre kellett vennem. Akármilyen imamódra, elcsendesedésre vagy közösségre vágyott az ember, mindig megtalálhatta. Ez a rugalmasság minden fejlődő hivatás melegágya. Az ember beülhet egy meghitt szobába, elmélkedhet egy ösvényen, vezethetik lelkigyakorlaton, személyes meghallgatást kérhet, eljárhat a misékre,
ahol mindig tucatnyi ismerős mosollyal találkozhat: a Jezsu az otthonunk, csak élni kell vele.”

Papp András görögkatolikus papnövendék (2015)
„Az iskola kórusának családias közegében minden ember többé válhatott a közösség ereje által. Az itt megéltek hozzájárultak ahhoz, hogy megtapasztalhassam, milyen egy közösségért
munkálkodni, abban felelősséget vállalni. Ráadásul egyik darabunkban épp a pap szerepét osztották rám, így válhattam már akkor a kórus tiszteletbeli lelkipásztorává. Ezek a meghatározó
élmények részét képezik annak, hogy biztos igennel tudtam felelni Isten hívó szavára.”

Molnár Ádám görögkatolikus papnövendék (2015)
„Megszámlálhatatlan szép élmény köt a gimnáziumhoz, ám egyiket sem tudnám kiemelni.
Leginkább a légkört, a közösségi életet említeném mint meghatározó tényezőket. Ha megkérdezik, miért választottam a papi hivatást, mindig azt mondom, mert emberekkel szeretnék
foglalkozni, és rávezetni őket Isten tetteire, melyek jelen vannak a mindennapjainkban. Én a
közösségben megtapasztalt istenélményekért vagyok hálás a Jezsunak.”

Pammer Tamás római katolikus papnövendék (2016)
„A Jezsuban rengeteg nagyszerű ember, találkozás, esemény segített a hivatásom fejlődésében. Mégis talán a Szent József-épületen található felirat volt rám a legnagyobb hatással. »Ad
maiora natus sum«, azaz nagyobb dolgokra születtem. Ez a Kosztka Szent Szaniszló-idézet sokszor elgondolkodtatott: vajon mik lehetnek ezek a »nagyobb dolgok«? Biztatott, hogy merjek
dönteni az Úr és az emberek szolgálata mellett, remélhetőleg majd papként is.”

Szemerszki Mihály görögkatolikus papnövendék (2017)
„Leginkább a tanáraim voltak nagy hatással rám, akik elhivatottságukkal mutattak példát. Láthattam, hogy mit is jelent a hivatás, akár szabadidőnket is feláldozva küzdeni egy célért, amely
mindig arra irányul, hogy embertársainknak segítsünk. Emellett a felsőbb évfolyamokban
megvalósuló lelkigyakorlatokért vagyok hálás, mert el tudtak mélyíteni a hitben, és segítettek
felfedezni magunkban azt, akivé válnunk kell.”

Németh Mihály római katolikus papnövendék (2018)
„Több fontos élmény is eszembe jut. Először is Holczinger Ferenc atya hittanórái, melyeken
mindig egy-egy komoly témát, aktuális kérdést beszéltünk át. A másik az évenkénti kurtabérci
lelkigyakorlat, amelyen játékos formában, az osztály közösségében mélyíthettük el a hitünket,
és mind önmagunkat, mind a társainkat egyre jobban megismerhettük.”

Kocsis Gergely görögkatolikus papnövendék-jelölt (2019)
„A papság már kiskorom óta foglalkoztat; a Jezsunak a hivatásom megőrzését és elmélyítését köszönhetem a lelkigyakorlatok, közös imádságok vagy éppen a Parázs-csoport révén.
Tanáraimra, kollégiumi nevelőimre és a jezsuitákra mindvégig fel tudtam nézni, ők voltak a
példaképeim. Apropó, kollégium: ez volt az a közösség, ahol együtt lehettem a barátaimmal,
fejlődhettem testben, lélekben, szellemben. Ezek miatt gondolok hálával az elmúlt négy évre.”
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lelkiség

Felkészíteni az életre:
az örök életre

Másokért élő ember, a teljes személyiség nevelése, személyes törődés – ezek a Szent Ignác-i lelkiségben gyökerező jezsuita pedagógia kulcskifejezései. De mit is jelentenek a gyakorlatban, és mi
különbözteti meg a Jézus Társasága iskoláit másoktól? A válaszokat az Ignáci Pedagógiai Műhely
és a Fényi Gyula jezsuita gimnázium segédanyagaiból merítettük.

A jezsuita pedagógia legfőbb ihletője a másokért élés modellje, Jézus személye. Az ignáci iskola a diákokat a
vele való kapcsolatra és az ő követésére akarja elsegíteni. Az iskolai közösség keresztény tagjai ezért személyes
barátságra törekszenek Jézussal, s „a jezsuita nevelés legvégső célja a teljes személyiség kifejlesztése, amely cselekvésben nyilvánul meg – olyan cselekvésben, amelyet áthat Jézus Krisztus, az Isten Fia, a másokért élő ember
lelke és jelenléte” – olvassuk A jezsuita nevelés jellemzői és az Ignáci pedagógia című dokumentumban.
A jezsuita iskola ideálja, hogy olyan hely legyen, ahol bíznak az emberben, tisztelik őt és törődnek vele; ahol
elismerik és dicsérik az egyén természetes adottságait és kreatív képességeit; ahol értékelik az egyén közreműködését és teljesítményét; ahol mindenkivel méltányosan és igazságosan bánnak; ahol mindennapi esemény a
szegényekért, ínséget szenvedőkért és hátrányos helyzetben lévőkért hozott áldozat; ahol mindenki megtalálja
a szükséges kihívást, bátorítást és támogatást, hogy a lehető legjobbat hozza ki magából; ahol mindenki nagylelkűen és lelkesedéssel segíti a másikat; ahol mindenki együtt dolgozik, és így igyekszik megvalósítani szóval és
tettel a kitűzött ideálokat. A jezsuita gimnázium és kollégium célja segíteni a fiatalokat, hogy testben és lélekben
egészségesen, minőségi tanulással szolgálják Isten nagyobb dicsőségét és a közjót.
A fenti mondatok híven mutatják be, hogy az ignáci lelkiség miként érvényesül a rend pedagógiai tevékenységében.
Miközben a jezsuiták eredetileg nem tanításra jöttek létre, a világban ma a Jézus Társasága iskolahálózata a legnagyobb,
s közép-, illetve felsőfokú intézményei sorra bocsátják ki a jól képzett, közösségi, társadalmi elkötelezettséggel bíró fiata-
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lokat. A jezsuita öregdiákok közügyek iránti fogékonyságára jellemző az a néhány éve napvilágra került adat, miszerint
az Egyesült Államok kongresszusának tagjai közül tíz százalék végzett a rend valamely felsőoktatási intézményében.
A jezsuita nevelés alapként tételezi, hogy a világ eredendően jó, s a teremtés minden részét úgy tekinti, mint
ami méltó a tanulmányozásra, a szemlélődésre és a végnélküli kutatásra. A jezsuita iskolában törekszenek arra,
hogy ezzel a növendékekben csodálkozást ébresszenek, és közel vigyék őket a misztérium megtapasztalásához.
Isten legfőképpen a saját képére és hasonlatosságára teremtett emberi személy misztériumában mutatkozik
meg. A jezsuita nevelés feladata tehát kutatni az emberélet értelmét, és gondoskodni arról, hogy minden diák a
lehető legteljesebb képzésben részesüljön.
Ennek megfelelően az ignáci lelkiségből táplálkozó pedagógia kulcsszavai:

Cura personalis
A latin kifejezés jelentése: személyes törődés. A jezsuita iskolában a nevelési folyamat figyelembe veszi a diákok
intellektuális, érzelmi és lelki fejlődési szakaszait, és minden növendéket a folyamatos fejlődésben segíti. Így a
tanmenet elsősorban a személyre koncentrál, és csak másodsorban az elsajátítandó tananyagra. Valamennyi
növendék egyéni képességeinek és személyiségének megfelelő ütemben fejlődhet és érhet el eredményeket.

Tapasztalat
A tanár a tanulók tapasztalatára épít, arra, amit már tudnak, éreznek és hisznek az adott tananyaghoz kapcsolódóan. Segít abban, hogy a már meglévő tapasztalataikat képesek legyenek kifejezni, újrafogalmazni. Hozzáteszi
saját tapasztalatát a tanulás-tanítás folyamatához, de közben nem csökkenti a diákok tapasztalatának értékét.

Reflexió/megfontolás
Az ignáci modell legfontosabb eleme. Lényege, hogy a már meglévő tapasztalatra építve új dolgokat fedezünk
fel, új képességekre teszünk szert, elmélyítjük a megértés folyamatát, s a diákoknak a világegyetemről, az emberekről és önmagukról alkotott képét további részletekkel és igazságokkal gazdagítjuk.

Cselekvés
A jezsuita oktatásban a tanulás cselekvéshez vezet. A tanárok kreatív és vonzó lehetőségeket kínálnak a tanulók
számára az új készségek kipróbálására és ismeretek elsajátítására. A diákok így megtanulják, hogyan fejezzék ki
önmagukat, hitüket, értékeiket és kérdéseiket. A reflektált tapasztalatokra épülő cselekvés által a tanulók lépéseket tesznek afelé, hogy valódi és koherens világképük alakuljon ki, és megtalálják, mi a feladatuk az életben.

Értékelés
Az ignáci pedagógia olyan képzést nyújt, amely magába foglalja, de túl is szárnyalja a tudásban való jártasságot.
A cél az, hogy a diák kiegyensúlyozottan fejlődjön, és másokért élő emberré váljon. Ezért fontos rendszeres időközönként értékelni: fejlődött-e a tanuló magatartása, értékrendje, cselekvésmódja a másokért vállalt szolgálat
szempontjából? A kiértékelés jó alkalom lehet a tanár számára, hogy gratuláljon a diáknak a haladáshoz, és továbblépésre biztassa. De arra is alkalmas, hogy látva a hiányokat és a vakfoltokat a diák szemléletében, további
munkára ösztönözze.
A fenti kulcsszavak szellemében a jezsuita nevelés az életre készít fel; az életre, amely valójában az örök élet.
Egyúttal arra is, hogy a diákok tudásukat és képzettségüket az iskola elvégzése után, a világban is használni tudják
Isten dicséretére, tiszteletére és szolgálatára. Ilyenformán a jezsuita nevelés sikerének mértéke nem elsősorban a
tanulók tudományos teljesítménye vagy a tanárok szakmai kiválósága, sokkal inkább az életminőség kialakulása.
Az ignáci pedagógia célja hagyományosan vezetők képzése volt. Ma az a cél, hogy a jezsuita iskola olyan embereket bocsásson ki, akik a szolgálatban válnak vezetőkké. A tanulmányi kiválóságra való törekvés ezért természetes
része a jezsuita iskolának, de csak az emberi kiválóság nagyobb összefüggésrendszerén belül értelmezhető.

31

rendtörténet

A jezsuita oktatás múltja:
a célhoz választani
az eszközt
Bár nem tanítórendként jöttek létre, a jezsuiták alapításuk után hamarosan a világ legnagyobb oktatási hálózatát hozták létre. Mi indította Szent Ignácékat arra, hogy a vándorprédikátori eszményt
kissé háttérbe állítva a helyhez kötött oktatásban találják meg az evangélium terjesztésének leghatékonyabb módját?
Koronkai Zoltán SJ

Alig ötven évvel Szent Ignác halála után a jezsuita rendnek már 250 középiskolája, egyeteme és papi szemináriuma volt szerte a világon. 1773-ban, a Jézus Társasága feloszlatásának évében pedig már több mint nyolcszáz
jezsuita oktatási intézmény működött. Ezzel a világ első és mindmáig legnagyobb nemzetközi oktatási hálózata
jött létre, ami a XVIII. században a katolikus egyház nevelési intézményeinek több mint felét tette ki. Nem véletlenül tartják számon a jezsuitákat mint az első klasszikus tanítórendet, amennyiben ők voltak az elsők, akik
iskolák alapítását küldetésük központi részének tekintették. Ignác egyik legközelebbi munkatársa, Juan Polanco
atya az alapító halála után néhány évtizeddel úgy beszélt az iskolákról mint a Társaság szolgálatai közül a legfontosabbról.

Változik a társaság küldetése
Mindezek fényében meglepőnek hathat, hogy a jezsuita történelem első évtizede iskolák nélkül zajlott.
1540-ben, amikor a Jézus Társasága létrejött, az első társaknak még eszükbe sem jutott, hogy oktatással foglalkozzanak. Ideáljuk az volt, hogy az apostolok példáját követve szegénységben és egyszerűségben élnek, s
vándorprédikátorként hirdetik az evangéliumot, oda menve, ahol a pápa – akiben az apostolokat küldő Krisztus
képviselőjét látták – a legszükségesebbnek ítéli. Ennek az ideálnak volt megtestesítője Xavéri Szent Ferenc, Ignác
egyik első társa, aki szüntelenül úton volt, és az újkor legnagyobb hatású misszionáriusa lett. Iskolákat működtetni viszont ezzel az ideállal ellentétes magatartást követel, a neveléshez ugyanis tartósan egy helyen kell maradni,
nagy intézményekkel kell foglalkozni, és mindez komoly anyagi hátteret is igényel. Mi történt hát, hogy a jezsuiták belevágtak egy ilyen, látszólag az eredeti ideálok feladását igénylő tevékenységbe?
A Jézus Társasága történetét megváltoztató fordulat egy váratlan meghívással kezdődött. A szicíliai Messina
város tanácsa 1547-ben azzal a kéréssel fordult Szent Ignáchoz, hogy a jezsuiták indítsanak iskolát a helyi polgárság fiai számára. Megígérték, hogy az épületet és létfenntartást a város biztosítja, nevelőket viszont a jezsuitáktól
várnak. A projekt hamar sikeres lett, aminek következtében sorra jöttek más városok (Palermo, Róma, Bécs stb.)
hasonló kérésekkel és felajánlásokkal. 1556-ban, Ignác halálának évében már több mint harminc jezsuita iskola
működött, nem sokra rá pedig a rend tagjainak jelentős része már oktatással foglalkozott. Így van ez a mai napig,
hiszen a jezsuiták harmada oktatási intézményben tevékenykedik.
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Mégis mi miatt kezdtek Ignácék újabb és újabb iskolák alapításába? A magyarázat az egyik ignáci elvben rejlik:
keresd azt az eszközt, ami a legjobban elvezet a célodhoz. Ez nem keverendő össze „a cél szentesíti az eszközt”
mondással, amit egyesek tévesen ma is a jezsuitáknak tulajdonítanak. Ilyet a rendalapító soha nem mondott,
ugyanakkor tény, hogy a gondolkodását erős célvezéreltség jellemezte. A rend célja a „hit terjesztése”, ahogy az
1540-es alapító irat, a Formula Instituti fogalmaz. De milyen út segít jobban ehhez a célhoz (magis)? Amikor az
első jezsuiták kísérletképpen iskolák alapításába kezdtek, hamarosan azt tapasztalták, hogy az intézmények révén
hatékonyan képesek elérni evangelizációs céljukat.
A jezsuita iskola mindenekelőtt a növendékek keresztény formációját jelentette, akik korszerű tudásukkal, szilárd jellemükkel és elkötelezett katolikus hitükkel a jövő társadalmának meghatározó szereplőivé váltak. Rajtuk
keresztül a jezsuiták meg tudták szólítani a szülőket és a szélesebb családi kört is, s az iskola mellé épült templom
egy-egy város meghatározó lelkipásztori központjává vált. A jezsuita nevelés része volt az egyházi ünnepek látványos megülése, amihez a színjátszás is kapcsolódott. A diákok színjátéka egy-egy település társadalmi életének
kiemelkedő pillanata volt. Ily módon a jezsuita iskola evangelizációs központként működött, és a katolikus megújulás legmeghatározóbb eszközévé vált. Ahogy a népvándorlás után bencés monostorok voltak a hithirdetés
centrumai, úgy a XVII-XVIII. században a jezsuita iskolák töltötték be ezt a szerepet. Abban, hogy a katolikus
egyház Európában és Magyarországon képes volt megújulni és újra híveket vonzani, abban döntő jelentőségűek
voltak ezek az iskolák. Gondoljunk csak Pázmány Péterre, aki a kolozsvári jezsuita kollégiumban lett katolikussá.
Ezt a potenciált látta meg Szent Ignác, és ezért fordította ebbe az irányba a rend hajóját.

A jezsuita nevelés néhány sajátossága
Ami a nevelési elveket illeti, a jezsuiták módszerei nem voltak teljesen újak. Erősen megihlették őket a reneszánsz
humanizmus eszményei, valamint az első társak iskolája, a párizsi egyetem módszertana, de munkájukat áthatotta
a lelkigyakorlatok metodológiája is (az Istennel való élő kapcsolat hangsúlya, személyes törődés stb.). Különös erőt
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A coloradói Regis
jezsuita egyetem
baseballcsapatának
tagja

rendtörténet

Szent Ignác
az iskolapadban,
Párizsban

jelentett a rend nemzetközi jelenléte, hiszen képesek voltak az egyes országokban működő jezsuita iskolák tapasztalatait összegyűjteni, kiértékelni, és
egységes nevelési tervet kidolgozni, ami ugyanakkor érzékeny maradt a helyi sajátosságokra is. Több évtizedes kiérlelt tapasztalat gyümölcse volt az
1599-ben megszületett Ratio Studiorum, ami aztán minden jezsuita iskola
alapdokumentuma lett. Mészáros István, a neveléstörténet kutatója szerint
a Ratio Studiorum volt az „első (s pillanatnyilag utolsó) nemzetközi tanterv
a világ iskolaügyének történtében”, a dokumentum „minden tekintetben
korszerű volt a maga idejében, alapelvei sokáig érvényesültek, és hosszú
évszázadokra meghatározták Európa s benne Magyarország iskolaügyét.”
A jezsuita iskolák egyszerre képviselték az egyetemességet, a katolicitást és hangsúlyozták a helyi kultúra fontosságát. Csatornái voltak a nemzeteken átívelő barokk kultúra közvetítésének, ugyanakkor iskoláikban a
latin mellett hangsúlyt fektettek a népnyelv oktatására. (A történelmi Magyarország területén például helytől
függően a magyar, a horvát, a szlovák vagy a német nyelvet is tanították). A XVIII. században megjelenik a történelemoktatás is, ami a jezsuita intézményeknek köszönhetően terjedt el a többi iskolában is. Pray György, Katona
István, Kaprinai István jezsuiták munkái meghatározók lettek a magyar nemzeti történelemírás szempontjából.
A jezsuita színjátszás is szépen mutatja az egyetemes és a helyi princípium egységét. A bibliai témájú darabok
mellett például a magyarországi jezsuita iskolákban számos magyar történelmi darabot mutattak be Attiláról,
Árpádról, szent királyainkról vagy a török elleni harcok hőseiről. Ugyanakkor a missziókat megjárt vagy rendtársaik
missziós beszámolóit olvasó jezsuita tanárok színdarabokat írtak Dél-Amerika, India vagy éppen Kína világáról is.

Jezsuita iskolák Magyarországon
Magyarországon a jezsuiták 1773 előtt három egyetemet – Nagyszombat, Kassa, Kolozsvár – és 27 középiskolát
működtettek, amivel szinte monopolhelyzetben voltak a közép- és felsőoktatás területén. (Ekkoriban Magyarországon kétszer több jezsuita gimnázium létezett, mint Ausztriában.) A rend 1773-as feloszlatásával aztán hatalmas űr keletkezett a katolikus oktatás terén. Magyarországon kicsit jobb volt a helyzet, mert Mária Terézia nem
engedte meg, hogy a jezsuita iskolák vagyona elkallódjon, hanem tanulmányi alapot hozott létre belőle, így a
betiltott rend anyagi javai továbbra is oktatási célokat szolgáltak. 1777-ben létrehozták a Magyarország közoktatását szabályozó és azt hosszú időre meghatározó Ratio Educationist, mely számos elemet megőrzött a jezsuita
nevelési hagyományokból. A dokumentum egyik kidolgozója a korábban jezsuita egyetemi tanár Makó Pál volt.
Paradoxon, de épp a Társaság feloszlatása járult hozzá ahhoz, hogy a jezsuita nevelés értékei a magyar közoktatás szélesebb körét is megtermékenyítsék.
A feloszlatás után a Habsburg-birodalmon belül a jezsuiták többnyire egyházmegyés papként folytathatták
nevelői munkájukat, utánpótlás hiányában viszont az iskolák hanyatlásnak indultak. Ezt a folyamatot megállítandó, az 1800-as évek elején az uralkodó (I. Ferenc császár) más rendek után nézett, hogy átvegyék a megüresedett
jezsuita iskolákat. Így váltak szinte kényszerből „tanító” renddé az eredetileg nem oktatással foglalkozó szerzetesek, mint a bencések vagy a ciszterciek, és lett az egykori győri vagy esztergomi jezsuita gimnázium bencéssé, a
székesfehérvári, az egri, a pécsi pedig ciszterci gimnáziummá. A rend újraindulása (1814) után Magyarországon
csak két jezsuita gimnázium működött (Kalocsa, 1860, Pécs, 1912), egészen az 1948-as államosításig. A rendszerváltást követően új helyszínen, Miskolcon indult jezsuita gimnázium (1994). Ma a világon több mint hetven
országban több mint 2300 jezsuita iskola, 190 kollégium és egyetem működik, több mint kétmillió növendékkel.
A korok változnak, és az évszázadok során a jezsuita iskola is átalakult, de a rend tagjait ma is inspirálja az a
gondolat, amit Szent Ignác egyik levelében találunk: „Az egész kereszténység és az egész világ jóléte az ifjúság
oktatásán múlik.” Nem véletlen, hogy a rend nemrég megfogalmazott új apostoli preferenciáinak egyike is ezt
az irányt fogalmazza meg. Eszerint különleges feladatunk „kísérni a fiatalokat egy reményteljes jövő megteremtésének útján.”
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Az egykori zugligeti Manréza
lelkigyakorlatos ház
(ma a Nemzeti Nyomozó Iroda
székhelye)

Négy nemzedék
– és ami utána következik
A magyar jezsuiták évszázados álma a XX. század elején vált valóra: 1909. szeptember 7-én, a védőszentként tisztelt három kassai vértanú ünnepén megalakult az osztrák-magyar provinciából kiváló magyar rendtartomány. Száztíz év történelme és a függetlenség tanulságai dióhéjban.
Mihalik Béla

A neves történész, Szekfű Gyula, aki a jezsuita rendtörténeti gyűjtemény 1934-es megalapításakor szakértőként
működött közre, Három nemzedék – és ami utána következik című művében tekintette át az 1867 utáni magyar
politikát. Ebben a korszakban érkezett fordulóponthoz a hazai jezsuiták élete is, s az önálló magyar rendtartomány 1909 óta eltelt története nagyjából négy nemzedékre bontható.
A kora újkorban, majd 1853. évi újjászerveződésük után a magyar rendházak az osztrák, 1871-től pedig az
osztrák-magyar rendtartomány keretében működtek. A több évszázados önállósodási küzdelem után 1909-re
sikerült érvényt szerezni annak a jogos kérésnek, hogy legyen egy külön magyar provincia, kiválva ezzel az osztrák-magyar rendtartományból. A provincia immár több mint évszázados története igazolta a döntést, pedig a
rendtartomány mögött viharos tizenegy évtized áll.
1909-ben hat rendház és 182 rendtag került át a magyar rendtartományba, mely már 1912-ben tovább
bővült a pécsi kollégiummal. A fiatal provincia létszámbeli, nyelvi és anyagi nehézségekkel is küszködött,
ráadásul hamarosan kitört az I. világháború. Az egyházellenes Tanácsköztársaság, majd az országgal együtt
a provincia területét is megcsonkító trianoni békediktátum pedig már-már a megszűnés szélére sodorta a
rendtartományt.
A kilátástalannak tűnő helyzetből azonban virágkor bontakozott ki. A második világháborúig tartó két évtizedben több új rendházat alapítottak, létrejött a kínai jezsuita misszió, és törökországi misszióra is kísérletet tettek.
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Az osztrák jezsuita
provincia címere

A rendtagok kiterjedt sajtóapostolkodást folytattak, megalakult a rendtörténeti levéltár és könyvtár, a szegedi szeminárium vezetését a jezsuitákra bízták, szociális területen is számos vállalkozásba fogtak, az agrárifjúság
megszervezésére létrejött a KALOT, és Bangha Béla révén az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus létrejöttében is fontos szerep jutott a jezsuitáknak.
Mindez szembetűnő eredmény, ha figyelembe vesszük a rendtartomány anyagi és személyi nehézségeit.
A zugligeti Manréza építésére felvett hitelek a hamarosan beköszöntő gazdasági világválság közepette komoly
terhet jelentettek. Rómában már az 1930-as évek elején szándék mutatkozott a kínai magyar jezsuita misszió
önállósítására, de a magyar rendtartomány csak nehezen tudott küldeni
új tagokat az ázsiai országba. A magyar jezsuiták a gondok ellenére igyekeztek segíteni a társadalmi problémákon is. A Horánszky utcai Kongregációs Otthonban szegénykonyhát nyitottak, illetve a hátrányos helyzetű
gyerekek nyugat-európai neveltetésére irodát hoztak létre.
A provincia életében a II. világháborút követő politikai változások törést
hoztak. Az iskolák államosítása a jezsuitákat is súlyosan érintette, elvették
nagyhírű kalocsai és pécsi gimnáziumokat, s a rend utánpótlását biztosító
intézmények is veszélybe kerültek. A kommunista hatalom mind egyházellenesebb fellépése nyomán megkezdődött a fiatal rendtagok külföldre
menekítése, s 1948 decemberében Borbély István provinciális is Nyugatra
menekült. (Ekkor a rendtartomány létszáma 400 fölött volt.)
1949 nyarán kezdetét vette a jezsuiták letartóztatása, amit a szerzetesrendek 1950-es üldöztetése csak fokozott. A provincia legnépesebb közössége 1951-re a kistarcsai internálótábor lett, ahol 23 jezsuita élt, számukra Mócsy Imre szervezett teológiai
főiskolát. Ötvenhárom rendtag töltött több évet börtönben vagy internálásban, 1067 évnyi büntetést szabtak
ki rájuk, amelyből 220–230 évet töltöttek le. Az utolsó rendtag, az 1965-ben elítélt Rózsa Elemér 1972-ben szabadult.
A provinciát 1949-ben két részre osztották. A Sectio I. fogta össze az itthon maradt, illegalitásba szorult rendtagokat, s 1955-től 23 éven át Kollár Ferenc irányította a hazai közösséget. 1957-ben, a forradalom után a Magyarországon maradt rendtagok száma 200 főre csökkent. A diktatúra első évtizedeiben a működés lehetősége a börtönből kikerülő vagy azt elkerülő rendtagok számára is beszűkült. A felszentelt jezsuiták többnyire csak kisegítő
lelkészi teendőket láthattak el, a segítőtestvérek közül azonban többen kétkezi munkások lettek.
A Sectio II. a külföldön élő magyar jezsuiták szervezete lett, mely többnyire Torontóban és New Yorkban
tartotta székhelyét. A magyar jezsuiták több mint kéttucat országában szóródtak szét, s a külföldön élő magyar
rendtagok száma a kínai misszióból 1955-re elmenekült szerzetesekkel együtt 1957-re már 170 főre nőtt. A menekült jezsuiták a magyar emigráció pasztorációja és több kanadai magyar plébánia ellátása mellett számos téren
igyekeztek folytatni a hagyományos feladatokat. A belgiumi Leuvenben a magyar katolikus fiatalok taníttatására
létrejött a Collegium Hungaricum, megszervezték Bécsben a Magyar Egyházszociológiai Intézetet, kiadták Kanadában A Szív újságot, és fontos szerepük volt a Magyar Papi Egység, majd a Szolgálat folyóirat megjelentetésében és a Vatikáni Rádió magyar adásának szerkesztésében. A magyar rendtartomány továbbélése szempontjából fontos fejlemény volt a torontói noviciátus megnyitása.
A Magyarországon maradottakat egybefogó Sectio I. számára csak az 1970-es évektől következett be enyhülés. Kádár János pártfőtitkár római látogatása és VI. Pál pápával való találkozása után 1978-ban Pedro Arrupe általános rendfőnök felkereste Magyarországot, és tárgyalt a magyar pártvezetéssel is. Ennek eredményeképpen
könnyebb lett a kapcsolattartás Rómával, a magyar rendtagok közül néhányan kiutazhattak továbbképzésre,
majd 1982-ben átvették a leányfalui lelkigyakorlatos ház vezetését. A két szekció egyesülésére csak a rendszerváltás teremtett lehetőséget. Ezzel pedig már elérkeztünk a félmúltba, illetve jelenbe, melynek történészi
igényű feldolgozása majd az utókor – talán éppen a 110 esztendő múlva élő jezsuiták és munkatársaik – feladata lesz.
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Akik életükkel fizettek
a hitükért
A harmincéves háborúban Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjáratot indított a Habsburgok
ellen. Ennek során az erdélyi hadak 1619 szeptemberében körbevették Kassát. Itt lett vértanú
400 éve a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának három védőszentje, Kőrösi Márk
István esztergomi egyházmegyés kanonok, Grodziecki Menyhért és Pongrácz István jezsuita.
Mihalik Béla

A XVII. század elejére a középkori térségi nagyhatalomnak számító Magyar Királyság három részre szakadt.
A mai Kárpátaljától a horvát tengerpartig húzódó sávot a katolikus Habsburgok uralták. A keleti végeken
kialakult az oszmán vazallus Erdélyi Fejedelemség, előbb a katolikus Báthory-dinasztia uralma alatt, őket azonban református fejedelmek váltották. Az ország közepét pedig a muszlim törökök tartották megszállás alatt.
A három rész közötti háborúskodás kimerítette az országot, s hatalmas területek maradtak lakatlanul. Mindezt
tetézte a reformációt követő felekezeti ellenségeskedés, amely a XVII. század elejére pattanásig feszült helyzetet teremtett.

Bethlen Gábor ellenlábasa
Erdély élére 1613-ban a szultán támogatásával a református Bethlen Gábor került, s uralmának első évei hatalmának megszilárdításával teltek el. Legfőbb ellenlábasa a felső-magyarországi főúr, Homonnai Drugeth György volt,
aki 1600 körül a prágai jezsuita kollégium diákjaként katolizált. 1616-ban a Habsburgok támogatásával támadást
intézett Bethlen Gábor ellen, hogy megszerezze az erdélyi trónt, ám akciója sikertelen maradt. Drugeth 1615-ben
megalapította a homonnai jezsuita kollégiumot, amely a térség első rendi intézménye lett.
A jezsuiták nem voltak könnyű helyzetben. Az 1608-as országgyűlésen a protestáns rendek keresztülvitték azt
a törvényt, amely megakadályozta a rend magyarországi birtokképességét, megnehezítve a megtelepedést és
kollégiumok alapítását. Homonnai Drugeth György alapítása és a jezsuiták homonnai tevékenysége ezért is volt
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jelentős. Felső-Magyarországon másutt is vállaltak missziót, Kassán már a század elejétől két jezsuita működött,
köztük Pázmány Péter későbbi esztergomi érsek.
Kassa, a dúsgazdag szabad királyi város a lengyel-magyar-erdélyi-hódoltsági kereskedelmi útvonalak kereszteződésében feküdt, Felső-Magyarország „fővárosaként”. Itt tartotta székhelyét a Szepesi Kamara, a térség legfontosabb kormányzati szerve, illetve a felső-magyarországi főkapitány, ami a
település hadászati jelentőségét is emelte. A város azonban evangélikus
volt, elhanyagolható református és katolikus kisebbséggel, noha Eger török kézre kerülése után az egri püspökség egyik székhelye lett.

Hűség mindhalálig

A kassai vértanúk
koponyaereklyéje
alapján rekonstruált
arca

Ide érkezett 1618 őszén Grodziecki Menyhért jezsuita (1584–1619), hogy a
város szláv és német ajkú katolikus híveinek pasztorációját végezze. Társa
Pongrácz István (1583–1619) volt, ő a magyar nyelvű hívek körében tevékenykedett. Kőrösi Márk esztergomi kanonok (1589–1619) Pázmány Péter
megbízásából az érsekség széplaki birtokait felügyelte, amikor az erdélyi
hadak közeledéséről értesülve Kassa falai közé húzódott.
Bethlen Gábor hadai Rákóczi György vezetésével 1619 késő nyarán indultak meg, hogy a Magyar Királyságon
keresztül átkelve egyesüljenek a Bécsig előretörő cseh rendi csapatokkal. Bethlen célja az volt, hogy a hadjárat
során biztosítsa a maga számára Felső-Magyarországot, és kiiktassa az ellenpólust képző Homonnai Drugeth
Györgyöt, ami tovább szilárdította volna Erdély helyzetét. Homonnai Lengyelországba menekült, Kassát szeptember elején fogták körbe az erdélyi hadak, és miután az evangélikus polgárság szembefordult a Habsburg-párti főkapitánnyal, Dóczy Andrással, a város 1619. szeptember 5-én megnyitotta kapuit.
A három katolikus papot elfogták, bezárták, híveikkel semmiféle kapcsolatot nem tarthattak, és ellátást sem
kaptak. Már elfogásuk után felszólították őket, térjenek át református hitre, ám ezt megtagadták. Rákóczi lényegében szabad kezet adott hajdúinak, akik szeptember 6-án este a városi tanács néhány képviselőjének jelenlétében törtek rá a fogságba vetett papokra. Miután összeverték őket, ismét felszólítást intéztek hozzájuk, hogy
térjenek át Kálvin hitére. Pongrácz Istvánt megcsonkították, majd testét fáklyatűzzel perzselték. Kőrösit lefejezték, Grodzieckit is a fejére mért kardcsapásokkal ölték meg, majd később lefejezték. Pongrácz Istvánt tovább
kínozták, mert Homonnai Drugeth György terveit, a fejedelem elleni állítólagos katolikus összeesküvés részleteit
akarták megtudni. A kínzások után azt hitték, Pongrácz is meghalt, így a három vértanú testét emésztőgödörbe
hajították, és törmelékkel fedték be. Pongrácz azonban még több órán át szenvedett, nyöszörgését tanúk is hallották. A tetemeket a következő napon a városi hóhérral temettették el egy pincében.

A vértanúk tisztelete
A holttesteket egy évvel később, Pálffy Katalin grófnő, Forgách Zsigmond nádor feleségének kérésére adta ki
Bethlen Gábor fejedelem, a krónikák szerint azután, hogy kéréséért cserébe a nádorné hajlandó volt táncolni
vele egy kassai ünnepségen. A maradványokat először Hertnekre, majd Nagyszombatba szállították. A boldoggá
avatási eljárást Pázmány Péter kezdeményezte 1628-ban, majd a XIX. században Scitovszky János hercegprímás
újította fel, és 1905-ben került sor rá. Négy évvel később a kassai vértanúk az önálló magyar rendtartomány
védőszentjei lettek, a provinciát ünnepükön, 1909. szeptember 7-én alapították meg. Grodziecki Menyhértet,
Pongrácz Istvánt és Kőrösi Márkot 1995-ben, II. János Pál pápa szlovákiai látogatásán avatták szentté.
Bár az erdélyi „Tündérkert” megteremtése Bethlen Gábor nevéhez köthető, uralmának megszilárdítása nehézségekbe ütközött. A kassai vértanúk többé-kevésbé kapcsolódtak Homonnai Drugeth György köreihez.
A Habsburg-ellenes hadjárat, a protestáns-katolikus ellenségeskedés légkörében a három pap könnyű célponttá
vált. Bethlen ugyanakkor a kassai események dacára toleráns volt a jezsuitákkal. A fejedelem sógora, a katolizált
Károlyi Mihály gróf szatmári birtokain segítette a rendtagok munkáját, és rokoni kapcsolatai révén elérte Bethlennél, hogy a jezsuita misszióknak adjon engedélyt erdélyi működésre is.
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MEGRENDELHETŐ A JEZSUITA KIADÓ HONLAPJÁN.
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Egy álommal indult,
de hogyan is másképp?
Hogy kereszt és tábla
hirdesse az Igét.
Álom, mint forrás a pusztában,
közös tér az acél városában.
Merészség ám, hogy e vidék és nép
Veled lépjen túl a történetén.
Te megnyitod kezeid,
téglát és Lelket adsz,
hívod, akik keresnek,
szavadhoz hű maradsz.
A Te álmod volt, a Miénk lett,
illik rá egy jó szó: köszönet.
Táplálj bennünk vágyat a jobbra,
s add, ügyeljünk a Te hangodra!
(Nevelős Gábor SJ)

