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BEKÖSZÖNTŐ

Ég és föld összeér
Megújult a templomunk. Kicseréltük a tetőhéjazatot, átfogó tisztasági festésen estek át a
belső falak. Wegenstein-orgonánk teljes rekonstrukciója folyamatban van, karácsonyra talán
meg is szólalhat ez a roppant nagy értékű hangszer. Új bútorzata van a szentélyünknek,
és alája padlófűtés is került. Emlékezetes marad sok barátunk számára az oltárszentelés fel
emelő szertartása. A hagyományoknak megfelelően lángoló tűz égett az új oltáron, füstölt
a tömjén, a felfelé gomolygó illatos fehérség betöltötte a tágas teret.
A jezsuiták e neogótikus temploma a nemzeti romantika jegyeit viseli magán a boldog
békeidőkből, csakúgy, mint nagy testvére a budai Várban, a Mátyás-templom, vagy maga
az Országház is. Jellemző erre az építészeti stílusirányzatra az ég felé törő dinamizmus, megannyi ív, tornyocska, tágas rózsaablakok, amelyeken át színes fény áramlik a csodálkozó emberre. Ezekben a különös épületekben a tekintetek nem maradhatnak lenn. Minden felfelé
mutat, új dimenziót kölcsönözve a valóságunknak.
Az ember nem szorulhat be csak a közvetlenül adott világba. Sorsunkat meghatározza az is,
ami felülről szólít meg minket. Templomaink falai között könnyebben rádöbben az ember,
hogy kell lennie egy sokkal tágasabb, nemesebb, tisztább valóságnak is, ahová a lélek sóhajt, és ahová a reményünk mutat. Egyik legszebb emlékem, hogy késő este állok a jezsuita
templom előtt, nézem a kivilágított homlokzatot, tekintetem az eget karistoló tornyokon
tartom, és egyszer csak egy hópehely szállingózik egyenesen az orromra. Sötét volt az ég,
hideg is volt, a város szinte kihalt, a tisztaságot ígérő fehérség, és vele együtt a csend mégis
az ünnep meghittségét vetítette előre. Nagy ajándék, hogy fel tudjuk emelni a tekintetünket! A megszólítás felülről a legváratlanabb pillanatokban érhet el minket.
Akinek a születését várjuk az adventi időben és az eljövetelét ünnepeljük karácsonykor, felülről adatik nekünk. Az Ég ajándéka. Isten hajol le hozzánk általa, benne ér össze újra az ég
és a föld. A Mindenható jósága testesül bele a világba abban a piciny gyermekben, akit még
a távolról jött mágusok is felismertek. Isten megmutatta magát a betlehemi kisdedben, és
megmutatja magát nekünk ma is. Szükségünk is van erre a felülről jövő ajándékra. Ha az
életünk csak evilági gond és teendő lenne, ha folyton csak horizontális síkon mozognánk, és
soha nem emelnénk fel tekintetünket a magasba, sohasem válnánk azzá, akik valóban lenni
szeretnénk.
Sorsunk nem lehet csak teendők kipipálása, nem lehet igaz, hogy az állandó megfelelés,
a teljesítmény tesz boldoggá minket. De gyermek adatik nekünk, hírét angyalok hozzák a
magasból, ahová templomaink tornyai is mutatnak. Merjünk megállni e szakrális épületeink
előtt, térjünk be a boltívek csendjébe, és nyugodtan csodálkozzunk el azon, hogy miről is
szólnak valójában ezek a falak, a szertartásaink, a találkozásaink, a szentek szobrai, a színes
üvegablakok, a betlehemi jelenet figurái. Szívünkben máris érlelődni kezd a meghittség.
Innentől már csak egy lépés, hogy őszintén hálát adjunk azért, ami felülről adatik. Ha így készülünk az ünnepre, templomaink tágas teréből a szívünkbe költöző béke a teljesség előízét
kölcsönözi majd nekünk.
Horváth Árpád SJ
a Jézus Szíve Jezsuita Templom igazgatója

Fotó: Orbán Gellért

JEZSUITA ARCKÉPCSARNOK

„Hogy mindenkit
elvigyek a templomba”

Tornya Erika RSCJ

Boldog gyermekévek Jugoszláviában. Horvát és magyar kettős identitás. Menekülés a háború
elől a zöldhatáron. A jezsuita aszketika szeretete, a lét filozófiai kérdései, irodalom és újságírás, meg persze az Alföld. Portréinterjú HORVÁTH ÁRPÁD SJ-vel, a pesti Jézus Szíve-templom
igazgatójával.

Az Örkény Színház fotósorozatot tett közzé a művészeiről Mi lennél, ha nem színész lennél? címmel.
Te milyen fényképen szerepelnél, ha nem jezsuita pap lennél?
A képen egy busz volánjánál ülnék. Az oka egy gyermekkori élményem. Valamelyik téli vasárnap reggelen Nagymamával indultunk a templomba, ami olyan négy kilométerre volt tőlünk. Nagy volt a hó. Óriási élményt jelentett ez egy gyereknek! Ő egyébként olyan szuper nagyi volt, hogy 56 évesen szerezte meg a jogosítványt,
de hóesésben nem vezetett. Szomszédunk, a szerb ortodox Tihomér bácsi azt mondta, elvisz bennünket, de
lerobbant az autója, ezért elindultunk gyalog. Elértünk egy buszállomáshoz – az volt a végállomás –, beültünk a
buszba. Jó meleg volt benn, kinn hullott a hó. Érkeztek az utasok, akik közül majdnem mindenki a templomba
ment, s a legnagyobb élmény az volt, amikor megérkezett a sofőr, beindította a motort és elindult a busz. Azután
sokáig buszsofőr akartam lenni, hogy mindenkit elvigyek a templomba.
Ha visszagondolsz a gyerekkorodra, milyen hangulat tölt el?
Szabadkán nőttem fel, a nyolcvanas években töltöttem a kisgyermekkoromat. A város akkor Jugoszlávia része
volt, s még viszonylagos jólét uralkodott. A szüleimmel minden nyáron utaztunk a tengerre, a hegyekbe. Majdnem az Égei-tengertől az Alpokig terjedő, nagy és színes területről van szó. Be kell vallanom, amikor a magyarok
és a jugók fociztak, mi az utóbbiaknak szurkoltunk. Az, hogy „jugó magyar”, jelentett valamit. Magyarország számunkra kissé szürkének tűnt: láttuk a szovjet katonákat, a Trabantokat, az utcán halkan beszélő embereket, a nem
túl szimpatikus „Kádár bácsit”. Gyerekként feltűnt, hogy jobb autóink vannak, hogy a mi rizsescsokink finomabb,
mint a félédes szerencsi csokoládé. Azóta sem értem, hogyan lehet egy csoki félédes! Magyar identitásom felfedezése ebben a környezetben külön feladat volt. Az Egri csillagok olvasása során esett le a tantusz, akkor értettem meg
valami fontosat. Jöttek a törökök, elesett Nándorfehérvár, elesett Pétervárad, Eszék, Temesvár, Lippa, Arad. Elővettem a térképet, és rájöttem, hogy ezek a városok egy országban, Magyarországon voltak! Lehettem vagy 8-9 éves.
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Köszönet Árpi atya álmának valóra váltásáért a Five Stars Bt.-nek!
Buszaikkal néhány hónapja a csíksomlyói pápalátogatásra utaztunk (fotó: Orbán Gellért)

Édesanyád oldaláról horvát vagy. Mit ad ez az identitásodhoz?
Szabadka a török megszállás alól 1686-ban szabadult fel, gyakorlatilag elnéptelenedve. Ezek után érkeztek ide
különféle népcsoportok, köztük a horvát nép egyik ágai, a bunyevácok. Anyukám horvát bunyevác volt, de tudott magyarul, járt magyar iskolába. Mi otthon magyarul beszéltünk, csak amikor Anya szidott vagy megdicsért,
akkor beszélt hozzám bunyevácul. A „Napnyugati szőlők” városrészben, ahol laktunk, szinte mindenki magyar
volt. Magyar iskolába jártam, magyar barátaim voltak, a Kárpáthy Zoltánt olvastam. De ha véletlenül a horvát
misére mentünk, az sem volt különös számomra. Horvát nagyapám horvátul beszélt hozzám, és nem nagyon
szólított Árpádnak. A „Derán” becenevet adta, a bunyevácok így szólítják a fiatal fiúkat, a kölyköket.
A 90-es évek elején, amikor kitört a délszláv háború, sok fiatal fiút átküldött a családja Magyarországra,
hogy ne vigyék el őket katonának. Te is köztük voltál?
1989 és 1991 között reményteljes fejlődés ment végbe Jugoszláviában. A rendszerváltást gyorsító reformoknak köszönhetően az ország gazdaságilag erős volt. Sokan dolgoztak külföldön, az összegyűjtött pénzből elkezdtek építkezni, lehetett vállalkozni, eltörölték a törvényt, hogy egy személynek legfeljebb 17 hold földbirtoka
lehet. S ekkor kitört a háború. Nem akartuk elhinni, hogy ez a gyönyörű ország ilyen szörnyű módon széteshet.
A Tito-i időszaknak borzasztó ára volt. A 40-es évek végén a kommunisták úgy kerültek hatalomra Titóval, hogy
közben tocsogtak a vérben. Nincs olyan magyar település a Délvidéken, aminek a határában ne volna tömegsír.
Horvátok, olaszok, németek, magyarok, mind áldozatai voltak a szerb vérengzésnek. Ezekről nyíltan nem lehetett
beszélni, csak amikor kezdett szétesni a keleti blokk. Az érintett generáció, a nagyszülők csaknem ötven évvel később sirathatták el szeretteiket, beszélhették ki fájdalmaikat, a rettentő igazságtalanságokat, amelyek a családokat
érték a kommunizmus idején. Az eresztékek lazultak, a feszültségek kipattantak. Ezért a Tito idején mesterségesen
összetákolt ország olyan véres véget ért, ahogyan született. Akkoriban kamasz voltam, s a háború kitörésekor azért
nem vittek el katonának, mert még gimnáziumba jártam – de azért besoroztak. Egyik idősebb iskolatársamat elvitték, majd hamarosan valahol Boszniában elesett. Hazahozták eltemetni. A temetés után Apám azt mondta, el
kell mennem. Migráns vagyok olyan értelemben, hogy a zöldhatáron sétáltam át a szabadkai határátkelő mellett.
Tompán éltek távoli rokonaink, beköszöntem hozzájuk, majd felültem a Szeged felé tartó buszra.
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Végül nem egyházmegyés pap lett belőled.
Mi a hivatásod története?
Mély gyökerei vannak, a gyerekkoromig nyúlnak vis�sza. Idős plébánosunk volt Szabadkán, akinek a beszédeire nem emlékszem, de amikor 7–8 évesen ministráltam neki, láttam, olyan öreg, hogy alig tud az
oltárnál letérdelni. Ekkor kezdtem el azon spekulálni,
hogy ha az atya majd nem lesz, akkor valakinek azért
oda kellene állni az oltárhoz! Az nem lehet, hogy ne
legyen szentmise! Különc voltam, beteges, vékonyka,
asztmatikus. Szüleim virágkertészettel foglalkoztak,
Lorem ipsum
gyerekkoromban külön kiskertem volt, már akkor szerettem a földdel dolgozni. Amikor nem a kiskertemet
Erdő Péter bíborossal egy Jezsuita Nyolcas után a templomkertben
gondozgattam, a templomban töltöttem az időt. A
(fotó: Orbán Gellért)
toronyban volt a plébános magyar könyvtára, sokat
olvastam, pakolgattam ott. Amikor kamaszkoromban elkezdtünk járni „zsúrokra”, kezdtem elmaradozni a templomból. A plébános ezt észrevette, és varratott nekem egy külön ruhát, ami hasonló volt az albához, de huszáros
zsinórok díszítették, és megbízott, hogy minden vasárnap reggel én olvassak fel a misén. Volt, hogy a buliból
egyenesen oda mentem! Tudtam, hogy ott feladatom van. A templom az életem részévé vált.
Hogyan lettél éppen jezsuita?
Amikor a magyar jezsuitákhoz kerültem, még nem ismertem a rendtartományt. A noviciátusba lépés előtt két évet
Rómában, első lakóként, a Casa Balthasar hivatástisztázó házban töltöttem, melyet 1990-ben Joseph Ratzinger
alapított. A bíboros a Hittani Kongregáció élén főleg Amerikából kapott jelzéseket, hogy léteznek szemináriumok,
amelyek vezetői vagy szélsőségesen konzervatívak, vagy liberálisak, s vannak fiatal emberek, akiket kinéznek onnan,
pedig van hivatásuk. Megbízta hát Jacques Servais jezsuitát a ház megszervezésével. A kétéves program teológiai
alapjait Adrienne von Speyr, Hans Urs von Balthasar és Henri de Lubac munkássága adja, a lelkiséget a Szent Ignác-i
lelkigyakorlatok és imamódok. Itt kerültem Szent Ignác bűvöletébe. Emlékszem, arról ábrándoztam, hogyha jezsuita leszek, a szobámban nem lesz más, csak egy kő, amire elalváskor lehajtom a fejem. A lelkigyakorlatok és Ignác
Zarándoknaplójának olvasása után erős volt bennem a kiüresedés, illetve a teljes önátadás vágya. Hatott rám Balthasar lelkisége is, hogy a drámákon keresztül, a szépirodalomban is meg lehet találni Istent.
Hogyan folytatódott az életed a jezsuita
noviciátus után?
Mivel a Casa Balthasarban figyelmem az esztétika
felé terelődött, megfogott a romantikus gondolkodás. A természet erőiben, a népi kultúrában, a művészetekben felfedezni Isten erejét. Hogy az egész
világ tulajdonképpen Istenről szól. A noviciátust
követően filozófiát tanultam Münchenben, ami a
legjobb hely volt a német idealizmus és romantika
tanulmányozására. Nagyon lelkesedtem ezekért a
dolgokért, az MA után szerettem volna PhD-n maradni Münchenben, de hazahívtak, hogy segédkezzek a Távlatok szerkesztőségében. Ekkoriban derült
ki, hogy tudok írni.
Kakaózás elsőáldozókkal (fotó: Hegedüs Márton)
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Hol folytatódtak a tanulmányaid?
Londonban tanultam teológiát, majd 2007-ben hazatértem és A Szív újsághoz kerültem, hogy vizsgáljam meg, érdemes-e hosszabb távon tervezni a kiadását. Megnéztem, informálódtam, s elkezdtem hinni benne. Átformáltuk,
jó folyóirat lett. Ennek során váltam újságíróvá. Ezek után hét évvel jött a képzésem záró szakasza, az egyéves tercia,
amikor az élete középső szakaszába ért szerzetes újra elvégzi a nagy lelkigyakorlatot, feleleveníti jezsuita létének fontosabb elemeit. Ezt a programot Amerikában végeztem, ott is szerettem volna maradni PhD-re. Akkoriban már a filozófiai antropológia érdekelt, merthogy nagyon foglalkoztat az identitás kérdése. Mi az, ami az embert emberré teszi,
ami az emberségében meghatározza, milyen gondolati struktúrák, érzelmek mozgatják. Mit jelent az, hogy nekünk
sokat mond egy vászon, amire három szín van festve – piros, fehér, zöld –, és megdobban tőle a szívünk. De jött egy
hívás, hogy szükség van rám a templomban, A Szívnél és a Jezsuita Kiadóban. Még a közösségem elöljárója is lettem.

Vacsora a Fáber Szent Péter rendházban (fotó: Kálló Péter / WLB)

Rengeteg dologgal foglalkozol párhuzamosan. Hogyan pihensz?
Igyekszem jó példát mutatni a rend- és a munkatársaimnak, hogy a pihenés nagyon fontos. Fárasztónak tartom
azokat az embereket, akik belecsavarodnak a szakmaiságukba. Egyszer azt mondta valaki, hogy Isten óvjon attól
az elöljárótól, akinek más dolga sincs, csak hogy elöljáró legyen. Nagyon kell vigyázni, hogy legyen tágasságunk.
Egy lépés távolság attól, amit csinálunk, nagyon jót tesz. Fontos, hogy rá tudjunk nézni a napunkra, a munkánkra,
a kapcsolatainkra, a hetünkre, a küldetésünkre újra és újra egy bizonyos távolságból. Ehhez két dolog kell, az ima
és a pihenés. A másik, hogy nem maradsz szerzetes, ha nem tanulsz meg örülni az életnek. Minden férfinak kell,
hogy legyen hobbija, szenvedélye. Ha az a Fradi, akkor a Fradi, ha irodalom, zene, néptánc vagy a zarándoklat,
akkor az. Kedd a szabadnapom, akkor általában elmegyek sportolni, sétálok a városban, jó időben bicajozok,
nézem a házakat, a foghíjakat, az új épületeket. Ábrándozom, de jó lenne gyalogos híd a Margitszigetre, ide vagy
oda villamos! Viszek magammal egy könyvet, olvasok, vagy csak nézem az embereket. Kis titkos „perverzióm”,
hogy szeretek sétálni a temetőkben. Leülök Blaha Lujza vagy Jókai Mór sírjánál, kimegyek a jezsuita sírokhoz,
hallgatom a madarakat.
Térjünk vissza a kezdőképhez! Sok minden fér a buszodba, amit kormányzol…
Igen, találó a sofőrkép, hiszen viszem az embereket a templomba, vagy közelebb Istenhez. Tágas ez a busz, sok
különböző ember fér meg egymás mellett, sokan beleférnek a szívembe. Ez a tágasság onnan ered, hogy alföldi
vagyok. Szükségem van a magas égre, a térre. Az Alföld nem síkság vagy lapály. Nagyon változatos, gondolj a
napraforgótáblákra, a zsíros, fekete földre, a homokdűnékre, a nagy folyókra, akácosokra, a halászlé illatára, a baglyok huhogására, a sasmadár szárnyalására, a szőlő édes ízére, a ködre, a szürkemarha tekintetére! Talán ezekből
a tágasságokból talál meg valamit az is, aki a templomunk közösségéhez tartozik.
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HÍREK

Fotó: Majó Márk

SPORTCSARNOK
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR MISKOLCON

Új, Szent György nevét viselő tornacsarnokkal bővült az
idén 25 éves miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium.
A szeptember 13-án átadott közösségi tér mostantól az
iskola rendezvényei mellett az Avas lakótelep és egész
Miskolc sport- és kulturális eseményeinek színtereként
gazdagítja a város életét. A 3000 négyzetméteres épületben két kosárlabda-edzőpálya és egy futsalmérkőzésekre is alkalmas kosárlabdapálya helyezkedik el, 240 fős
mobil lelátóval és edzőteremmel. Az épületet Vízi Elemér
provinciális áldotta meg. Az ünnepi műsor után pedig a
B33-as diákolimpiai bajnok lányok barátságos mérkőzést
játszottak a „meghívott felnőtt csapattal,” utóbbi tagjai
között Soltész Miklós egyházügyi államtitkárral, Alakszai
Zoltánnal, a város akkori jegyzőjével, jezsus öregdiákkal
és Földházi Tamással, a történelem munkacsoport vezetőjével, nemzetközi kosárlabda-játékvezetővel. A projektet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta 1,3
milliárd forinttal, a kivitelezést a miskolci PEKA-BAU 2000
Építőipari Kft. valósította meg.

SZENT IGNÁC-ÉV
A JEZSUITÁKNÁL 2021–2022-BEN

A SZABADSÁG HÍD UTÁN
A MARGITSZIGETEN MISÉZTEK
A JEZSUITÁK

A rendalapító megtérésének 500., valamint szentté avatásának 400. évfordulójára Arturo Sosa, a jezsuiták általános elöljárója 2021–2022-re Szent Ignác-évet hirdetett.
Mint a Jézus Társasága tagjainak írt levelében fogalmaz,
a jubileumi esztendő 2021. május 20-án, Ignác pamplonai
megsebesülésének napján kezdődik, és a szent halálának
emléknapján, 2022. július 31-én végződik, mottója pedig:
„Mindent újszerűen lássunk Krisztusban”. A generális hozzáteszi: ez a rend tagjainak jó alkalom a jezsuita életmód
megújítására, s azt remélem, „a Szent Ignác-év folyamán
meghalljuk az Úr hívását, és engedjük, hogy Ignác személyes tapasztalatából inspirációt nyerve Ő munkálkodjon
megtérésünkön.”

Miután júliusban a budapesti Szabadság hídon mutatott be szentmisét Sajgó Szabolcs SJ, az alkalom sikerén felbuzdulva hamar megszületett a folytatás ötlete.
A szervezők szeptember 22-én vasárnap 10 órakor a margitszigeti Nagyréten várták a résztvevőket, hogy, immár
a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra történő ráhangolódásként, újabb fővárosi helyszínt vonjanak be a sorozatba. A verőfényes napsütésben több százan vettek részt az Isten szabad ege alatt tartott liturgián,
melyen több mint fél tucat jezsuita állta körül az oltárt.

REKLÁMVERSENY GYŐZTESE LETT
BANKKÁRTYÁS PERSELY-KAMPÁNYUNK
A nyáron adtunk hírt róla, hogy a hagyományos pénzcsörgetős adakozás
alternatívájaként hazánkban elsőként a jezsuiták pesti Jézus Szíve-templomában állítottunk üzembe érintős bankkártyával használható adományterminált. A kezdeményezést utóbb elindítottuk a hazai reklámszakma legrangosabb, Prizma Kreatív PR Díj pályázatán. A versenyre 186 nevezés érkezett,
melyek közül 12 kapott aranyérmet a november 20-ai díjátadón. Kampányunkat a zsűri a Nonprofit kategóriában ítélte a legjobbnak.
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A JEZSUITA KIADÓ
KÉT ÚJ KÖNYVE
Miatyánk című könyvében Ferenc pápa egy olasz börtönlelkész, Marco Pozza kérdéseire válaszolva sorról
sorra magyarázza el az Úr imádságát. Feltárja, hogyan
rezonál a szöveg a saját életére és apostoli hivatására,
illetve miként nyújthat segítséget a mai kor mindennapi gondjaival és kihívásaival küzdőknek. A beszélgetést
Ferenc pápa Miatyánkról szóló beszédeinek részletei
egészítik ki. Nemeshegyi Péter Holdfényben című tanulmánykötete tágas utakat jár be. Az ember léthelyzetének vizsgálatából indul ki, hogy aztán bibliai motívumokat és teológiai kérdéseket taglalva személyes
visszatekintésekhez jusson
el. Ám írjon bármiről a
szerző, minden gondolatát
tiszta világosság és szelíd
kiegyensúlyozottság hatja
át. A könyv mindenki érdeklődésére számot tarthat, akit vonz az igazság, a
jóság és a szépség.

MEGÚJULT A JEZSUITA
GYERMEKVÉDELMI SZABÁLYZAT
A magyar rendtartomány már 2011-ben elkészítette gyermekvédelmi szabályzatát. Ahhoz viszont, hogy a rendelkezések ne maradjanak holt betűk, időről-időre felül
kell vizsgálni őket. Ez legutóbb 2014-ben történt, s most
ismét esedékessé vált a frissítés. A hónapok óta tartó
folyamat novemberben, a szöveg véglegesítésével érte
el tetőpontját, majd a provincia összes egysége megismerte a megújult szabályzatot. A dokumentum rögzíti
a megelőzés, a panaszkezelés és az áldozatvédelem
eljárásrendjét a jelentési kötelezettségtől az állami törvények tiszteletben tartásáig. A provinciában továbbra
is gyermekvédelmi felelős tevékenykedik András Attila SJ
személyében, és a rendtartomány vezetőjét etikai bizottság segíti a helyzetek kezelésében. Emellett minden jezsuita, világi munkatárs, szerződéses partner és önkéntes
aláírásával hitelesíti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tartja a dokumentumot. (A szöveg elolvasható
a jezsuita.hu/gyermek-es-ifjusagvedelem oldalon.)

HIÁNYPÓTLÓ
KÖTETEK
A JEZSUITA
MENEKÜLTSZOLGÁLATTÓL
A Jezsuita Menekültszolgálat munkatársai két új kiadvánnyal is jelentkeztek a közelmúltban. Az egyik kötetben a menekült gyerekek iskolai (be)fogadását segítő
munkájuk tapasztalatait foglalták írásba. A könyvben tanárok, intézményvezetők, iskolapszichológusok kapnak
szempontokat, olvashatunk a menekültek jogi hátteréről, a magyar mint idegen nyelv oktatásáról, az érintetteket segítő szociális hálóról. Zia és Zahra, afgán és
kongói gyerekek a főszereplői a másik kiadványnak,
melynek célja megismertetni a külföldi diákokat a
magyar nyelvvel. A munkafüzet elsősorban menekült
gyerekeknek készült, de használhatja minden nem magyar anyanyelvű 8–14 év közötti kisdiák is. A két kötet
nyomtatott formában a Jezsuita Menekültszolgálat
irodájában érhető el, és a jmsz.hu honlapról online is
letölthető.

MAGIS EUROPE-TALÁLKOZÓ
2020 AUGUSZTUSÁBAN
MISKOLCON
„You are my Bread, my life, my love”, azaz
Te vagy a kenyerem, életem, szerelmem
mottóval Magyarország rendezi a jezsuita lelkiségű Magis Europe következő találkozóját 2020. augusztus 1. és 9. között. A 18 és
35 év közti fiataloknak szóló összejövetel két részből áll
majd: a zarándoklat, a lelkiség, a szolgálat, a művészet,
az ökológia és a kultúra témakörében rendezett úgynevezett ignáci experimentumokból hazánkon kívül
Szlovákiában, Ausztriában és Romániában, valamint
a záróeseményből Miskolcon. Amint a mottó is jelzi, a
központi téma a 2020-ban Budapesten rendezendő
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való tekintettel az Oltáriszentség lesz. Regisztrálni március 1. és
május 15. között lehet majd, a továbbiakban a jezsuita
felületeken folyamatosan hírt adunk a részletekről.

9

JEZSUITA MŰVEK

Több mint
templom
Szőnyi Szilárd

Katolikus körökben a főváros egyik legmenőbb szakrális helyeként tartják számon a Jézus Szíve
Jezsuita Templomot. Miközben megmutatjuk, hogy az engedélyezése körüli XIX. századi viták
hogyan hatnak ki a jelenre, az idők jeleit mindenkor figyelő, a jövő egyházát szolgáló lelkiségi
központ modellje rajzolódik ki előttünk.

Számtalan egyházi intézménye miatt anno Kis Vatikánnak is nevezték a pesti Mária utca környékét. A szocializmus alatt azonban elveszítette ezt a karakterét – hogy utcáit a rendszerváltozás után ismét benépesítsék a
szerzetesrendek kollégiumai, a katolikus vagy épp a református egyetem épületei. A józsefvárosi nemesség és
nagypolgárság lakóhelyéről egykor Mágnásfertálynak is hívták. Ma Palotanegyedként jegyzik, és felkapott vendéglátóhelyekkel – köztük a jezsuiták Loyola Caféjával – tűzdelt pompás kulisszái között arisztokraták helyett
főleg fiatalok fordulnak meg. Itt, a pesti Krúdy, Horánszky, illetve Mária utca határolta épülettömbben működik
a rend Párbeszéd Háza nevű intézménye, Szent Ignác szakkollégiuma, a magyar provincia központja – valamint
Jézus Szíve-temploma.

Egy méter híján templom
Hivatalosan Budapest legnagyobb kápolnájáról beszélünk. A döntően közadakozásból, francia-román stílusban
épült, gótikus és nemzeti romantikus jegyeket is hordozó templom 1895-re már állt, de mivel oltára és berendezése anyagi okokból évekkel később lett kész, csak
1909-ben szentelték fel. A XIX-XX. század fordulóján
ugyanis az akkori liberális városvezetéstől úgy kapott
építési engedélyt, ha a „szabványos” templomnál egy
méterrel kisebbre tervezik. (Részletek Koronkai Zoltán
SJ történelmi visszatekintésében a 29–31. oldalon.)

A még üres oldalhajó az 1890-es években
(forrás: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára)
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Ezért van, hogy ami az előnye – meghitt, családias közeg –, az egyben a hátránya is. Már ha az itt szolgálatot
teljesítők jól végzik a dolgukat, és vonzó helyet teremtenek belőle. Mármost ebben annyira nincs hiba, hogy
manapság Karácsonykor vagy Húsvétkor, amikor a hétvégi szentmisék összesen 1500 fős közössége egyszerre szeretne részt venni a liturgián, a kezdés után gyakran cipőkanállal sem lehetne több embert bepréselni
az ajtón. Sőt már a Jezsuita Nyolcas is kinőtte az épületet, ezért vasárnap 22 órára – a fővárosban a legkésőbbi időpontban – újabb szentmisét kellett beiktatni.

Szinte szétfeszítették a templom falait a hívők a templom Musica Sacra kórusának 2018 novemberi Requiem-koncertjén (fotó: Orbán Gellért)

Amikor kilépünk a templomból, a fenti okokból nem egy tágas helyre érkezünk. Mivel Budapest korabeli elöljárói
nem akartak reprezentatív környezetet engedélyezni a jezsuitáknak, csak egy – akkor még – kevéssé frekventált
helyen járultak hozzá az építkezéshez. Ennek következtében a kápolna a város „sűrű szövetében” nőtt ki a földből;
a spontán beszélgetésekre elvben kínálkozó, de e célra ritkán használt szemközti terecskét úttest választja el az
épülettől, így a hívők a szertartás után jobb híján a templomlépcső aljában, a keskeny járdán tömörülnek.
A szóban forgó teret 1900-ban Scitovszky János hercegprímásról keresztelték el, majd 1951-ben a Rákosi-kori
pártállam számára ideológiai okokból kedves Dózsa-féle parasztfelkelés ferences alvezéréről, (Mészáros) Lőrinc
papról nevezték el. Közepén a hálás utókor 1930-ban Zichy Nándornak, a Katolikus Néppárt alapítójának, a templomépítés egyik legfőbb pártfogójának a szobrát helyezte el – az alkotást 1949-ben elbontották, és csak 1992ben kerülhetett vissza a helyére. A gróf egykori palotája a 2. szám alatt ma szálloda, s mai tulajdonosai is szívükön
viselik a templom ügyeit.
A 3. számú épület Rónay György néhai író felmenőinek tulajdonában állt, földszintjén egy kétes hírű étteremmel,
s a szerző A nábob halála című 1957-es regényében meg is örökítette egyik ifjúkori emlékét: „Egyszer átjött a
templomból a pap, és arra kérte az édesapját, mondjon föl a vendéglősnek; megbotránkoztatja az embereket,
hogy az Isten házával szemközt, egy jó hírű lányintézet szomszédságában, az »Urak kongregációja« tagjának
házában éjszakánként dorbézolnak.”
A kérés süket fülekre talált – ma viszont nemhogy viszálykodás jellemezné a jezsuitákat és a környező vendéglátóhelyeket, de az átellenben található Jaromír a Templomhoz fantázianevű cseh sörözővel szintén felmerült az
együttműködés lehetősége. Már csak azért is, mert a műintézmény egyik díszes üvegablaka épp a Jézus Szíve
homlokzatát örökíti meg. Innen is jött az ötlet, hogy a templom kertjében tartott közösségi alkalmakon, melyeken helyben pattogatott kukoricát, valamint az évszaknak megfelelően fagylaltot, illetve forralt bort és sört is
mérnek, a Jaromír szolgáltassa a cateringet.
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Szent Ignác Budapesten
Így fonódik össze múlt a jelennel, híven tanúskodva arról, hogy a jezsuiták minden helyzetben a kor igényeire válaszolva igyekeznek tevékenykedni. Ha az idők jelei úgy kívánták meg, a XIX-XX. század fordulóján a világvárossá
növekvő Budapesten a hit és a társadalmi igazságosság zászlaját emelték fel olyan, a templomhoz kötődő lánglelkű hitszónokokkal, mint Bangha Béla, Bíró Ferenc vagy Bús Jakab, az osztrák–magyar provinciából 1909-ben
kiváló önálló rendtartomány első vezetője. És miután az 1838-as pesti árvizet követően az egykori Duna-meder
feltöltésével létrejött a Mária utca, létrehívták az itteni rendi központot, belevetették magukat a szociális apostolkodásba, a templomban hétköznaponként nyolc misét is tartottak, s figyelmük a józsefvárosi szlovák, német
népességre is kiterjedt.
A rend missziós küldetésének jegyében jellemzően ma is oda és akkor mennek, ahol és amikor a hívők vannak, legyen szó a fiataloknak szóló Jezsuita Nyolcasról vagy Tizenhatosról közösségi focimeccs-nézéssel, a Zeneakadémia éjszakai meglátogatásával, katolikus kvízzel a Grund nevű szórakozóhelyen, együttes lelkiismeretvizsgálattal
vagy temetőlátogatással. Azután pedig, hogy 110 éve a Jézus Szíve párját ritkító módon döntően közadakozásból
jött létre, haladva a korral, 2019 nyarán itt helyezték üzembe az ország első bankkártyás perselyét.
„A Jézus Szíve nem plébánia, hanem »csak« igazgatóság, méghozzá egy szerzetesrend temploma. Ennek megfelelően közössége nemcsak területi alapon szerveződik, hanem a legfontosabb »idevezérlő, kötő« szempont a
Szent Ignác-i lelkiség és a jezsuiták jelenléte. Rögtön adódott a felismerés, hogy más a jellege, mint egy plébániának. Nincs egyházközsége, világi vezető testülete, anyakönyvezése, sem egyházi adója. Viszont szabad lehetősége van olyan rétegpasztorációra, melyet a Szent Ignác-i lelkiség karizmája kínál” – írta Vértesaljai László SJ
2009-ben az épület felszentelésének századik évfordulójára megjelent kiadványban a ma is érvényes szavakat.
Az akkori templomigazgató tízéves itteni tevékenysége igencsak karakteresen köti össze a Jézus Szíve félmúltját és jelenét. Erre az időre esett a századik születésnapra történő külső felújítás, az urnatemető kialakítása
az altemplomban, a rendház tatarozása, illetve – egy,
az ötvenes években befalazott ajtó újranyitásával –
az épületegyüttes Mária és Horánszky utcai felének
összekötése. De talán ennél is fontosabb a közösségek
megerősítése és, az igényeket részben szociológiai
vizsgálatokkal feltérképezve, a templom lelki programjának megalkotása.

Készül a jezsuita popcorn (fotó: Hegedüs Márton)
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Ebben a munkában Laci atya arra a korszakos munkára
alapozott, amelyet „rend-kívüli” jezsuita elődje, Kelényi
Tibor végzett itt 1986 és 2005 között. Mivel a Jézus Társaságát, más rendekkel együtt, 1950-ben idehaza betiltották, a Jézus Szívében a nyolcvanas évek közepéig
egyházmegyés vagy más szerzethez tartozó papok
szolgáltak. Hasonlóan Tibor atyához, aki a szocializmus
idején jezsuita kereteken kívül tevékenykedett hol segédmunkásként, hol számkivetett lelkészként különféle plébániákon. Lékai László bíboros aztán 1986-ban
kieszközölte, hogy a haláleset vagy nyugdíjazás miatt
vezető nélkülivé vált egykori szerzetesi templomokba
az esztergomi egyházmegyében szerzetespapokat
nevezzenek ki lelkipásztornak.

Kilenc konténer szemét
Kelényi Tibor így került ide, s hamarosan nekilátott, hogy méltó
körülményeket teremtsen a jezsuiták régi-új központja számára –
a felújítás során csak a pinceként használt altemplomból kilenc konténer szemetet és lomot kellett kihordani. A rend aztán 1989-ben
visszakapta a templomot, s Jézus idehaza újjászerveződő Társasága
1995-ben nagy eseményt ünnepelhetett: közel negyven év kényszerszünet után ismét jezsuitát szenteltek itt pappá Kiss Ulrich SJ
személyében.
Kelényi Tibor ma nyugdíjas segédlelkészként továbbra is a közösségben él, misézik és gyóntat, Vértesaljai László pedig 2014-ben egyik
korábbi állomáshelyére, a Vatikáni Rádió magyar adásának élére kapott kinevezést. Sokan – köztük az érintett is – nehéz szívvel fogadták
a döntést, hiszen Laci atya a tíz év alatt „összenőtt” a templommal, és
nemcsak a közösségnek volt odaadó pásztora, de a Mária utcai rendházban akkor élő idős jezsuitáknak, a néhai Hevenesi János SJ-nek és
Róna Gábor SJ-nek is gondját viselte, illetve mindig szeretettel fogadta a közelmúltig vasárnaponként itt miséző Nemeshegyi Péter SJ-t is.
Ekkor vált különösen jelentőségteljessé a tény, hogy egy szerzetesrend
templomáról beszélünk, melynek igazgatói időnként cserélődhetnek,
a Szent Ignác-i lelkiség azonban a közösség többi tagja révén akkor
is tovább él. Kisvártatva aztán megnyugodtak a kedélyek, s átmeneti
időre Harai Levente SJ, majd 2015 szeptemberétől a jelenlegi igazgató,
Horváth Árpád SJ került a templom élére.
E lapszámunk nagyrészt az ő idejére eső fejleményekről – a közösségek közössége és a nyitott templom koncepciójának kidolgozása,
az orgona, valamint az épület belsejének és tetőzetének felújítása
– szól, így itt csak annak érzékeltetésére szorítkozunk, hogy a Jézus
Szíve mitől több mint templom: valóságos lelkiségi központ. Ehhez
a Mandiner.hu idei interjúját hívjuk segítségül; az itteni sokszínű
élet ugyanis rendre olyan hírekkel szolgál, amelyek felkeltik a világi
sajtó érdeklődését is. Amikor arról esik szó, hogy kellően elhivatott
papokkal bármelyik plébániát fel lehet virágoztatni, Árpi atya így
fogalmazza meg ars poeticába is beillő gondolatait: „Ha egy plébános kicsit is emberséges, van benne alázat, meghallgatja a hozzá
fordulókat, nem játszik erkölcscsőszt, és nem terheli őket ideológiai
kurzusokkal a szentmisén, a templom meg fog telni hitüket kereső
emberekkel. Mondjuk fontos az is, hogy kezdjünk el végre beszélni
az élő hitünkről. Hogyan imádkozol? Istenkapcsolatod van? És ha a
pap ehhez még behozza a Szentírást is, akkor az emberek tódulni
fognak a templomba. És ha hozzá még szépen, igényesen is misézik, és a liturgia fontos számára, akkor simán előállhat az a helyzet,
hogy papként, ha nem vigyázunk, meg is szakadhatunk a munkától.
És persze a szeretettől, amivel a hívők elhalmoznak minket.”

Kelényi Tibor SJ az 1990-es években

Laci atya Hevenesi János bácsi gyászmiséjén

13

JEZSUITA MŰVEK

Azért szeretek a Jézus
Szívébe járni, mert…

Nagy Luca

„…itt láthatom, hogy
egyházunk élő, fiatal,
vonzó és befogadó.
A jezsuiták természetes
hangvételű, a valódi életről
szóló gondolatokkal segítenek
közelebb kerülni az evangélium
hétköznapi megértéséhez és
megéléséhez.”

„…a misék mediterrán hangulatúak:
az igehirdetést áthatja Jézus örömhíre.
Az atyák örömmel beszélnek Jézus
szeretetéről, segítenek ráirányítani a figyelmet
a rengeteg jó dologra, ami az életünkben
történik. Ez felszabadító, ez az öröm átjárja
az embert: nemcsak engem, hanem látható
módon az egész közösséget.”
Prof. Dr. Perczel-Forintos Dóra,
tanszékvezető egyetemi tanár

„…a jezsuita templom pár
percnyi sétára van Budapest
legforgalmasabb útjaitól. Emiatt
a csodálatos kontraszt miatt
szeretem igazán: a belváros
nyüzsgő környezetében is vár
minket Krisztus!”

„…olyan misét hallgathatok,
amely rólam szól. Nem a hibáim,
hiányosságaim, bűnös létem
van kihangosítva, hanem hogy
számon vagyok tartva, hogy
ajándék vagyok, hogy feladatom
van.”
Szilágyi Erika, építész

Martí Zoltán, 777blog.hu főszer
kesztője és az M4 szerkesztő-riportere

Orosz Péter, orvos

„…szeretem a jezsuiták őszinteségét,
mellyel vállalják saját küzdelmeiket.
Ez nekem is erőt és bátorságot ad. Az ő
munkájukon keresztül megtapasztalom
Isten szeretetét.”
Lukács Eszter, szakkollégiumi hivatalvezető

„…néhány éve ebben a templom találtam vissza
a hitemhez, nem függetlenül attól a befogadó,
nyitott, a lelkiséget és az értelmet egyformán
fontosnak tartó szemlélettől, ami a jezsuiták
sajátja. Emellett szeretem a puritánságát és az
otthonosságát, hogy láthatólag élő közösség
lakja – a jezsuita sziget egészével együtt –,
amelyhez jó tartozni.”
Kerpel-Fronius Gábor, főpolgármester-helyettes

„...itt otthon vagyok. Hatéves korom
óta minden karácsonyi éjféli misén részt
veszek, idén már az 56. alkalommal.”
Dóczy Péter, színművész

Fotó: Hegedüs Márton
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„…a miséken azt
tapasztalom, a liturgia
fő célja, hogy segítsen
Istennel találkozni, és a
meghitt hangulat, a zene,
a közösség, a jezsuita
lelkiség segít ebben.”
Paholics Erzsébet, tanár

Vállvetve könnyebb:
templomfelújítás
alulnézetből
KRÓMER ÁDÁM műszaki felelősként és VÉGH DÁNIEL projektmenedzserként együtt irányította a Jézus Szíve-templom nyári felújítását. Arra kértük őket, idézzék fel, hogyan látták
a kulisszák mögül a tetőhéjazat, az elektromos hálózat, a rendház-tetőtér és a szentély megújulásának eseménydús hónapjait.
V. D. Már vagy egy éve tervezgettük és terveztettük a
munkálatokat, mire kimondtuk, hogy égető szükség
van egy tapasztalt, agilis és elkötelezett műszaki menedzserre, aki a kivitelezést végigkíséri. A templomi
hirdetésekbe 2018 novemberében tettük be, hogy új
műszaki munkatársat keresünk. Mi járt a fejedben, amikor elküldted a jelentkezésedet?
K. Á. Horváth Árpi atyával beszélgettünk a felújításról
már korábban, ő jelezte, hogy hamarosan indul a beruházás, de nincs szakember, aki felügyelné rendi részről.
Akkor még azt hittem, csak műszaki támogatásra lesz
szükségetek.
V. D. Eleinte tényleg így volt, hiszen pár hónapig tanácsadóként alkalmaztunk.
K. Á. Tíz esztendeje kötődöm a templomhoz. Itt éltem
a közvetlen szomszédságában kilenc évet. Azt gondoltam, ennyit meg kell tennem érte. Nem is feltétlenül
munkaként tekintettem az egészre, és akkori kapacitásaimba bele is fért. A dolog szépsége, hogy pont mikor
elköltöztem, akkor hívott vissza ide a feladat.

Végh Dániel és Krómer Ádám (fotó: Orbán Gellért)

V. D. Aztán a kivitelezést műszaki ellenőrként felügyelted hónapokon át, minden nap, a projekt végére pedig
felkértek a rendtartomány műszaki igazgatójának. Ennyire testhez áll a templomfelújítás?
K. Á. Valahol ez is csak építési beruházás, bár a szakrális jellege kétségkívül számomra is meghatározó. Volt korábban is kapcsolatom egyházi beruházásokkal, de ez mindeddig nem volt számottevő. Egyébként neked is testhez
áll a munka: bölcsész létedre, kommunikációs és kulturális területen mozgó emberként egész jól boldogulsz az
építőipari vállalkozókkal.
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Fotó: Baranyai Attila / Józsefváros

Fotó: Orbán Gellért

V. D. Csak mert a családom arra tanított: egy értelmiségi értsen a festéshez, burkoláshoz, szereléshez, mert úgyse
lesz pénze megfizetni a mestereket. Az egyetem alatt így jó pár lakásfelújítást végigcsináltam, és éppen aktuális
társasházunk renoválási munkáiba is mindig belefolytam, immár megrendelői oldalról. De vissza a templomhoz:
nem aggódtál, hogy nem fogunk kivitelezőt találni egy ilyen, viszonylag kis léptékű munkára?
K. Á. Egyáltalán nem.
V. D. Én igen. Kicsit sem volt könnyű elérnem, hogy legyen három pályázó, és tegyenek is ajánlatot. Egyikükre
egy hosszúra nyúlt trópusi nyaralás, a másikra egy megcsúszott kivitelezési határidő miatt kellett várni, a szerződéskötés pedig a provinciális távolléte miatt húzódott el. Végül a megcélzott kezdési dátum előtt három nappal
írtuk alá a papírokat…
K. Á. Igaz, de addigra a nyertes ajánlattevővel azért bizalmi viszony alakult ki. Lezajlott a pályázat, megvolt a
győztes, tudtuk, hogy rendelkezésre áll a fedezet, így ő is le tudta kötni a kapacitásait, be tudta rendelni az anyagokat. Hogy nem érkezett be az előleg hamarabb a számlájára? Szerintem nem zavarta, mert mégiscsak egyházi
intézmény lett a partnere, és korábbról is volt kapcsolata egyházi szereplőkkel. Nem tűnt valószínűnek, hogy a
jezsuita rend kámforrá válik.

16

V. D. Annyival jobb egyházi partnernek dolgozni, mint egy magánszemélynek vagy cégnek?
K. Á. Igen. Nyugodtabbak és empatikusabbak mint megrendelők.
Sok tényező van egy építés vagy felújítás során, ami egy átlagember számára nehezen feldolgozható, és ezek feszültségeket generálnak a magánszemély megbízókban. Túl sok mindent kezelni
akarnak, nem tudnak dolgokat elengedni és rábízni a szakemberekre. A nagyobb intézmények sem értenek a műszaki kérdésekhez, de egy fokkal jobban bíznak a szakemberekben. Atyákkal
teljesen más dolgozni. Azért vannak persze nehézségek is.
V. D. Nekem elég sok intenzív reakció jutott a részükről az aggályoktól és kételytől a kétségbeesésen és a letargián át a dührohamig. Főleg mert alig tudtuk megoldani, hogy a munkavégzéshez szükséges időtartamra átadjuk a templomot. Hiszen nem
egy üres épületről, hanem működő szakrális térről beszélünk!
Egy sor fájó kompromisszumot kellett kötni: a templomkertet
hónapokra elvesztettük, hétköznaponként heteken át az altemplomban miséztünk, és profi takarító csapatot kellett megbízzunk,
hogy hétvégéről hétvégére eltüntessék a munkálatok nyomait
a templomból. Így is több héten át állványok között éltünk, elmaradt egy rakás bevétel, sőt egy esküvőt le kellett mondanunk.

A félkész tető (fotó: Pásztor Tamás)

K. Á. A kivitelezőknek is nehéz volt így dolgozni. Rendkívül körülményes és rengeteg megkötéssel jár, hogy ha egy munkaterület
nincs teljes egészében és a munkálatok teljes időtartamára átadva. A legtöbbet pont amiatt telefonáltunk mi ketten, hogy átbeszéljük a napi és heti liturgiákat, áthidaljuk a váratlanul felbukkanó
keresztelőket és temetéseket.
V. D. Leginkább a szentéllyel gyűlt meg a bajom. A belsőépítészeti tervek többszörös áttervezése miatt eleve csúszásban volt
minden. Hat különböző vállalkozóval külön-külön kellett szerződnünk, és a nyár közepén két hétbe kellett belezsúfolni a régi padlószőnyeg elbontását, a dobogó átalakítását, a padlófűtés beépítését, az új szőnyeg lefektetését, a kőszegélyek felragasztását. És
akkor ott volt még a négy nap koszolással járó cementlap-pótlás
az első padsorok előtt, amit az állványok alatt még, az új padlószőnyeg lefektetése után már nem lehetett megcsináltatni.

Friss házasok és násznépük helyett hónapokra törmelékhalmok
foglalták el a templomkertet

K. Á. És közben csak nem akart elkészülni a világítás.
V. D. Igen, azt gondoltam, hogy az új főhajó-reflektorok ráérnek,
mert az oltárszentelés úgyis délelőtt lesz, akkor meg besüt a
nap. Hát persze, hogy beborult az ég. Nagyon kellemetlen volt.
Majdnem annyira, mint az, hogy előre nem tervezett költségek
merültek föl, pedig korábban már kétszer is pluszforrásért kellett
folyamodnom, mert már a pályázat során látszott, hogy nem lesz
elég a betervezett keret.

A rendház első emeleti tetőtere csak a nyár végére készült el teljesen
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K. Á. Ez sajnos ma minden építkezésen életszerű forgatókönyv. Jelen esetben arról volt szó, hogy az elektromos
tervek nem voltak kellően kidolgozva. Az elejétől látszott, hogy nehéz lesz úgy tartani a kereteket, ha nem tudjuk
pontosan, mit és hogyan akarunk. Ebből fakadt egy sor olyan pótmunka, ami borította a költségvetést.
V. D. Az is igaz, hogy az egyik jelentős költségvetés-emelés amiatt volt, mert menet közben hozzácsapódott a projekthez a rendház első emeleti tetőterének felújítása a Szentjánosbogár-közösség számára.
K. Á. A Bogár-rész belsőépítészeti és gépészeti terveit sem éreztem megfontoltnak. Amennyire lehetett, igyekeztünk a gazdaságilag és funkcionálisan indokolatlan megoldásokat kiváltani.
V. D. Te amúgy elégedett vagy a végeredménnyel?
K. Á. Igen. Összességében azt gondolom, abszolút vállalható minőségű munkát kaptunk, és nem hiszem, hogy
sokkal jobb eredményt lehetett volna elérni több pénzből vagy hosszabb idő alatt.
V. D. Pedig az ide járókat nem győzte meg egyöntetűen a végeredmény, többen tudtunkra is adták nemtetszésüket az új szentélybútorokkal kapcsolatban. A legjobb az a névtelen levél volt, amit szerzője a perselybe dobott
be, s melyben az eredeti oltárt követelte vissza. Nyilván az 1970-es években tervezett szembemiséző oltárasztalra
gondolt – amit mi csak jellegzetes kovácsoltvas lábazata miatt „Singer-varrógépként” emlegettünk –, s úgy látszik, elkerülte a figyelmét, hogy az eredeti oltár valójában a főoltár, amihez nem is nyúltunk.
K. Á. Na, akkor elmondom, én mivel nem vagyok elégedett: a templomkerttel. Nem elég igényes, ahogy helyre
lett állítva, elveszett az a különleges hangulata, amitől igazán alkalmas volt ünnepi, illetve esküvő vagy keresztelő
utáni fogadásokra. Az egészet rendesen vissza kellett volna füvesíteni.
V. D. Egyetértek, ugyanakkor a kert helyreállítása lóhalálában, minimális pénzből és templomi önkéntesekkel kalákában készült, merthogy a projekt-költségvetésből már az előkészítés során le kellett húzni a profi kertrendezést. De úgy
néz ki, megtaláltuk rá a forrást, és 2020-ban még annál is szebbé alakítjuk a kertet, mint amilyen a felújítás előtt volt!

A megújult templombelső teljes pompájában (fotó: Hegedüs Márton)
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A megújult szentély
„Csodás! Visszafogott és mégis tekintélyes.” „Ez a fekete kocka rideg, olyan, mint egy ravatal.”
Két internetes hozzászólás, két jellemző vélemény a Jézus Szíve-templom új oltáráról. A megújult
liturgikus teret megrajzoló belsőépítészt, DRAGONITS MÁRTÁT kértük meg, hogy segítsen összefüggéseiben megérteni a szentély esztétikáját.

„Az oltár valóban modern, és megértem, ha valaki számára első látásra meghökkentő, de mindennek oka és
magyarázata van” – mondja Dragonits Márta, s hozzáteszi: „A belsőépítész nem megmondóember, hanem
a kreatív partner, aki a megrendelő elvárásai alapján
igyekszik a legmegfelelőbbet megalkotni. A jezsuitákkal egyetértésben – valamint az esztergom-budapesti
főegyházmegye liturgikus bizottságának jóváhagyásával – harmonikus, egyszerű, modern liturgikus teret
álmodtunk meg.” A szentélyt meghatározó, öt évvel
ezelőtt (szintén Dragonits Márta irányításával) kialakított könnyűszerkezetes dobogórendszer csak kis mértékben változott. Az új, de változatlanul jezsuita színű
– a meggybordó félreérthetetlenül Jézus szívére utal
– padlószőnyeg alá elektromos fűtést fektettek, illetve
a lépcsők világos mészkő homloklapokat kaptak. Az oltárral egységes koncepciót alkotó új ülőalkalmatosságok és az új ambó a maguk egyszerűségével könnyen
megtalálták helyüket.

Dragonits Márta, Horváth Árpád SJ és a szentély új burkolatait
szállító cég ügyvezetője az oltárszentelési mise után pillanatokban

„A tervezést azzal szoktam kezdeni, hogy először bejárom a templomot, lefényképezem a jellegzetes motívumokat, formákat, a színvilágot, és ebből a harmóniából indulok ki” – magyarázza Márta. A főhajó masszív, sötét
gránitoszlopokra támaszkodik. Színével és anyagával ebbe a látványba illeszkedik bele a gránitbetétes ambó,
valamint az oltár, melynek 120 kilós gránitlapot tartó, 120x120 centiméter alaprajzú szerkezete a legnemesebb
tölgyfából készült. A kereszténységben az elmozdíthatatlan, szilárd oltár az ősidőktől fogva Jézust jelképezi –
ezért is csókolja meg a pap a szentmise elején és végén –, a százhúsz pedig a tökéletes teljesség egyik szimbóluma a Bibliában. „Sokan kérdezik, miért nem téglatest alakú lett. Az oltár tömbszerűsége az Eucharisztia áldozati
jellegére utal. Ahogy a szerzetesközösség körülállja, az a Bárány menyegzői lakomájának, és a velük együtt
ünneplő hívek egységének jelképe.”
„Mindenképpen szerettük volna megjeleníteni az oltár homloklapján a jezsuita címert, ezzel is hangsúlyozva a
templom hovatartozását, hiszen korábban csak a főoltár fölötti üvegablakon jelent meg a jellegzetes körbe zárt
IHS” – teszi hozzá a belsőépítész. Jézus nevének görög rövidítését a rendalapító így oldotta fel: Iesus hominum
Salvator (Jézus az ember megváltója), vagy Iesus hominem socius (Jézus az ember társa). A rendi gyökereket
erősíti az új oltárban elhelyezett Szent Ignác-csontereklye is. Amint az oltárszentelés alkalmával Vízi Elemér tartományfőnök fogalmazott, általa „a szent példáját, az odaadást, Istenbe kapaszkodását még közelebb érezhetjük
magunkhoz, s követhetjük az Úr dicsőségére és embertársaink javára”.

19

JEZSUITA MŰVEK

„Nem hozzám jönnek,
hanem Istenhez”
Balázs Zsuzsanna

Látod-e a keresztvízben történő alámerítésben, hogy ez több mint alámerítés? Látod-e a kenyérben és borban, hogy ez több mint kenyér és bor? Látod-e Isten szeretetének jeleit az életedben?
Ha igen, és élsz ezekkel az ajándékokkal, akkor szentségi életet élsz. Ha még nem, akkor gyere
és légy beavatott! – interjú BELLOVICS GÁBOR SJ-vel, a Jézus Szíve-templom segédlelkészével,
akihez a keresztény beavatás szentségei tartoznak.
A beavatásról elsőre az ugrik be, hogy az amerikai indiánoknak addig nem volt szabad elhagyniuk
a homokba rajzolt körüket, míg nem látják a másik világot, egy nagyobb realitást.
Ha valóban hisszük, hogy az evangélium nemcsak életvezetési tanácsok gyűjteménye, hanem egyetemes örömhír
arról, hogy egységben vagyunk Istennel és mindazokkal, akik valaha éltek, akkor a szentségek titokzatos módon
ehhez a láthatatlan világhoz kapcsolnak bennünket. Ha ezekre figyelve kezdünk élni, akkor beavatottként megnyílik
a szemünk egy másfajta világra. Nem véletlenül mondja a katekizmus, hogy a szentségek Isten szeretetének a jelei.
Vagyis az ember próbál kézzelfogható jeleket találni arra, hogy kimutassa azt a kötődését, ami közte és a Teremtő
között van. Ez történik a szentmisében, a keresztségben, az áldozópappá szentelésben, és hasonló, amikor Isten
katekumen-csoportba hívja a fiatalokat.
Honnan jönnek a katekumenek, vagyis a hitet tanulni vágyók?
Akadt olyan, hogy a szemközti sörözőből, mert vasárnap esténként azt látta, hogy sok ember jön be a templomba.
Kíváncsi volt, hová igyekeznek, és betért a szentmisére, de vannak tudatos keresők is. Hittanulóink a 18–35 éves
korosztályból kerülnek ki. Most 80 katekumenünk van.
Hogy zajlik a beavatás a szentségi életbe?
Egy év alatt tanulunk a hitünkről, hagyományainkról, és az így megszerzett tudást gyakorlatra váltjuk. Ezt a kettőt
nem szabad elválasztani, mert ha csak tanulunk róla, és a praxisban nincs meg, akkor az halott betű marad. Ha csak
imádkozunk és jó szándékúak vagyunk, de semmit nem tanulunk arról, amit a keresztény közösség mindig is hitt,
akkor sajátos világban találjuk magunkat. Szeretem idézni XVI. Benedek pápát, akit még bíborosként megkérdeztek, mit tanácsol azoknak, akik nem keresztények, és szeretnének azzá válni. Azt válaszolta, el kell kezdeni úgy élni,
mintha már az lennél! Kezdj imádkozni még akkor is, ha semmilyen érzés nem kíséri, kezdj aszerint élni és mindezt
közösségben tenni – ez a hívő élethez való közeledés egyik legszebb része. Én azért vagyok felelős, hogy a katekumeneket kísérjem, és ez helyből három szentséget érint: keresztség, bérmálás, oltáriszentség. Másik nagy területem
a jegyesoktatás, melynek során a házasság szentségére készítjük fel a párokat egy baráti házaspár segítségével.
A házasság különleges szentség, hiszen nem a pap szolgáltatja ki, hanem a házasulandók teszik
ezt egymás számára.
Sokan meg is lepődnek, amikor ezt elmondom nekik. Érdekes egyébként, hogy különböző hátterű pároknak hasonló kérdéseik vannak. Vágynak valamire, ami szép és jó, de fennáll a veszély, hogy leragadnak ott, hogy milyen lesz

20

Fotó: Orbán Gellért

az esküvői ruha, hol tartjuk az esküvőt. Miközben olyan kérdéseket is hordoznak magukban, hogy mi lesz, ha nem
fog menni? Honnan tudom, hogy tíz év múlva is így fogok érezni? Mi lesz, ha nem sikerül a családalapítás? Mi van,
ha beteg lesz a baba? Mi lehet a megbízható alapja annak, hogy biztosra mehessünk? Biztosra persze nem lehet
menni, csak biztos alapra építeni, vagyis az Istenbe vetett bizalomra; az összes többire nem lehet garanciát vállalni.
Óriási dolog, hogy ezeken az alkalmakon félelmek oszlanak el, és növekszik a bizalom. A házasságban a szentséget
az ígéretek hozzák létre, ettől lesz szövetség. A polgári esküvőn nem ígér senki semmit, ott csak kijelentik a felek,
hogy házasságot kötnek. Nálunk az összes kijelentés ígéret. Nem is akármilyen. Ezeket nagy dolog kimondani, de
még nagyobb élmény lehet hallani is, hogy a másik azt mondja: „Holtomiglan-holtodiglan, semmiféle bajban téged
el nem hagylak, Isten engem úgy segítsen”.
Ezek a találkozások lehetőséget adnak az evangelizálásra is?
Párjaink többsége ebből a szempontból vegyes. Vannak klasszikus katolikus vagy más felekezetű párok, illetve a
nem keresztény háttérből érkezők. Nagy nyitottságot és tiszteletet tapasztalok azok részéről is, akik nem gyakorolják
a hitüket. Találkozásaink alkalmával egyszer csak eljutunk odáig, hogy tanúságot teszek arról, ki nekem Jézus Krisztus. Nagyobb evangelizációs erőt még nem találtam, mint arról beszélni, ami a szívem mélyéről jön. Ezek az „evangelizációs beszélgetések” teljesen mások, mint amikor egy prédikációt hallgat az ember. Emlékszem, amikor például
életem első esketését tartottam egy baráti párnak, nagyon izgultam. Megírtam a prédikációt, de előtte felhívtam az
édesanyámat, és megkérdeztem, emlékszik-e miről prédikált a pap az esküvőjükön? Azt mondta, jaj, kisfiam, hogy
tudsz ilyeneket kérdezni, örültem, hogy élek, és azon izgultam, hogy fel tudjam húzni apád ujjára a gyűrűt, hogy a
pap miről beszélt, arra nem emlékszem. Ez a válasz helyre tett. Nem kell izgulnom, csak szeretnem kell a párt, aki
az oltár előtt van, jelen kell lennem, és Isten majd működik. Nem kell túlbonyolítani és olyanokat mondani, amit
nem értenek sem ők, sem a násznép. Az esküvői szertartás is remek evangelizációs hely. Ott olyan embereket is
meg lehet szólítani, akik csak azért jöttek el a templomba, mert a rokonuk a vagy barátjuk megházasodik. Kell, hogy
emberközelien, természetesen szólaljunk meg, ne használjunk olyan szavakat, amiket nem értenek. Amit mondunk,
legyen egyszerű és szívből jövő.
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JEZSUITA MŰVEK
Papi hivatásodban saját talentumodnak érzed a szentségi életre való felkészítést?
Igen, ez a szíve, és nekem tényleg ez a legfontosabb. Például amikor gyóntatok, hiába jönnek sokan, mégsem fáradok el. Tudod, miért? Mert nem hozzám jönnek, hanem Istenhez, és a szentgyónások hallgatása alatt abszolút
nem érzem, hogy bármit teljesítenem kellene. Nem kell erőlködnöm, magyaráznom, megdorgálnom vagy akármit csinálnom, mert a gyónók gesztusából, abból, hogy letérdelnek Isten elé, és őszintén megbánják a bűneiket,
abból fakad a vágy is, hogy megtörténjen a kiengesztelődés. A szentmisén sem kell csinálnom semmi különöset,
csak követnem a liturgia menetét. Nagy szabadságot ad, hogy nem kell színházat csinálnom és kreatívkodnom.
A prédikációra becsületesen felkészülök, a zenei részét megpróbáljuk nagyon szépen végezni, és ennyi, elég csak
méltó módon, imádságosan tenni azt, amit az Egyház mutat. Nem arra szenteltek pappá, hogy a magam áhítatát
gyakoroljam, hanem hogy a római katolikus szentmisét mutassam be. Azt veszem észre a fiatalabb nemzedéknél, hogy ötmillió impulzust kapnak a világból, folyamatosan szól a telefon, minden villog, minden és mindenki
újat akar közölni, közben pedig szomjazzák a megnyugvást, az állandót, a biztonságot. Tudják, hogy a szentmisében mi után mi következik, és ez az állandóság átviszi őket egy másik, békés szférába. Ugyanilyen megható,
amikor a betegek szentségét szolgáltathatom ki. Egy-két hete voltam még csak felszentelt pap, és egyik jóbarátom, aki orvos, pont ügyeletben volt, és egy haldokló nénihez hívott el. Körbeálltuk az ágyát, ott volt a lánya
is, megkentem, imádkoztunk felette. A barátom mesélte, hogy utána az egész intenzív osztályon megváltozott
a hangulat, a nővérkék suttogva kezdtek beszélni. Semmi nem történt, csak ott volt Isten szeretetének a jele
a profán körülmények között is.
Említetted a zenét. Valakitől hallottam:
„A legtöbb kántor úgy dolgozik egy templomban, hogy a pap zeneileg nem különösebben
képzett, ezért ő jószerivel azt csinál, amit akar.
Aztán jön valaki, és azt mondja neki: na, megjártad, mert én vagyok a ritka kivételek egyike!”
Remélem, nem tőlem idéztél… Szakmabeli vagyok én
is, de nagyon jó szándékú. A lényeg az, hogy zenészként is tiszteljük meg a szent liturgiát és az embereket
azzal, hogy felkészülünk rá. Azért még, hogy tudom,
a szentmisében mi fog következni, nem állok ki felkészületlenül. Én leginkább a vasárnap esti hatos misén
szolgálok, ott ha valaki bejön, hallja is, hogy színvonalas zenei szolgálatunk van. Egy fiatal orgonistával dolgozunk együtt másfél éve, s időt szánunk arra, hogy
szentmise előtt egy órával megbeszéljük, mikor mi fog
következni. Ha ő és én biztosan sugalljuk, hogy méltón
felkészültünk, mindez segíti a másik négyszáz hívőt az
imádkozásban.
Úgy tudom, ha teheted, akár éjszaka magad is
odaülsz az orgona mellé...

Szabó Balázs orgonaművész-szakértővel az orgonaépítő műhelyben
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Előfordul, hogy egy hosszú nap végén, amikor rengeteg
impulzus ért, sok találkozás, öröm, egyszerűen beülök
a sötét templomba az orgona mellé és játszom kicsit.
Néha jobban ki tudja fejezni magát az ember így, mint
szavakban. Azt hiszem, ez is lehet egyfajta ima.

A jezsuita orgona
újjászületése
Éppen két évvel ezelőtt léptünk a nyilvánosság elé a Jézus Szíve-templom orgonafelújítási projektjének részletes tervével. Legmerészebb álmainkban persze reméltük, sőt, le is írtuk, hogy elég lehet
két év egykor méltán dicsért, ám addigra ijesztően leromlott állapotú hangszerünk újjászületésére.
De hogy az álomból valóság lett, még most is alig hisszük.

A Wegenstein-orgona eredeti játszóasztala, körülötte a kórussal az 1940-es években
(forrás: Deák-Bárdos György családi hagyatéka)

A két év persze valójában több, hiszen
az orgona állapotfelmérése már jó egy
évvel korábban elkezdődött, sőt, a helyreállítás igénye már tíz éve megfogalmazódott. A hangszer ugyanis gyalázatos állapotban volt. Eredeti, két billentyűsoros
játszóasztalát elbontották, sípanyagának
jelentős részét átalakították, későromantikus hangzásképét eltorzították. Hamisan szólt, tucatnyi sípja sehogyan sem,
hangzása pedig inkább hasonlított falusi
fúvószenekaréra, mint a hangszerek királynőjére. És nem a kora miatt, hanem
épp ellenkezőleg, az utóbbi félszáz évben történt – kétes minőségű – modernizálások, bővítések, átalakítások és javítások következtében.

A templom felszentelésekor, 1909-ben elkészült hangszert ugyanis még úgy dicsérték, mint kora és a Wegensteingyár egyik remekművét. (Valójában az orgonaház és jó néhány sípsor az előző, 1894-ben épített Dangl-orgonából
származott, de az a hangszer minden szempontból elégtelennek bizonyult. Alig hihető, de a századforduló táján
szinte minden jelentős magyar templomban tíz-húszévente átépíttették vagy kicserélték az orgonákat!) Hajdók
Judit orgonaművész-szakértő kutatásai és állapotfelmérése alapján arra jutottunk, hogy a felújítás tervezése során
az 1909-es hangszerből kell kiindulni. A rendi vezetés kívánságának megfelelően azonban nem műemlék-rekonstrukciót tűztünk ki célul, hanem – okulva a korábbi átalakítások tapasztalataiból – azt, hogy kívülről az eredeti állapotot idéző, belsejében a legmodernebb technikát rejtő, és a templom adottságaihoz mérten a legsokoldalúbb,
stílushű módon három manuálosra kibővített hangszer szülessen.
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JEZSUITA MŰVEK
Előbújik a rózsaablak
2017 novemberében jótékonysági gálakoncerttel indítottuk útjára adománygyűjtésünket, majd 2018 februárjában nagyszabású bált rendeztünk, s minden támogatónknak azt ígértük, hogy örökbe fogadhat egyet az orgona
elbontandó sípjai közül. Végül jóval több mint ötmillió forintot gyűlt össze barátainktól az előkészítő munkák
megkezdésére (Forrai Tamás korábbi tartományfőnök ugyanekkora összeggel alapozta meg a projektet), sikeresen pályáztunk Józsefváros önkormányzatánál és a Nemzeti Kulturális Alapnál. Ekkorra az is kiderült, hogy a
jezsuiták fejlesztési céljaira biztosított állami támogatásnak köszönhetően a száztíznéhány millióra becsült költségvetés nagyobbik részére is megvan fedezet. Az
orgonaépítők megpályáztatásához szükséges dokumentáció 2018 nyarára készült el, és a közbeszerzési eljárás bonyodalmai miatt alig egy éve, 2018
novemberében tudtunk szerződést kötni az Aeris
Orgona Kft.-vel. (Jellemző, hogy a törvény változása
miatt két héttel később már egyszerű ajánlatkérés
útján is megbízhattunk volna bárkit a munkával.)
Ezt követően még el kellett készíteni a kiviteli terveket, amikhez nem kevés kutatómunkára, több száz
kilométernyi tanulmányútra, és jókora adag szerencsére is szükség volt.
A miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium öregdiákja, Szabó Balázs orgonaművész-szakértő ekkor
csatlakozott a projekthez. Az ő közreműködésével
mértük fel az egykorú, de közel érintetlen állapotban
(a mai Románia, illetve Szerbia területén) fennmaradt
Wegenstein-orgonákat, véglegesítettük a hangszíneket, illetve zártuk le a nyitott műszaki és művészi
kérdéseket, hogy minden a Wegenstein-gyár stílusában és szellemében, eredeti minták alapján készülhessen el. A templom egykori kántor-karnagya,
Deák-Bárdos György családi hagyatékában megtaláltuk az eredeti két billentyűsoros játszóasztal fotóit, és nyomára bukkantunk néhány évtizedek óta
„elfekvő” sípnak is. És persze minden korábbinál alaposabban fel kellett térképezni az alkatrészek valós
állapotát.

A csaknem kész orgona 2019. november 22-én, Szent Cecília napján
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Mivel a munkálatok az orgonaépítő cég veresegyházi műhelyében zajlottak, a templomból el kellett
szállítani a hangszert – értelemszerűen szétszerelt
állapotban. Az egy hétig tartó bontás ideje 2019 januárjában jött el, de még előtte orgonabúcsúztató
éjszakát rendeztünk szaxofonszóval, filmvetítéssel
és jazz-koncerttel. Azóta a Párbeszéd Házától kölcsönkapott elektromos hangszer kíséri a liturgiákat… Igaz, cserébe az orgona távollétében teljes
pompájában látható a rózsaablak.

Szent Cecíliától Karácsonyig
A kiviteli tervek, illetve az örökségvédelmi bejelentéshez
szükséges teljes dokumentáció 2019 májusára állt össze –
ez után kezdődhetett meg az érdemi munka. Az Aeris
Orgona Kft. csapata párhuzamosan, gőzerővel dolgozott a
játszóasztalokon (készíttettünk egy másodikat a szentélybe
is, hogy a kántorok, illetve orgonisták ne csak a karzat mes�szeségéből lehessenek jelen a szertartásokon és koncerteken), a műemlék orgonaház restaurálásán, a megmaradó és
az új sípanyagon, a szükséges ezernyi fa és fém alkatrészen,
illetve a teljesen digitális vezérlésen. A játszóasztalok a nyár
végére készültek el, a hangszer összeépítése a műhelyben
késő ősszel kezdődött meg. A projektindító jótékonysági
koncert második évfordulójára, egyben Szent Cecília, a zene
védőszentjének napjára az orgona összeállt, és a műhelyben
e sorok írója jelenlétében meg is szólalt. S ha az égiek is úgy
akarják, lapunk megjelenése idején már újra méltó helyére,
a Jézus Szíve-templom karzatára költözik vissza a hangszer.
Ami papíron pár bekezdés, valójában csaknem húszezer
munkaóra volt. Mesterek, szakértők, művészek, jezsuiták és
munkatársaik közös munkájának eredménye nem pusztán
restauráció, nem is rekonstrukció, más, több annál: valódi
re-kreáció. Azaz a szó szoros értelmében újraalkotás, hiszen
orgonánkat olyan új formában állítottuk helyre, amilyen
sosem volt, de akár lehetett is volna. A jezsuita képzési
módszerekből pedig jól tudjuk, a rekreáció kikapcsolódást,
felüdülést, nemes szórakozást is jelent. Ha odafönt is úgy
gondolják, újjászületett orgonánkat hallgatva, első alkalommal Karácsony éjszakáján lehet részünk benne.

ORGONAHANGOLÓ
KONCERTEK
PRÓBAÜZEM ÉLESBEN
2020. JANUÁR 26. (vasárnap) 18.45

Harmath Dénes
közreműködik:
Németh Zsombor (hegedű)

2020. FEBRUÁR 29. (szombat) 20.00

Horváth Márton Levente
közreműködik:
Csereklyei Andrea (szoprán)

2020. MÁRCIUS 8. (vasárnap) 18.00

Dinyés Soma
közreműködik: Musica Sacra Kórus,
vezényel: Rónaszéki Tamás

ÜNNEPÉLYES
ORGONAAVATÓ
GÁLAKONCERT
2020. ÁPRILIS 27. (hétfő) 19.30

Szabó Balázs
közreműködik: Musica Sacra Kórus
és énekes szólisták,
vezényel: Rónaszéki Tamás

Faragó Attila orgonaépítő, az Aeris Orgona Kft. ügyvezetője
a szentély játszóasztallal (fotó: Hegedüs Márton)
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168 óra Isten Országának
szolgálatában
HÉTKÖZNAPI SZENTMISÉK
• 7.00 orgonás,
az atyák felváltva mondják
• 8.00 csendes,
az atyák felváltva mondják
• 18.00 csendes,
Kelényi Tibor mondja

ÓRARENDEN KÍVÜL:
+ a hónap 16. napján Jezsuita Tizenhatos
változatos programokkal és helyszínekkel.
+ évszakonként egy nagyszabású ünnepi alkalom
több száz fős kerti vagy altemplomi vendégséggel
+ félévente négy egyénileg kísért Szent Ignác-i
lelkigyakorlatos hétvége,
bevezetés a csöndbe
+ évi egy zarándoklat

NYITVA TARTÁS

KEDD

HÉTFŐ

• 7.30 hétindító
meditáció, vezetett
ima Horváth
Árpáddal
• 18.45
szentségimádás
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• 19.00 Inigo-imaest
•1
 9.00 kedd esti
beszélgetések
az 50+ nemzedéknek,
istentapasztalatok
megosztása
• 19.00 Laudato si’
teremtésvédelmi csoport
minden hónap első
keddjén
• 19.00 „nagycsoportos”
katekumen/jegyes
felkészítő (felváltva)
Bellovics Gábor
vezetésével

HÉTFŐ–PÉNTEK:
6.30–11.30 és 16.00–19.00

CSÜTÖRTÖK

SZERDA

• 19.00
hangverseny
(havi
legalább egy
alkalommal)

• 9.30 baba-mama klub
• 16.30-tól hittanórák
• 16.30 Szeretetláng-imaóra
• 17.00 ministráns felkészítő
• 19.00 Találkozzunk 7-ről 7-re:
80-100 fiatal számára arra nyitunk
teret, hogy beszélgessenek hitükről,
megpróbálják kifejezni istenkapcsolatukat,
gyarapodjanak egymás gazdagságából
• 19.00 Altemplomi beszélgetések –
havonta egyszer, közép-idősebb
és szépkorúak számára, vendéggel,
változatos témákban

A Jézus Szíve-templom nyitott lelkiségi életével, programjaival azt mozdítja előre,
hogy az életük forrásait keresők vagy már a hitben járók találkozhassanak az élő
Istennel és a hozzájuk hasonlókkal. Mi segít ebben? A heti 24 mise, tucatnyi lelkiségi,
kulturális vagy közösségi esemény, keresztelők, esküvők, temetések, lelkigyakorlatok,
gyóntatások, lelki vezetés és a személyes találkozások sokasága.

SZENTSÉGI
STATISZTIKA
2018-BÓL
A SZÁMOK
KEDVELŐINEK:
• 1236 szentmise
• 81 keresztelő
• 57 bérmálkozó
• 37 esküvő
• 29 urnás temetés
• 26 elsőáldozó

SZOMBATI SZENTMISÉK:
• 8.00 csendes,
Kelényi Tibor mondja
• 17.00 angol nyelvű
• 19.00 taizéi, tér az
elmélyülésre

VASÁRNAPI SZENTMISÉK:
• 8.00 népénekes, Kelényi Tibor mondja
• 9.30 családos, Horváth Árpád mondja
• 11.00 orgonás nagymise
• 18.00 Bellovics Gábor komolyzenés miséje
• 20.00 Jezsuita Nyolcas: fiatal felnőttek miséje gitáros zenével,
és olyan ignáci lelkiségű extrákkal, mint a Hordozlak imaszolgálat
vagy a Szerzetesnő meghallgat
• 22.00 Exámen-mise – hetet lezáró, reflektív, csöndes szentmise

SZOMBAT:
7.30–9.00 és 16.00–20.00

PÉNTEK

• 15.00 hétlezáró délutáni zsolozsma és
reflexió Horváth Árpáddal
• 16.00 cserkészek találkozója
• 19.00 taizéi imaóra, elsőpénteken
éjszakába nyúló gyónási lehetőség

SZOMBAT

• esküvők, keresztelők
• 18.30 taizéi szentségimádás
• 20.00 hangverseny (havi legalább
egy alkalommal)

VASÁRNAP:
7.30–12.00 és 17.00–22.30

VASÁRNAP

• 21.00 J8 büfé: kötetlen
találkozási lehetőség
fiatal felnőtteknek
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TÁRSAK A KÜLDETÉSBEN

A háttérmunka lelkisége,
avagy kik működtetik a
templomot?
Pásztor Péter

A Jézus Szíve-templom nyitva van szinte reggeltől estig, naponta legalább három misét tartanak, vasárnap akár hetet, és hétfőtől vasárnapig szinte folyamatosak a programok. Belegondoltunk valaha, ennek
szervezése, kiszolgálása mennyi időt jelent, és kik végzik ezt a munkát?

Akár szentmisére, akár programra érkezünk, de ha csak imára térünk be a templomba, feltűnhet, hogy nem a szokásos biztonsági őr-portásszerű emberek tesznek-vesznek körülöttünk. Nem véletlenül van így, a templom munkatársai
ugyanis nagyrészt fiatalok vagy fiatalos idősek. Ráadásul nem egyszerűen itt dolgoznak, hanem részt vesznek egy jezsuita templom nyüzsgő életében, s közben – ahogy a rend mottója fogalmaz – Isten nagyobb dicsőségét szolgálják.

Mint egy forgószínpad
Horváth Árpád SJ, amikor néhány éve templomigazgató lett, ifjú önkéntes csapatot álmodott a Mária utcai egykori rendház megüresedett tetőterébe. Az első évben közösségé formálódó, a második esztendőben a templom
működtetésébe belekóstoló fiatalok mára szolgálattevővé léptek elő, rendes szerződéssel. Harmadik éve itt élve
egyrészt tehermentesítik az itt dolgozó idősebbeket, másrészt a templom így képes a folyamatos fejlődésre. Nekik is
köszönhető, hogy lehet minden este program, hat-hét szentmise vasárnaponként, és az épület ezért adhat otthont
annyi közösségnek. A munkát egyházi szolgálatban végzik, amiért szerény juttatást kapnak.
Reggel fél 7-kor a szolgálattevő kinyitja a templomot, előkészíti a szertartást, ha kell, felsöpör a bejáratnál, vagy kiporszívózza a szentélyt, fogadja a betérőket, kezeli a hívatlan vendégeket, lámpát gyújt, vagyis házmesteri jelenlétet
biztosít, majd 9-kor bezár, és kezdődik az egyetemi napja, vagy elmegy ügyet intézni, esetleg munkába. Délután
ugyanígy munkából-egyetemről egyenest ideér valaki, és rendez, pakol, jelen van. A templom délelőtti és délutáni
nyitva tartását a – főként a Jezsuita Kiadó kiadványait áruló – templomi könyvesbolt teszi lehetővé, ahol felváltva szolgálnak a fiúk és a nénik. Mindenkinek van kedvenc feladata, de a munkát alapvetően forgószínpadszerűen látják el.
„Amikor ideérkeztem, kész közösségbe csöppentem, de rögtön otthon éreztem magam. Otthon, Mezőkövesden is
dolgoztam templomban, és rá kellett döbbennem, hogy tulajdonképpen ugyanazt próbáltuk ott is megvalósítani,
mint amit itt tapasztalok: hogy a csoportok önállóan működnek, és igazi közösségekké válnak – magyarázza Fügedi
Gábor, a legújabb munkatárs. – Az, hogy ennyien dolgozunk együtt, persze sokkal több kommunikációt és oda
figyelést kíván. Nem mindegy, milyen eszközt hova teszel, hiszen lehet, hogy nem te fogod használni legközelebb.
Nagyon élvezem, hogy itt lakunk szinte a templomban, hiszen ha csak öt szabad percem van, leugorhatok megcsinálni valamit, és nem kell nagykabátba öltözni.”
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Fotó: Orbán Gellért

Isten nagyobb dicsőségére
De mi szükség ilyen bonyolult rendszerre? Egyrészt egy ember jelenléte gyakran nem elég, mert egyszerre kell
ott lenni a könyvesboltban, kántorkodni, szertartást előkészíteni, kerti agapénál segédkezni, és közben nemcsak
a miseszándékot kérőket kell fogadni, hanem az általános adminisztráció is folyamatos munkát ad. Igaz, a Jézus
Szíve-templom nem plébánia, mégis, mivel több ezren járnak ide, sokan az itteni urnatemetőben vásárolnak sírhelyet, itt szeretnének keresztelkedni, bérmálkozni, esküdni. Másrészt a tennivalók nagy része nem a szokványos
munkaidőben jelentkezik. A templom nem rendelkezik ugyan „családbarát munkahely” minősítéssel, de figyel
a munkatársaira. A családosok mégsem szolgálhatnak állandóan hajnalban, késő este vagy hétvégén, a tetőtérben
lakók viszont napközben nemigen érnek rá. Ezért a régi munkatársak is a rendszer részei maradtak, hiszen a feladat több lett, ráadásul nyáron és ünnepnapokon a fiatalok gyakran hazautaznak vidékre, vagy a barátaikkal töltik
szabadidejüket. Ilyenkor az idősebb szolgálattevők szerepe különösen hangsúlyos.
„2010 körül kerültem a templomhoz, kisegíteni az akkori kántort – meséli Illés Imre sekrestyés. – Egyszer megkérdezték, nincs-e kedvem segíteni a sekrestyében is, és igent mondtam. A jezsuitáknál az a jó, hogy az ember itt nem
egyszerűen templomot talál, hanem események kavalkádját. Engem a zenei programok varázsolnak el. Időközben
sokat változott a templom és a segítők közössége is. Jó, hogy a fiatalok itt vannak, de persze az összeszokás nem
mindig zökkenőmentes. De azért szép lassan egymáshoz csiszolódtunk.”

A közösségek közössége
A templom nyári felújításával a szolgálattevők munkahelyei is átalakultak. A korábban adminisztrációra is használt
portásfülke most már csak eredeti funkcióját tölti be, és kialakítottak egy váróhelységet, illetve irodát. Innen vezényli
a templom és a segítők életét Végh Dániel kulturális menedzser és Fejér Zita irodavezető. Van is néha derültség, amikor utóbbi felveszi a telefont, és így szól bele: „Jó napot kívánok, jezsuita rendház!”. A válasz gyakran zavart csönd,
hiszen a legritkább esetben várnának kellemes női hangot a vonal végén.
A lelkipásztori munkacsoport feladataiban Horváth Árpád SJ templomigazgató mellett Bellovics Gábor SJ segéd
lelkészként, valamint Tornya Erika Sacré Coeur nővér a keresők, csoportok és lelkigyakorlatok kísérésével vesz részt,
de más magyar jezsuiták is rendszeresen feltűnnek egy-egy misén vagy lelkiségi programon. A templom vezetőségét a három szerzetes és a két főmunkatárs alkotja. Együtt találják és dolgozzák ki a templom lelkiségi, közösségi és
kulturális arculatát, és szabják meg az irányokat, melyek mentén aztán a szolgálattevők nagy önállósággal munkálkodnak. Legközelebb, amikor látjuk valamelyikőjüket, lélekben rázzunk kezet velük, hiszen ők a Jézus Szíve-templom – ahogy itt előszeretettel mondják: a közösségek közösségének – motorjai.
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TÁRSAK A KÜLDETÉSBEN

Ötvenéves
a Musica Sacra kórus
Az énekkar alapítása idején a Jézus Szíve-templom már, illetve még nem működhetetett jezsuita
intézményként. Jelenlegi karnagya, Rónaszéki Tamás több mint harminc éve áll az együttes élén,
s közös munkájuk egyik csúcsaként a jubiláló kórus tavaly Ferenc pápának is énekelhetett.

A Musica Sacra kórus újkori története 1970-re nyúlik
vissza, amikor is az Ulászló utcai Szentlélek kápolnában
Bojta Károly atya énekkart szervezett 10-12 lelkes fiatalból, majd körülbelül egy év elteltével a társaság átkerült
a pesti Jézus Szíve-templomba, és vezetését Alberti
Árpád atya vette át. (A templomnak korábban is voltak
kórusai: az első együttes élén két évtizedet állt 1931-től
Deák-Bárdos György, az ötvenes évektől hosszabb időn
át pedig Fehér László vezette az akkori énekkart.) 1973tól ifj. Sapszon Ferenc lett a karvezető, aki az alapításkor
két öccsével együtt a férfikar gerincét alkotta. Az énekkar
ezután kapta Kalmár Ödön atyától a Musica Sacra nevet.
1988 őszétől ifj. Sapszon nem tudta tovább vállalni a kórus vezetését, tőle Rónaszéki Tamás hegedűművész-tanár, a Budapesti Vonósok egyik alapítója vette át a stafétát. Tamás már 1977 óta tagja volt a kórusnak, belülről
érezte, tapasztalta, élte a közösség életét, és próbálta
Fotó: Hegedüs Márton
azon az úton vezetni tovább, amelyen elődei kormányozták. Napjainkban is ő a karnagy, munkájával gondoskodik a minőségi zenei szolgálat, a baráti és lelki közösség
fennmaradásáról. Ahogy a kórus létszáma egyre nőtt, új lehetőségek nyíltak nagyobb lélegzetű művek megtanulására. 1993-tól több kazetta- és CD-felvételt készítettek, repertoárjukon szerepelnek Bach, Händel, Mozart, Schubert,
Fauré művei, hagyományos egyházi és modern darabok is.
„Hogy mi tart itt negyven éve? Egyrészt azok a csodálatos emberek, akik körülvesznek, és az a bensőséges hangulat, sőt, lelkület, ami ebből a kórusból sugárzik. Másrészt Jézus Szíve. Jelképesen és szó szerint is sokat jelent
nekem, hogy voltaképp benne élünk és éneklünk (a) Jézus Szívében. A litánia szavai csengenek a fülembe hétről
hétre, mert érzem, hogy valóban itt van a templomban és a kórusban »a szeretet lángoló tűzhelye«” – válaszolja
kérdésünkre Tamás.
A Musica Sacra kórus minden hónap első vasárnapján este hatkor énekel a Jézus Szíve-templomban, illetve nagyobb egyházi ünnepeken teszi szebbé a szertartást szolgálatával. Magyarországon és külföldön sokfelé kapnak
meghívást. Jártak Olaszországban, Németországban, Csehországban, Ausztriában, Délvidéken, a Felvidéken, s 2018
októberében a római Szent Péter-téren Ferenc pápának is énekelhettek. A Kórusok Országos Tanácsa által „Hangversenykórus Cum Laude”, illetve Józsefvárosi Becsületkereszt címmel kitüntetett Musica Sacra jelenleg bő negyven
főből áll. Elhatározása és szándéka viszont a régi: a szent zene magas szintű művelése Isten nagyobb dicsőségére.
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RENDTÖRTÉNET

Vándorapostolokból
templomalapítók
Ha egyszer a Jézus Társasága alkotmánya anno tiltotta, hogy a jezsuiták plébánosok legyenek,
a világ miért lett mégis tele a rend templomaival? Hogyan próbálták megakadályozni a szabadkőművesek a pesti Jézus Szíve-templom felépítésért, és miért Zichy Nándor szobra áll az épület
előtt? Történelmi lecke nem csak fiúknak.

A „jezsuita templom”, főleg a „jezsuita plébánia” fogalma meglehetősen idegenül hangozhatott volna a rend születésekor (1540) az első atyák számára,
hasonlóan az iskolai szolgálathoz, amit kezdetben szintén nem terveztek. Ideáljuk ugyanis az volt, hogy vándorapostolként, szegénységben járják a világot,
oda menjenek, ahol a legnagyobb szükség van Isten igéjének hirdetésére, lelkigyakorlatok adására, szentségek kiszolgáltatására és lelki vigasz nyújtására.
Az első jezsuiták úgy gondolták, a plébániai lelkipásztorkodás inkább az egyházmegyés papság feladata. Akkoriban plébánosnak lenni gyakran egész életre szóló tisztség volt, komoly javadalmak is kapcsolódhattak hozzá, és ez ellentétben állt a rendtagok mobilitási és szegénységi ideáljával. A plébánosság
továbbá olyan emberek pasztorációját jelentette, akiknek már volt lelkipásztoruk, a jezsuitáknak pedig fontos volt, hogy olyan személyeket is elérjenek,
akikről mások nem gondoskodnak. Ezért a Társaság első tagjai nem vállaltak
plébániai munkát, sőt ezt Szent Ignác a Rendalkotmányban meg is tiltotta:
„A Társaság embereinek mindig készenlétben kell lenniük, hogy a világ bármely
tájára elmenjenek, ahová a pápa vagy elöljárójuk küldi őket. Ezért nem szabad
sem lelkipásztorkodást, sem szerzetesnőknek vagy más nőknek rendszeres
gyóntatási vagy vezetési feladatát elvállalniuk.” (Ra 588).

A barokk építészet remekei

A római Il Gesù templom
(fotó: Alessio Damato / Wikipedia)

Ennek fényében furának tűnik, hogy Európa tele van szebbnél szebb jezsuita templomokkal. Az első ilyen épület,
a római Il Gesù a barokk stílus mintaadó temploma lett, s ez az építészeti irányzat jelentős mértékben a jezsuiták
révén terjedt el. Hogyan lettek hát a Jézus Társaságának templomai, sőt később plébániái? A kulcs itt is, mint az
iskolák vállalásánál, a misszionáriusi lelkület volt. A rend tagjai nem dogmatikus módon értelmezték szabályaikat, hanem az evangelizációs szempontjaik szerint, rugalmasan jártak el. Ha megfigyeljük például a történelmi
Magyarországon épült jezsuita templomokat (Győr, Komárom, Nagyszombat, Kassa, Esztergom stb.), azt látjuk,
hogy szinte mindig kollégium vagy egyetem mellé épültek. Ma úgy fogalmaznánk, komplex evangelizációs központokat hoztak létre, középpontban az iskolával, és a mellette felépülő templom első funkciója is a diákság
lelkigondozása volt. A diákokon keresztül szólították meg a szülőket, aztán a város többi polgárát.
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Koronkai Zoltán SJ

RENDTÖRTÉNET
A jezsuiták templomai nem területi alapon működő plébániák voltak, hanem többnyire lelkészségek (a pesti Jézus Szíve vagy a szegedi Szent József templomunk ma
is azok), melyekhez nem tartozott állandó gyülekezet, hanem mindenki saját szándékból csatlakozott a közösséghez. A jezsuita templomok általában két ellentétes
pólust vonzottak: olyan embereket, akik átlagon felüli törekvést mutattak a lelkiek
terén, illetve olyanokat, akik az átlagosnál rosszabb életet éltek. A jezsuita templom
egy-egy város lelkiségének központjává vált, tartalmas prédikációkkal, lelkigyakorlatos beszédekkel, gyónási lehetőséggel, olyan közösségekkel, mint a Mária-kongregációk, s innen jártak az atyák a környező településekre népmissziót tartani.
A jezsuiták rugalmasságát jelzi, hogy bizonyos feltételek mellett plébániákat is elvállaltak, mégpedig missziós vagy paphiányos, illetve protestáns többségű területeken,
ahol az ő munkájuk révén épült ki vagy éledt újjá az egyház alapvető struktúrája, az
egyházközség. Szilas László jezsuita történész kutatásai szerint a rend feloszlatásáig
(1773) a történelmi Magyarországon 36 plébániához kötődtek a Társaság tagjai, és
jó két évszázad alatt 533(!) jezsuita dolgozott ilyen szolgálatban. A mobilitási ideált
úgy valósították meg, hogy viszonylag gyorsan váltották egymást a plébánosok.
A közösség mégis hosszan tartóan vállalta ezt, a Rendalkotmány betűinek nem
megfelelő és jelentős emberi erőforrást igénylő munkát, mert a hívők lelkipásztori
ellátása ezt tette szükségessé, márpedig a rend végső célja a lelkek üdvösségének
elősegítése (vö. Ra 3).

A Loyolai Szent Ignác templom Győrben,
melyet a bencések vettek át (fotó: Püspöki Apor)

A rend megalapítása óta eltelt évszázadok alatt jelentősen megváltozott az egyházközségek helyzete és a plébániai lelkipásztorkodás jellege is. A Társaság legfőbb
törvényhozó testülete, az Általános Rendgyűlés 1965-ben megállapította, hogy a
mai egyházközségi munka már nem ellenkezik Rendalkotmányunkkal (Ár 31). A 34.
Általános Rendgyűlés (1996) pedig szempontokat adott a jezsuita plébánia sajátosságaira vonatkozóan (az evangelizáció és a lelkigyakorlatos szemlélet hangsúlya,
igazságosság, párbeszéd, távoliak megszólítása stb.). Világszerte ma több mint 2500
jezsuita teljesít szolgálatot 2000 plébánián.

Támogatók és ellenfelek között
A jezsuiták tábori lelkészként jelen voltak Buda várának visszavételekor (1686), és a romokon – Széchényi György
esztergomi érsek támogatásával – már a következő évben megalapították iskolájukat Academicum et Universitatis
Collegium néven (a mai Hilton szálloda épületében), s melléje megkapták a Mátyás-templomot, illetve a vízivárosi plébániát. Utóbbi vezetője a „magyar plébános” nevet is viselte, mert a budai magyar népesség főleg ezen
a környéken lakott. A régi plébániatemplom kicsinek bizonyult, ezért 1740 és 1762 között felépítették a Szent
Anna-templomot. Egy ideig (1703–1710) a pesti belvárosi templomot is a jezsuiták vezették, a Társaság feloszlatásáig, 1773-ig tehát a rend központi szerepet játszott a főváros lelkipásztori ellátásában.
A jezsuita művek a magyarországi újraindulás (1853) után lassan bontakoztak ki, mivel a rend nem kapta vissza korábbi templomait, se iskoláit. A fővárosi visszatérést komolyan akadályozta, hogy a XIX. század második felében a
liberális és szabadkőműves értelmiség katolikus-, azon belül jezsuitaellenes hadjáratot indított Magyarországon.
Példát adott erre a bismarcki Németország is, amely kultúrharcot vezényelt a katolikus egyház ellen, és ennek
keretében 1872-ben kitiltotta a Német Birodalom területéről a jezsuitákat. Idehaza heves tiltakozás bontakozott
ki, több magyar város vezetése protestált a német jezsuiták esetleges magyarországi letelepedése ellen – amiről
persze szó sem volt, de ezek a híresztelések is komoly érzelmeket mozgattak meg. Egyes sajtótermékek pedig
a német példa követését, azaz a rend száműzését követelték Magyarországról.
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Újrakezdések a fővárosban
Ilyen háttérben dolgozott Weninger Sándor jezsuita, aki 1866-tól 25 éven át tartott missziókat és
beszédeket a főváros templomaiban. Az atya az
imaapostolság terjesztője és népszerű gyóntató
volt, rendkívüli szónoki talentumokkal: beszédeit
akkora tömegek hallgatták, hogy sokan kiszorultak a templomból. Nagymértékben neki köszönhető, hogy a fővárosban létrejött egy, a jezsuitákkal rokonszenvező kör, melynek tagjai mindent
megtettek, hogy a rend újra letelepedhessen
Budapesten. A csoportosulás kiemelkedő alakjai voltak a főváros katolikus arisztokratái, köztük
Győry Teréz grófnő és Zichy Nándor gróf – utóbbi
szobra a Jézus Szíve templom előtti téren áll.
Mozgalmuk sikerrel járt: 1888-ban letették a rendház és a templom alapkövét. A kor mostoha viszonyaira jellemző módon – tartva attól, hogy
a jezsuitákat kiűzik az országból – az ingatlanegyüttes tulajdonjogát a főegyházmegyére íratták. A Jézus Szíve a főváros azon kevés templomai
közé tartozik, amelyek a hívek kezdeményezésére
és adományaiból jöttek létre. Az építkezés viszont
nem ment egyszerűen, a liberális városvezetés
ugyanis nem adott engedélyt a tervezett léptékű
épülethez. Méretét ezért csökkenteni kellett, így
igazából kápolnáról van szó, még ha a lehető
legnagyobbról is, hiszen egy méterrel rövidebb
a szabályos méretű templomnál. A másik nehézség az anyagiak körül volt: a szükséges pénz lassan gyűlt össze, ezért a templom csak 1909-re lett
teljesen kész.
Az épületen a viszontagságos XX. század minden
fontos eseménye nyomot hagyott. Az 1919-es
kommün idején bezárták, 1944-45-ben pincéjében zsidókat és katonaszökevényeket bújtattak a
jezsuiták, az ostrom során pedig az épület kisebb
bombatalálatot kapott. 1950-től a kommunisták
betiltották a rendet, a lelkipásztori szolgálatot
egyházmegyés papok látták el egészen 1986-ig,
amikor ismét jezsuita, az akkor egyházmegyei
keretben működő Kelényi Tibor atya lehetett a
templomigazgató. A Jézus Szíve az ő vezetésével érkezett el a félmúltba és vált ismét a főváros
egyik meghatározó lelkiségi központjává.

A Jézus Szíve-templom főhomlokzata 1890 körül
(Forrás: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára)
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HIVATÁS

Jezsuita gyorstalpaló
Végy egy tucat jezsuitát. Szórd szét őket Makkosmária
és a Sodrás utcai rendház között, hogy hét állomáson
mutassák be a rendi képzés megfelelő szakaszát. Adj
hozzá száz barátot, akik kilenc kilométeren át lótnak,
futnak, gyalogolnak. Kérd meg a résztvevőket, hogy a
testmozgásból fakadó örömeiket, nehézségeiket a Jézus
Társasága hivatásaiért ajánlják fel. A Sodrás utcai közösség
kertjében főzz gulyáslevest bő száz főre. Adj hozzá csapolt
sört, szörpöt, és kész az első jezsuita közösségi terepfutás/
gyaloglás receptje. A rendezvényt szeptember utolsó
szombatján Nagy Bálint SJ hivatásgondozó vezetésével
szervezte a rendtartomány. Az alábbiakban a résztvevőket
az egyes állomásokon váró jezsuiták foglalják össze, hogy
mire számítson, aki belép a Jézus Társaságába.
NOVICIÁTUS (Tímár Dániel)
A jezsuita képzés első állomása a noviciátus két éve, melyet szeptemberben kezdtünk meg Török Gellérttel Genovában. Ennek a szép és küzdelmes időszaknak a célja: teret adni az imádságnak, megismerni a jezsuita alapdokumentumokat, lelkiséget, működésmódot, a szerzetesi fogadalmakat, formálni a jellemünket, megtanulni közösségben élni, és kipróbálni, hogy valóban ez-e az az út, ahogyan Jézust leginkább tudjuk szolgálni. Ezt segítik
a probációk, vagyis próbatételek, mint a részvétel a házimunkában, az apostoli szolgálat, a kórházi gyakorlat, a
szegénységi zarándoklat, és a szakasz központi eleme: a harmincnapos csendes lelkigyakorlat.
FILOZÓFIA (Kajtor Domonkos SJ)
2016 tavaszán, egy napsütés délutánon először rajzolódtak ki szemem előtt jezsuita képzésem második állomásának körvonalai. Befutott a vonatom a főpályaudvarra. Herzlich Willkommen! Isten hozta Münchenben! Bő
három éve élek Németországban, ahol filozófiai tanulmányokat folytatok. Idén fejezem be az egyetemet egy
diplomamunka keretében. És mit is adott számomra a filozófia? Az első órákon megtanuljuk, hogy a szó a bölcsesség szeretetét jelenti. Szeretni a bölcsességet, a gondolkodást, a válaszkeresést megválaszolhatatlan kérdésekre, és szeretni a nem létező válaszokat megválaszolt kérdésekre. Izgalmas gondolatokkal találkoztam az elmúlt
években, mégis a legfontosabb, amit kaptam: a bölcsesség szeretete is a szeretet bölcsességében gyökerezik.
MAGISZTÉRIUM (Szász András SJ)
A jezsuita képzés általam képviselt állomása egyike volt a legszebbeknek: a Tündér-szikla alatt vártam az áthaladó
csoportokat, és a magisztérium időszakáról számoltam be. Számomra azért is volt aktuális ez az állomás, mert a nyár
végéig jómagam is magiszter voltam Kanadában. Ebben az időszakban a formális tanulmányok helyett az apostoli
szolgálatokra irányul a fiatal jezsuita tevékenysége. Általában 2-3 évről beszélünk, amikor a filozófiát tanult rendtag
teljesen új környezetben (országban akár) végzi a rá bízott feladatokat. Legelterjedtebb formája a tanítás, nevelés
lehet (innen származik a megnevezés is: a magiszter amit korábban tanult, azt tanítja is, például hittant, logikát,
retorikát, latint), de más területeken is kipróbálhatja magát.
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TEOLÓGIA (Van Ngu SJ és Dinh Ngoc SJ)
A papszentelés előtt a jezsuita skolasztikusok három
vagy négy évig teológiai tanulmányokat folytatnak. Ez
fontos szakasz, mert nemcsak bibliatudományt, egyházhagyományt és sok kapcsolódó tárgyat tanulunk,
hanem ez is lehetőség, hogy egyre mélyebben megtapasztalhassuk Istent. Így a készület után a papság
révén az ő hatékony eszközévé válhatunk, hogy segítsük az Isten és az emberek között megtalálni, ápolni a
kapcsolatot. A teológiát az apostoli célok miatt fontos
tanulmányoznunk, hogy Istent szolgálhassuk az ő népében. Ebben az időszakban Szent Ignác emlékezteti a jezsuitákat: „Társaságunkban a tanulmányok célja
apostoli. Ezért rendtagjaink tanulmányainkkal szerezzék meg azt a bőséges és kiváló tudást, amely e cél
megvalósításához szükséges.”
PAPSZENTELÉS (Hiba György SJ)
Idén júliusban fejeztem be az alaptanulmányaimat. Ebben volt három év filozófia, amiből kettőt Padovában
végeztem, egyet Rómában, valamint három év teológia, amit végig a római Gergely Egyetemen (Gregoriana)
hallgattam. Teológiai éveim alatt a Nemzetközi Jézus Kollégiumban (Collegio Internazionale del Gesù) laktam.
Kollégiumunk magában rejti rendünk alapítójának, Loyolai Szent Ignácnak a szobáját is, ahol hetente tartottuk
közösségi szentmiséinket. Itteni címtemplomunkban – Il Gesù – szenteltek diakónussá 11 társammal együtt 2019
húsvétjának keddjén. Augusztus óta vagyok a budapesti Jezsuita Roma Szakkollégium lelkésze és az Inigo ifjúságpasztorációs csoport tagja. Tanulom, hogy mit jelent diakónusként szolgálni az oltárnál és a hívek közösségében.
A megérkezés öröme van bennem. Elkezdtem belegyökerezni ebbe az új életszakaszba.
TERCIA/HARMADIK PROBÁCIÓ (Bellovics Gábor SJ)
Ez a hosszú jezsuita képzés utolsó fázisa. Miután a fiatal jezsuita
egyetemi tanulmányait lezárta, pappá szentelték és néhány évet
már a papi életben is tapasztalatszerzéssel töltött, a rend újra arra
kéri, hogy vonuljon vissza fél évre, és nézzen rá mindarra, amit
Isten azóta tett az életében, miután meghallotta és követte a
hívást. Hogy menjen vissza a kezdeti szikrához, hogy csodálkozzon rá, miként fejlődött, bontakozott ki életében a bizalom Isten
iránt. Hogy lássa, és adjon hálát mindazért, amit kapott a szolgálatában, és csodálkozzon rá, hogy Isten is működik rajta keresztük.
Keretes szerkezetként ez az időszak nagyon hasonlít a noviciátusi
próbákhoz. Csak ahhoz képest ilyenkor már eltelt 15-20 év.

MIÉRT ÉPPEN MAKKOSMÁRIA?
Amint a templom kertjében tartott misén Koronkai
Zoltán SJ felidézte, a helyet a rendszerváltozás előtt a
szétszóratásban élő rendtagok „lelki kikötőjeként” tartották számon. A kommunisták börtönét megjárt Tamás
János provinciális itt kapott lelkészi feladatot, és helyben működött a noviciátus. Itt gyűltek össze időről-időre
a rend (fél)illegalitásban működő tagjai, és 1978-ban a
kegytemplomban mutatott be szentmisét Pedro Arrupe,
az első jezsuita generális, aki a Jézus Társasága fennállása óta hazánkba látogatott.

ÜNNEPÉLYES FOGADALOM (Kiss Ferenc SJ)
A jezsuita képzést az ünnepélyes fogadalomtétel zárja le. Ekkor jelenik meg a jezsuita szerzet egyik sajátossága,
hogy a szegénység, tisztaság és engedelmesség fogadalmai mellett egyes rendtagok egy ún. professziót, negyedik
fogadalmat is letesznek. Ez a pápának való különleges engedelmesség, és a missziókba való küldetésre vonatkozik.
Ez által a formációt végigjárt jezsuiták a renden belül három csoportba tagozódnak. Vannak professzus papok,
akiknek jellemzője a küldhetőség, mozgékonyság; a koadjutor papok, illetve koadjutor testvérek pedig a hármas
fogadalmat teszik le ünnepélyesen. Az ő tehetségük egy-egy intézmény vagy szakterület iránti mélyebb elkötelezettségben bontakozhat ki.
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A Jézus Szíve-tisztelet
kortárs olvasata
Tornya Erika RSCJ

A XIX. század egyik meghatározó lelkiségi irányzatának gyümölcseként terjedt el Magyarországon a Jézus Szíve-tisztelet. A hasonló nevű jezsuita templom munkatársa, Tornya Erika
Sacré Coeur nővér azt vizsgálja meg, hogy e kegyességi gyakorlatnak van-e a mai ember számára is érvényes olvasata.

A pesti jezsuita templom főoltárát felszentelése, 1909 óta életnagyságú, fából faragott Jézus Szíve-szobor díszíti,
s a helyi közösségben hamar elindult a Jézus Szíve Társulat, illetve Szövetség is. A templomban szolgáltak azok
a jezsuiták, akik e kegyességi irányzat apostolai voltak, például Bíró Ferenc, A Szív újság alapítója és Bóta Ernő, aki
bevezette a Jézus Szíve-körmenetet. A második világháború vége óta azonban e lelkiség hagyományos formái
csökkenő intenzitással vannak jelen az Egyházban, sokan nem is tudják, pontosan mit is jelent.

A Jézus Szíve-tisztelet egykor és ma
Bár a Szentírásban kifejezett formában nem jelenik meg a Jézus Szíve-tisztelet, bibliai alapjai megvannak Szent
János evangéliumában: „Az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját. Nyomban vér és víz folyt belőle” (Jn 19,34).
Ez teljesítette be az Ószövetség jövendölését: „Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak” (Zak 12,10). A Jézus
oldalából fakadó víz az egyházatyák szerint a keresztség és az Eucharisztia jelképe, tehát az Egyház – ahogy
Ádám oldalából Éva – Jézus oldalából született. Magdeburgi Mechtild és Eckhart Mester középkori misztikusok aztán elkezdtek Jézus személyes szeretetéről beszélni, mondván, Jézus nem egy távoli transzcendens alak,
hanem szeretetkapcsolatba lehet lépni vele.
A Jézus Szíve-tisztelet akkor vált konkréttá, amikor az 1670-es években Alacoque Szent
Margitnak látomásai támadtak. A franciaországi Paray-Le-Monialban élő vizitációs nővérnek Jézus kinyilatkoztatta, hogy nagyon szereti az embereket, de fájlalta a hálátlanságot,
s a Szív tisztelőitől engesztelést, életük felajánlását, a hónap első péntekén gyónást és
áldozást kért. Ezt az ájtatossági formát aztán Margit gyóntatója, a jezsuita La Colombière
Szent Kolos terjesztette el.
Karl Rahner, a XX. század nagy jezsuita teológusa Siehe dieses Herz (Nézzétek ezt a Szívet)
című munkájában arról ír, hogy Jézus szíve jeleníti meg a Fiú ragaszkodását az Atya iránt,
és Isten szeretetét közvetíti mindannyiunknak. Ez a szeretet nem szirupos érzelem, hanem Jézus bátor önátadása Atyjának a bűnnel, az erőszakkal és a halállal szemben.

A Sacré Coeur nővérek kortárs szívábrázolása
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Pedro Arrupe egykori jezsuita generális pedig 1981-ben ezt írta rendtársainak: „Az a
lelkület, amely egy ennyire egyetemes és mélyen emberi szimbólumhoz kapcsolódik,
mint a szív, hamarosan újra fel kell hogy értékelődjön (…) Nekünk, Jézus Társaságának
keresnünk kell, vissza kell tükröznünk és meg kell mutatnunk, hogy mit jelent a keresztre
feszített Jézus jelenlétében a Jézus Szíve-tisztelet. Jelen körülmények között a világ kihívásokat állít elénk és kérdéseket tesz fel nekünk; ezekkel csak a szeretet erejével tudunk
szembenézni, s ez a szeretet Jézus Szívéből forrásozik.”

Régi formák helyett
új programok
A Templeton-díjas kortárs cseh pap, Tomáš Halík
Berühre die Wunden (Érintsd a sebeket) című könyvében azt írja: az emberiség egyik alaptapasztalata, hogy hiányzik a szeretet, nem vagyunk tiszták, nem vagyunk közösségben egymással. Fáj a
megsebzett, nyitott szívünk, a mélyben gyakran
sötétség, fájdalom, magány rejlik, s azt gondoljuk,
Isten nincs ott a sebeinkben. De ha ki merünk
lépni az önsajnálatból, s kezünket belehelyezzük
a Jézus oldalán tátongó sebbe, meglepő tapasztalatban lehet részünk: Jézus is magányos, elhagyatott, kivérzett. Ismeri a mi érzéseinket, közösségben tud lenni velünk. Ez a tapasztalat – Jézus
Szívének megérintése – utat nyithat Isten felé.
Lelkiségi csoportjain keresztül pedig a templom
lehetőséget nyújt a közösségre, de az imaalkalmak Jézus személyének ismeretét is lehetővé teszik, feltárhatjuk neki az érzéseinket, és közelebb
kerülhetünk irgalmas Szívéhez.

A Jézus Szíve-templom tabernákulumának ajtaja (fotó: Emmer László)

Halík gondolatmenetét folytatva észrevehetjük, hogy Jézus halálának pillanatában a jeruzsálemi templom függönye kettéhasadt, a föld megrendült, sírok nyíltak meg. A templomban a függöny választotta el a Szentek
Szentjét – Isten jelenlétének földi helyét – az épület többi részétől, azt jelképezve, hogy a bűn elválasztja az
embert Istentől. Jézus halálával, majd feltámadásával megszűnt az elkülönülés. A bűn többé nem zár bennünket
magunkba, hanem lehetőség van az Istennel való közösségre. Ha Jézus Szívét meg merjük érinteni, bűneink függönye is lehullhat, ami elválaszt Jézus szeretetének forrásától. A kiengesztelődés utat nyit arra, hogy elfogadjuk
Jézus szeretetét, így egységbe kerüljünk önmagunkkal, másokkal és Istennel.

Nyitott templom – nyitott szív
A templom a hagyományos gyónási időkön kívül az első péntekekhez kapcsolódva a kiengesztelődni vágyók
rendelkezésére áll. Ezen kívül találkozhatunk lelki vezetőkkel, vasárnap esténként egy Szent Ignác-i lelkiségű szerzetesnővel is lehet beszélgetni. Működik a „Hordozlak” imaszolgálat, melynek keretében a fiatalok kortársaiktól
kérhetnek imát. A Jézus Szívét tisztelő ember kapcsolataiban, tetteiben tanúságot tesz Isten szeretetének felszabadító erejéről, és szeretettel közeledik mindenkihez. Az Eucharisztia által beléphet Jézus megnyitott oldalának
misztériumába, hiszen ez a halál és a feltámadás az emberiség szenvedéseinek és reményeinek középpontja.
Templomunk a szentségek kiszolgáltatása révén jelenidejűvé teszi a Jézus Szíve-tiszteletet. A szentmiséken – akár
vasárnap este 22 órától – részesedhetünk az Eucharisztiában, a betegek szentségének kiszolgáltatása pedig a
szenvedések és remények középpontját érinti.
A Jézus Szíve-tisztelet nem csupán egy nosztalgikus imaforma. Bár a templom körül már nincsenek társulatok
és szövetségek, vagy pompás körmenetek, a programok szervesen kapcsolódnak a fenti kegyességi gyakorlat
kortárs megéléséhez. Aki ide látogat, biztos lehet benne, hogy nemcsak egy nyitott templomba lép be, hanem
Jézus megnyitott Szívébe is.
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Az imádságos megosztás
Katolikus közösségek, csoportok számtalan módját találják meg annak, milyen forgatókönyv alapján szervezzék együttléteiket. Az alábbiakban az
imádságos megosztás nevű módszert mutatjuk be,
melynek célja, hogy egymás megszólalásaiban felismerjük a Lélek jelenlétét, és nyitottá váljunk a cselekvésére. Reméljük, hogy többek számára hasznos
lehet így felépíteni egy-egy alkalmat.
A résztvevők kellő ráhangolódást követően egy szentírási idézet vagy más szöveg, kép, filmrészlet stb. alapján három, egymás utáni körben mondják el gondolataikat, érzéseiket, tapasztalataikat. Az első kört befelé
figyelő csöndes imádság előzi meg.

Fotó: Orbán Gellért
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ELSŐ KÖR: SZEMÉLYES MEGOSZTÁS
Mindenki megosztja az imádsága gyümölcsét: valamit abból, ami az imában történt vele, gondolatait, érzéseit,
tapasztalatait. Egyszerre egy résztvevő beszél jegyzetei segítségével, fókuszáltan az imádságáról. A többiek
aktívan (kontemplatívan) meghallgatják; készíthetnek jegyzeteket, különösen arról, ami megérintette őket,
illetve amit megmozdított bennük, de ekkor még nem reflektálnak az elhangzottakra, legfeljebb egy-egy szó
vagy kifejezés jelentésére kérdeznek rá, ha szükséges.
MÁSODIK KÖR: REFLEKTÁLÁS AZ ELHANGZOTTAKRA
Rövid csendet követően megosztjuk a többiekkel a csendes reflexió gyümölcseit. A beszélgetés ezen
szakaszában a hangsúly az „én”-ről átkerül a „mi”-re; a résztvevők megtapasztalják, hogyan működik
a Lélek a csoportban mint közösségben. A következő kérdések segíthetik a reflexiót:
• Mit hallottam, érzékeltem a kimondott szavakon túl?
• Mi érintett meg a többiek megosztásából? Mi mozdult bennem a hatásukra? Mit érzek most?
• Mi adott békét, örömet, bizalmat? Mi zavar? Milyen lelki megmozdulásokat (vigasz, megértés, világosság) tapasztaltam?
• Mikor éreztem harmóniát, miközben másokat hallgattam? Okozott-e valami ellenérzést?
HARMADIK KÖR: FIGYELÉS ISTEN HÍVÁSÁRA
Ebben a körben a csoport megpróbál megnevezni olyan pontokat, elemeket, amelyek a megosztásokból
közös vonásként, hívásként rajzolódnak ki. Segítő kérdések:
• Mi az, amit hallunk a közös megosztásban?
• Miben jelenik meg Isten hívása?
Ha mindenki elmondta, amit szeretett volna, az alkalom igény esetén kötetlen beszélgetéssel, de az odaforduló
(kontemplatív) meghallgatás jegyében folytatódik. Lezárásként a megosztásokból táplálkozó imával, hála
adással, énekkel vagy más módon közösen Istenhez fordulunk. Így fejezzük ki köszönetünket az alkalom során
kapott kegyelmekért, és arra kérjük, adjon bátorságot, erőt, hogy kövessük az utat, amerre a Szentlélek vezet.
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A TEMPLOM FALAIN TÚL

A magyar jezsuiták tucatnyi helyen látnak el templomi szolgálatot,
s megjelenítik az ignáci lelkiséget lelkigyakorlatos házakban, iskolákban,
közösségekben. Az élőszó mellett azonban a hagyományos és újabb,
a digitális és a virtuális kommunikációs felületeken is igyekszünk naprakészen,
a lehető legkorszerűbb újítások felhasználásával hirdetni Isten igéjét.
Legyen Ön is szolgálatunk részese, és támogassa médiaapostoli
küldetésünket, hogy minél több szeretetre szomjazóhoz – közöttük is
kiemelten a fiatalokhoz – eljuttathassuk Krisztus örömhírét!
Kérjük, anyagi lehetőségeihez mérten juttassa el adományát a Jézus Társasága Alapítvány
számlájára a mellékelt csekken vagy banki átutalással „médiaapostolság” megjegyzéssel.
Számlaszám: 11100104-18064333-12000007 (CIB Bank Zrt.)

Amikor belépve megsejtjük az élet Istenét,
amikor itt ünnepeljük az ő szeretetét,
amikor erőt kapunk, hogy hittel járjuk az utat
és egyre inkább szeressük a másikat s önmagunkat,
akkor válik ez a ház templommá,
Isten otthonává,
s benne mi is templommá,
a Lélek otthonává.
Bellovics Gábor SJ

