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BEKÖSZÖNTŐ

Történelmi idők
Fotó: Rudnyánszky Orsolya

Világunk talán sosem volt ennyire globális és helyi egyszerre. Valami közöset tapasztalunk
meg, közös emlékezet kovácsolódott, ami ott lesz a XXI. század emlékeinek fellapozásánál.
A koronavírus-járvány leállásra kényszerített, fokozatosan fogtuk fel a történéseket. Kezdetben
jólesett lelassulni, a naptárból tömegével húzhattuk ki az időpontokat, ugyanakkor személyes
terek nyíltak, alkalom adódott az elmaradt munkák elvégzésére.
Az új helyzetben voltak, akiknek jól jött a le-, illetve átállás, élvezték az otthonmaradást, másoknál inkább nehézséget váltott ki, jobban megmutatkoztak a feszültségek, az új helyzet adta
megterhelések. Voltak, akik többet pihentek és kiegyensúlyozottabban éltek, mások munkáját
az online világ talán még szaporította is. Mindenképp próbaidő volt ez, hogy tudunk-e fegyelmezettek maradni, és alkalmazkodni az új lehetőségekhez. Sajnos, nem mondhatjuk, hogy a
feladat kipipálva, még ha a korlátozások lassan megszűnnek is. A bizonytalansággal tovább
kell élnünk, de ez csak emberi olvasat, hisz mindannyian Isten kezében vagyunk.
A mögöttünk lévő hónapokban a világ mintegy lelkigyakorlatra vonult, és bizonyára sok
ember számára tér nyílt arra, hogy reflektáljon hitére, kérdéseket fogalmazzon meg Istenről
és saját életéről. Több mint két hónapig ízlelgettük nagyszombatot, és szeretnénk, ha húsvét
áttörően jelenne meg, de inkább fokozatosan dereng, s keressük az újrakezdés mikéntjét. És kérdés marad, vajon hoz-e ez változást az életünkbe. Vagy úgy járunk, mint Jézus kortársai, akiket
nem érintett meg a feltámadás valósága, eléltek, továbbéltek mellette? A lelkigyakorlatozók is
gyakran megtapasztalják, hogy hazatérésük után pár nap múlva könnyen a régi kerékvágásban
találják magukat, annak emlékével, ami történt. A 36. Általános Rendgyűlésünk sem kerüli ki a
kérdést: „Miért nem változtatnak meg bennünket olyan mélyen a Lelkigyakorlatok, ahogyan
szeretnénk? Vajon életünk, munkáink, életstílusunk mely elemei akadályoznak abban, hogy
Isten irgalmassága átformáljon minket?”
Ez a kérdés a jelen helyzetre is igaz. Egyedül viszont nem tudjuk megújítani a világunkat,
összefogásra van szükség ahhoz is, hogy átalakulva menjünk tovább – nagyobb érzékenységgel
Isten és egymás iránt, jobban megbecsülve a teremtett világot, amihez mindenki hozzáadhatja
a maga részét. És ehhez kérjük pünkösd Lelkét.
Az egyház is igyekezett felzárkózni a kihívásokhoz. Az online világ felértékelődése mintegy
új kontinensként mutatkozott az örömhír hirdetésére; persze eddig is létezett, de most jobban
felfedeztük, mert lehetőségeink erre korlátozódtak. Sok kezdeményezés jelent meg rendtartományunkban is, melyekbe e lapszám némi bepillantást nyújt. Bízunk abban, hogy némely
kezdeményezés továbbra is megmarad. Köszönet azoknak, akik fáradságot nem kímélve, kreatívan együttműködtek az új utak keresésében és kidolgozásában.
A járvány idején megélt küzdelmek gondviselésszerűen épp a trianoni ítélet 100. évében
éreztetik az akkori szétszakítottságot, a veszteségeket. Miközben emlékezünk és az összetartozást hangsúlyozzuk, bizonyára figyelünk a sok jóra, az értékekre, melyek épp a ránk mért
teher igájában csiszolódtak ki és erősödtek meg. Őrizzük és adjuk tovább őket! A hagyomány,
a kultúra sajátosságait ápolva, húsvét története arra hív, hogy figyelmünket fordítsuk az élet
jeleire, és maradjunk a remény emberei.
Vízi Elemér SJ
tartományfőnök
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Petrovics László SJ a marosvásárhelyi
Szent Antal-templomban misézik

Villanypásztorok
A jezsuita provincia működése márciusban a koronavírus-helyzet következtében egyik napról a
másikra megváltozott, s a hagyományos formákat internetes szentmisék, imák és közösségi alkalmak vették át. Az alábbiakban képet mutatunk arról, hogyan zajlik az online élet lapzártánk idején, május végén a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományában.
Nagy Luca

„A koronavírus-járvány felborította az életünket, és megpróbálja minden kapcsolatunkat, talán a hitünket is. Ahhoz, hogy visszataláljunk a lelkünkhöz, és istenkapcsolatunk megerősödjön, az alábbi kapaszkodókat kínáljuk
azoknak, akik bekapcsolódnának az interneten elérhető liturgiába, imaalkalmakba, és online lelki segítséget szeretnének kapni” – e szavakkal kezdődik a világhálón az online jezsuita lehetőségeket számba vevő
összefoglaló.

Szentmise-közvetítések
A legfőbb kérdés természetesen a szentmise, melyre a templomokban március közepétől két hónapon át nem
volt lehetőség; csak napi néhány órára nyitottak ki egyéni látogatásra, így az atyák üres padsorokkal szemben,
online közvetítéssel miséztek. Az interneten és a médiában persze számos liturgia közül lehetett válogatni, de
mivel egy közösség tagjai szeretik, ha a saját közegükhöz csatlakozhatnak, a hét minden napján volt lehetőség
jezsuita kötődésű helyszínre „kapcsolni”.
A budapesti Jézus Szíve-templomból a közvetítéseket először Bellovics Gábor SJ segédlelkész mobiltelefonjáról oldották meg, jobb híján statikus beállításban. Egy profi kamerával rendelkező önkéntes, Reinisch Miklós
és társa, Pataki Bálint felajánlása jóvoltából aztán húsvétkor már tévészerű élményt sikerült nyújtani, és utána is
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Fotó: Kovács Miklós

közvetítették a vasárnapi két szentmisét. Május közepén aztán enyhült a helyzet, de a tervek szerint az online
liturgia egy része a járvány után is folytatódik.
Budapesten a Sodrás utcai rendház kápolnájában mutatott be vasárnaponként 11-kor szentmisét Koronkai
Zoltán SJ a Szentjánosbogár-közösségnek. Egy-egy bogármisébe így többen be tudtak kapcsolódni, s a helyi jezsuitákat szintén látni lehetett, hiszen a szertartáson ők is részt vettek, így nyújtva a misézés közösségi élményét.
A közvetítés technikai hátterét a skolasztikus, vagyis tanuló rendtagok teremtették meg.
Marosvásárhelyen a Real Live Media, illetve Csúcs Péter Jr. felajánlása jóvoltából húsvétig minden nap, utána
pedig kedden és vasárnap volt profi szentmise-közvetítés. Miért pont kedden? Mert a helyi jezsuiták temploma
eredetileg minorita volt, melyet Szent Antal tiszteletére szenteltek, és a közösség a júniusi búcsút megelőző kilenc héten át Szent Antal-kilencedet végez ezeken a napokon, egy-egy témában lelkigyakorlatos szempontokat
adva az online résztvevőknek.
Miskolcon a rendház kápolnájából közvetített interaktív gyermekmisébe lehet bekapcsolódni a tanév végéig.
A családok együtt készülnek az alkalomra, a gyerekek rajzolnak, s beküldött alkotásaikat a közvetítés során a
képernyőn megmutatják. A technikának köszönhetően az oltár közelebb jön, így az online jelenlét ellenére is
intimebb közeget lehet kialakítani, az otthonokban pedig a kicsik kvázi ministrálhatnak, foghatják a gyertyát
vagy épp csengethetnek. Ezzel a tér is kinyílik, hiszen Svédországból, Németországból vagy Svájcból is voltak
már résztvevők, s zenei szolgálattal a családok is be tudnak kapcsolódni.
De nem maradtak online közvetítések nélkül a torontói a Szent Erzsébet egyházközség hívei sem: a Facebookon Forrai Tamás SJ plébános jóvoltából szentmisébe, elmélkedésekbe és vesperás imádságba is be lehet
kapcsolódni.

Egyéb imaalkalmak
A miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium lelkészsége a tanév végéig ugyancsak jelentkezik online közvetítésekkel. A nap jezsus tanulók reggeli imájával indul, ám a technikának köszönhetően öregdiákokat is be tudnak
vonni, este pedig Elek László SJ és Horváth Ferenc SJ iskolalelkész mesét olvas, majd imát vezet. Olyan embereket
is elérnek ezzel, akik amúgy nem vennének részt az intézmény imaalkalmain – így
követi őket a karbantartó bácsi, a konyhás vagy a szomszédos tízemeletesben
lakó néni is.
Nem állt meg az élet az Inigo-csoportban és a Jézus Szíve-templomhoz kapcsolódó taizéi közösségben sem. Keddenként, illetve
péntekenként az ő imaestjüket lehetett követni a Youtube-on,
kezdetben felvételről, május végén élőben. Nagypénteken pedig
14 jezsuita összefogásával valósult meg az a keresztút, melyben
együtt imádkozhattunk Budapesten, Miskolcon, Marosvásárhelyen, Törökkanizsán, Münchenben, Rómában és Torontóban
szolgáló/tanuló rendtaggal.

Online oktatás
Az iskolák bezárásával a miskolci jezsuita gimnázium is átállt az
online oktatásra, sőt a lehetőségek a távkorrepetálással bővültek,
melyet több tucat öregdiák vállalt. Sokszor mondják, hogy a Jezsu
több mint iskola, mert itt nagy hangsúlyt fektetnek a tanulók lelki és
közösségi fejlődésére is. És bár a cura personalis, a személyes törődés
feltételei a járvány idején nem adottak, jó példa az új lehetőségekre Horváth Ferenc iskolalelkész, aki, miként az iskola gumiudvarán naponta rá szokott
köszönni a diákokra, most a Messengeren teszi ezt. Ezekből a „ráköszönésekből” aztán
napról napra lelkibeszélgetések, kísérések alakulnak ki.

Mihalkov Ferenc SJ
karantén-karikatúrája
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Bár a hagyományos ballagásra idén nem volt mód, a Jezsuban igyekeztek online elbúcsúzni az érettségizőktől: a technikának köszönhetően
egy búcsúztatóban soha nem szólalt még meg ennyi tanár, sőt utóbbiak
közös énekkel lepték meg a ballagókat, az öregdiákok pedig biztatóvideót
küldtek az érettségizőknek.
A négy jezsuita szakkollégium (a budapesti Szent Ignác és Jezsuita
Roma, a szegedi Kaszap István, valamint a marosvásárhelyi és a leuveni)
jobbára kiürült, a lakók otthonról kapcsolódnak be az intézmény életébe. Az informális kapcsolattartásra jó példa a marosvásárhelyi kollégisták
sportcsapata, melynek tagjai edzésterveket küldenek egymásnak, és online edzéseket tartanak, Bellovics Gábor SJ, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium lelkésze pedig videókat készített a kollégistáknak.
Engedjétek a képernyőhöz a gyerekeket!
– Horváth Ferenc SJ
miséje Miskolcról
kicsiknek

Párbeszéd Háza
A járvány 60 eseményt tett zárójelbe, de a Párbeszéd Házát szorosabb együttműködésbe vonta az EWTN katolikus televízióval. A közös munka gyümölcsei: a médiamisszióért hetente végzett stúdiószentmise, beszélgetés
közel 100 illusztris vendéggel, videók a PH kiállításainak anyagából, a Családban maradva hatrészes sorozat bemutatása, Kiss Ulrich SJ ismertetése „forró könyvekről”, Sajgó Szabolcs SJ 15 videós „verspirulája” Jan Twardowski
lengyel költőtől, teremtésvédelmi témák, vagy éppen Koronkai Zoltán SJ előadásai.

Szociális terület
A Jezsuita Menekültszolgálat és a Lehetőségek Iskolája hátrányos helyzetű emberekkel foglalkozik. Munkájuk
most fokozottan szükségessé vált, ám személyes találkozás nélkül kell segíteniük a peremhelyzetben élőknek,
például azoknak, akik elveszítették munkájukat, vagy gyerekeknek, akik most még inkább segítségre szorulnak a
tanulásban. Hála az önkénteseknek és a támogatásoknak, a munka folytatódik, csak éppen nehezített terepen.
A JMSZ munkatársai és önkéntesei online segítenek az ügyintézésében, vagy éppen gyerekeknek tartanak magyar mint idegen nyelv órát és szaktárgyi korrepetálást, besegítve a távoktatásba. A Lehetőségek Iskolája pedig
a partnerkapcsolatoknak köszönhetően olyan romáknak is segít most, akik a járványhelyzet miatt veszítették el
állásukat, így a tanulók köre az elmúlt hónapokban még bővült is.

Lelki beszélgetések
A jezsuiták, valamint az Ignáci Lelkiségi Központban képződött szerzetes és világi szakemberek az online lelki
beszélgetés lehetőségét kínálják fel mindazoknak, akik a járványhelyzet idején kérdéseiket Isten elé szeretnék
vinni, elcsendesednének vagy az imádsághoz kérnek segítséget. Az Online Kikötő néven meghirdetett kezdeményezésben a szabad időpontokra internetes naptárban lehet időpontot foglalni; a tervek szerint ez a fórum a
korlátozások feloldása után is nyitva marad.
Távkísérésre, vagyis skype-os és telefonos munkára állt át a jezsuiták támogatott intézménye, az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiéniés Szolgálat. „Olyan speciális életszakaszban vagyunk, amikor ugyanaz a valóság/
krízishelyzet adott a segítőnek és a segítettnek. Már most látszik, hogy a távkísérést beemeljük az alapműködésünkbe, hiszen a minőségi lelkigondozás így elérhetővé válik a vidékiek, a határon túli magyarok, a mozgássérült
személyek vagy azok számára is, akik egyedül nevelnek több gyermeket” – mondja az Oázis vezetője, Kovács Éva.
***
A rendtartomány több programot is törölni vagy halasztani kényszerült. Utóbbi sorsra jutott a Magis Europe 2020-as nemzetközi ifjúsági program is, melyet a provincia az idei év helyett 2021-ben rendez meg. Addig is, hogy a fiatalok ne maradjanak Magis nélkül, a szervezők augusztusban online programra hívják majd őket. Hasonlóképpen, a rendtartomány
összes intézménye – a nehéz helyzetben szerzett tapasztalatokkal – a jövőben is folytatja munkáját, így ajánljuk barátaink
figyelmébe további online megjelenéseinket, s bízunk abban, hogy mihamarabb személyesen is találkozhatunk.
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„Egyik
álomprojektem
a digitális
misekönyv”
Saját készítésű robottal tart hittanórát, akciókamerával rögzít keresztutat, a járványhelyzet idején
pedig a jezsuita online munkacsoport vezetője. Interjú Elek László SJ-vel, a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium iskolalelkészével.
Pásztor Péter

– Lehet mondani, hogy kocka vagy?
– Nem szeretek éles különbséget tenni a digitális és a nem digitális világ között, a kettő ugyanis együtt alkot egészet. Az, hogy az élet melyik szegmenséhez ki hogyan viszonyul, természetesen személyfüggő. De az élet előbbutóbb mindenképp valóságos lesz. Ha az ember pszichéje nincs rendben, akkor könnyen „ráfügg” dolgokra a
neten, egyébként viszont eszközként fog tekinteni rá. A kocka kifejezést nem szeretem, manapság arra mondják,
aki mindenféle játékot nyomkod éjjel-nappal. Nem mondom, félévente találok egy-egy játékot, amiben el tudok
merülni, de ez csak egy-két napig tud foglalkoztatni. Geeknek sem nevezném magam, hiszen egy rendes geek
idejének nagy részét programozással tölti, én meg csak a php-hez konyítok, ami még csak nem is igazi programozási nyelv. Inkább problémamegoldónak mondanám magam. Manapság pedig sok mindenhez érdemes az
informatikát segítségül hívni. Persze vannak internetspecifikus személyiségzavarok, és a világhálónak léteznek
veszélyei, de a megoldás nem az, hogy leállítjuk a netet, hanem hogy megtanuljuk jól használni. Például hogyan
tartsam bostoni barátaimmal a kapcsolatot, ha nem interneten? Ha az emberi viszonyok megélésével problémám van, akkor azt nem tudom megoldani a világhálón, de ha nincs problémám, akkor segíthet a kapcsolattartásban. Egy életünk van, nem egy digitális és egy offline. Ha az „egész-séges”, akkor minden része működik; ha az
egyik bezuhan, akkor az egész borul.
– A járvány miatt most hónapokra bezuhant az offline élet…
– Mennyiségileg kevesebb lett. De nem az a fő nehézség, hogy nem találkozunk. Egyszerűen össze vannak
zárva emberek, akik nem szoktak összezárva lenni. Akármilyen minimális pszichés erőszak van otthon, az most
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geek = túlzottan
intellektuális
beállítottságú ember,
különösen ha ez az
érdeklődés egy szűk,
főleg műszaki területre
irányul
php = olyan
úgynevezett
szkriptnyelv, mellyel
dinamikus, interaktív
weboldalak hozhatók
létre
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Neptun = a magyar
felsőoktatási
intézmények
egységes tanulmányi
rendszerének internetes
felülete

makerspace = digitális
eszközökkel felszerelt
közösségi műhely,
mely kedvet hoz a
technológia gyakorlati
alkalmazásához

kijön. Az olyan család, amelyik eddig is biztos alapokon állt, kihívásokkal küzd ugyan, de nem dől be. Ott viszont,
ahol a problémák a felszín alatt futottak, most a felszínre buknak. Az internet mindkét irányba rásegíthet.
– Miért kezdtél programozással foglalkozni?
– Inkább botcsinálta programozónak mondanám magam. Értem a programozókat, s ez hatalmas lehetőség,
hiszen nemcsak a saját ötleteimet tudom elmondani nekik, de híd tudok lenni egy álmodozó és egy programozó
közt. Az egész otthon, Máriaremetén kezdődött. Családom központi szerepet vállalt a helyi közösségi – leginkább regnumi – életben. Ezért volt nálunk ping-pong- és csocsóasztal, de még nyomtató és két számítógép is,
ami akkoriban soknak számított. Hatan vagyunk testvérek, úgyhogy ez sem volt mindig elég. Az elején a bátyámék akkor játszhattak, ha megtanulták a Windows- és az Office-könyveket. A gépekért sorban állva, sok mindent
tanultam tőlük. Aztán az lett a szabály, hogy aki dolgozik, „elüldözheti” azt, aki csak játszik. Ezért játék előtt ki
kellett találnom valami munkát nekem is – bátyáimnak volt elég. Ekkor közösségünknek, a remetei Regnum Marianumnak szerkesztettünk táborhelygyűjtő űrlapokat, tábori felszerelések adminisztrációját csináltuk, saját vezetett népeinknek elegánsan játékos leveleket írtunk, s megtanultam figyelni ezek igényességére. Az első weblapocskámat gimiben készítettem. A saját oldalamon kívül a tábori felszereléseknek is készült külön oldal. Soha
senki nem használta végül, de jó tanulópálya volt. Később, a szemináriumban kellett egy neptunszerű dolgot
készíteni, amihez nem voltam annyira jó, hogy nulláról felépítsem, de kiegészíteni, igényre igazítani már tudtam.
Szóval régóta ücsörgök a gép előtt.
– Manapság az IT-guruk is
egyre inkább szakosodnak. Mi
a te specialitásod?
– Problémamegoldó mivoltomból adódik, hogy „rabszolgaprogramozást” nem tudnék csinálni. Kreatívan megoldani feladatot, na, az
az én asztalom. Így viszonyulok az
offline térhez is, például nagyböjtben olyan lelkinapot terveztünk,
ahol az erdőben nyolc különböző
útvonalon keresztutat járnak a diákok, aminek a vége közös megérkezés és mise. Nyolcszáznál több
diákkal végül ezt nem lehetett
megoldani, de az első ötven problémára még találtunk megoldást.
Legközelebb, átalakítva, meglesz ez is. A programozás a családi előképzettségem után azért került előtérbe,
mert a szemináriumba úgymond be voltam zárva, és így hatékonnyá tudtam válni. A hardverezés viszont otthon
elmaradt. Hiába volt édesapámnál is, bátyáméknál is rendszeres vendég a forrasztópáka, ismertem is, de nem
sokat használtam. Robotikai érdeklődésem így jóval később alakult ki, amikor Bostonban egy makerspace tagja
lehettem.
– Csak nem robotokat építettél?
– De, például hittanórákra készült el gyermekkorom bábja, Balambér, aki tud bólogatni, tapsolni a megfelelő
helyzetekben. Most a Facebook live-okhoz próbálom alkalmazni, hogy a nézői aktivitásokra reagáljon.
– Hiába régi kötődésed a számítástechnikához, mégsem ebben az irányban tanultál tovább. Hogyan jött a papság gondolata?
– Regnumi családban nőttem fel, gyermekkoromban természetes közösségi hitet éltem meg. A papságra
azonban nem gondoltam. Gimnáziumban még matekfakultációra jártam, aztán a piaristáknál már talán az első
évben azt mondta az osztályfőnököm néhányunknak, belőlünk pap lesz. Persze jó kamaszként kinevettük ma-
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gunk között. Arra viszont gondoltam, hogy a Regnumban szolgáljak: ekkor már segédvezető is voltam. Tizenegyedik után aztán egy biciklitúrán mondta tésztafőzés közben az osztályfőnököm, hogy belőlem jó piarista
lenne, nem gondolkodom-e rajta. Aznap este eltűnődtem, egyszer élünk, átgondolni mindenképp érdemes. Mit
csinál egy pap? Misézik, temet, misézik, esket, misézik és misézik. Kicsit taposómalomnak tűnt, azt gondoltam,
nem az én világom. Aznap éjjel kipipáltam ezt a gondolatot, s két napra rá elmentem egy regnumi rétegtáborba,
ahol elkezdtem ismerkedni egy lánnyal. Hazafelé a hajón a vállamon aludt el... Abban az évben el kellett döntenem, hova tovább. Azt a taktikát választottam, hogy minél több ismerős papot megkerestem, és beszélgettem
velük a hivatásukról. Volt piarista tanárom, aki nem kertelt, elmondta,
hogy a papság nem sétagalopp,
mesélt a nehézségekről is. Akkor
kezdett mocorogni bennem a
gondolat, hogy mi van, ha mégis ez az én utam. Aztán karácsony
előtt az osztályban elindult egy kör,
hogy ki hova menne tovább, akkor
mondtam ki, hogy szemináriumba.
Erre megállt a levegő. Azáltal, hogy
kimondtam hangosan, valóságossá
is vált minden. Addig talán én sem
voltam teljesen biztos benne, de a
kimondott szó ereje magamnak is
bizonyosságot hozott. Akkor még
nem a szentségek átadásában láttam a papságom lényegét, hanem
azt szerettem volna továbbadni a
Jóistenből, amit kaptam a Regnumban, illetve ennek még mélyebb szintjére eljutni. De mi ez, ha nem a szentségek, az Isten igazi kiszolgáltatása? Liturgiákon kívül, és azóta belül is.
– Szemináriumban kezdted, mégis szerzetes lettél. Mi történt?
– Amikor a szemináriumba jelentkeztem, eszembe sem jutott a szerzetesség. Két évet voltam Esztergomban,
majd a bíboros úr kiküldött a római nagyszemináriumba. Nagyon jót tett nekem, voltak kórházi és plébániai gyakorlatok, missziók, közösségi élet a szemináriumban, újoncként nekem kellett minden héten a mellékhelyiséget
takarítani – érdekes, hogy a legidősebb diakónussal együtt –, és minden nap egy óra szentségimádás. Mondhatnám, ez túl sok szentségimádás volt ahhoz, hogy ne váljon belőlem jezsuita. Ezeken a csendes órákon volt időm
magamra, egyszer csak elfogytak a témák, és felvetődött a szerzetesség gondolata. Bár először elsüllyedt, de újra
és újra előjött az újabb szentségimádásokon. Az rögtön egyértelmű volt, hogy ha szerzetes leszek, akkor jezsuita.
– Miért, mit tudtál a jezsuitákról?
– Nemeshegyi Pepi bácsi volt az első jezsuita, akivel találkoztam egy regnumi tábor lelki napján hatévesen.
Máig előttem van, ahogy áll a domboldalon, és a japán naplementékről mesél. Hatással volt rám Voltaire Candide-jából a jelenet, amikor a misszióba érkező jezsuitára a bennszülöttek rámozdulnak: jezsovita, finom jezsovita!
A misszió című film is megmozgatott – akkor már évek óta oboáztam. Volt Esztergomban Szent Ignác-i lelkigyakorlat is, még ha nem nem jezsuiták tartották is. Jártunk „ödönológiára” is, Nemes Ödön SJ kispapoknak és
szerzetes növendékeknek szóló kurzusára. Rómában pedig jártam egy plébániára segíteni. Gyakori, hogy a fiatal
papok Rómában tanulmányaik idejére bekéredzkednek egy egyházközségbe, és ott szolgálnak lakhatásért cserébe. Így volt ezen a helyen is, ahol minden vasárnap összegyűltünk, és közös ebéden vettünk részt. Vagy tízen
voltak papok, és én, a növendék. Azt vettem észre, hogy ha egy bizonyos ember ott van, akkor mindig elmélyül
a beszélgetés. Fél évvel később az illető bejelentette, hogy ő jezsuita, és képzésének ez a szakasza lezárult, megy
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haza Kubába. Akkoriban naplót írtam, és abból derült
ki számomra, hogy már az első római évemben felmerült a jezsuitaság gondolata, csak nem tudatosult igazán. E sok kis tapasztalat miatt megkerestem az ott élő
jezsuitákat, Patsch Ferencet és Tőkés Gyurit, nagyokat
beszélgettem velük. Aztán írtak itthonról, hogy éppen
jön ki egy kedves fiatal jezsuita, akivel érdemes találkozni. Ő volt Lukács János akkori provinciális; bátran
beszéltünk a nehézségekről is, s egyáltalán nem rózsaszín képet festettek a jezsuitaságról. Rájöttem ugyanakkor, hogy a rend szlogenjét: Mindent Isten Nagyobb
Dicsőségére, már régóta művelem, volt ugyanis egy
saját négysoros imám, ami pont ezt mondta, csak a
saját szavaimmal. Sok ilyen apróság vezetett oda, hogy
jelentkeztem a rendbe.
– Papként sem hagytad mögött az informatikát. Hogy találtad meg ebben a helyedet?
– A szemináriumban kezdődött, amikor kezembe
adták a zsolozsmát, és mondták, lapozzak a 243. oldalra, aztán a 465-dikre, utána jön a repülőlap; láttam,
hogy van ennek logikája, lehet gépesíteni, ami nagy
könnyebbség lehetne. El is kezdtem kódolni, aztán meghallottam, hogy Harmai Gábor atya már elkezdte gyártani, és tovább jutott, mint én. Összefogtunk, és körbenéztem a világban, hol programozták már le, így találtam
meg egy szlovák családapát, aki ezzel foglalkozott. Sokat köszönhetek neki, rengeteget segített, és megszületett
a magyar digitális zsolozsma. Ugyanígy kezdődött a szentiras.hu is. Valamit kerestem, és láttam, hogy van rajta
mit dolgozni. Írtam a készítőknek, adtak adminjogot, én meg fejlesztettem, amit tudtam. Aztán találtam nálam
profibbakat, akik még tovább vitték. Így készült a miserend.hu is. Van néhány digitális ötletem a talonban azóta
is. Egyik álomprojektem a digitális misekönyv. Nem az evangéliumos könyvet szeretném digitalizálni, ilyen szempontból konzervatív vagyok: nem egyszerű applikációt szeretnék fejleszteni, hanem egy erre dedikált eszközt,
amin megtalálható minden liturgikus segédkönyv, és a könyvjelzőkkel sem kell bajlódni. Beszéltem kínai gyártóval, meg is tárgyaltuk, mire van szükség, próbaeszközt is vettem, egy szerzetesnővér varrt rá elegáns bőrkötést.
Van is rá érdeklődő bőven, csak nekem nem volt rá időm. Szóval majd ha egyszer nem iskolalelkész leszek, akkor
sem fogok unatkozni.
– Szerinted ha ma élne, Szent Ignác használná a digitális világot?
– Biztos, hogy nyakig benne lenne. Nem utazott mindenfelé, de zseniális leveleket írt, és rengeteget kapott,
így tartotta össze a rendet. Minden missziónak két levelet kellett írni. Egyiket személyesen neki címezve, amiben mindenki megoszthatta nehézségeit, örömeit, és egy másikat, amit utána bárhova tovább lehetett küldeni, és a misszió munkáját mutatta be. Ezek a levelek hihetetlen értékes korrajzok a világ minden tájáról, azóta is
Rómában vannak összegyűjtve, a történészek nagy örömére. Ma Ignác ugyanúgy sokat ülne a szobájában, csak
most a számítógép előtt, és nemcsak kiterjedt levelezést folytatna, hanem biztos, hogy személyesen szólítana
meg egy-egy jezsuitát. Fontos volt neki, hogy a renden belül „együtt dobbanjon a szív”. Felhívná az egyes
művek vezetőit, és a Jézus Társasága nagy erőkkel dolgozna a Galaxis útikalauz stopposoknak című könyvből
ismert Bábel-hal kifejlesztésén. Ez a regény szerint egy tökéletes fordító, segítségével megszűnnek a nyelvi
akadályok. Ignác nem hagyná, hogy a kommunikáció a nyelv miatt ne tudjon elmélyülni. Több olyan menedzsmentrendszert, alkalmazást dolgoznának ki a jezsuiták az utasítására, amit később átvesz az egész világ. Ignác a
maga idejében is kiforgatta sarkaiból a Földet az újításaival. Most sem adná alább. Ezért is lettem jezsuita, hogy
együtt lobbantsuk lángra a világot.
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a Jézus Szíve-templomban

Mintha mise történt volna
A járványhelyzet idején a Facebookon és a Youtube-on magyar jezsuitákat szólaltattunk meg, arról
faggatva őket, hogyan élik meg a bezártságot, és milyen a nyáj nélküli lelkipásztori lét. A következőkben ezekből az interjúkból idézünk egy-egy hosszabb, illetve rövidebb részletet.

HORVÁTH ÁRPÁD SJ a pesti Jézus Szíve Jezsuita Templom igazgatója

„Barátaink nem szűnnek jelét adni, milyen fontos számukra a szentmise-közvetítés. Egy hétköznap akár 200 készülékről is követnek minket, sokszor egész családok – ennyien sosem
szoktak lenni hét közben a templomban. Nem tartom ugyanakkor jónak, ha úgy teszünk,
mintha a helyzet nem volna rendkívüli, és minden programot igyekszünk online továbbvinni.
Sok lehetőség van Krisztussal találkozni, és meg kell tudnunk találni Istent mindenben, ebben
a helyzetben is, a szeretteink körében – és a csendben.”

MIHALKOV FERENC SJ a marosvásárhelyi jezsuita közösség tagja

„Mi volna az első, amit Szent Ignác csinálna, ha megjelenne Marosvásárhelyen? Valószínűleg nem
csinálna valamit, hanem megkeresné, mire és kikhez hív a Jóisten. Mi is igyekeztünk hasonlóan
gondolkozni, és arra jutottunk, hogy a miseközvetítés ne csupán »műsor« legyen; a szertartás alatt
senki ne azt érezze, mintha csak a kulcslyukon át nézhetné. Ezért megpróbálunk lelkigyakorlatos
feladatokat adni, amelyekkel a misét követők a következő napokban dolgozni tudnak.”
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„Itt van nem messze a
Magyar Nemzeti Múzeum gyönyörű kertje; volt
olyan szép idő, amikor
nem bírtam ki, és kimentem egy könyvvel a
kezemben.”

„Első célunk az, hogy mi
magunk, akik itt vagyunk, ez a négy jezsuita, imaként éljük meg
ezeket a napokat.”
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„Igyekszem minden nap
mozogni, erre a szobámban, illetve a házban van is lehetőség;
az iskola területe is elég
nagy, így lehet futni, sőt
hegyi kerékpározni.”

HOLCZINGER FERENC SJ a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatója

„Jezsuita öregdiákok
vetették fel, hogy jó
lenne segíteni miskolci
gimnáziumunk tanulóit,
így vállaltam be néhány
nyelvórát – távoktatásban segítek németezni
jezsus diákoknak.”

KAJTOR DOMONKOS SJ Münchenben tanuló rendtag

„Edith Éva Éger A döntés
című könyvét olvasom;
a 91 éves Auschwitz-túlélő nagyon jó kérdéseket vet föl az emberről,
például: te hozzámennél-e magadhoz?”

„Az, hogy éveken át törtük a fejünket, miként lehet az oktatást digitális eszközökkel segíteni,
most meghozta a gyümölcsét, hiszen majdhogynem egyik napról a másikra megvolt a koncepciónk. Az órarendet átalakítottuk közzétételi renddé, vagyis megszabtuk, hogy a tanároknak mikor kell elérhetővé tenni az online feladatokat. Aztán a Zoomnak és más alkalmazásoknak köszönhetően kisebb csoportokban valós időben is zajlik már a munka.”

Még a nagyhéten történt, hogy, bár csak virtuálisan, együtt imádkoztunk a pápával. Az interneten csatlakoztunk a közvetítéshez, és eldöntöttük, hogy mindegyikünk az anyanyelvén
fogja imádkozni a Miatyánkot. Valósággal bizseregtem örömömben: lehetett hallani, ahogy
öt-hat nyelven, bajorul, az osztrák kiejtéssel németül, magyarul, spanyolul mondjuk az Úr imáját, és így próbálunk a világegyházzal együtt fohászkodni annak a helyzetnek a megoldódásáért, amelyből sajnos nem tudjuk kivenni a részünket.”

NAGY BÁLINT SJ a budapesti Xavéri Szent Ferenc rendház elöljárója

„Vajon Isten látja, hogy nem tudsz elmenni gyónni vagy misére, és ha igen, akkor miként
szeretne közel kerülni hozzád? Izgalmas, ha nem arra figyelünk, én mi tehetek, mert ez a
kapcsolatunknak csak a fele. A másik része érdekes most, hogy a szent miként mutatja meg
önmagát. Lehetséges, hogy az Úr közelebb szeretne jönni, az otthonainkba, és azt mondja:
üljetek körbe, időzzetek az ő jelenlétében, még ha az Oltáriszentség nincs is jelen? Olyasmi ez
a helyzet, mint amikor az apostolok pünkösd előtt bezárkóznak, és a Lélek épp ott, a zárt ajtók
mögött lép oda hozzájuk.”

„Az online szentmise
hátulütője, hogy nem
látom a hívek reakcióit;
múltkor a nénikém
fölhívott, hogy túl hos�szan prédikálok; azóta
legfeljebb három lapot
írok tele vázlattal.”

KORONKAI ZOLTÁN SJ socius (a magyar tartományfőnök segítője)

„Itt vagyunk a belváros
közepén; normális időben rengeteg a turista,
de amúgy nem laknak
itt emberek; ha kinézek
az ablakon, nem látok
senkit és semmit, csak
kihaltságot.”

JANCSÓ ÁRPÁD SJ a római Collegio Internazionale del Gesù lakója

„Amikor hírül vettem, hogy lehetővé vált a személyes bűnvallomás nélküli általános feloldozás, azon gondolkoztam, hogyan lehetne ezt biztonságosan alkalmazni. Aztán jött az ötlet,
hogy a bűnbánat szentségét egy parkban kínálom fel a Szentjánosbogár közösségnek. Meghirdettem, és a városmajori Jézus Szíve-templom mögött nagykedden délután vártam a jelentkezőket. Amikor szép sorban megérkeztek, mindenkivel együtt imádkoztunk, aztán több
méter távolságból feloldozást adtam.”

„Nehéz látni, hogy sok lelkipásztor – akár élete árán – kint volt, kint van a frontvonalban; én
ezt nem tehetem meg. Elöljárónk arra kért minket: bár sokunkban ott él a segítés vágya, nem
tehetjük meg, hogy kimegyünk. Ha ugyanis itt valaki megbetegszik, akkor ez az egész közösséget fogja érinteni. Sokat foglalkoztat, hogy milyen más eszközeink vannak: látjuk a rengeteg
online lehetőséget, de mi az, ami tényleg segít? A hetekben sokakkal beszéltem telefonon,
interneten – én most ennyit tehetek.”
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SAJGÓ SZABOLCS SJ a Párbeszéd Háza igazgatója

„Bár a rendházban
rendszeresen misézünk,
néha próbálom átélni a
hívek helyzetét, s szintén csak képernyőszentmisén részt venni, és
lelki áldozásban részesülni.”

FORRAI TAMÁS SJ a torontói Szent Erzsébet plébánia vezetője

„Nyári magyarországi
látogatásomat most
novemberre halasztottam; fontos az évi egy
hazaút, mert a személyes találkozásokat
nem lehet büntetlenül
kihagyni.”

ELEK LÁSZLÓ SJ a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium iskolalelkésze

„Tériszonyos vagyok;
nem is elsőre mentem
fel miskolci templomunk
tornyába, hogy húsvétvasárnap hajnalban elénekeljem a feltámadási
öröméneket, és annak
élményét továbbadjam
másoknak is.”

„Miért ne lehetne a most kialakult jó gyakorlatokat a vírus utáni időkre átmenteni? Vegyünk
például egy papot, akire rá van bízva tíz templom. El tudom képzelni, hogy az egyik templomban a hívekkel megünnepli a szentmisét, a többi közösség pedig, a maga templomában
összegyűlve, képernyőn kapcsolódik bele a szertartásba, és az áldoztatási joggal rendelkező
hívek révén veszi magához az Oltáriszentséget. Persze ezek a megoldások, ha van rá mód, ne
helyettesítsék a szentségeket, csupán járulékos lehetőségként alkalmazzuk őket.”

„Közösségünk tagjai a négy égtáj felé szétszóródva élnek, ezért a vírushelyzet beálltával begyűjtöttük a kéréseket, igényeket, és összekapcsoltuk őket a plébániának az abban az égtájban lakó, segítésre jelentkező tagjaival. Így főztünk, illetve szállítottuk ki az ételt az idősebbek,
nehezebben mozgók számára. Nagy élmény megtapasztalni, hogy a baj össze is tudja fogni
az embereket.”

„Nem tudom, nyáron fogok-e vitorlázni a Balatonon. Valószínű, hogy a hajót, amivel tavaly
több mint száz embert vitorláztattam meg, nem fogjuk levinni a tóra, mert ha lesz is nyár, arra
a pár hétre nem érdemes. De nem ez a legfontosabb, inkább az, hogy a mindenkori helyzetből hozzuk ki a legtöbbet. Még a mostani körülmények között is találhatunk egyensúlyt
a lelkünkben, és nem kizárólag túlélésre kell berendezkednünk, hogy ha majd eljön a nyár,
akkor történik valami, hanem most találjuk meg, mit lehet csinálni.”

HORVÁTH FERENC SJ a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium iskolalelkésze

„Az online szentmisék alatt próbálom elképzelni, hogy a kápolnánkban ott van 1500-2000
ember, gyerekek, felnőttek. Levelezőlistánkon hétről hétre küldjük a kérdéseket, rajzolási lehetőségeket, játékokat, feladatokat; ezeket otthon elvégezhetik, így készülvén a liturgiára.
Nyilván személyesebb lenne, ha a gyerekek Zoomon bejelentkeznének, és láthatnánk őket.
Ugyanakkor kaptunk már visszajelzéseket, hogy a szülők lefilmezték, a gyerekek miként reagálnak a szertartásra, illetve a feladatra, hogy a mise meghatározott pontján csöngessenek,
énekeljenek vagy tapsoljanak.”

BELLOVICS GÁBOR SJ a pesti Jézus Szíve Jezsuita Templom segédlelkésze

„Adná a Jóisten, hogy a válság nyomán változzon valami, például felismerjük, hogy nem kell
ausztrál almát ennünk, miközben Szabolcsban a világ egyik legjobb almája terem. Jó lenne,
szívesen bíznék is ebben, de a gazdaságot nem ilyennek ismerem. Az ember már csak ilyen:
krízis idején megijedünk és mindent megígérünk – aztán olyan hamar felejtjük el az ígéretünket! A magam számára ugyanakkor biztosan levonom a tanulságot: az, hogy lelassul az
életem, csak a javamra válik.”
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„Nem tudom, hova lehetne fokozni, mennyire
szenvedek attól, hogy
nincsenek itt a gyerekek. Orbán Viktor még
be sem jelentett semmit,
de azon a pénteken már
úgy hiányoltam őket!”

„Minden porcikám tiltakozik az online szentmise ellen; a mise nem
azért van, hogy nézzük,
hanem hogy lakomán
vegyünk részt; egy vacsorát sem a Facebookon követünk, ahogy
mások elfogyasztják.”

AKTUÁLIS

Jótékonyság járvány idején
A koronavírus által terhelt időszakban a magyar jezsuita rendtartomány művei a megváltozott körülményekhez igazodva végzik feladataikat. Az új helyzetben azonban többüknél nem várt kiadások merültek fel. Az alábbiakban számot adunk a már elindított jótékonysági kezdeményezésekről, illetve barátaink segítségét kérjük szakkollégiumaink támogatásában.
A hirtelen támadt kiadásokat a 2019 telén meghirdetett médiaapostolság céljára februárig beérkezett 1 617 200 Ft
adománnyal is kívánjuk enyhíteni. Emellett március közepén összeállítottunk egy listát, jelezve, hol van szükség
azonnali segítségre. Felhívásunk nyitott szívekre talált, így a Jézus Szíve-templom és a Jezsuita Roma Szakkollégium javára meghirdetett gyűjtés eredményes volt. Hála és köszönet jótevőinknek a gyors segítségért!
Az eddigiek folytatásaként a mostani MIND-ben nyári adománygyűjtésünket indítjuk útjára. Úgy tapasztaljuk,
hogy a három magyarországi jezsuita kollégium – a Szent Ignác, a roma és a Kaszap István Kollégium – a járvány
következtében további jelentős kihívás elé fog nézni, hiszen például az épületek, terek bérbeadásából kieső bevételek számos fenntarthatósági kérdést vetnek fel. Célunk, hogy rászoruló hallgatóinkat támogathassuk, munkatársaink ebben az időszakban is bérhez juthassanak, és megőrizhessük fejlődésre lehetőséget adó környezetüket. Bízunk abban, hogy ősztől ismét beindulhat a közösségi élet, s folytathatjuk ifjúságnevelő munkánkat. Addig
is, köszönettel fogadjuk támogatásukat.
Baráti üdvözlettel:
András Attila SJ ökonómus
Jacsó Annamária forrásfejlesztő

Adománygyűjtés
a szakkollégiumok javára

Arra hívjuk barátainkat, hogy járuljanak hozzá szakkollégiumaink hallgatóinak jövőjéhez. Teremtsük meg együtt számukra a lehetőséget, hogy továbbra is keresztény közegben, megfelelő infrastruktúrával
folytathassák tanulmányaikat!
Kérjük, lehetőségeihez mérten a mellékelt csekken vagy átutalással juttassa el adományát.
Számlatulajdonos: Jézus Társasága Alapítvány, JTA Barátaink
Kedvezményezett számlaszáma:
11100104-18064333-12000007 (CIB Bank Zrt.)
Utalásnál a megjegyzés rovatban vagy a csekken adja meg
e-mail címét, hogy adományáért köszönetet mondhassunk,
s értesíthessük a befolyt támogatás összegéről és a megvalósult programokról.
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Jézus Szíve Jezsuita Templom
– AutoMáté helyett Templomegere
A budapesti Jézus Szíve Jezsuita Templom perselybevétele a járvány idején a tizedére esett vissza, kiadásai viszont csak a kétharmadára csökkentek. Március végén ezért
a hagyományos perselyt és a bankkártyás fizetést lehetővé tevő AutoMátét online perselyre cseréltük, így a szentmise-közvetítések után továbbra is van lehetőség online,
bankkártyával adományozni. Köszönjük a helyi közösségnek, hogy másfél hónap alatt
közel 3,3 millió forint adománnyal támogatta a templom munkáját, hiszen az online miseközvetítések, a lelkipásztori, templomi és irodai ügyelet, illetve a takaréklángon üzemelő
épület fenntartása továbbra is milliós tételt jelent havonta. Az aktuális támogatási lehetőségekről
a http://jezusszive.jezsuita.hu/tamogatas felületen értesülhetnek.

Jezsuita Roma Szakkollégium – Segítség a mindennapokhoz
Hallgatóink, munkatársaink és a körülöttünk élők védelmében a Jezsuita Roma Szakkollégium is úgy határozott, hazaküldi hallgatóit. Az intézmény vezetői sejtették, hogy a diákok
közül sokaknak mérhetetlen kihívást fog okozni az otthoni izoláció. Tizennégy hallgatójuk
mostoha körülmények között küzd a mindennapokért, otthon szinte lehetetlen megteremteni a hatékony távtanulás feltételeit.
Kényszerűségből feladva diákmunkájukat, jelentős bevételektől estek el, így kihívást jelent a mindennapi betevő előteremtése, a tisztálkodási szerek és gyógyszerek beszerzése,
a fűtött szoba biztosítása. Sokuknak kisebb testvérekről, beteg szülőkről és nagyszülőkről
is gondoskodni kell – hirtelen családfenntartókká váltak. Jelen helyzetben azonban alkalmi munkát sem tudnak
vállalni: a diákokat a legkevésbé sem foglalkoztatják, a többek megélhetését is biztosító zenei programokat és
fellépéseket sorra mondták vissza.
Nekik szerettünk volna ebben a nehéz helyzetben anyagi segítséget nyújtani. Áprilisban két csatornán támogathatták a hallgatók mindennapjait. Az adjukössze.hu felületén online, bankkártyával 60 adományozótól
843 000 Ft, átutalással pedig 526 000 Ft támogatás érkezett, melyet rendkívüli ösztöndíj formájában juttattunk
el a diákokhoz.
Az online felület már lezárult, így mostantól átutalással támogathatják a hallgatókat a Jézus Társasága Alapítványnak a Jezsuita Roma Szakkollégium segítésére létrehozott 10702019-18064333-52700000 (CIB Bank Zrt.)
számú bankszámlaszámán.

Jezsuita Menekültszolgálat
– Hogy legyen hol otthon maradni!
„Hogy legyen hol otthon maradni!” telefonos adománygyűjtő
kampányunk június 30-ig a Jezsuita Menekültszolgálat munkáját segíti; a támogatók ahhoz járulhatnak hozzá, hogy az
általuk segített menekültek megélhetése a krízishelyzetben
is biztosított legyen. Az ő munkájuk, lakhatásuk fokozottan
veszélyben van: kérjük, segítsenek, hogy ebben a bizonytalan időszakban is legyenek képesek fizetni a lakbért vagy a
számlákat, és ne okozzon gondot az alapvető élelmiszerek beszerzése.
Nincs más dolguk, mint tárcsázni a 13600-as számot, majd megadni a 07-es kódot. SMS-ben a 07-es számot üzenetként beírva kell elküldeni a 13600-as telefonszámra. Egyetlen hívás vagy SMS egységesen 500 Ft
támogatást ér.
A telefonos adománygyűjtés mellett átutalással is küldhetnek támogatást a Jézus Társasága Alapítványnak a
menekültszolgálat segítésére létrehozott 10702019-18064333-52900004 (CIB Bank Zrt.) számú bankszámlájára.
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A szentelés kapujában

Ketten érkeztek a magyar jezsuiták közül képzésük és életük meghatározó fordulópontjához.
András Csaba SJ Rómában, teológiai tanulmányainak végére érve, Hiba György SJ Budapesten várja, hogy lecsengjen a vírushelyzet, és kitűzzék diakónus-, illetve papszentelésük időpontját.
Végh Dániel

– Hogyan éltétek meg a karantén első hónapját?
Hiba György: Az első időszakban az online világra
való átállást szoktam. Eleinte nagyon fárasztó volt lelki
beszélgetéseket skype-on folytatni, tartottam is tőle,
de meglepően mély beszélgetések születtek, ugyanúgy tudtam figyelni a képernyőn előttem lévő emberre. A másik örömteli tapasztalat az online kurzusommal
kapcsolatban ért – a Jezsuita Roma Szakkollégiumban
minden félévben tartok egy bevezetőt a keresztény,
illetve egyéb vallásokról. Termékeny volt, ahogy a kis
Youtube-videók világát is behoztam, és nagyon jó beszélgetések születtek itt is.
András Csaba: A temérdek idő, ami rendelkezésemre állt, segített a megállásban, olvasásban, a mélyebb,
tudatosabb kapcsolatban Istennel, önmagammal és
rendtársaimmal. Lelkigyakorlatoztam, beadandókat
írtam, az egyetemisták életét éltem. Odafigyeltem a
napirendre, minden nap célokat, feladatokat tűztem ki
magam elé. Szerencsés vagyok, mert a félelem helyett
csak a fásultsággal kellett megküzdenem. Jellemző
emlék a humor és az irónia; amikor az első napokban
jót nevettünk azon, ahogy a közösségi terekben kerülgettük egymást, megtartva a méteres távolságot; máskor meg önfeledten ölelkeztünk – ez az olasz kultúra
alappillére, így nehéz megállni.
– Csaba, eredetileg lapzártánk idején kellett
volna diakónussá szenteljenek, de a járvány mi-

16

ANDRÁS CSABA SJ 1989-ben született Erdélyben, érettségi után Sepsiszentgyörgyön lett szeminarista. Jakabos
Barnabás SJ lelkigyakorlatainak hatására, utolsó éves
kispapként lépett be a rendbe 2013-ban. A noviciátus után
Miskolcon szolgált, majd 2017-től Rómában folytatott teológiai tanulmányokat a Collegio Internazionale Del Gesù
lakójaként. A jezsuita.blog.hu állandó szerzője.

att később, és akkor is zárt ajtók mögött zajlik majd a szertartás. Milyennek képzelted el eredetileg
vírusmentesen, és ahhoz képest milyen lesz az ünnep?
A. Cs.: Az eredeti áprilisi időpont június 27-ére került át. Valószínűleg zárt ajtók mögött zajlik a szentelés, ami
azzal jár, hogy családom, rendtársaim és római barátaim nem vehetnek részt rajta. Hálás vagyok viszont, hogy
tizenhetünket szentelnek egyszerre, néhányukkal igazán mély barátság szövődött. A készület hasonlít a házasság
előtti igen kimondásához. Vágyakozás, álmodozás, félelem, izgalom, új kezdet, ezek a szavak jutnak eszembe.
– Gyuri, mivel már tavaly diakónussá szenteltek, neked egy évvel ezelőtt már volt kitűzött
papszentelési időpontod. Miért kértél halasztást?
H. Gy.: Még nem éreztem készen magam, és szerettem volna a diakónusi létben mélyülni. Ez szép időszak számomra. A kapuban állok. Figyelek. Ugyanakkor
szolgálok az oltár körül, prédikálok, a bogármiséken
zenélek, és egyre inkább belelépek a misézés rejtelmeibe is. Látom, idő kell nekem ahhoz, hogy otthonosan
mozogjak a liturgiában.
– Az esküvőre készülők hosszan tervezgetik a
nagy napot, mindent megszerveznek, mindenkit meghívnak, gyakorolják a szertartást. Lelki
jegyesként ti is így készültök pappá szentelésetekre, elsőmisétekre?
H. Gy.: A fejemben már régóta van egy lista azok
nevével, akiket szeretnék meghívni majd a szentelésre.
Döntő többségükben olyan barátok, akik végigkísérték
az utamat, illetve annak egy fontos szakaszát, és most
velem együtt várakoznak. Csak annyit szeretnék, hogy
ők is jelen legyenek, és együtt örüljünk ennek az ajánHIBA GYÖRGY SJ 1975-ben született, 2009-ben lett jedéknak.
zsuita. Eredetileg némettanár, és családos életre készült.
Filozófiai és teológiai tanulmányait Padovában, illetve RóA. Cs.: Jelen helyzetben én már annak is örülök, ha
mában végezte. Ifjúságpasztorációval és lelki kíséréssel fogegyáltalán felszentelnek. Egyszerű, derűs, meghitt ünlalkozik az Inigo-csoport tagjaként, 2019 nyarától a Sodrás
nepre vágyom.
utcai Xavéri Szent Ferenc rendház tagja, a Jezsuita Roma
– Tudjátok már, mi lesz a papi jelmondatotok?
Szakkollégium lelkésze.
A. Cs.: „Elég neked az én kegyelmem” (2Kor 12,9).
A szemináriumi évektől kezdve kísér ez a mondat.
H. Gy.: Két évvel ezelőtt egy hónapot tölthettem Izraelben másodéves római skolasztikus társaimmal. Ott
érintett meg először János levelében ez a mondat: „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen”
(Jn 10,10). Azóta bennem van. Számomra ez fejezi ki Jézus létének lényegét.
– Mi a véleményetek a papság intézménye körüli vitákról? Ha volna ilyen lehetőség, alapítanátok
családot?
H. Gy.: Jelenleg a katolikus egyház gyakorlata a cölibátus. Aki a papság útját választja, annak most erre kell
készülnie. Számomra inkább az a kérdés, hogyan lehet papként megélni az intimitás iránti vágyunkat.
A. Cs.: Lényeges a pap- és szerzetesnövendékek formációjának minősége, hogy olyan ember képződjön, aki
nősen, nőtlenül is boldogan tudja élni hivatását. Ez a fajta szabadság teret ad a megkülönböztetésnek, hogy a
növendék valóban azt válassza, amire Jézus hívja.
– És titeket mire hív? Biztosan van képzeletbeli listátok, melyik műnél, milyen munkába fognátok
a legszívesebben most, a szentelés után, illetve hosszú távon…
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Hiba György SJ,
Nevelős Gábor SJ,
Jancsó Árpád SJ
és András Csaba SJ
még 2018-ban a római
jezsuita kollégium
karácsonyi műsorában magyar táncot
adtak elő

H. Gy.: Jelenleg a Jezsuita Roma Szakkollégium lelkésze vagyok. Szívesen vinném tovább ezt a munkát, megszerettem a kollégákat és a diákokat. A másik fontos terület számomra a lelkigyakorlatok, illetve a lelki kísérés.
Annak idején ez hozott a Társaságba.
A. Cs.: Mivel a jezsuita eljárásmódban bevett szokás, hogy a provinciális máshova küld, mint ahova a szerzetes
vágyakozna, inkább csak annyit mondanék: vágyom arra, hogy kapcsolatba kerüljek az emberek szükségleteivel,
és segítsem őket a bennük rejlő „élet-magok” megtalálásában.
– Bár jezsuita képzésetekben hasonló állapotban vagytok, életkorotok és életszakaszotok különböző. Hogyan jellemeznétek a mögöttetek lévő utat egyetlen képpel?
A. Cs.: Kútásás. Felülről én, alulról a Lélek, és a kettő találkozása adja életem teljességét.
H. Gy.: Én pedig valahogy úgy élem meg eddigi életemet a Társaságban, mint egy alpinista, akin heveder van,
melynek végét jó barátok tartják. Biztonságot ad.
– A képzés egy részét, két évet együtt töltöttetek Rómában. Van közös emléketek vagy egy jellemző történetetek a másikról?
A. Cs.: Gyuriban nagyon kedvelem a zsigeri, őszinte odaadottságot, amivel a szolgálatában jelen van. A kezdeti nehézségek ellenére jó viszony alakult ki közöttünk, ami abban erősít meg, hogy érdemes a kapcsolatokba
energiát és jóhiszeműséget belefektetni.
H. Gy.: Jellemző képem Csabáról: éppen valami desszertet készít a közösség számára. Gondoskodása, oda
figyelése a másikra nagyon előttem van. A másik emlék pedig egyszerűen az, hogy őszintén tudunk beszélgetni,
bármiről. Mindazonáltal eleinte voltak feszültségek. Időbe telt, amíg megszoktam, hogyan működünk együtt.
Nagyon hálás vagyok ezért az időért.
– Mondjatok egy külföldi és egy hazai jezsuita példaképet!
A. Cs.: Szent Ignác egyik első társa, Fáber Szent Péter abban segít, hogy különleges érzékenységemet integrálni tudjam, és a szolgálatra irányítsam. A tavaly elhunyt Gedeon Mihály testvér egyszerűségével ragadott meg,
és hogy bénulása után is a reményt és a szeretetet sugározta.
H. Gy.: Nagyon megszerettem Mariano Ballester atyát, római kollégiumunk egyik lelkivezetőjét, akitől sok emberséget, szeretetet kaptam és tanultam. Itthon Mustó Péter szolgál példaképemül. Nagyon sokat jelent őszinte,
megküzdött, nyitott hozzáállása az élethez és a másik emberhez.
– Mindketten kopaszra nyiratkoztok és szakállat viseltek – csak nem Ignác atyánk arcképe adta
az ihletet?
H. Gy.: Á, ha tehetném, hosszú hajat hordanék, de minimum középhosszút…
A. Cs.: Adottságainkból mindketten próbáljuk a maximumot kihozni. Ennyi az egész!
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„Csak
azért is
jezsuita
leszek”
A kommunisták eltávolíttatták a szemináriumból, így – épp hatvan éve – titokban szentelték pappá. Az ötvenes években jezsuita tanulmányait is kalandos módon, például kapálás közben végezte.
Pillanatképek a Jézus Szíve-templom korábbi igazgatója, a gyémántmisés Kelényi Tibor SJ életéből.

Szokol Réka

1954 júniusában egy csapat középiskolás fiú hivatástisztázó lelkigyakorlatot végzett Pálos Antal jezsuita vezetésével Balatonszabadiban. A reggeli mise után nyolc férfi rontott be a házba – ÁVH-sok. Volt köztük, akit rövidnadrágosan ugrasztottak át valamelyik közeli belügyminisztériumi üdülőből, mert kellett az erősítés – hátha a 15
serdülő közül valaki ellenállással próbálkozik. Pálos Antalt, aki abban az időben a magyarországi rendtartomány
elöljárója volt, letartóztatták, majd bebörtönözték, a fiúkat hazazavarták, és rájuk parancsoltak, hogy jezsuitával
többé ne találkozzanak.
Úgy tűnt, mindenki zokszó nélkül hazakullogott, az ellenállás azonban a lelkek mélyén született meg és formálódott szavakká. Csak azért is jezsuita leszek – határozta el Kelényi Tibor 1954-ben Balatonszabadiban, és a
„szőke, vacak gyereket” – ahogy Pálos atya szeretettel szólította – később sem tántorította el semmi attól, hogy
Szent Ignác nyomdokaiba lépjen.
Pedig akkoriban a Jézus Társasága illegálisan működött, miután 1950-ben a szerzetesrendek szinte mindegyikét betiltották. A jezsuita tartományfőnököket egymás után zárták börtönbe, a szerzeteseket elüldözték, sokakat internáltak, a provincia intézményeit államosították, s a legtöbb rendtag papként sem tevékenykedhetett.
Kelényi Tibor ilyen körülmények között kezdte meg jelöltként a képzést Ambrus Lóránt „műtőszagú” hittanóráin
(Lóránt atya akkor még novícius volt, közben műtőssegédként dolgozott, és ruhájából éterszag áradt), latint pedig Bodolay Gyula atyától tanult esténként, miután a kalocsai gimnázium egykori tanára befejezte esztergályos
műszakját.
Érettségi után, 1955-ben egyházmegyés papnak jelentkezett, persze úgy, hogy nem tudták róla, közben jezsuitának készül. A Római Katolikus Központi Hittudományi Akadémián aztán egyre nyomasztóbban nehezedett a
hallgatókra az elvárás, hogy részt vegyenek a szocialista rendszerrel kiegyező békepapok gyűlésein. 1959-ben a
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szeminaristák megtagadták a részvételt a mozgalomban, ezért a hallgatók felét – köztük Kelényi Tibort – kizárták az intézményből. A 45 elbocsátott kispap titkos
szemináriumban folytatta tanulmányait, vizsgáztatásukat az illegális képzésszervezésben rutinos jezsuiták,
Mócsy Imre és Petruch Antal, valamint Bálint József
vállalták.
Kelényi Tibor ekkor másodéves novícius volt, jezsuita formációja a Széher úti kórház kertészetében
zajlott, ahol Kovács Jenő atya gyomlálás közben magyarázta a Rendalkotmányt és ismertette meg vele
Szent Ignác lelki, szellemi örökségét. 1959-ben a papi
képzést is intézményes kereteken kívül kellett folytatnia, s 1960. március 19-én az illegális szemináriumot
szervező Tabódy István albérleti lakásában, a Múzeum körút 10-ben szentelték fel. Nem volt jelen a családja, sem ünneplők, és a szertartáson nem hangzott
fel orgonaszó. Elsőmiséjét pár nappal később titokban mutatta be a Belvárosi Szent Mihály-templom egyik
mellékoltáránál.
Ekkor már kétkezi munkásként dolgozott, előbb az Országos Vérellátó Szolgálatnál, majd a Közlekedési Múzeumban, később anyagmozgató lett, aztán karbantartó. Tizenkét éven át „kóbor papként” oda ment misézni,
ahova kisegítő szolgálatra valamelyik jóindulatú plébános meghívta. Bár szerzetes volt, nem élhetette meg a
rendház nyújtotta biztonságot, és apostoli munkát nem végezhetett.
A hatvanas évek elejétől Kelényi Tibor kertész, fűtő és hivatalsegéd volt a Széher úti kórházban, melynek kertje
– Kovács Jenő jezsuita jóvoltából – spirituális központként is működött. Amikor a díszkert Mária-szobrát a kórház
vezetősége fel akarta számolni, Tibor atyáék vállalták a munkát, majd a szobrot áthelyezték a gyümölcsös egyik
rejtett zugába, ahol aztán nagyszerűen lehetett elmélkedni, imádkozni, gyóntatni. Nap mint nap hasonló leleményességgel keresték a szolgálat lehetőségeit, kialakították az ima, a liturgia, a lelkigyakorlatok színtereit, felkutatva
az egymáshoz vezető utakat.
A hetvenes évekre a kommunista egyházpolitika következtében csökkenni kezdett az egyházmegyés papok száma,
de enyhült a szorítás is, így Tibor atya is el tudott helyezkedni plébánián. 1973-ban Budapest-Újlakon szolgált, három év
múlva a Béke téri Szent László-templomba került, 1981-ben pedig elöljárója kérésére útlevelet szerzett, és Kanadában
végezte el a harmadik jezsuita probációt. Két évvel később Makkosmárián tette le az örökfogadalmat, és 1986-ban már
a Belvárosi plébániáról helyezték át a Mária utcába, hogy az egykori jezsuita templom igazgatója legyen.
A provincia működését 1989 decemberében az állami hatóságok hivatalosan is elismerték, egy évvel később
az itthon élő rendtagok (Sectio I.) és külföldre menekült társaik (Sectio II.) újra együtt alkothatták a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományát. Tibor atya ekkor Nemesszeghy Ervin, az egyesült provincia első tartományfőnöke mellett lett konzultor (tanácsos) és ökonómus (a gazdasági ügyek intézője).
„Vérbeli plébános, az ökonómus tisztet csak kénytelen-kelletlen, a szükség kényszerítő hatására vállalta” – írta
róla egyik rendtársa 1990-ben. Mégis másfél évtizeden át kezelte a rendtartomány pénzügyeit, és még 1990-91ben a Mária utcai rendház felújításával szerzett komoly érdemeket. Ha csak ennyit tett volna, már az sem volna kis
teljesítmény olyasvalakitől, aki saját bevallása szerint – utalva jezsuita képzésének nemhivatalos voltára – „semmit
nem csinált rendesen”.
Idén márciusban volt hatvan éve, hogy pappá szentelték. A sors fintora, hogy elsőmiséjéhez hasonlóan – a
karantén miatt – az évforduló napján gyémántmiséjét is csak szűk körben ünnepelhette. Lapzártánk idején még
nem lehetett tudni, hogy a korlátozásokat mikor oldják fel teljesen, és Tibor atya mikor adhat hálát tágabb körben
mindazokért a kegyelmekért, amelyeket lelkipásztori szolgálata alatt kapott.
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Híddá válni
Európa és Vietnám között
Két vietnámi tanuló rendtag jelenléte színesíti Budán a Sodrás utcai jezsuita rendház életét.
Phamdinh Ngoc József SJ-nek és Tran Van Ngu József SJ-nek 12+1 kérdést küldtünk, hogy azok
alapján meséljenek hazájukról, valamint a beilleszkedés kihívásairól és örömeiről.

– Ngoc, a jezsuita blogban már február elején a koronavírusról írtál, legutóbb pedig a járványra
hangszerelt keresztutat állítottál össze. Télen, amikor a vírus még messze volt, miért foglalkoztatott
annyira a kérdés?
– Ngoc: Amikor a vírus 2019 decemberében megjelent Kínában, úgy érzékeltem, Vietnámot egyre súlyosabban érinti a helyzet, mert a két ország közel fekszik egymáshoz. Sőt január végén Kína és Vietnám holdújéve volt,
amire rengeteg kínai hazament Európából, és foglalkoztatott, hogy az ünnepről visszatérők idehozzák-e a vírust.
Imádkoztam, gondolkodtam, és szerettem volna tenni valamit, hogy a betegség véget érjen. Isten pedig meghívott, hogy írjak arról, mi áll a betegségről a Bibliában; arról, hogy Ő soha nem hagyja el az embert. Számomra az
Istennel való kapcsolat az egyik legfontosabb, amire hangsúlyt kell fektetni a járvány leküzdéséhez.
– Ti mennyire tartotok a vírustól? Viseltek-e például maszkot?
– Ngu: Természetesen tartok – és még csak azt sem tudom, már elkaptam-e vagy sem. Amikor forgalmas
helyre megyek, például piacra vagy boltba, maszkot viselek. Így nemcsak önmagamat védem, hanem másokat
is. Szent Ignác azt tanítja, hogy az életben kövessük azt a tanácsot, amit szakember ad. Mivel a koronavírust még
nem ismerjük eléggé, inkább nem kísértem Istent, hanem követem az előírásokat.
– Vietnámban a hívők elsöprő része az ősi népi vallásosság vagy a buddhizmus követője. Milyen
inkulturációs folyamatokon keresztül vert gyökeret a katolikus hit, és a keresztény liturgiában van-e
nyoma a vietnámi hitvilágnak?
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– Ngoc: Ha valamelyik vallást követik, akkor a vietnámiaknak erős a hitélete. Mindig értékelik a közösséget
és az ünnepeket, így amikor a katolikus hit 1615-ben Vietnámba érkezett, a helyi egyháznak sok alkalma volt az
inkulturációra. A buddhizmus és a kereszténység között vannak hasonló vonások, például mindkettő megtanítja
az embereket, hogyan éljenek jól. Az inkulturációt gyakran az emberi élettel kezdjük: a személyes történetekben és vágyakban minden vallású emberrel osztozunk
a meggyőződésben, hogy Isten segít mindenkinek,
azoknak is, akik még nem hisznek Őbenne.
– A vietnámi szocializmus mai helyzete egyes
értékelések szerint Magyarország nyolcvanas
éveire emlékeztet. Mit nem lehet még az egyházaknak, és mit már igen?
– Ngoc: A katolikusok helyzete most sokkal jobb,
mint 20 évvel ezelőtt. Megünnepelhetik a szentmisét, felvehetnek új embereket a papság soraiba, és a
szerzetesrendek is tevékenykedhetnek. Számos terület
azonban még nem kapta meg az evangelizáció szabadságát, a vallási létesítményeket még nem adták
vissza az egyháznak, templomok és más hitéleti helyszínek építéséhez továbbra is állami engedély kell. Általában az állam figyeli az egyház tevékenységét, mert
úgy véli, a katolicizmus külföldi „import”, és be akar
avatkozni a vietnámi belpolitikába. A hatalom azt akarja, hogy a katolikusok kapcsolódjanak az államhoz, akárcsak a buddhizmus, de mi tudjuk, hogy Rómához, illetve elsősorban Jézushoz tartozunk.
– Vietnámban minden európai képzeletet felülmúl a hivatások száma. Miután Vízi Elemér provinciális 2018 végén a hazátokban járt, arról számolt be, hogy 120 jelölt készült jezsuitának. Mi ennek
az oka?
– Ngoc: Ez a nagy Isten kegyelme, amiben közrejátszik az egyház törekvése, hogy kísérje a fiatalokat, valamint
a papok és szerzetesek jó példája. Vietnámban a családoknak még sok gyermekük van, a fiatalok egymást hívják
szerzetesnek, és a szülők általában támogatják őket.
– Ngu: A hivatás a családban születik, és a legtöbb szülő nálunk örül, ha egy gyermeket Istennek adhat. A vietnámi emberek pedig tisztelik azokat, akik erre az útra lépnek. A másik ok a külső környezet. Húsz éve Vietnámban
a keresztény élet nagyon nehéz volt, és ez megerősítette a keresztény identitást.
– Szüleitek mennyire nehezen engedtek el jezsuitának, illetve Európába? Tartjátok a kapcsolatot
a családotokkal?
– Ngoc: Hálát adok Istennek a szüleim hozzáállásáért. „A fiunk Istenhez tartozik; ha Isten azt akarja, küldje oda,
ahova neki tetszik” – mondták. Boldogok, hogy Magyarországon vagyok. Gyakran kapcsolatba lépünk egymással a Facebookon.
– Ngu: Tízen vagyunk testvérek. Szüleim rám bízták, hogy családot alapítok-e, vagy szerzetes leszek. Végül az
öcsém is jezsuita lett, a bátyám egyházmegyés pap, nővérem pedig a Szent Szív Társaságába lépett be. Amikor
úgy döntöttem, Magyarországra jövök, még nem tudtam, mennyi ideig maradok itt. Szüleim azt hitték, csak
rövid időre jövök. Gondolom, ha tudták volna, hogy ennyi ideig élek majd Magyarországon, kicsit szomorúak
lettek volna, hiszen ritkán tudunk személyesen találkozni. Gyakran telefonálunk viszont, és örülnek, hogy jól érzem magam.
– Miért éppen hozzánk jöttetek?
– Ngu: Amikor befejeztem a filozófiát, a magyar jezsuiták felajánlották, hogy ide jöhetünk probációra. Korábban néhány magyar jezsuita már szolgált Vietnámban, ezért volt már kapcsolat a két provincia között. Imában
megerősítést kaptam arra, hogy Magyarországra jöjjek.
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– Ngoc: A most elhunyt Adolfo Nicolás korábbi jezsuita generális vietnámi látogatásán azt mondta: „Nem csupán a vietnámi rendtartományba léptetek be, hanem a jezsuita rendbe is.” Megértettem, hogy Isten bárhova és
bármikor küldhet minket a provinciális által. Úgy gondolom, jó hivatás, ha Magyarországon szolgálok, és „híddá”
válok Európa és Vietnám között.
– Budán a Sodrás utcai rendházban laktok. Mit volt a legnehezebb megszokni Magyarországon?
Maradtak-e még lebontandó falak?
– Ngoc: A legnagyobb kihívás a nyelv és a kultúra, de közösségünkben és a Sapientián, ahol teológiát tanulok,
számos lehetőségem van a leküzdésére. Válság idején emiatt külön is szoktam imádkozni, a lelki vezetőmmel
találkozni vagy a rendtársaimmal beszélgetni.
– Milyen gyakran kerül vietnámi étel a közösség asztalára? És mennyire sikerült megbarátkoznotok a magyar ízekkel?
– Ngoc: A hétfői közösségi estre rizst szoktunk főzni. Számomra a magyar ételek nagyon ízletesek, és attól
tartok, hogy kövér leszek!
– Vajon kinek nehezebb: egy vietnáminak megtanulni magyarul, vagy fordítva?
– Ngu: A magyar nyelvtan nagyon különbözik a vietnámitól. Nálunk például nincs ragozás, és minden szót csak egy hang jelöl. A vietnámi nyelvtan
egyszerűbb, de a nyelvünkben hat tónus van, ami hiányzik a magyarból. Egy
példa: a „tinh” éles szemű ember; a „tính” számol, tulajdonság; a „tình” szerelmes; a „tỉnh” felébred; a „tĩnh” csend; a „tịnh” pedig belső csend. A mentalitás
is különböző. Konfuciusz és Buddha tanítása meghatározza a kultúránkat, és
nagyon fontos a rend, illetve az öregek tisztelete. Ha például az idősebb beszél, akkor a fiatalabb hallgat.
– A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tanultok.
A nyugati teológia fogalmai mennyire képesek leírni azt az istenképet, ami bennetek él?
– Ngu: Vietnámban a nyugati teológiát alkalmazzuk, így az alapfogalmaink ugyanazok. A lelkipásztori területen van csupán némi különbség
a kultúra miatt. Magyarországon azonban a görögkatolikus vonal miatt
színesebb a teológia. A vietnámi kultúrában pedig fontos szerepe van a
nőnek, aki megteremti a harmóniát. Ezért a vietnámi katolikusok nagyon
tisztelik Szűz Máriát: bármi történik az életben, hozzá fordulnak.
– Mivel tud gazdagítani a ti hitéletetek bennünket, és van-e
olyan terület, ahol a kultúrátok tanulhat a magyaroktól?
– Ngu: Magyarországon már a X. században megjelent a katolikus hit,
Vietnámban csak a XVII. században. Ezért a magyar egyháznak több a tapasztalata. Különösen szépnek és gazdagnak látom a bizánci liturgiát és teológiát. Emellett azt tapasztalom, itt a katolikus ember személyesebb módon tud imádkozni, és a csendes ima, a szentségimádás jobban jelen van. Nálunk a közösségi, hangos imák a
megszokottak, még a szentségimádás alatt is. Nagyon tetszik, hogy világi professzorok is taníthatnak teológiát,
illetve sok civil válhat hitoktatóvá. Vietnámban csupán papok, szerzetesek taníthatnak.
– Ha befejezitek a tanulmányaitokat, maradtok-e Magyarországon, vagy hazamentek?
– Ngoc: Papszentelésem után szeretnék Magyarországon élni. Két, egymással összefüggő terület vonz különösen: az ignáci lelkiség és a fiatalok kísérése. Ezért talán ha a lelkiséget úgy tanulom majd, hogy a fiatalokkal
fogok foglalkozni, akkor bennem is hatékonyan megvalósulhat az egymást erősítő kapcsolat.
– Ngu: Fiatalokkal szeretnék foglalkozni, iskolában vagy egyéb területeken, és segíteni, hogy megtalálják az
útjukat. Három évet töltöttem a miskolci jezsuita gimnáziumban, nagyon szép tapasztalat volt. Szeretnék itt maradni, hogy tovább tanulhassak magyarul. Tudom, hogy a nyelv és a kultúra miatt több lesz a kihívás, de jól érzem
magam itt, és szeretem az új tapasztalatokat.
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A kiképzés és próba ideje

Tímár Dániel és Török Gellért az első évét zárja a genovai jezsuita novicitátusban. Megkértük őket,
meséljék el, milyen volt ez, az utóbbi hónapokban vírushelyzettől sújtott időszak. Különleges
(ön)interjúnkban azt játszottuk, hogy ők írtak kérdést maguknak, illetve egymásnak.

– Mit jelent számodra novíciusnak lenni?
Török Gellért: Kémiatanárom sokszor hangsúlyozta a nulladik lépések fontosságát. Kocsmai verekedésnél éppúgy, mint érettségi példánál kell egy alap: felkapok egy széket és leverem a lámpát, x-et és y-t vezetek be az
ismeretlenek jelölésére. A noviciátus ilyen nulladik lépés. Ismeretlenek is vannak, sötétség is akad – de ez jó így,
innen születhet valami új. A dokumentumokban ilyen leírásokat találunk: a noviciátus a „kiképzés és próba ideje”,
melynek „értelme, hogy mélyítse az istentapasztalatot.” Ebben segítenek a probációk, gyakorlatok, melyek „célja
és értelme, hogy megvizsgálják és megerősítsék, az Úr valóban hívja-e a fiatalt”.
Tímár Dániel: Számomra ajándék, illetve lehetőség és felelősség. Annak megtapasztalása, hogy minden hiányosságom, gyengeségem, bűnöm ellenére is szerethető vagyok. Ezt a nehéz pillanatokban sokszor elfelejtem,
de ez a kiindulópont. Ugyanakkor megtapasztalom, hogy a formálódás nem automatikus: a keretek biztosítottak,
de rajtam áll, hogyan élek velük.
– Milyenek ezek a külső, térbeli és időbeli keretek?
T. D.: Noviciátusunk az egyik hegyoldalban található, ahonnét gyönyörű panorámában szemlélhetjük a tengert és a francia Alpok csúcsait. Házunkat körülveszi egy nagy parkos kert, melyben bőven van hely az elvonulásra, imádságra, de az általunk gondozott veteményesnek, szárnyasoknak, sportpályának is.
T. G.: A noviciátus két évig tart. A szeptember végi érkezés utáni első hónapok a közösség formálódását szolgálták. Segítenek távolságot venni, és felkészülni a 30 napos lelkigyakorlatra, mely nekünk január közepétől február közepéig tartott. A március-április ennek a tapasztalatnak az elmélyítését hozta. Itt vagyunk most, és az idei
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év nem követi tovább a szokott rendet, hiszen a járvány miatt nem kezdhetjük meg az esedékes egyhónapos
kórházi szolgálatot. A nyár is, amely rendszerint a zarándoklat-probáció és más experimentumok ideje, bizonytalan számunkra.
– Hogy néz ki egy átlagos napunk?
T. D.: Egyórás személyes, csendes imaidővel indítjuk a napot, majd az eucharisztia ünneplése következik. Reggeli után házimunka, aztán előadások a szerzetesi életről, a jezsuita lelkiségről, történelemről. Ebéd előtt examennel zárul a délelőtt. Délután van lehetőség a tanulásra, imára, sportra, és ekkor zajlanak a nyelvórák is. Este 7-től
ismét csendes félóra jön, amit közös vesperás követ. Vacsora után beszélgetünk, játszunk, és végül napunkat
examennel zárjuk.
T. G.: Persze nem minden napunk így néz ki, pláne, amikor nincs vírushelyzet. Szombat esténként például egy
hajléktalanokat támogató szervezet szállásán segítünk. Vannak csoportjaink is – nekem a plébánián egy gyerekcsapat, akiknek hittant tartottam, vagy a vasárnapi mise ugyanitt. Életünket színesítik a házban megforduló vendégek, a kirándulások, zarándoklatok, a filmklub vagy a közös szentségimádás.
– Milyen az a közösség, amelyben élünk?
T. G.: Sokszínű. A képzésünkért felelős négy jezsuitán túl itt vannak a
másodévesek hatan, és a mi évfolyamunk, benne hetünkkel. A többség
olasz, de van egy máltai, egy szlovén, egy romániai bolgár és egy dán is.
– Hogyan éled meg a nemzetköziséget?
T. D.: Az első időszakban irigykedtem az olaszokra, hogy a nyelvtudásuk
miatt nekik könnyebb, de már látom, hogy nekik sem mindig egyszerű
egy közösségben élni olaszul nem mindig jól beszélő, más kultúrából jövő
társakkal, akik például nem értik a vicceiket. De gazdagságot is látok ebben, mert sok minden van, amivel például mi, magyarok gyarapíthatjuk a
közösséget. Aztán ha Szent Ignácra és társaira gondolok, már ők sem egy
nemzetből valók voltak, így közelebb érezhetjük magunkat hozzájuk.
T. G.: A sokszínűségnek van egy mély üzenete is, amelyet talán nem
veszek észre minden nap, mégis alakít: meghívás kilépni magamból, a
megszokásaimból, a biztonságomból, elindulva a másik felé.
– Ki tudnál emelni három dolgot, ami a Társaság karizmájából,
lelkiségéből fontos számodra?
T. D.: Az első a megállás fontossága, amikor lehetőséget teremtünk ránézni a miértekre, a második az alázatosság, a harmadik a belső szabadság.
– És egy örömöt, illetve nehézséget a mindennapokból?
T. D.: Olyan példát mondanék, amiben mindkettő megtalálható. A vírus
miatt mi is bevezettünk korlátozásokat, és az első pár hónap mindenki számára feszültebb volt. Egymás közt
sokat morgolódtunk a vezetőkre, amit nem volt jó hallgatni, mert úgy éltem meg, hogy rombolja az egységünket. Aztán kezdtem észrevenni, ahogyan a novíciusmester láthatatlanul vezet bennünket, ahogy Paride testvér
szolgáló szeretetével gondoskodik rólunk, ahogy padre Ray készül a szentbeszédeire, hogy azokkal buzdítson
bennünket, vagy padre Ignazio a maga 80 évével milyen alázatosan fogadja az elöljáró utasításait, és virgonc
vidámságával kizökkent a szomorkodásból.
– Miként tekintesz a jövőre?
T. D.: Számomra fontosabb, hogy megéljem a jelent, és megtegyem, amire a Lélek által az Úr hív. Azt hiszem,
a járvány különösen is felhívja a figyelmünket ennek fontosságára. Most formálódásban vagyok. Ez különleges
időszak, melyet a sörfőzés folyamatához hasonlítanék. Az is érzékeny procedúra, melyben sok minden befolyásolja, hogy milyen lesz, amit a végen lecsapolunk. Nekem csak egy a vágyam: olyasmi készüljön, ami másokat
megörvendeztet, és ezzel Isten nagyobb dicsőségére szolgál.
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Miben rejlik
Trianon húsvétja?
A Székelyföldről származik Vízi Elemér, a magyar jezsuita rendtartomány vezetője. Trianon 100.
évfordulóján arról kérdeztük, hogyan élte meg a szétszakítottságot, mit kezdjünk a nemzeti sérelmeinkkel, és miként lehet megtalálni Istent mindenben, ez esetben az ország feldarabolásában.
Szőnyi Szilárd

– Mikor hallottad először azt a szót: Trianon?
– Nem volt egy nagy, mindent megvilágító első találkozásom a kifejezéssel. Inkább egy folyamat eredményeként tudatosult bennem, mi az oka annak, hogy miközben magyarul beszélünk és magyar a kultúránk, mégis
Romániában élünk. A családban főként nagyapám mesélt első világháborús katonaélményeiről és az azt követő
eseményekről, s mivel jellemzően a nagyszülők vigyáztak ránk, a téma rajtuk keresztül érkezett meg hozzánk. Az
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Fotó: Rudnyánszky Orsolya

őket meglátogató idős szomszédasszonyok is gyakran felidézték emlékeiket arról, amikor a második bécsi döntéssel 1940-ben Észak-Erdélyt vis�szacsatolták Magyarországhoz, hogy korrigálják Trianont, jóllehet, ez csak
négy évig tartott. Hogy szemléltessem szülőföldem történetének e sajátosságát, időnként szoktam tréfálkozni: apám Magyarországon született,
anyám Romániában – miközben mindketten ugyanazon a helyen látták
meg a napvilágot 1941-ben, illetve 1945-ben.
– Magyar iskolába jártál. Az akkori történelemkönyved hogyan
tárgyalta a kérdést?
– Bukaresti szemszögből, sőt az állami tankönyvekből a 80-as évek közepétől székely tanárainknak az ország földrajzát és történelmét is románul
kellett oktatni. Mi persze nemigen beszéltük a nyelvet, így az órák magyarul folytak, de azért a kötelezőt lediktálták románul, hogy ha bármi adódik, legyen meg. Közben mindenki tudta, hogy a hivatalos anyag mögött ott van a valóság, és pedagógusaink
bátorságán múlt, hogy ki milyen nyíltan mert beszélni róla. Emlékszem, épp ezen évek környékén egyszer a
magyartanárnő megkérdezte: „Gyerekek, ki ismeri a magyar himnuszt?”. Amikor senki nem jelentkezett, meglepődött, és azt mondta: kérjétek meg a szüleiteket, tanítsák meg, mert az nem járja, hogy manapság csak az ittas
emberek énekelik.
– Miközben az eltelt száz év megpróbáltatásai visszamenőleg is igazolják a magyarok tiltakozását
a békeszerződés ellen, elfogulatlan hazai történészek is hangsúlyozzák a Monarchia Trianon előtti
elhibázott nemzetiségi politikájának szerepét a döntésben. Mennyi igazságot látsz ebben?
– Igazságosabb nemzetiségi politikával talán valóban sok mindent meg lehetett volna előzni. Ez abból is
látszik, hogy nemcsak a románok követelték az elszakadást, hanem a szászok is melléjük álltak, holott közel 800
éven át magyar fennhatóság alatt éltek, kiváltságokkal és autonómiával. Az 1224-ben kibocsátott Andreanum
évszázadokon át biztosította a helyi nemzetek békés együttélését. Mivel az önrendelkezés és a sokszínűség a
történelmi Erdély jellemzői voltak, érdemes lett volna ezt a valóságát minden oldalról támogatni és megőrizni
erdélyi identitásként. Meglátásom szerint az akkori magyar kormányok nem kezelték bölcsen a kérdést, holott
ha elébe mennek a trianoni döntésnek, és tegyük fel, önrendelkezést adnak a románoknak, esetleg jobb helyzetben tárgyalhattak volna a nagyhatalmakkal. Lám, a románok is érzékelték, hogy a kisebbségeknek gesztusokat kell tenni, így amikor 1918. december 1-jén kimondták Erdély egyesítési szándékát a román királysággal,
autonómiát ígértek a nemzetiségeknek – amit aztán máig nem tartottak be. És itt megint a szászok példája
sokatmondó: miközben velünk közel 800 évet „kibírtak”, a román fennhatóság alatt 80 esztendeig sem tartottak ki. Csaknem 90 százalékuk kivándorolt, így létszámuk az 1910-es 250 ezerről mára 13 ezerre csökkent. És itt
csak a szászokról beszélek, akik a történelmi Erdélyben a magyar és a román mellett a harmadik legnagyobb
nemzetiséget alkották.
– Szerinted hogyan lehetett volna igazságosabb döntést hozni? Ahogy térképünkön is látszik, akkoriban Erdélyben a románok száma jóval meghaladta a magyarokét. Ez pedig kapóra jött a nagyhatalmaknak, melyek amúgy is meg akarták leckéztetni a világháborúban vesztes Magyarországot.
– Valóban, a románság aránya folyamatosan növekedett Erdélyben: az 1910-es adatok adatok szerint létszámuk
2,8 millió volt, a magyaroké pedig 1,6 millió, így jószerivel idő kérdése volt, mikor történik meg az elszakadás.
Ezért is van, hogy bármilyen döntés születik, azt valamelyik fél igazságtalannak érezte volna. Ha viszont nincs
határmódosítás, Magyarországnak hatalmas létszámú kisebbséggel kellett volna továbbélnie, immár nem egy
eleve többnemzetiségű birodalom tagjaként, hanem leválasztva a Monarchiáról. Igazságosabb megoldás az lehetett volna, ha, afféle kelet-európai Svájcként, létrejön egy önálló Transzilvánia, benne a különbözőség értékeit
kiművelni szándékozó nemzetiségekkel, közös erdélyi identitással. Ez persze nyilván idealisztikus elképzelés, egy
azonban biztos: Erdély szépsége mindig is a sokszínűségében rejlett; ezért is sajnálatos, hogy a román politikában a homogenizálási szándékok uralkodnak.
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Határkő 1922-ből az új
magyar-román határon
Csenger mellett

– A magyar jezsuitákat hogyan érintette Trianon?
– Ugyanúgy, mint az ország egészét. A hazai jezsuiták korábban a közös
osztrák-magyar provincia tagjai voltak, és csak 1909-ben lettek önálló rendtartomány, melynek életében nagy törést okozott, hogy jelentős házaink közül Szatmárnémeti, Nagyszombat és Pozsony a határon kívülre kerültek, és
az adott országokban létrejött viceprovincia, illetve provincia részei lettek.
– Ha rajtad múlna, milyen emlékművet állítanál Trianonnak?
– Magyar oldalon Trianont nyilván veszteségként, gyászként éljük meg, így
– jogosan – sok negatív fogalom tapad hozzá. Valahogy mégis szeretném
keresni a történtek pozitív olvasatát is. Például azt, hogy a szétszakítottság miként járult hozzá önazonosságunk megerősödéséhez. Annak ellenére, hogy
veszítettünk, lettünk-e többek, méghozzá azzal a nemzeti tudattal, mely sajátos formát nyert a határon túli területeken, és visszahatott az anyaországi identitásra is. Éppen amiatt, mert folyton
védeni kellett a kultúránkat és nyelvünket. A képzeletbeli emlékműben valamiképp ezt a szempontot érvényesíteném,
hogy ne csupán a múlt fájdalmát jelenítsük meg, hanem azokat az értékeket is, amelyek a szétszakítottságból születtek.
Épp ezért nagyon jónak tartom, hogy a magyar országgyűlés 2020-at a nemzeti összetartozás évének nyilvánította.
– A jezsuiták jelmondata szerint mindenben meg lehet találni Istent. Trianonnak vajon miben rejlik a transzcendens olvasata?
– Kezdjük egy evilági tényezővel, a koronavírus-helyzettel, amikor az otthonainkba szorulunk, és ugyancsak szétszakítottságot élünk meg. Mégis, a virtuális térben létre tud jönni egyfajta közösség, sőt a mostani helyzet – az online
világnak köszönhetően – esetenként még lehetőséget is adott arra, hogy újra egymásra találjunk, és jobban értékeljük
a másikhoz fűződő kapcsolatunkat. És ha hitbeli párhuzamot veszek, azt látom, hogy a passiótörténet sem a nagypéntekkel ért véget, így XX. századi tragédiánk kérdésében is azt keresném, miben rejlik Trianon húsvétja. A választ akkor
találjuk meg, ha a kérdésre nem a sebzettségünk nézőpontjából, hanem más dimenzióból tekintünk. Ha így szemléljük
a történelmünket, és képesek vagyunk azt mondani: bár Trianon nagy veszteséget mért ránk, mégis van reményünk,
akkor ez a remény lesz a „nemzeti” identitásunk. Az emlékezet ápolása fontos, de nem akkor fogunk túlélni és megmaradni, ha kizárólag az igazságosságot akarjuk érvényesíteni, hanem ha felül tudunk kerekedni a sérelmeinken.
– Látsz-e esélyt arra, hogy egyszer majd létrejöhet a nagy magyar-román kiegyezés?
– Jobban szeretem a kiengesztelődés szót – és ez nem csupán békés egymás mellett élést jelent. Örömteli,
hogy az egyes közösségek nem olvadnak bele a nagy egészbe, s a globalizáció világában az egyedi sajátosságok
válnak vonzóvá, de emellett jobban kellene tudni egymás értékeiről, mert a kölcsönös tiszteletnek csak ez lehet
az alapja. Ismerek olyan színromán jezsuitát Kolozsvárról, aki szépen beszél magyarul, tisztában van az irodalmunkkal – rá és hozzá hasonló társaira szoktam mondani, számomra így néz ki egy igazi erdélyi. Ha oda-vissza
minél több ilyen ember lenne, akkor tennénk nagy lépést a kiengesztelődés felé.
– A román politika azonban nem ezeket a folyamatokat erősíti, lásd Klaus Johannis elnök legutóbbi nyilatkozatát, mely Erdély elszakítását vizionálta.
– Holott Erdélyt senki nem akarja elszakítani – többség és kisebbség számára egyaránt élhető hellyé tenni
viszont igen, és ebben azért román oldalon is vannak józan hangok. Amíg ugyanakkor az alkotmányban Románia egységes nemzetállamként szerepel, és a politika rendre kijátssza a magyar kártyát, nehéz előrelépni. A
labda mindig a nagyobb térfélen pattog, hiszen onnan lehet jelentősebb lépéseket tenni. Egy nemzetben pedig
csak akkor tud kialakulni helyes önkép, ha képes kiengesztelődni nem csupán a szomszédaival, hanem a saját
történelmével is. Ami a kisebbségek védelmét illeti, annak fontosságára rendünk 2019 februárjában kihirdetett
irányelvei, úgynevezett apostoli preferenciái is felhívják a figyelmet. „Feltett szándékunk, hogy megvédjük az
őshonos népek kultúráját és méltóságát” – olvassuk a dokumentum második pontjában. Ezt a szándékot a 2019
őszén tartott amazóniai szinódus is megismételte. Természetesen ez nem csupán a dél-amerikai térség népeire
vonatkozik, hanem Trianon századik évfordulóján különösen is meghív arra, hogy figyelmünket a Kárpát-medencére fordítsuk.
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Jezsuiták
az orvoslásban
A Jézus Társasága alapításakor érvényes egyházjogi rendelkezések megtiltották, hogy klerikusok
sebészi vagy orvosi munkákat végezzenek, ezért a rendtagok általában nem is folytattak ilyen szolgálatot. A rendkívüli szükséghelyzet persze mindig kivételt képezett.
Koronkai Zoltán SJ

A hirosimai atomrobbantás után, 1945-ben például a japán rendtartomány novíciusmestere, P. Pedro Arrupe –
későbbi generális – szükségorvosként működött. A rendbe való belépése előtt orvostanhallgató volt, így ő látta
el azokat a sebesülteket, akiket a noviciátus épületébe szállítottak.
Missziós területeken jezsuiták pápai engedéllyel normál esetben is végezhettek orvosi tevékenységet, persze csak akik képesítést szereztek. Ilyen volt a portugál jezsuita P. Luis de Almeida, aki korábban sebész volt,
és 1556-ban Oita városában megalapította az első kórházat Japánban. De említhetjük P. Léon Wiegnert vagy
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a magyar P. Kékessy Imrét is, akik a kínai misszióban dolgoztak orvosként. Általában a rendtagok képzésének
nem volt része az orvostudomány, viszont a jezsuita egyetemeken már a XVIII. században megindult az orvosképzés, főleg Amerikában. Később a missziós rendtagok formációjában jobban megjelent az egészségügy.
Így a XX. század elején a Kínába készülő magyar jezsuiták egy része már kapott egészségügyi képzést, mert
ott az 1920-as években elképesztő higiénés állapotok uralkodtak, így a missziós munka fontos része volt a
gyógyítás is.

A szenvedők szolgálatában
A betegekkel való törődés visszanyúlik a jezsuiták korai történelmére. Az egyik rendi alapdokumentum, a Formula Instituti 1550-es változata szerint a Jézus Társasága küldetése elsősorban lelki, de buzdítja a rendtagokat,
hogy igyekezzenek gyakorolni az irgalmasság testi cselekedeteit is, mint a „börtönökben és kórházakban sínylődők jótékony megsegítése és szolgálata, valamint a szeretet többi cselekedetei által”.
Szent Ignác még Manresában (1522) imádságai mellett főleg a szegények és betegek gondozásával töltötte
idejét. Később az első társak párizsi egyetemi tanulmányaik után, velencei pappá szentelésük idején (1537) ispotályokban laktak, vándorprédikátori munkájuk mellett súlyos betegeket ápoltak. Az akadémiai magasságok,
az evangélium hirdetése és az emberi nyomorúságok enyhítésére való törekvés egyaránt jellemző volt rájuk.
A jezsuiták azóta is mind a noviciátusban, mind a harmadik probáció idején több hetet töltenek szenvedők szolgálatában, például kórházakban. Ahogy Ignác a Rendalkotmányban fogalmaz: „Segítenek és szolgálnak minden
betegnek és egészségesnek, ahogy megparancsolják nekik. Ennek a próbának az a célja, hogy szerényebbé
és alázatosabbá váljanak, és tetteikkel bizonyítsák, hogy teljesen elfordultak e világtól és annak pompájától és
hívságától, hogy így teljesen az üdvünkért keresztre feszített Urunknak szolgáljanak.”

Betegápolás közben elhunyt jezsuiták
Az első jezsuita nemzedékek fontos küldetése volt a kórházak látogatása, a betegek testi és lelki szükségleteiről való gondoskodás, különös tekintettel a haldoklók kísérésére. Ez csak egy volt a Társaság számos apostoli
területei közül, ugyanakkor nagyobb járványok idején központi feladattá is válhatott. Számos dokumentum tanúskodik arról, hogy milyen nagylelkűen gondoskodtak jezsuiták a betegekről, és többen éppen ennek következtében haltak meg, például Gonzága Szent Alajos a római pestis idején (1591), vagy 1569-ben Lisszabonban
17 jezsuita vesztette életét a pestises betegek ápolása közben.
A drámai következmények miatt a rendi vezetésnek moderálnia kellett ezt a buzgóságot, mert már egész
rendházak néptelenedtek el. A járványok elmúltával a jezsuiták összefogták a lakosság hálaadását is, ennek
kifejeződései számos helyen a pestis-emlékoszlopok, szoborcsoportok, például a budai Várban a Mátyás-templom előtti Szentháromság-szobor (1713), vagy az esztergomi vízivárosi, egykori jezsuita templom előtt álló
Pestis-Madonna-szobor (1740).
Jóllehet a jezsuiták kifejezett orvoslással általában nem foglalkoztak, főleg missziós területeken gyógyszerészettel viszont igen. Elsősorban a szerzetes testvérek hozzáértésének köszönhetően a nagyobb kollégiumok
mellett gyógyszertárakat is nyitottak. Magyarországon – múzeumként – ma is látogatható néhány egykori jezsuita patika, így Győrben (alapítás: 1634), Székesfehérváron (1745), Egerben (1714) és Kőszegen (1743). A gyógyításban fontos szerepet kaptak a gyógynövények, illetve a jezsuita tengerentúli missziók révén olyan orvosságok, amelyek Európában akkor újdonságként jelentek meg. A legismertebb a kinin, a malária ellenszere, melyet
„jezsuita-por”-ként is emlegettek.

Csodás gyógyulások
A XVII-XVIII. századi magyarországi jezsuita missziókban a gyógyításnak nagy jelentősége volt, sőt ahogy Molnár Antal, a korszak kutatója fogalmaz andocsi tevékenységükről: „A misszió igazi vonzereje (…) a páterek gyógyító tevékenységében rejlett. A jezsuiták minden más szerzetesrendnél hatékonyabban építették be missziós
tevékenységükbe a koraújkori ember csodavárását.”
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Hasonlóképpen volt ez más heRENDKÍVÜLI URBI ET ORBI ÁLDÁS JÁRVÁNY IDEJÉN
lyeken is. A mindenféle lelki és testi
Ferenc pápa március 27-én a római Szent Péter-téren rendkívüli Urbi et Orbi áldást adott a
bajban szenvedők messze földről
világra, és Szent Márk evangéliumának azon részéről elmélkedett, amely a csónakjukkal
keresték fel a jezsuitákat. Nemcsak
viharba kerülő apostolokról és Jézusról szól (Mt 4,35–41). Ebből a homíliából idézünk:
katolikusok, hanem gyakran orto„Sűrű árnyékok borultak tereinkre, utcáinkra és városainkra; uralmuk alá hajtották életündoxok, protestánsok, sőt hódoltsáket, süketítő csönddel és vigasztalan ürességgel töltve el, amely minden dolgot megbénít
gi területeken muzulmánok is, olyjártában: érezni lehet a levegőben, észre lehet venni a gesztusokban, elárulják a tekintetek. (…) A vihar leleplezi sebezhetőségünket, és lemeztelenítve elénk állítja hamis és felszíannyira, hogy a gyógyító jezsuiták a
nes biztonságérzetünket. (…)
helyi török hatóságnál is tekintélyt
szereztek. Az esetek többségében idegrendszeri betegségekkel
volt dolguk (epilepsziás panaszok,
rémálmok, látomások), és számos
feljegyzés maradt hátra csodás
gyógyulásokról, melyek gyakran a
katolizálás motivációjává váltak.
A jezsuiták ugyanakkor nagy
hangsúlyt fektettek a lélek gyógyulására, a bűnöktől való tisztulásra, a megtérésre, melyet a testi
gyógyulás előfeltételének tekintettek. A szentségeknek, különösen
»Miért féltek ennyire? Még mindig nincs bennetek hit?«. Uram, a te Igéd a mai estén szíven
a gyónásnak központi jelentősége
üt és miránk vonatkozik, mindannyiunkra. Világunkban, melyet Te nálunknál is jobban
volt számukra. Ezen túl használtak
szeretsz, a lehető legnagyobb sebességgel robogtunk előre; úgy éreztük, erősek és minszabadító imákat, ördögűzést, Szűz
denre képesek vagyunk. Epekedtünk a haszonra, engedtük, hogy felemésszenek minket a
Mária és a szentek segítségül hívátárgyak, és megrészegítsen a sietősség. Nem álltunk meg hívásodra, nem tértünk észre a
sát, valamint az ereklyékkel történő
háborúkkal és a világméretű igazságtalanságokkal szemben, nem hallottuk meg sem a
áldást. Szent Ignácot különösen a
szegények, sem súlyosan beteg bolygónk kiáltását. Folytattunk mindent rendíthetetlenül,
nehéz szüléseknél hívták segítséés úgy gondoltuk, örökre egészségesek maradunk egy beteg világban. (…)
gül, Xavéri Szent Ferenchez pedig
Urunk, te felhívással fordulsz felénk: a hit felhívásával. Nem is annyira arról van szó, hogy
higgyük: létezel, sokkal inkább arról, hogy Hozzád menjünk és bízzunk Benned. Ennek
a rémálmoktól, testi betegségektől
a nagyböjtnek az idején visszhangzik sürgető felhívásod: »Térjetek meg«, »térjetek vissza
szenvedők, illetve járványok idején
hozzám teljes szívetekből« (Jo 2,12). Arra hívsz minket, hogy a próbatétel jelen idejét a dönfordultak. Előszeretettel használták
tés idejeként éljük meg. Nem a Te ítéleted ideje ez, hanem a mi ítéletünké: annak ideje,
a szentelményeket, mint a Szent
hogy döntsünk, mi az, ami számít, és mi az, ami elmúlik. (…)
Ignác-vizét, képeket, Jézust és a
„A hit kezdete, ha tudatosul bennünk: rászorulunk az üdvösségre. Nem vagyunk elégszenteket ábrázoló medálokat.
ségesek önmagunknak, egyedül elsüllyedünk: szükségünk van az Úrra, ahogyan a régi
A jezsuiták küzdöttek a mágia és
hajósoknak szükségük volt a csillagokra. Hívjuk meg Jézust életünk bárkájába! Bízzuk Rá
a félelmeinket, mivel Ő legyőzi őket! Akárcsak a tanítványok, mi is meg fogjuk tapasztala babonaság ellen, mely a tárgyakni, hogy ha Ő a fedélzeten van, nem fogunk hajótörést szenvedni. Ez ugyanis Isten ereje:
nak önmagukban különleges vamindazt, ami velünk történik, képes jóra fordítani, még a legrosszabb dolgokat is. Elhozza
rázserőt tulajdonít. Ugyanakkor a
a csendes időt a viharainkba, mivel ha Isten velünk, az élet nem hal meg sohasem.”
nép ilyen irányú érzékenységét látva a katolikus hagyomány (szentségek, szentelmények) felhasználásával az emberek bizalmát nem a tárgyakra, hanem Isten gyógyító, csodatevő
erejére irányították. Mindez a Felvilágosodás utáni ember számára talán bizarrul hangzik, de napjainkban ismét
egyre jobban látjuk, hogy a testi betegségben, illetve a gyógyulásban mekkora jelentősége van a hitnek és a
reménynek. Az élet határhelyzeteibe sodródott emberek lelki támaszt kaptak a jezsuitáktól, ami elősegítette
testi gyógyulásukat, olykor egészen rendkívüli módon is.
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Nem gyógyít, csak jelen van
Tagja annak a tucatnyi jezsuitából, világi szakemberből álló csapatnak, amely az Online Kikötő néven indult kezdeményezésben lelki távbeszélgetést kínált karantén idején. Hogyan kell jól segíteni
krízisben, és milyen egy férfirend munkatársaként szolgálni? Interjú Pirityiné dr. Papanek Márta
családterapeuta-lelki vezetővel, öt gyermek édesanyjával, három unoka nagymamájával.
Balázs Zsuzsa

– Szolgáltál általános orvosként, mentőtisztként, szülészorvosként is. A járvány sújtotta időszakban,
ha éppen nem lelki vezetnél, lehetséges, hogy az egészségügyben, a frontvonalon tevékenykednél?
– Igen. Amint megnyílt a lehetőség, hogy orvosként önkéntes szolgálatra jelentkezzem, rögtön meg is tettem.
Azt a visszajelzést kaptam, hogy amint a járványhelyzet szükségessé teszi, behívnak a szolgálatba. Egyetemi
éveim alatt dolgoztam mentőtisztként, de gyerekeink születése után nem folytattam sem ezt, sem később a
szülészorvosi munkát, mert a sok ügyeletet nem vállalhattam: nem akartam hosszan távol lenni a családtól.
– Hogyan váltál lelki kísérővé, a lélek gyógyászává?
– A szülészorvosság és a lelki kísérés nagyon hasonló helyre került bennem, mert egyiket sem gyógyításként
élem meg. Bár orvos diplomám van, nem annyira gyógyítani vágytam, hanem arra, hogy az élet megszületésénél, kifejlődésénél teljes figyelmemmel jelen lehessek kísérőként, társként. Szülést sem vezettem, sokkal inkább
kísértem, leszámítva azokat a ritka alkalmakat, amikor tényleg beavatkozásra volt szükség. Ugyanígy vagyok lelki
kísérő: az ad örömet, ahogy látom az élet fejlődését, vagy ahogyan egy kapcsolat megújul.
– Miért döntöttél úgy, hogy inkább a lelki kísérői szolgálatnak szenteled az életed?
– Amikor a gyerekeink nagyobbak lettek, kerestem, mi módon térhetnék vissza a „szakmába” – ekkor fordultam a pszicho-, illetve a családterápia felé. De ezen a területen sem annyira gyógyítani, „szervizelni”, mint
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inkább jelen lenni szeretek. A meghívást a jezsuitáktól egy Szent Ignác-i lelkigyakorlat után kaptam. Szóltak,
hogy indul egy képzés, amelyen a csoportos, illetve később a személyesen kísért lelkigyakorlatok kísérését
lehet elsajátítani. Mindezek elvégzése után csatlakoztam a Manrézában azokhoz a szerzetesekhez, akik ezeket
a lelkigyakorlatokat kísérik.
– Milyen érzés civilként és nőként egy férfirend munkatársa lenni?
– Kiegészítői vagyunk egymásnak, pont úgy, ahogy egy férj és egy feleség. Nagy élmény, hogy a jezsuiták férfiként, atyaként vesznek részt a kísérésben. Hasonló helyzet ez a szüléshez, hiszen a legtöbb szülészorvos szintén
férfi. Más jelenléttel vannak ott a férfiak: erővel, dinamikával, határozottsággal, és ez így nagyon jó, hiszen együtt
egységet alkotunk.
– Hogy látod a jezsuitákat? Milyen velük dolgozni?
– Jó kis társaság a Jézus Társasága! Öröm velük lenni, egyértelműen érzem, hogy lényegük az, ami a nevük:
Jézus társaságában lenni, őrá figyelni, őt követni.
– Hogyan „mosakszol be” lelkileg egy-egy kísérésre?
– Mielőtt új kísérés indul, megkérjük a jelentkezőt, írjon pár sort magáról és arról, mit vár a lelkigyakorlattól, s
ahogy a sorait olvasom, ismerkedem is vele. A találkozás előtti időszakban már imádkozunk azzal, aki érkezik, aki
bejelentkezett. Keressük, hogy mire vágyik, és vajon Istennek mi lehet a terve vele.
– Létezik kimosakodás is?
– Egy nap ötször-hatszor jönnek hozzám lelki vezetésre. A találkozások közötti időkben nagyon fontos dolgok történnek. Nem nevezném ki- és bemosakodásnak, inkább valami olyasminek, hogy találkozom azzal, aki
a tükör mögött van. A családterápiában használják azt a módszert, hogy
amíg a családdal beszélget a terapeuta, egy kis csapat a tükör mögül láthatja, hallhatja mindezt, és a terapeuta bármikor kiléphet a tükör mögé
„konzultálni”. A beszélgetések alatt is lélekben figyelek arra, vajon az Úr
hogyan látja, hallgatja a lelkigyakorlatozót, és a beszélgetések között
„konzultálunk”. Amikor véget ér egy kísérés, és a lelkigyakorlatozó kilép a
beszélgetőszobából, „kettesben maradok” Istennel. Az ő kezébe, szívébe
helyezem mindazt, amit tapasztaltam a beszélgetésben. És kérem, hogy a
soron következő beszélgetésben is kapcsolódhassam Hozzá.
– Kinek való és kinek nem a lelkigyakorlat?
– Szent Ignác hosszan készítette fel azokat, akik erre vállalkoztak, mert
nem találta jónak, ha valaki csak úgy beesett egy lelkigyakorlatra. Megfogalmazása szerint ugyanis a lelkigyakorlat életrendezés. A résztvevő leteszi életének rendezetlenségeit, és keresi, vajon mi Isten szándéka, akarata,
és amikor ezt megtalálta, készen áll az életét eszerint alakítani. Tehát annak
való, aki minderre vágyik, aki minderre készen áll. És persze annak, akinek
lehetősége van – anyagilag is – elvonulni csendes körülmények közé, és
ott kísérőjével végezni a gyakorlatát. Ha az illető nem tud teljesen kivonulni a mindennapjaiból, akkor munkája mellett időt lehet szentelni a napi
imádságra és a kísérőjével való találkozásra. Ez most a karantén alatt sem
ütközik akadályba, hiszen virtuálisan is lehet beszélgetni, például a jezsuiták Online Kikötőjében.
– Mennyire új kihívás, hogy ilyenkor nincs szemtől szembeni
kapcsolat, fizikai jelenlét?
– Már az első lépés kihívás, amikor a programot le kell tölteni és beállítani ahhoz, hogy technikailag minden rendben legyen. Sokkal egyszerűbb
beülni egy fotelba és szembenézni valakivel, ennek ellenére a beszélgetés
így is meglepően jól tud működni. A netről eddig javarészt azt hallottuk,
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hogy függőséget is okozhat. Az elmúlt hónapok tapasztalata viszont az, hogy a világhálót a másik végén
is meg lehet fogni, „be lehet dobni”, és arra használni,
hogy mély találkozások jöjjenek létre.
– Karantén idején milyen jellemző problémákkal, témákkal fordultak hozzád?
– Például arról érdeklődnek, hogyan lehet ebben az
új helyzetben imádkozni, lelkigyakorlatozni és lelki vezetésre járni.
– Azt gondoltam, a fő gond a magány és az elszigeteltség lesz…
– Ezekkel a nehézségekkel inkább egyéb segítő
szakmák képviselőihez, coachokhoz, terapeutákhoz
fordulnak. Mi inkább azokat várjuk, akik kérdéseiket,
kríziseiket Isten elé szeretnék vinni, akik teret adnának
az imádságnak és az elcsendesedésnek.
– Akinek nincs mélyebb ismerete Istenről, az is
fordulhat hozzátok?
– Igen, a jezsuiták nagyon nyitottak, rugalmasak, befogadók. Aki keres, ha nem tudja is pontosan, mit vagy kit,
azt is szeretettel látják, látjuk.
– Mennyiben változtatta meg az életedet, hogy 2012 óta a jezsuitáknál lelki kísérő vagy? Tapasztalataidat tudod kamatoztatni a családban, gyermekeid, unokáid között is?
– Engedem magam kísérni a családom által, és fordítva is így van. Anyaságom, feleségszerepem, nagymamaságom nagyobb százalékban szintén kísérői. Amit gyakorlok, tanulok a jezsuitáknál, az megjelenik a háztartás vezetésétől a kis unokámmal való hévezésig minden cselekedetemben. Nem hiszem, hogy bárkinek meg kellene
mondanom, mit tegyen, sokkal inkább társként, kísérőként vagyok jelen. Arra figyelek, hogy a szeretet mit tesz
vagy mit tenne, merre irányul, halad. Ennyi a dolgom.
– A lelki vezetés mellett részt veszel a „Nyújts szárnyad árnyékában menedéket nekem” programban, mely azoknak a nőknek segít, akikben felmerül, hogy elfogadják-e a megfogant életet. Katolikusként nyilván nem azt képviseled, hogy az abortusz és a gyermek megtartása egyenrangú döntés
lehet – de, gondolom, itt sem az a cél, hogy bárkinek is megmondd, mit tegyen.
– Szívesen találkozom az abortuszt fontolgató nőkkel, mert csupán néhány nap áll rendelkezésükre, hogy
döntsenek. Környezetük hozzáállása általában nem kedvező, hiszen egyértelműen megmondják nekik, méghozzá elutasítóan, hogy mi a dolguk ebben a helyzetben. Nagyon ritka a bátorítás, különösen az együttérzés, és
ebben szeretnék teret, lehetőséget adni, hogy az asszony csendben, kettesben lehessen azzal a kicsi élettel – és
az Élettel. Minden lelkigyakorlatban nagyon fontos, hogy a külvilág ingerei – telefoncsörgés, számítógép, beszélgetések – ne befolyásolják a kapcsolódást a Forráshoz. A csendben sokkal jobban meghallani az Élet szavát és
hívását.
– A programban részt vevők mekkora arányban mondanak igent az életre?
– Nem tudok pontos számokat, mert sosem kérek visszajelzést, miután lezárult a kapcsolatom a várandós
nővel. De van egy szép fotósorozatom azokról a babákról, akik megszülettek.
– Mit érzel, amikor végiglapozod ezt az albumot?
– Annak idején, amikor jelentkeztem a szülész-főorvosomnál, olyan nagylelkű volt, hogy megengedte, ne vegyek részt abortuszokban. Szülést tanított vezetni. Kezdőként ott álltam mögötte, kukucskáltam, figyeltem, és ő
magyarázott. Amikor a kicsi gyermek megszületett, a kezébe vette, rám nézett, és mindig könnyes szemmel azt
mondta: ezt nem lehet megszokni. Pont így vagyok én is, ahogy nézegetem a megszületett gyermekek fotóalbumát… Végtelen hála van a szívemben.
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Egy életet
megváltoztató
barátság
Donáth György másfél évtizede a Mária utcai jezsuita templom közösségéhez tartozik, Nemeshegyi
Péter SJ hűséges segítője, kísérője, barátja. Miközben a budai Farkas Edith Katolikus Szeretetotthonban élő Péter atyáról beszélgettünk, kibontakoztak az ő életének megindító fordulópontjai is.
Tornya Erika RSCJ

– Hogyan kerültél a jezsuita templom közelébe?
– 2005-ben volt egy komoly balesetem. A motorom totálkárosra tört, én viszont karcolás nélkül megúsztam. Ekkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy ekkora szerencse magától nem érhet, kell lennie Istennek, akinek terve
van velem. Ezután megismerkedtem egy szép és kedves nővel, akinek már volt egy 12 éves lánya. Komolyan
gondoltam a kapcsolatunkat, szerettem volna feleségül venni. Amikor a lánya felvételizett a Szent Margit Gimnáziumba, én kísértem el a felvételi beszélgetésre. Ott a keresztény családok, szülők és gyerekek kapcsolatának
kisugárzása nagyon megragadott, vonzóvá vált az a rendezettség, amit láttam. Akkoriban autózás közben sokszor hallgattam Fiala Jánost a Budapest Rádión, de aztán az akkor induló Mária Rádió kapta meg azt a frekvenciát.
Ezért fix beállításaim között továbbra is a Mária Rádió volt. Amikor meghallottam, kezdetben elkapcsoltam, mert
mindig csak imádkoztak. A gimnáziumban tett látogatásom után viszont elkezdtem hallgatni, hogy megtanuljam az alapvető imák szövegét. Így sajátítottam el a Miatyánkot és az Üdvözlégy, Máriát, és elkezdtem naponta
imádkozni.
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– Hogyan vitt tovább az utad?
– Elkezdtem komolyan gondolkodni, hogy elveszem
a barátnőmet, és keresztény családot szeretnék. Édesapámnak volt egy jó barátja, Medgyes Béla, valódi polihisztor, később ő lett a bérmaapám is. Javaslatára Péter
atya miséjére kezdtünk el járni a barátnőmmel a Mária
utcába, és a beszédeinek hatására elkezdett megváltozni az életem.
– És hogyan ismerkedtetek meg? Ritka, hogy
a hívek misék után csak úgy összebarátkoznak a
pappal.
– Elég kalandos életem van. Megtérésem előtt sok
rossz fát tettem a tűzre. Nem voltam különösebben
megátalkodott, de a környezetem belevitt dolgokba.
Péter atya miséinek hatására hatalmas ellentét támadt
bennem az addigi életemmel, és rájöttem, hogy nem
folytathatom a régi életformámat. Elkezdtünk hittanra
járni Róna Gábor jezsuita atyához, próbáltam szakítani
a régi életemmel, sőt egy idő után eléggé szögletes,
fekete-fehér új megtérő lettem. Természetesen elvesztettem minden anyagi forrásomat, de még a barátnőm
is elhagyott – azóta sem találtam meg a feleségemet,
de a vágy és a remény most is erősen él bennem a
saját család iránt. A következő évben katolizáltam –
eredetileg evangélikusnak kereszteltek –, elsőáldozáshoz járultam és bérmálkoztam. Ebben az időszakban
a miséken már jól ismertek a nénik, és időnként papírzsebkendőket gyűjtöttek össze, mert tudták, hogy a fiatalember még ott marad a mise után kicsit sírdogálni.
Néha aztán elmentem Péter atyához beszélgetni, első gyónásom elején pedig nem tudtam megszólalni, mert
tíz percig zokogtam. Ő szelíden, türelemmel várta ki ezt az időt, egyáltalán nem voltam a terhére. Jelmondata –
„Jónak lenni jó” – különösen sokat segített.
– Miért éppen ő lett a lelkiatyád?
– Péter atyára jellemző a szerénység és az alázat, prédikációiban gyakran van önirónia és humor is, s a legnehezebb vagy legbonyolultabbnak tűnő dolgokat is könnyedén érthetővé vagy elfogadhatóvá tudja varázsolni.
Egyszer mesélte, hogy amikor fiatalkorában cserkész volt, egy kisfiú a csapatából nem akart szentáldozáshoz
járulni. Hosszasan beszélgetett vele, másnap aztán a fiú azt mondta neki: éhes, mégpedig Jézusra éhezik. Ez is
mutatja, hogy mindenki számára érthetően tud beszélni, annak ellenére, hogy a világ egyik legjobb teológusa.
– Van-e olyan hitbéli kérdés, ami különösen is érdekes számodra?
– Nem tudom, miért kaptam ekkora ajándékot, Péter atya társaságát és barátságát. Beszélgetéseink során
többször mondta, hogy „senki nem juthat el az Atyához, csak akit az Atya vonz”. Állandó dilemma ez számomra:
a belőlem fakadó vonzódást vagy az Atya akaratát kell érteni ezen? Remélem, egyszer ezt is jobban megértem.
– Megtérésed után hogyan folytatódott az életed?
– Sok jó dolog történt velem, részt vettem Péter atya lelkigyakorlatán is. Sajnos egy idő után kockázatos üzleti vállalkozásaim miatt életem talán legnehezebb helyzetébe kerültem, elkanyarodtam a vallástól, templomba
sem jártam. Ez csak édesapám halálakor változott meg, miután a kórház kápolnájában részt vettem a gyászmiséjén. „Szerencsére” akkor megint elkezdett vonzani az Atya. Megláttam egy hirdetésben, hogy Péter atya
Nagymaroson fog előadást tartani, és úgy éreztem, el kell mennem. Hatalmas öröm volt a viszontlátás. Péter atya
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megismert és szeretettel üdvözölt. Az előadás után felajánlottam, hogy visszahozom Budapestre; ezek után újra
elkezdtem a miséire járni, és időnként én is hozhattam-vihettem – akkor még a Sodrás utcai rendházban lakott.
Egyik alkalommal mise előtt azt mondta, vegyem fel a ruhát, mert nincs ministráns, és ministrálni fogok. Nagyon
izgultam. Nem tudtam pontosan, mit kell csinálni, de nagyon figyeltem, hogy ne hibázzak. Ezután „botcsinálta”
ministránsként megtanultam a feladatokat, és állandóan segédkeztem Péter atya miséjén.
– Sok időt töltesz Péter atyával. Mik a legemlékezetesebb pillanatok?
– Egy időben – a néhai Nemesszeghy Ervin és Gyurás István jezsuita atyákkal kiegészülve – négyesben jártunk
szentmisére az idősotthonból a Mária utcába. Mise után sokszor engem is meghívtak ebédre Péter atyával a
rendházba. Nagy megtiszteltetés volt, hogy a szerzetesek között étkezhettem. Megismerhettem őket, láthattam
a hétköznapi oldalukat is, ahogy viccelődtek egymással. Pár alkalommal meghívhattam Péter atyát vasárnapi
ebédre a Kéhli Vendéglőbe. Kedvencei a hagyományos magyar ízek: húsleves, rántott hús, petrezselymes burgonya, uborkasaláta. Máskor elmentünk a Halász utcába, és ettünk egy jó halászlevet. Időnként Kiss Ulrich atya
is csatlakozott hozzánk, és jókat beszélgettünk. Mise után nem mindig a legrövidebb úton mentünk vissza az
otthonba, szép időben sokszor felautóztunk a budai Várba. Péter atya megmutatta, hogy a volt Pénzügymisztériumban melyik ablak mögött volt az édesapja munkahelye. Egyszer elmentünk a Fiumei úti temetőbe, és megálltunk a családja síremlékénél. A Keleti pályaudvarnál elmesélte, hogy a Verseny utcában lakott páter Mócsy Imre.
Megtudtam, hogy Péter atya a Nádor téren, a mostani Pénzügyminisztérium épületében volt banktisztviselő,
mielőtt jezsuita lett. Volt bérházukat, a mai Zenit Hotelt is megmutatta.
– Jól látom, hogy messze nem mester-tanítvány kapcsolat, hanem barátság fűz Péter atyához?
– Időnként úgy éreztem, hogy amikor a misén mond valamit a barátságról és hűségről, akkor mintha engem
is beleszőtt volna. Sokszor boldognak éreztem magam, amikor vele tölthettem az időmet. Néha mintha általa
„kézzelfoghatóvá” vált volna számomra Jézus. Néhány
hónapja aztán, amikor épp nála jártam, rosszul érezte
magát. A Szív újságnak akart írni egy cikket, de nem
érezte a kezét, és nem tudott gépelni, ezért engem
kért meg, hogy hadd diktáljon nekem – alig győztem
a tempóját! Érdekes módon ez a cikk is az Isten iránti
hűségről szólt.
– Mondhatni, Péter atyától tanultad meg, mi a
barátság?
– Nemcsak tőle, hanem a jezsuitáktól. Még Vértesaljai
Laci volt a templomigazgató néhány éve, amikor meghalt a templomkoldus. Mivel Laci atya igen temperamentumos ember, szenvedélyes beszédet mondott
arról, hogy mindig azt tervezte, egyszer majd elbeszélget a koldussal – de nincs majd: csak most van. Most kell
megtenni, amit lehet. Ennek hatására megkerestem egy
ismerős hajléktalant, Attilát, aki az Arany János utcán élt. Akkoriban volt egy számítástechnikai üzletem a Wesselényi
utcában, udvarában egy üres fészerrel. Oda beköltöztettem Attilát, hogy legyen fedél a feje fölött. Ezt az ötletet Istennek és a jezsuitáknak köszönhetem. Attila hosszú éveket élt ott, később még egy lakás is jutott neki az udvarban,
néhány hónapja hunyt el. Sokat tanultam tőle, barátok lettünk. Máig emlékszem arra, hogy amikor „beköltöztettem”,
a lakáshoz szükséges tárgyakat tudtam adni neki: rezsó, bútor, tányérok, evőeszközök. Miután bepakoltunk, Attila
megszólalt: „Igen ám, Gyurika, de jó lenne valami mosogatószer is, különben mivel mosogatok el!” Az első reakcióm
az volt, hogy most adtam egy csomó mindent, és mégsem elég? A második pedig az, hogy mekkora boldogság
ez az igény attól, aki 11 évet az utcán élt! Rohantam a közértbe, és hoztam, amit kért. Sokkal nagyobb ajándékokat
kaptam Péter atyától és Attilától is, mint amit én adni tudtam. Időnként talán azért szorulhatunk mindannyian segítségre, hogy lehetőséget biztosítsunk egymásnak a jócselekedetekre.
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LELKISÉG

Közös ima a családi
otthonban
A járvány következtében hosszú hetekre, hónapokra az otthon vált az egyház templomává: így követtük a szentmise-közvetítéseket, és az imádságnak is ez volt a legfőbb tere. A családnak ugyanakkor vírusmentes időkben is érdemes Isten jelenlétében összegyűlni mondjuk egy gyertya köré
– Nagy Bálint SJ ehhez az alábbi, szabadon alakítható „sorvezetővel” szeretne segítséget nyújtani.

1. Leülünk egy gyertya köré
Összejövünk a nappaliban, a konyhaasztalnál vagy
ahol imádkozni szeretnénk. Meggyújtunk egy gyertyát, vagy kiteszünk középre egy kis keresztet, ikont,
Szentírást. Megvárjuk egymást és elcsöndesedünk.
Az előimádkozó (édesapa vagy édesanya) keresztvetéssel elkezdi a közös imádságot: „Az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében!” – „Ámen.”
2. Ének
Van-e kedvenc vallásos éneke gyermekeiteknek
vagy nektek? Énekeljétek el, vagy keressetek egy taizéi, karizmatikus vagy számotokra kedves templomi
éneket.
Kezdje el az, aki a családból a legjobban tud énekelni. Ha nem szerettek dalolni, engedjétek el, és lépjetek
a következő részhez.
Énekötletek: Áldott légy, Uram / Jézus, életem /
Dicsérje minden nemzet / Várj és ne félj / Ne félj, ne
aggódj / Bizakodjatok, jó az Úr / Ahol szeretet / Jó az
Úrban bizakodni / Ó, halld meg, Uram / Meghívtál,
hogy vízre lépjek.
3. Hálaadás mindazért, ami jó volt a mai nap
folyamán
Az előimádkozó megkérdezi a családtagoktól, például ilyen kérdésekkel: Mi volt jó ma, amiért hálát tudunk adni? Minek örültünk?
Körbemegyünk, hogy mindenki elmondhassa, amit
szeretne. (Akár körbe is adhatunk egy kis keresztet, ami
jelzi, hogy arra figyelünk, akinél éppen van.) Minden
hálaadás után együtt mondjuk: „Ámen”, vagy „Hálát
adunk Neked, Urunk!”
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Ha aznap valaki nem szeretne vagy nem tud hangosan imádkozni, csak mondja egyszerűen: „Amen”, és
továbbadja a szót.
4. Kéréseink, vágyaink megfogalmazása
Az előimádkozó ezek után megkérdezi a családtagoktól, például ilyen kérdésekkel: Szeretnétek kérni
valamit ma este a Jóistentől? Kiért lenne jó imádkoznunk? Van-e valami vágyunk, amelyet jó lenne kifejeznünk Istennek?
Hasonlóan körbemegyünk, mint az előbb. Minden
kérés után együtt mondjuk: „Kérünk téged, hallgass
meg minket!”
5. Közös befejezés
Közös ima. Ez lehet a Miatyánk, az esti ima vagy
Szent Ignác imája. Ilyenkor megfoghatjuk egymás kezét, és így mondjuk el a közös imádságot.

Mennyei Atyám!
Tavasszal, nyár kezdetén
kisgyermekként énekeltem:
„Szél, szél, kedves szél,
minden felhőt elvigyél,
süssön ki a meleg nap,
örüljön a gyerekhad!”
Szentlélek Úr Isten!
Fújd el fejünk fölül
a félelem, a betegségek,
az aggodalmak felhőit!
Hogy felragyogjon számunkra
Jézus Krisztus, a mi Napunk!
„Szél, szél, kedves szél,
minden felhőt elvigyél,
süssön ki a meleg nap,
örüljön a gyerekhad!”
Hofher József SJ

