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„Esélyt kínálni a
legelesettebbeknek,
köztük nagyon gyakran
cigányoknak – ez a jezsuiták
új kezdeményezésének célja a
borsodi Arlón.
A rendtartomány csatlakozik a
Belügyminisztérium Felzárkózó
települések programjához, és
még szorosabbra fűzi a szálakat
a nagyközséget régóta segítő
ferences kisnővérekhez.”

„Vízi Elemér SJ tartományfőnök
a nyáron Alakszainé dr.
Oláh Annamáriát nevezte
ki a provinciaközpont
ügyvezetőjének, a Curia és
az egyes szervezeti egységek
munkájának koordinálására,
felügyeletére. A régi-új kollégát
azon kérdések alapján
mutatjuk be, amelyeket a
rendtartományból tíz
kollégája fogalmazott meg
neki.”
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BEKÖSZÖNTŐ

Hetven esztendeje, 1950-ben tiltották be Magyarországon a Jézus Társaságát, számos más
szerzetesrenddel együtt. Ezt követően a rendszerváltásig a jezsuiták két párhuzamos provinciában éltek: a Sectio I. az illegalitásban működő hazai, a Sectio II. a külföldön élő magyar
rendtagok közössége volt. A két rendtartomány épp harminc éve, 1990. október 19-én egyesült
P. Nemesszeghy Ervin SJ provinciálisi beiktatásával.
A jezsuitákat hetven éve nem érte meglepetésként a tiltó rendelet. Egyrészt nyitott szemmel
éltek, és látták az erősödő egyházellenes törekvéseket, másrészt a rend története bővelkedik
hasonló eseményekben, hiszen csak a XIX. században is hol itt, hol ott üldözték őket (például
Francia- és Németország kultúrharcai idején). Pálos Antal SJ, az illegalitásban működő jezsuiták
egyik legjelentősebb alakja, aki nemcsak szervezte a közösséget, hanem gondja volt arra is,
hogy a legvadabb ötvenes években is legyenek novíciusok, úgy fogalmazott, hogy az üldöztetésben nincs semmi rendkívüli. A társaság Jézus Társasága, és ha az Urat üldözték, akkor szinte
természetes, hogy követőire is ez a sors vár. Attól, hogy a szerzetesi élet külső keretei megszűntek, a fogadalmak lelkisége és a jezsuita élet szíve, az Úrnak való odaadottság és az apostoli
buzgóság továbbra is gyakorolható. „Szerzetesek vagyunk és azok is maradunk” – mondta.
A rendtársaknak írt körleveleiben folyamatosan a hűségre biztatott, amely olyan kis dolgokban
fejeződik ki, mint a mindennapi szentmise, a személyes imádság. „Mi elsősorban hivatásunk
révén a magyar haza és nép lelkiállapotáért vagyunk felelősek. A lelkek szolgálatának nem egy
eszközét kiverték a kezünkből. De nem valamennyi eszközt. Még megmaradt a szentmise, az
imádság és az áldozat. Ezek az eszközök fontosságban nem maradnak el az egyéb apostoli
eszközöktől. Használjuk hát ezeket szorgalmasan” – figyelmeztetett.
A kommunista elnyomás egy lendületesen fejlődő, virágzó rendtartományt nyomott a víz
alá. 1950-ben több mint 400 jezsuita élt az országban, számos apostoli művel, jelentős társadalmi hatással. Mennyi minden tört ketté! Évtizedek munkáját rombolták le szinte napok alatt.
Mindez egyrészt tragikus. Másrészt, és sok jezsuita is így látta: ez lehetőség is volt. Lehetőség
egy újfajta, kevésbé látványos misszióra, magvetésre olyan helyeken, ahová korábban nem
tudtak eljutni: a munkások közé, a börtönökbe, sőt ateista vallatóik előtt is tanúságot tehettek
a hitükről. Szenvedésük és hűségük titokzatos erőforrássá és máig inspiráló példává vált sokak
számára. A külföldre menekült rendtársak is megállták a helyüket szerte a világban, szolgálva
az emigráns magyar közösségeket és a helyi egyházakat. A rendszerváltás után aztán a magyar
egyházat gazdagítóan térhettek haza, hogy a provincia két ága egyesüljön, és új lendülettel
épüljön újra a magyarországi jezsuita jelenlét.
Mostani lapszámunk a kettős évfordulón felidézi a hetven, illetve harminc évvel ezelőtt történteket. Hogy okuljunk a múltból, s a helytállás szép példáinak segítségével erőt meríthessünk
jelen szolgálatunkhoz és a jövő építéséhez.
Koronkai Zoltán
socius

Fotó: Orbán Gellért

Kettős évforduló
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Fotó: Földházi Árpád

HÍREK

NEMESHEGYI PÉTER SJ
HALÁLA
Június 13-án, 97 éves korában a budapesti Farkas Edith
otthonban elhunyt Nemeshegyi Péter SJ. A közszeretetnek örvendő jezsuita temetési szertartása július 2-án
volt a pesti Jézus Szíve-templomban. Az eseményt,
melyen számos híve, tisztelője vett részt személyesen,
az interneten élőben is lehetett követni, sőt Harai Levente SJ angol nyelvű tolmácsolásának köszönhetően
külföldről, főleg Péter atya korábbi missziós helyéről,
Japánból is sokan bekapcsolódtak. Lukács János SJ
szentbeszédét a 16. oldalon közöljük.

JEZSUITA DISPOZÍCIÓK
Vízi Elemér SJ provinciális augusztustól a következő dispozíciókról
döntött. András Csaba SJ római teológiai tanulmányai végeztével,
nyár eleji diakónusszentelése után a marosvásárhelyi Endes István
rendház lakója lesz, és október 1-től egyetemi lelkészként fog tevékenykedni. Kiss Ferenc SJ a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzésének befejeztével, valamint a Jezsuita Menekültszolgálatnál végzett apostoli szolgálatát
követően a rendtartomány új arlói romaprojektjének munkatársa lesz, és közben szociálpedagógiai képzésben
vesz részt. A Sodrás utcai Xavéri Szent Ferenc közösségből a miskolci Pongrácz Szent István rendházba költözik,
és innen látja el új feladatát. Kajtor Domonkos SJ németországi filozófiai tanulmányai befejeztével ugyancsak
Miskolcra kerül, a Fényi Gyula jezsuita gimnázium lelkészségi munkacsoportjának tagjaként szolgál.

Fotó: Orbán Gellért

PROVINCIATALÁLKOZÓ
ÉS APOSTOLI TERVEZÉS
A RENDTARTOMÁNYBAN
Mivel a koronavírus-helyzet miatt tavasszal elmaradt az éves
provinciatalálkozó, a rendtartomány kereste az alkalmat az ös�szejövetel legalább szűkebb körű pótlására. Idén az esemény a
magyar jezsuita rendtagok találkozójának formájában valósult
meg augusztus 12. és 14. között Püspökszentlászlón az Életrendezés Házában. Az együttlét egyúttal az apostoli tervezés következő állomásaként is szolgált.
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ONLINE MAGIS-NAP AUGUSZTUS ELEJÉN
Ebben az évben augusztusban a magyar jezsuita rendtartomány szervezte volna a Szent Ignác-i lelkiségű fiatalok nemzetközi találkozóját, a Magis Europe 2020 nevű rendezvényt.
A járványügyi helyzetre való tekintettel azonban az eseményt el kellett halasztani 2021-re. A szervezők ugyanakkor
idén online lehetőséget biztosítottak, hogy az érdeklődők
legalább így részesülhessenek a Magis-élményből. A Koronkai Zoltán SJ vezette Inigo-csoport és barátaik kezdeményezésére augusztus elején mini-experimentumok közül lehetett választani, meg lehetett ismerni az examen imádságot,
a személyes élmények megosztására virtuális Magis-körök is
alakultak, 8-án pedig egész napos lelki program zárta a hetet. Háttér és a jövő évi találkozó részletei: magis.jesuits.eu.

JEZSUITA FUTÁS/TEREPGYALOGLÁS
HIBA GYÖRGY SJ ELSŐMISÉJÉVEL
A magyar jezsuiták és munkatársaik évek óta részt vesznek versenycélú futásokon. Tavaly óta saját szervezésben folytatjuk ezt hagyományt, idén is sajátos keretet és tartalmat adva a sportolásnak. Szeptember 13-án 2. Fuss a jezsuitákkal! címmel közösségi
alkalmat szervezünk Makkosmáriától a Sodrás utcai rendházig. A távot futva teljesítőket
tervezett tempójuk alapján két csoportba osztjuk: a 8-9 kilométeres távot a gyaloglók
és lassabban futók, a 10-12 kilométeres távot a gyorsabban futók teszik meg. A Jézussal
gyaloglók sétatempóban fognak haladni. Idén az esemény az előző nap pappá szentelendő Hiba György SJ újmiséjével kezdődik 10 órakor, a célban pedig ebéddel várunk
mindenkit. Részletek és jelentkezés a linken: jezsuita.hu/futas.

A KÖZÖSSÉG TÉMÁJÁBAN VÁR ALKOTÁSOKAT
AZ IDEI FALUDI FILMSZEMLE
A Faludi Ferenc Akadémia meghirdeti 23. tematikus nemzetközi filmszemléjét és a
hozzá kapcsolódó fotópályázatát, melynek idei hívószava: közösségben. Nevezni a
fenti gondolatkörbe illeszkedő filmmel vagy fotóval lehet a szabályzatban részletezetteknek megfelelően. Az akadémia olyan szakmailag igényes alkotásokat vár,
amelyek alkalmasak arra, hogy a vizualitás nyelvén fórumot teremtsenek különböző
nézőpontok és vélemények párbeszédéhez. Nevezési határidő: október 12.
A szemle időpontja: november 18-21. A megmérettetés idén a vírushelyzetből
adódó bizonytalanságra tekintettel online valósul meg. Részletek és jelentkezés:
faludiakademia.hu.
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Az Online Magisról
készült videó a fenti
QR-kód beolvasásával
érhető el.

HÍREK

A HOME OFFICE-RÓL SZÓL A MANAGAMENT
BY JESUS OKTÓBERI SZIMPÓZIUMA
Home office by Jesus: a munka „szép új világa”? címmel rendezi V. szimpóziumát október 2-án a Párbeszéd Háza
dísztermében a Kiss Ulrich SJ alapította Management by Jesus üzleti klub. Jobb lesz a világ, ha otthon termelünk
és fogyasztunk? Hogyan alakulnak majd a társadalmi kapcsolatok? A kommunikáció? Több lesz vagy kevesebb,
vagy csak más? Hogyan alkalmazkodjunk hozzá? És hogyan alkalmazkodjon az Egyház? Az előadók – köztük
Bojár Gábor, Dabóczi Kálmán, Farkas Máté, Gauser Katalin, Láng András, Szenczi György, Uzsák Éva, Verő Barbara
– ezekre a kérdésekre keresik a választ. Részletek és jelentkezés: mbjszimpozium.hu.

OKTATÁSI PROGRAM DIÁKOKNAK
A MIGRÁCIÓ KÉRDÉSÉRŐL
Szeptemberben újraindul a Jezsuita Menekültszolgálat CHANGE projektje,
mely interaktív foglalkozásokat kínál a 13-25 éves korosztály számára. A kurzus célja, hogy a diákok megtanulják, hogyan gondolkozzanak kritikusan,
és hogyan alakítsák ki értékítéletüket a migráció és a társadalom témáiról.
Az érdeklődő tanároknak igény esetén rövid továbbképzést tartunk,
melynek során átadjuk a módszert és előkészített anyagainkat. Ezt követően
már ők maguk dönthetnek arról, hány alkalomban viszik be a kurzust osztályukba.
Mivel törekszünk arra, hogy valódi találkozások jöjjenek létre a menekültek és a fiatalok között, igyekszünk a foglalkozásokra olyan vendégeket is hívni, akik személyes tapasztalataik alapján tudják bemutatni a menekültek helyzetét.
A foglalkozások javasolt menete, videókkal és interaktív anyagokkal, továbbá tanári kézikönyvvel együtt elérhető
a jrschange.org honlapon. Jelentkezni (osztállyal vagy akár nagyobb csoporttal) Székely Orsolya oktatási programvezetőnél lehet a szekely.orsolya@jmsz.hu e-mail címen.

A JEZSUITA KIADÓ ÚJ KÖTETE:
ÍGY IMÁDKOZIK FERENC PÁPA A SZŰZANYÁHOZ
Mi rejtezik az egyik legtöbbször elmondott imádságunk jól ismert szavai mögött? Mit jelentenek a fohász kijelentései Jézus édesanyjáról? Mit gondol róluk, illetve Szűz Máriáról Ferenc pápa? A Jezsuita Kiadó legújabb
kötetében a Szentatya vall a katolikusok egyik legfontosabb imájáról, az Üdvözlégyről.
„Isten a mi Atyánk, az egyház pedig Máriában fordítja felénk Isten legsugárzóbb anyai arcát” – mondja Ferenc
pápa Isten anyjáról, a hozzá fohászkodó imádságról pedig így beszél: „Az Üdvözlégyet már kicsiny gyermekkorunkban megtanítják nekünk, és ha néha hosszú időszakokra elfeledkezünk is róla, főképp a nehézségek között
visszatér ajkunkra és – mindenekelőtt – a szívünkbe.”
A Jezsuita Kiadó gondozásában 2018-ban megjelent Mi atyánk című kötethez hasonlóan ezúttal is Marco Pozza olasz pap, újságíró és televíziós műsorvezető kérdezte Ferenc pápát. Az Üdvözlégyet nyolc fejezetben elmélkedik végig interjú formájában, az egyes szakaszok közé Ferenc pápa Szűz Máriáról szóló, rövidebb alkalmi szövegei ékelődnek. Lezárásként egy Magnificat-fejezettel egészül ki a beszélgetés, a könyv rövid második részében
pedig Marco Pozza Szűzanya-novellája olvasható. A kötet megrendelhető a kiadó honlapján: jezsuitakiado.hu.
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AKTUÁLIS

A fogantatástól
a foglalkoztatásig
Főleg az első ezer napra összpontosítva esélyt kínálni a legelesettebbeknek, köztük nagyon gyakran cigányoknak – ez a jezsuiták új kezdeményezésének célja a borsodi Arlón. A rendtartomány
csatlakozik a Belügyminisztérium Felzárkózó települések programjához, és még szorosabbra fűzi
a szálakat a nagyközséget régóta segítő ferences kisnővérekhez.
Szőnyi Szilárd

Borsod-Abaúj-Zemplén egyik legszebb panorámáját kínálja az a fürdőzésre és kempingezésre is alkalmas tavacska, amely Arló határában csalogatja a látogatókat. A létrejöttének ritkaságát tekintve az erdélyi Gyilkos-tóval vetekedő képződmény 1927-ben alakult ki, miután a XX. század elején a környező hegyek szénbányáiban alkalmazott
robbantásos fejtés következtében jelentős földtömeg zárta el a Szuhony-patak völgyét, az itt folyó csapadékot
és forrásvizeket a mai tóvá duzzasztva.
A település másik nevezetessége nem természeti és nem is emberkéz alkotta látványosság. A Szent Ferenc
Kisnővérei közösségről van szó, melynek tagjai 26 éve foglalkoznak a helyi hátrányos helyzetű, főként cigány
családokkal. Tevékenységüket híven fémjelzi egyik pártfogoltjuk, Balázs Tünde életpályája: a Miskolci Egyetemen
idén végzett történelem-etika tanár a borsodi nagyközségben járt óvodába és általános iskolába, a nővérek se-
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Fotó: Botos Tamás/444.hu

AKTUÁLIS

Velkey Balázs

gítették felkészülni a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium felvételijére, majd az egyetem alatt az ugyancsak
jezsuita kötődésű Lehetőségek Iskolája önkénteseként segített bizonyítványhoz juttatni a nyolc osztályt el nem
végző cigányokat.

Cigány diákok a jezsuita gimnáziumban
Nem ő az egyetlen, aki a településről a ferencesek kezdeményezésére jezsuita közegbe került: az elmúlt években rajta kívül még öt helyi cigány fiatal nyert felvételt a Jezsuba. „Mert bár a miskolci gimnázium teljesítménye okán elitiskolává vált, apostoli rendeltetése, illetve az avasi lakótelepi közeg miatt is fontos, hogy missziós küldetést is teljesítsen – hangsúlyozza lapunknak
Velkey Balázs igazgatóhelyettes. – Hátrányos helyzetű
gyereket ugyanakkor, még ha közel lakik is, a szinte
napi 24 órában megtartó erejű közösség miatt csak
kollégiumba veszünk fel; fájó tapasztalat, hogy az otthoni közeg milyen könnyen visszahúzza az embert”.
Egy friss, nagyszabású kezdeményezés keretében
az így előkészített talajba szeretne további magokat
vetni a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, együttműködésben a helyi szerzetesnőkkel, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, melynek alelnöke, Vecsei Miklós társadalmi felzárkózásért felelős
miniszterelnöki biztosként felel a romastratégiáért.
Az általa koordinált, mostantól jezsuita részvétellel
folytatódó Felzárkózó települések programba immár
több mint hatvan falu, község tartozik, köztük Arló.
Festői környezetben, Ózdtól nyolc, Miskolctól 65
kilométerre vagyunk, a Bükk-vidék lankás, hegyes táján. A település múltjára sokáig rányomta bélyegét a
kohászat és a bányászat, ám a nehézipar leépülése
miatt a helyiek, főként a XVII. században bevándorolt
cigányok – akik ma a 3700 lelkes nagyközség népességének 60 százalékát teszik ki – tömegével veszítették el munkájukat. „Mivel jellemzően alulképzettek,
és sokuk nehezen bírja a kötöttséget, alig tudnak elhelyezkedni. Beszédes adat, hogy a romák közül 250 főt
kizárólag az önkormányzat foglalkoztat közmunkában, és az sem mindig egyszerű” – mondja Vámos Istvánné
polgármester.
A település vezetőjével a nyáron kétszer is alkalmunk nyílt találkozni: július, majd augusztus végén, a
jezsuita szerepvállalás első két nyilvános alkalmán, a pesti Párbeszéd Háza (PH) kihelyezett filmklubján a
helyi közösségi házban. A bemutatott alkotások Szekeres Csaba rendező Misszió című filmjének egyes részei. Júliusban a szegedi roma szakkollégisták esztergomi látogatása volt a téma, s az alkotás azt taglalta,
a program keretében hogyan lehet és hogyan nem lekötni a fiatalokat. Az arlói sorozat indításakor a PH
igazgatója és a Lehetőségek Iskolája jezsuita felelőse, Sajgó Szabolcs SJ, valamint Velkey Balázs és Zöldy Pál
szociálpedagógus beszélgetett a helyiekkel, kísérőprogramként pedig Kathy-Horváth Lajos hegedűművész
és cigányzenekara muzsikált. Augusztusban a kiemelt vendég Csókay András idegsebész volt, aki a szétoperált sziámi ikrek helyzetéről és a nigériai orvosmisszióról is beszámolt, a filmklub beszélgetőpartnerei
pedig Szekeres Csaba rendező, Gáspár Judit pszichoanalitikus és Zöldy Pál voltak. Szeptemberben a színpadot majd a Kaláka Együttes foglalja el, s a filmen látottakról Varsányi Ferenc rendező, Zöldy Pál és Sajgó
Szabolcs SJ fog eszmét cserélni.
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Bizonyítvány az iskolából kimaradó cigányoknak
Már a helyszín is sokatmondó, amennyiben Arló általános iskolájának tőszomszédságában vagyunk: az intézmény 360 tanulója közül mindenki roma, és a 150 fős óvodába is mindössze négy nem cigány jár. „Ennek
oka, hogy a nem roma, de az igényesebb cigány szülők is elviszik a gyerekeiket máshová, leginkább a borsodszentgyörgyi katolikus iskolába, mert úgy érzik, ott jobban tudnak fejlődni” – magyarázza a „spontán
szegregáció” létrejöttének más helyen is gyakori hátterét a polgármester.
Márpedig az oktatás kulcskérdés: a ferences nővérek Elfogadlak Alapítványa is sokat tesz ezen a téren,
legyen szó tanodáról, iskolakezdési támogatásról, ösztöndíjról vagy gitároktatásról, együttműködésben
a szaléziak kazincbarcikai Don Bosco szakképzőjével és a Lehetőségek Iskolájával (LI). Utóbbi kezdeményezés eddigi tíz éve alatt közel ötszáz főt segített bizonyítványhoz jutni, ennek 10-15 százaléka arlói. „Az
oktatást helyben a nővérek szervezik, mi a know-how-t adjuk, illetve lebonyolítjuk a vizsgákat. Lényeges
ugyanakkor, hogy minden településen mások az igények, nem lehet »franchise-rendszerben« dolgozni.
Legfeljebb alapelveket tudsz megfogalmazni, különben engedned kell, hogy a szívedet átjárja, amit helyben megtapasztalsz, és abból táplálkozva lehet kezdeményezni” – mondja a MIND-nek Csapó Barbara,
az LI vezetője.
Nem véletlen, hogy a településen közel harmincfajta képzés folyik olyan ősi mesterségektől kezdve, mint
a kosárfonás, a kisgépkezelésig vagy az élelmiszerfeldolgozásig. Ennek a munkahelyteremtésben van hatalmas szerepe: a máltaiak fogantatástól a foglalkoztatásig szóló Jelenlét-programja ugyanis többek között azt
célozza, hogy minél többen találjanak állást. Az ő segítségükkel létesült például savanyítóüzem Tiszabőn,
asztalosüzem, varroda és mosoda Tiszaburán. Arlón is az a cél, hogy a hátrányos helyzetből indulók is megismerjék az öngondoskodás kultúráját, és legyenek képesek felelősséget vállalni saját sorsukért.

Csapó Barbara

Az első ezer nap fontossága
„Ennek kimunkálását nem lehet eléggé korán kezdeni, hiszen sokan már az óvodában mínuszból indulnak,
s akár fejlődési rendellenességekkel érkeznek” – figyelmeztet Velkey Balázs, az arlói jezsuita program koordinátora, aki mostantól minden héten egy napot a településen tölt. A máltaiak itt is alkalmazni tervezett
Jelenlét-programja ezért kiemelt hangsúlyt fektet a fogantatás utáni első ezer napra: magzatvédővitaminokkal, babacsomaggal, a sokszor fiatalkorú édesanyákat a szülőségre felkészítő programokkal, a gyerekek
szembetegségeit időben felismerő és kezelő vizsgálóbuszokkal igyekeznek hozzásegíteni minél többeket,
hogy jobb életük legyen, mint ami a szüleiknek adatott. És azért, hogy elkerülhessék azt a szívszorító sorsot, amit Vámos Istvánné egykori gyámügyi köztisztviselői tapasztalatai alapján így fogalmaz meg: „Nehéz
kimondani, de a legkilátástalanabb helyzetben élők között még leginkább annak a gyereknek van jövője,
akit örökbe fogadnak.”
Ahhoz, hogy itt ne így legyen, a jezsuita rendtartomány Velkey Balázs mellett Kiss Ferenc SJ-t, az eddig
a Jezsuita Menekültszolgálatban tevékenykedő rendtagot delegálja Arlóra, aki, miközben szeptembertől
mentorképzésben vesz részt, heti két napra a településre költözik. Nyáron már többekkel volt alkalma megismerkedni, merthogy részt vett az arlóiak közül negyven fiatalnak szervezett egri ifjúsági táborban. Rajtuk
kívül a költségvetés két főállásnyi munkatárs alkalmazását teszi lehetővé; az így felálló csapat a máltaiak „diagnózisalapú” felzárkózási stratégiája jegyében először szeptember végéig a helyi igényeket méri fel, hogy
annak alapján dolgozzák ki a konkrét cselekvés programját.
Az évi harmincmillió forintos keret felhasználásáról Velkey Balázs mindenesetre már most előrevetíti: a
tervek között szerepel egy, az első ezer napra összpontosító Jelenlét-ház létrehozása. Ezen kívül egy sor
további elképzelés körvonalazódik, de semmit sem szabad elsietni, hiszen az íróasztalnál készült tervek a
terep ismerete nélkül nemigen szoktak működni. Sőt amint a nyitóalkalmon Sajgó Szabolcs SJ és Velkey Balázs hangsúlyozta: a jezsuiták elsősorban nem oktatni, pláne kioktatni, hanem tanulni jönnek – hogy aztán
e tapasztalatok birtokában cigány és nem cigány magyarok közösen tegyék fel a kérdéseket, és ugyancsak
együttesen próbáljanak rájuk válaszokat találni.
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Kiss Ferenc SJ

Zarándokfilm
Szent Ignác lába nyomában
2022-ben lesz ötszáz éve, hogy Íñigo López de Loyola megtette híres zarándoklatát a spanyolországi Loyola és Manresa között. A Szent Ignác útja címmel nyáron forgatott magyar dokumentumfilm
résztvevői a jezsuita rendalapító vándorlását járták végig, hogy majd a 2020/21-es emlékévben
világszerte bemutassák az alkotást. Balázs Zsuzsa társforgatókönyvíró naplószerűen számol be a
forgatás előkészületeiről és kulisszatitkairól.
Balázs Zsuzsa

Camino Ignaciano

2018 nyár/ősz
„Miről fog szólni a következő regény?” – kérdeztem az írót. Az első két téma lehetőségét rezzenéstelen arccal
hallgattam, de a harmadiknál felkiáltottam: „El Camino húsz év múlva, ez az!” Újabb kérdés következett: vajon az
író, aki caminós regényével és filmjével vált közismertté, mit keres újra a Szent Jakab-úton? Tolvaly Ferenc – mert
róla van szó – azonban másik zarándokútról és főszereplőkről beszélt. Rövid időn belül elküldte regényének
szinopszisát, és felkért, hogy negyedik zarándokfilmjének, mely a tervezett kötet alapján készül, legyek a társforgatókönyvírója.
Szent Ignác már évekkel ezelőtt „kikezdett” velem, de sokáig nem értettem, mit akar tőlem ez a baszk szent.
Ott, akkor értelmet nyert az elmúlt tíz év vonzalma Ignác iránt. Ezután gyorsan történtek az események. Spanyolországban terepszemléztem, ámultam, bámultam és írtam. Az év végére az első forgatókönyv vázlata a magyar
jezsuita provinciális, Vízi Elemér SJ asztalán landolt. A kezdeményezés bátorítást, szellemi, lelki segítséget kapott,
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Fotó: Kovács Lajos SJ

AKTUÁLIS

és a rendtartomány védnöksége garanciát jelentett
arra, hogy a jezsuita szempontok maradéktalanul érvényesüljenek.

Egy új kezdet

BASZKFÖLD

FRANCIAORSZÁG

Loyola

Aránzazu
Vitoria
Laguardia

NAVARRA

Logrono
Navarrete Calahorra
Alfaro

Tudela ARAGÓNIA

K ATALÓNIA

2019/1522 Baszkföld
Lleida Manresa
Pedrola
Montserrat
Az Ebro völgyében lassan kivirul a tavasz. 1522 márIgualada
Barcelona
ciusának elején Iñigo boldogan lovagol Logronón és
Tudelán át Katalónia felé, az Istenért vállalt kalandokról
álmodozva – írom a szövegkönyv már nem is tudom, hányadik változatában. Ismerkedem a „főszereplővel”, akit
ma Szent Ignácnak nevezünk, s aki 500 éve a Loyolától Manresáig tartó úton búcsút mondott lovagi karrierjének,
és Isten tervét kereste.

A film sztorija
Az alkotás négy zarándok Isten- és önismereti útját mutatja be. Lelki vezetőjük a dokumentumfilm főszereplője, José Luis Iriberri SJ. A spanyol jezsuita egyben a nézők lélekút-kalauza is. Amikor először találkoztunk, biztos
voltam benne, hogy matematikatanár, mert hihetetlen alapossággal nézte át az angolra fordított forgató
SZENT IGNÁC, A ZARÁNDOK
Zarándok: így nevezte magát Ignác, amikor 1555-ben elmesélte életét egyik rendtársának. Noha jeruzsálemi útja (1522–
23) óta évtizedek teltek el, a zarándoklét öntudata egész életében fontos maradt számára. De hogyan is zajlott az ő
zarándoklata?
A baszk nemes Íñigo López de Loyola, ahogy eredetileg hívták, 1521-ben, Pamplona ostromakor megsebesült. A családi
kastélyba szállították, ahol hónapok teltek el a felépüléséig. A betegeskedés óráiban nem lévén más olvasnivaló, két
könyvet tanulmányozott. Az egyik egy karthauzi szerzetes, a Szász Ludolf által írt Vita Christi – Krisztus élete –, a másik a
szentek életéről összeállított középkori legendagyűjtemény, a Legenda Aurea volt. Jézus és a szentek élete nagy hatást
tett rá. Elkezdett arról álmodozni, hogy mi lenne, ha hasonló hőstetteket hajtana végre Isten szolgálatában. Máskor
viszont a vitézi ábrándok foglalkoztatták. Azt figyelte meg, hogy míg a lovagi merengések után üres és száraz maradt a
lelke, az istenes álmodozásokat követően öröm vett lakást a szívében.
Úgy döntött, Isten szolgálatára szenteli az életét, és elzarándokol a Szentföldre, vezekelni fog és szegénységben él, ahogy
több szent életrajzában is olvasta. Útnak indult először Rómába, hogy a szentföldi zarándoklathoz akkoriban szükséges pápai engedélyt beszerezze. Útközben az ősi katalán Mária-kegyhelyen, Montserrat hegyén felajánlotta kardját a
Szűzanyának, és zsákruhát öltve folytatta útját a kikötőváros Barcelona felé. Útközben megállt egy katalán kisvárosban,
Manresában, és majdnem egy évet töltött ott. Ez az idő alatt pokoli mélységeket és misztikus magasságokat élt át.
Tapasztalatának középpontjában Jézus állt, aki meghívta, legyen társa abban, hogy tanítása eljusson minden
emberhez. Manresában Íñigo a saját üdvözülését kereső zarándokból olyan emberré vált, aki arra törekedett, hogy másokat közelebb segítsen Istenhez. Itt jegyezte fel a Lelkigyakorlatos könyv magjául szolgáló
meglátásait is, mely kötet később a Jézus Társasága lelkiségét és apostoli szolgálatait ihlette.
Barcelonán, majd Rómán keresztül ment Velencébe, onnan hajóval a Szentföldre. Egyedül az isteni Gondviselésre akart hagyatkozni, ezért útitársat sem fogadott el. Útközben apostolkodik is, Istenről beszél, vagy
megtérésre inti a hajó zabolátlan legénységét, aminek következtében majdnem kiteszik egy szigeten. Nagy
öröm tölti el Jézus földjére lépve, áhítatosan keresi fel a szent helyeket. Eltökélt szándéka, hogy ott marad, és
hirdeti az evangéliumot a szaracénok között, mígnem a szent helyek felügyeletét ellátó ferences elöljáró közli
vele, hogy ez nem lehetséges. Túl veszélyes ugyanis ez a hely, és a ferences rend nem vállalkozhat arra, hogy
az esetleges fogságból kiváltsa, vissza kell tehát térnie Európába. Ignác készségesen engedelmeskedik. Egy
álom szertefoszlik, de Isten tovább vezeti, és új utakat nyit meg előtte.
A zarándok nem ragaszkodik semmihez, kész mindent hátrahagyni, kiszolgáltatja magát a körülményeknek,
folyton úton van, Isten gondviselésére hagyatkozva. Ignác rendfőnökként is ezzel a mentalitással irányította a
fiatal Jézus Társaságát: szüntelenül Isten akaratát kereső zarándokként.
Koronkai Zoltán SJ
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könyvet. (Melyet nem más, mint a nemrég elhunyt Nemeshegyi Péter SJ
fordított le magyarról.)
Nem tévedtem, az 1981 óta jezsuita Iriberri valóban matematika-, biológia- és hittantanár. Apostoli munkát végzett Ausztráliában, a Fülöp-
szigeteken, Mauritániában, Dél-Amerikában. 2011 óta a barcelonai Ramon
Llull Egyetem Szent Ignác Turisztikai és Szállodamenedzsment Iskolájának
tanára. Miután 2010-ben hazajött marokkói missziós útjáról, provinciálisa
megbízta, hogy az ugyancsak spanyolországi Santiago de Compostelába
vezető Szent Jakab-út mintájára hozza létre a Szent Ignác-zarándokutat.
2013 óta a Camino Ignaciano irodájának igazgatójaként és lelki vezetőjeként közel 600 zarándokot kísért végig a 640 kilométeres úton. És most a
mi négy fiatalunk követkett. Kamerákkal kísérve, feltárva a külső és belső
utazás történéseit.

Fotó: Kovács Lajos SJ
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2019: a casting
A válogatóra sok ember jelentkezett, nem tartva attól, hogy ország-világ
előtt vállalja lelki titkait és mélységeit. Mi alapján választ a rendező, a
jezsuita vezetés és a castingigazgató? Legtöbbször a csoportdinamika
kifejezést hallottam, a személyes varázst és hogy kinek mi a legmélyebb
vágya. Ma viszont már tudom, hogy az „Út” választ. Felülírva minden forgatókönyvet, repülőjegyet és a kiválasztás kiválasztását is. Sőt, a 400 éve szentté avatott szent is választ. Az utolsó pillanatok egyikében „közbeszólt”, és azt sugallta, hogy olyan korú fiatalok zarándokolják végig az utat, mint amilyen ő is volt 500 évvel
ezelőtt.

A stáb
Ha a rendezőről, Tolvaly Ferencről hivatalosan kérdeznek, felsorolom az összes regényét és filmjét. Ha nem hivatalosan, akkor elsőre két dolog jut róla eszembe: a rendszeres ima és az elhivatottság. A vezető operatőrről, Pataki

Fotók: Gyéresi Tamás

KI MIÉRT INDULT ÚTNAK?
Kati, a pörgős
„Pécs a szívem csücske: ott születtem és ott töltöttem legszebb
egyetemi éveimet. Valószínűleg
többször sikerült sorban állnom,
amikor az energiacsomagot osztogatták, így folyton mozgásban vagyok
vagy valamit csinálok: nagyon szeretek kirándulni, táncolni, utazni. Érdeklődésem középpontjában az
emberi lélek áll, ezért lettem pszichológus. Ha saját magamnak
kellene terápiát felírnom, pont ezért legalább egyhónapos
csendes elvonulást javasolnék, ahol nem szabad gondolkodni
– néha az agyamra megy az agyalás:).”
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Balázs, a türelmes
„Szociális munkásként dolgozom
menekültekkel és hajléktalanokkal.
Már szakmai hivatásom is mutatja,
hogy szeretem a kihívásokat, az
izgalmas, változatos tevékenységeket. Életem többi területén is keresem
a színes élményeket, amit a legjobban az
bizonyít, hogy mennyire szeretek utazni, valamint sportolni,
olvasni. Bár örülnék, ha az egész világot bejárhatnám, lassan
rá kell ébrednem, hogy ez nem lesz teljesíthető. A zarándoklat alatt azonban talán benső világutazást tapasztalhatok meg,
amire ugyancsak vágyom. Izgalmas kérdés, hogy hová érkezem meg a végén.”

Ádámról az ötletgazdagság, a kreatív igazgató Kovács
Lajos SJ-ről a sokoldalúság. A producer Csáky Attiláról
(Cameofilm Studio) az, hogy nem lennék a helyében,
mert ma a film elkészítéséhez szükséges források biztosítása a „lehetetlen” kategóriája. Mégis. Hittünk a
filmben, és kitartóan imádkoztunk, a kilátástalan időszakokban még intenzívebben. Végül pályázatunkkal
sikerült elnyerni a Nemzeti Filmintézet támogatását.

Forgatás világjárvány idején
A forgatás nem akkor zajlott, ahogy eredetileg terveztük,
2020 májusában (Covid közbeszólt), hanem augusztusban, a legnagyobb forróságban, 40 fokban. Mi történik a
zarándokkal az út során a hőségben, csendben, három
héten keresztül? A lelki vezető így fogalmazta meg: „A
zarándoklat teljes embert igényel. A fizikai határok megtapasztalása, az izmok fájdalma (test), a fáradtság és az
öröm (szív), a gondolatok az emlékekről és jövőbeli tervekről (elme). A zarándoklat alatt az egész emberi létezés növekszik a test, a szív és az elme integrációjában. Aztán a lélek az Út alatt beszélni tud Istennel, Ő pedig kész
meghallani kérésünket, hogy velünk legyen az úton, és együtt sétáljunk.”

Premier
Sok víz lefolyik még az Ignác életében fontos szerepet játszó katalóniai Cardoner folyón, míg 2021 májusában, a
Szent Ignác-év megnyitásakor eljön a bemutató napja. Addig is kövessék Szent Ignác útját, a film készületéről és
a zarándokokról szóló híreket a közösségi média felületein.
https://www.facebook.com/szentignacutja/ • https://www.instagram.com/szentignacutja/

Júlia, az empatikus
„Erdélyben, Csíkban születtem, és
minthogy az új utak keresése a
szüleim életét is meghatározta,
tízéves koromban Magyarországra
költöztünk. Azóta sok mindent megtanultam. Például hogy a távolságot
nem mindig célszerű hagyományos módon,
például kilométerben mérni, mert a szomszéd országban is érezheti úgy magát az ember, mint egy idegen bolygó furcsa lakója,
de a világ másik felén is találkozhat olyan emberekkel, akiktől mikor elköszön, úgy érzi, mintha rokonoktól búcsúzna. Az otthont
nem is biztos, hogy a térképen kell keresni, és az emberek közti
távolságot nem is mérni kell, inkább csökkenteni. Amit én tehetek az ügy érdekében, ahhoz az eszközt már megtaláltam, ez az
éneklés. Most a nyersanyagot gyűjtöm.”

Benjámin, a bohém
„Benjámin olyan ember, mint mindenki más, akinek nyolc testvére
van.:) Mint mindenkinek, neki is
küldetése van a Földön. Tudja:
ahhoz, hogy Isten ajándékait kamatoztathassa, önmaga legjobb verziójára van szükség. Mint civil ember és mint
művész is azon igyekszik, hogy boldogságot csempésszen
a földi lét sokszor gyötrelmes mindennapjaiba. Amikor nem
ilyen komoly, akkor nagyon komolytalan.:) Szereti a focit nézni
és játszani is. Szeret egy kellemes teraszon üldögélve, kellemes
társaságban, kellemes kávét szürcsölgetni.”
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Hitélet
koronajárvány idején
A Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézete közös felmérést végzett június 17. és július 6. között a koronajárványnak az egyéni hitéletre gyakorolt
hatásáról. A kérdőív linkjét a jezsuitákhoz kapcsolódó levezőlistákon küldtük szét a „jezsuita hold
udvarnak”. 1457 kitöltött kérdőív alkotja azt a mintát, melyre vonatkozóan Rosta Gergely egyetemi docens a legérdekesebb, legfontosabb eredményeket ismerteti.

Fotó: Földházi Árpád

Rosta Gergely

A kitöltők összetétele jelentősen eltér a teljes felnőtt lakosságétól: a válaszadók nagy többsége jellemzően városi
értelmiségi körből került ki, akik között felülreprezentáltak a nők és a középkorúak. A kérdőív terjesztési csatornái
alapján nem meglepő, hogy a válaszadók nagyobbrészt elkötelezett, vallásgyakorló katolikusok. A minta 93%a katolikus, 83%-a az egyház tanítása szerint vallásosnak mondja magát, és 82% járt legalább
hetente egyszer templomba a járvány előtt. Összehasonlításképp: egy 2019-es, országosan reprezentatív felmérés szerint a felnőtt magyarok mindössze 14%-a vallja
magát az egyház tanítása szerint vallásosnak, és 10% jár saját bevallása szerint legalább hetente misére, istentiszteletre.
A kutatás alapjául szolgáló minta összetétele tehát jelentősen eltér a felnőtt magyar népességétől. Eredményeink ilyen tág körben
ezért nem általánosíthatóak, de a városi, értelmiségi, vallásukat
gyakorló, hívő katolikusok egy csoportjára nézve igen.
A járvány hitéletre gyakorolt hatásának egyik fontos mutatója a szentmiserészvétel gyakoriságának változása. A többség
a kijárási korlátozások elrendelése után is legalább hetente
vett részt szertartáson, de arányuk 83-ról 64%-ra csökkent.
Ugyanakkor március óta közel minden ötödik kérdezett
egyetlen misét, istentiszteletet sem látogatott, miközben
„normál időszakban” a válaszadók több mint 90%-a legalább havonta egyszer ment szentmisére. A képet némileg árnyalja, hogy a későbbi kérdésekre adott saját szavas
válaszok alapján voltak, akik a miseközvetítés figyelemmel kísérését nem tekintették részvételnek.
Összességében a megkérdezettek közel harmada
vett részt a korábbinál ritkábban vagy soha szentmisén
március közepe óta, mintegy felük számára nem válto-
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zott a miselátogatás gyakorisága, s közel minden ötödik válaszadó gyakrabban volt szertartáson a kijárási korlátozás időszakában, mint előtte.
Akik saját szubjektív észlelésük szerint sűrűbben látogattak misét a járvány időszakában, mint korábban, három
okot neveznek meg a leggyakrabban: lehetőségük volt olyan helyet is felkeresni, ahová egyébként nem jutnak el
(63%); olyan közvetítésbe kapcsolódhattak be, amit szívesen hallgathattak (51%); illetve több idejük volt, mint korábban (46%). Úgy tűnik tehát, a hívők egy csoportjának hitéletére kifejezetten pozitív hatást gyakorolt a „kínálat
növekedése” az online elérhető szertartások révén.
Akik érzésük szerint március óta a korábbiakhoz képest ritkábban jártak misére, azok indokai kevésbé egyértelműen kristályosodnak ki néhány állításba. A leggyakoribb válasz a közvetítéstől történő idegenkedés volt (41%),
ezen felül gyakran előfordult az az érv is, hogy ez valójában nem is érvényes miserészvétel. Emellett viszonylag
gyakran a körülményekkel, egyéb teendőkkel magyarázták a ritkább részvételt.
A miseközvetítéseket csak kb. minden nyolcadik kérdezett követte kizárólag a saját templomából, közösségéből. Sokkal jellemzőbb, hogy mind a saját, mind más templomokból sugárzott közvetítésen részt vettek (58%), de
az sem volt ritka, hogy valaki kizárólag máshová „látogatott el” a kijárási tilalom idején (30%).
A máshová (is) ellátogatás mögötti okok szerteágazóak. Gyakran a körülmények indokolták: a szokásos helyén
nem volt közvetítés; technikai okok miatt az nem volt követhető a kérdőív kitöltője számára; vagy nem volt
megfelelő időpontban miseközvetítés a saját templomban. Ugyanakkor a szentbeszéd minősége, illetve a pap
személye mint okok egyértelműen arra utalnak, hogy sokan lehetőséget láttak az online közvetítésben nekik
jobban tetsző misére látogatni. Az „egyéb” válaszoknál sokan meg is fogalmazták, hogy a járványhelyzetben
módot láttak a változatosságra, megismerkedni távoli, nem ismert templomokkal, közösségekkel, papokkal, vagy
épp ellátogatni ismert, de amúgy túlságosan távoli papok, közösségek miséire.
A többség a közvetítéseknek nemcsak nézője volt, hanem törekedett a liturgikus részvételre is. A válaszadók
háromnegyede a megfelelő helyeken együtt mondta az imádságokat a pappal. Kevésbé jellemző, de így is kb.
60% az énekeket hangosan énekelte, illetve a megfelelő időpontokban felállt vagy letérdelt.
Végül néhány véleménykérdés alapján a legtöbben
arról számoltak be, hogy a járvány időszakában lehetőségük volt átgondolni, mi igazán fontos az életükben.
A válaszadók kétharmadának hiányzott a személyes
részvétel a szentmisén, istentiszteleten, a vallási közösség hiányát pedig kb. 10 százalékponttal kevesebben
érezték jellemzőnek magukra nézve. Majd minden
második megkérdezett egyetért azzal, hogy az elmúlt
hónapokban megerősödött a hite, de közel ugyanennyien vannak azok is, akik úgy érzik, a járvány és a
kijárási korlátozások nem voltak különösebb hatással a
hitéletükre.
Mindent egybevetve a kérdezettek 90%-ának tetszettek azok az online miseközvetítések, amelyeken
részt vettek a járvány időszakában. Ugyanakkor ha választani kellene, akkor csak nagyon kevesen (3%) döntenének egyértelműen a közvetítésen keresztüli miserészvétel mellett. 22%-nak egyformán tetszik mindkettő, négyből hárman mégis inkább csak a személyes részvétel mellett vannak.
Röviden összefoglalva: a járvány és a kijárási korlátozások hatása a kérdezettek hitéletére igen összetett. Ös�szességében többen vannak, akiknek a tényleges hitéleti aktivitását a vírushelyzet kedvetőtlenül befolyásolta,
mint ahányan ezzel ellentétes változásról számoltak be. Ugyanakkor sokan úgy látják, ez az időszak lehetőséget adott a gondolatok rendezésére, új misézőhelyek meglátogatására, és akár a személyes hit megerősödésére is.
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Az egyes állításokkal
egyetértők aránya (%)

Fotó: Földházi Árpád

AKTUÁLIS

Hálaadás
egy
beteljesült
életért
A június 13-án, 97 esztendős korában elhunyt Nemeshegyi Péter SJ temetési szertartása július 2-án
a pesti Jézus Szíve Jezsuita Templomban egyszerre volt méltóságteljes és derűs. Lukács János SJ
rendtárs felemelő szentbeszéde is hozzásegítette a jelenlévőket ahhoz, hogy ne a letaglózó gyász,
hanem egy beteljesedett, kivételes élet miatti hála és öröm uralja a szíveket. Alább a prédikáció
rövidített, szerkesztett változatát közöljük.

A találkozás ünnepe a mai, Erzsébet és Mária találkozásáé. Hallottuk az evangéliumot: csupa öröm, csupa derű,
csupa báj, csupa hálaadás, csupa együttlét, önfeledtség. Akárcsak egy Mozart-szonáta vagy egy Nemeshegyi
Péter-prédikáció. És hasonlóképpen a szentlecke: csupa egyértelműség, csupa konkrétság. „Szeressetek tettetés
nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz.” (Róm 12,9), mellette pedig csupa játékosság. „A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást.” (Róm 12,10).
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Nem véletlen, hogy ezek a szavak, képek ennyire illenek Péter atyához. „Mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, most ezen a
világon otthont, testvért, anyát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban
pedig örök életet.” (Mk 10,29-30) Egy beteljesülést ünneplünk. Nem biztos, hogy be tudjuk fogni Péter atya
életének szélességét, tágasságát, de ez nem is baj, mert a Jóistennek fog sikerülni. Ő az, aki mindazt a tüzet,
szépséget, vidámságot, érdekességet, amit ő hordozott közöttünk, egységben látja. És Ő az, aki Péter atyát
visszavezette saját magához, szeretetének mélységébe.
1923-ban született. Szerette őt édesapja, édesanyja. Gyakran mesélt családi nyaralásokról, melyeken néha
kicsit elmaradt vagy előrefutott, hogy megcsodáljon valamit, de édesanyja mindig megvárta. Aztán 15 éves
korában édesanyja meghalt; ez a korai gyász fordulópont volt a számára. Mert, ahogy mondta, addig csak
úgy járt misére, csak úgy áldozott néha, mint akkoriban szokás volt. De miután a tragédia bekövetkezett,
lelkiatyja meghívta a Regnum Marianumba.
A Regnum cserkészcsapatában figyelt fel arra, hogy tulajdonképpen szeret templomba járni, sőt már olyan
gondolatai is voltak, hogy pap szeretne lenni. A háború vége felé már csak azért állt ellen a hívásnak, mert
édesapját nem akarta magára hagyni. Édesapja váratlan halála volt az, ami a gyász mellett a lehetőséget is
megadta számára, hogy – most már szabadon döntve – beléphessen a Jézus Társaságába.
Noviciátusáról is sokféle történetet hallottunk. Ahogyan jöttek be az oroszok a Zugligetbe, ahogyan gyalog lementek Kalocsára. Aztán következett a tanulás Szegeden, a skolasztikátusban, de ott sem volt sokáig
maradása. Először csak a fele házat foglalták el 1949-ben az új kommunista ideológia lelkes ifjú hívei, majd
az országból is távoznia kellett. Kalandos szökés következett. Rövid állomás Innsbruckban, ahol elismerték
magyarországi tanulmányait, majd tovább Rómába. Akkor már nagyon mozgott benne a vágy, hogy ha már
Magyarországon nem maradhat, olyan helyre menjen, ahol igazán ismeretlen az evangélium.
Kérte, hogy Japánba mehessen. Meg is engedte neki az általános elöljáró, de még előtte be kellett fejeznie
a tanulmányait Rómában, ahol Órigenész teológiájából doktorált.
Éppen 1956 októberében érkezett Japánba. Amikor meghallotta, hogy Magyarországon szabadság van,
rögtön levelet írt, hogy ha lehet, szívesen hazamegy. Mire azonban a választ megkapta, november közepe
lett, nem volt már miért visszajönni.
Nagy elszántsággal kezdte működését Japánban, hogy ott adja tehetségét, életét az evangéliumért. Írta
egyszer, hogy nem volt benne biztos, mennyire fogja tudni a japán ételeket megenni. De elhatározta, hogy
ízleni fognak neki, mert ha évezredek óta ezt eszik ott, akkor nem lehet annyira rossz. A japán nyelvet is
kezdte megtanulni. Először sokat hibázott, de két év múlva már egészen szabadon tudott beszélni. Később
büszkén állapította meg, hogy széltében-hosszában bejárta az országot, de nem turistaként, hanem mert
hívták, és ő ment. Ahogyan gyakran mondogatta: „A japánkáimat nagyon szerettem!”.
Bár Péter atya nem szűnt tanítani, talán még jellemzőbb rá, hogy mennyit tudott ott tanulni. Elmeséli például, ahogy egyik japán barátja mutatta neki, milyen leveleket ír a szüleinek: az elején mindig egy természeti
kép, amibe a lelkiállapotát rejti el. Miután így finoman, rejtve feltárta magát szüleinek, következett maga a
levél. Péter atya ebből értette meg, hogy a prédikációit is milyen jó lesz úgy kezdeni, hogy először valamilyen
természeti képpel sejteti meg Isten jóságát, szépségét, szeretetét.
Amikor kérdezgettük, hogyan készül a beszédeire, miről szeret beszélni, négy egyszerű tőmondatot említett: van Isten, szeret az Isten, velünk az Isten, hazavár az Isten. És Péter atya hitte, hogy aki ezt a négyet hiszi,
annak számára nincs olyan helyzet, amelyben ne mutatkozhatna meg valamilyen megoldás; nem akármilyen, hanem örömteli megoldás.
Harmincöt évet élt Japánban. Tizenötöt jezsuita növendékekkel a skolasztikátusban, aztán még másik
húszat szemináriumban, ahol japán papnövendékek nevelkedtek, és őt egészen befogadták. Egyszer –
mesélte büszkén – ebéd után a japán tanárok a külföldi misszionáriusokról kezdtek beszélgetni, hogy kinek
milyen beilleszkedési nehézségét látták meg. Ő az újságja mögül hallgatta őket, s egyre kellemetlenebbül
érezte magát, hogy a füle hallatára tárgyalják ki a külföldieket. De mikor észrevették, hogy ott van, széles
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mosollyal mondták: „Péter atya, magát nem tekintjük külföldinek!”
Váratlanul érte őt az az újabb fordulat, amit a magyarországi rendszerváltozás jelentett. Nem szerette,
ha az elöljárók engedelmesség címén nagyon aprólékosan próbálták megmondani neki, mit hogyan tegyen. Nagy kérdésekben viszont rászorult az engedelmességre. Látta, hogy Japánban mennyire termékeny
az élete, de azt is, hogy Magyarországon is szükség
van a segítségre. Ezért Rómába írt levelet, a rendfőnököt kérdezve, hogy mit tegyen. Postafordultával kapta
a választ: „I mission you to Hungary” – Magyarországra
küldelek misszióba.
Magyarországot is bejárta. Nemigen volt olyan kicsi falu, ahová ne ment volna el, ha hívták. Mi, akkor
fiatal jezsuiták, mosolyogtunk, amikor azt tanították
nekünk, hogyan kell okosan döntést hozni és prioritásokat felállítani. Neki ugyanis az volt a döntéshozatali
módszere, hogy ha hívták valahova, akkor megnézte
a naptárját, és ha talált üres helyet, akkor igent mondott. Nem mintha ne tudott volna különbséget tenni
fontos és kevésbé fontos között. Hanem mert nagyon
megmaradt benne egy pap barátjának a tanácsa, amit
a szentelésekor kapott: „Ha hívnak, ne mondj nemet.”
Ezt ő mélyen a magáévá tette, mert Istent, Isten szeretetét, irgalmát látta ilyennek. Ha hívnak, ha hívsz, nem
mondok nemet.
Miután Magyarországra visszajött, elég hamar elkezdett sóhajtozni. Lehet, hogy Japánban is sóhajtozott,
nem tudom. Nem mindig lehetett tudni, miért teszi.
Néha azért, mert valamelyik Biblia-fordítás nem tet- Nemeshegyi Péter 17 évesen egy dunai hajókiránduláson
szett neki, nem jól adta vissza a szöveg lényegét. Máskor miután kereste valaki, s hosszan beszélgettek, jött vacsorázni, és megint csak sóhajtott. Firtattuk, mi a baj.
Akkor elmondta, hogy amikor az Úr Jézussal színről színre találkozik majd, először az ártatlanok szenvedéséről
fogja kérdezni.
Az utóbbi években sokszor mondta, hogy az Úr itt felejtette őt. De aztán egy-két perccel később már vidáman
mesélte a történetet: amikor Pepi bácsi pepita volt, mert valami festékben megcsúszott, és fekete-fehér foltosan
utazott le Szegedre tanítani. Fájdalmát mások előtt derűvel oldotta.
Péter atya élete beteljesült élet. Talán egyetlen hiánya maradt. Amikor Magyarországra hazajött, a fejébe vette,
hogy kellene írni egy magyar teológiát. Attól lenne magyar, hogy nem teológusok vagy filozófusok gondolatai,
hanem költők és írók inspirálnák. Ezt a magyar teológiát Péter atya nem írta meg. Csak néhány napja értettem
meg, hogy miért nem. Eljutott hozzám egy beszéde, amit még 1998-ban Szegeden tartott, ottani fiataloknak:
„Meg kellene írni a magyar teológiát, de ezt már nem én fogom megírni, hanem rátok hagynám.”
Búcsúzunk Péter atyától. Beteljesült élete minden gazdagságát magunkénak vallhatjuk, átvehetjük, de vállalhatjuk azt is, amit ő már nem tudott megtenni, ahová nem tudott eljutni, amit nem tudott megírni. Kérjünk
az Úrtól a „lelkéből”, a szelleméből egy-egy ezredrészt magunknak, hogy amit ő adni tudott, az valamiképpen
folytatódhasson ebben a világban.

18

RENDTÖRTÉNET

Jezsuita élet az
illegalitásban és külföldön
Három jezsuita, három különböző, mégis összekapcsolódó nézőpont a magyarországi szerzetesrendek 1950-es betiltásáról és az azt követő időszakról. Bohán Béla SJ idehaza, Mustó Péter SJ és
Szabó Ferenc SJ külföldön élte meg a szétszóratás évtizedeit. Velük beszélgetve idézzük fel a hetven éve történteket és folyományaikat.
Tornya Erika RSCJ

– Miért lett szerzetes épp azokban az időkben, amikor az állam ellehetetlenítette a közösségek
működését?
Bohán Béla: Édesanyám olvasta Kaszap István lapját, édesapám járatta a Magyar Kultúrát, emlegette Bangha
Béla nevét. A Szív újság heti olvasmányunk volt. 1945-47 között aztán jezsuita missziót szerveztek a községünkbe
– én is ministrálhattam a hozzánk érkező atyának –, majd 1949-ben az újságok felvételt hirdettek a papnevelő
intézetekbe. Egyes helyekre már általános iskolások is mehettek, ezek között volt az egri kisszeminárium is, ahová
felvételt nyertem. A rendeket 1950-ben oszlatták fel, ám mi ezt nem tudtuk, úgy hittük, hogy elvették a házakat,
de a szerzetességet nem szüntették meg.
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– Hogyan lett végül jezsuita?
Bohán Béla: Egyre nagyobb rokonszenvet éreztem a rend iránt: két jezsuita tanár volt a teológián,
és hallottuk, hogy jezsuitának készülő növendékek is
vannak. Az 1950-es tanév végén a kisszemináriumokat megszüntették, mi Egerből húszan Kecskemétre
kerültünk a piarista gimnáziumba, itt érettségiztem
1954-ben. Időközben aztán jelentkeztem a jezsuitákhoz. Érettségi után az egyik lehetőség az volt, hogy
Budapestre megyek egyetemre, és akkor megkezdhetem a noviciátust. A másik, hogy a szemináriumba
jelentkezem. Végül az egri érsek Budapestre küldött a
Központi Papnevelő Intézetbe, ott kezdtem meg tanulmányaimat, a jezsuitáknál pedig jelöltféle voltam.
1955 augusztusában a jezsuita vezetőséget letartóztatták, ezért csak október 1-jén léphettem be. 1959ben aztán politikai okokból elbocsátottak a szemináriumból. Ekkor kántori állást vállaltam, majd 1960-ban,
zárt ajtók mögött szentelt pappá Budapesten, a Kassai
téri Szentlélek templomban Zadravecz István püspök.
Szabó Ferenc 1948-ban
Utána egyévtizedes kántori szolgálat következett, mivel sehol sem alkalmaztak lelkipásztorként. 1971-ben
végül az egri egyházmegyében kaptam kápláni megbízatást, az első plébánosi kinevezést pedig 1979-ben
Nyírbogdányba.
Szabó Ferenc: Kálócfán születtem 1931-ben, a Zala
megyei Irsapusztán hat elemit végeztem; cseléd szüleim pénz híján nem tudtak beíratni a gimnáziumba.
1943 nyarán tanítóm elvitt az Országos Magyar Falusi
Tehetségmentés – „Horthy-ösztöndíj” – versenyvizsgájára, melyet sikeresen teljesítettem. Szerzeteseket
ekkor láttam először. Ezután Sümegre kerültem internátusba és gimnáziumba, mert a verseny egyik nyerteseként ingyenes diák voltam. Nem voltam különösen jámbor, inkább a szegénysorból kikerült fiatalokra
jellemző kitűnni vágyás lelkesített. A hittanár kérésére
képeslapokat árultam, de még nem tudtam, ki volt a Magyar jezsuiták korabeli találkozója Leányfalun
rajtuk szereplő cserkész, illetve kispap – Kaszap István.
1945. őszén Zalaegerszegen folytattam a gimnáziumot, ekkorra már buzgó vallásos lettem, elkezdtem érdeklődni a papság iránt. Ezekben az időkben két osztálytársammal szombatonként kijártunk Csácsbozsokra, Schnattner
Szigfrid bencéshez gyónni. Útközben lelkes beszélgetéseket folytattunk világnézeti kérdésekről. Világmegváltó szavaimat hallva a többiek biztattak: „Feri, jezsuitának kellene lenned!” A kezembe került Endrődy László SJ
könyve Kaszap Istvánról, és örömmel láttam: ő is jezsuita volt. Annak vágya jelentkezett a szívemben, hogy az
embereket Istenhez, Krisztushoz vezessem, „üdvözítve üdvözülni”.
– A jezsuitákat milyen körülmények között ismerte meg?
Szabó Ferenc: 1948-ban hatodikos gimnazista voltam, amikor jezsuiták jöttek Zalaegerszegre népmisszióba,
ott barátkoztam össze Pálos Antallal, és jeleztem neki érdeklődésemet a rend iránt. 1949. októberében végre
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megkaptam a „behívót” Pálostól, aki közben rektor lett Pécsett. Az ottani rendházban szervezték meg az államosított jezsuita Pius Gimnázium volt tanáraival az Ignatianumot. Itt végeztem el a nyolcadikat, aztán 1950.
májusában leérettségizem. A jezsuitákat Pécsről 1950. június 9-10-én éjjel elhurcolták, és feloszlatták a szerzetesrendeket, ősszel pedig Czapik Gyula egri érsek felvett bennünket, jezsuitajelölteket a szemináriumába. A következő évben egyházmegyémbe, Szombathelyre kerültem, de év végén „betegszabadságra” küldtek, merthogy
szerzetesjelöltek nem maradhattak a szemináriumban. A zalaegerszegi ruhagyárban dolgoztam, és készültem
az állami érettségire, mert a pécsit nem fogadták el.
Miután ez megvolt, felvettek Budapesten az Idegen
Nyelvek Főiskolája francia-magyar szakára, s onnan két
év múlva átmentem az ELTÉ-re.
Mustó Péter: Derecskén élt a családom, és négyéves
voltam, amikor jezsuiták jöttek népmissziót tartani. Arról beszéltek, milyen sok magyar társuk megy Kínába
misszionáriusnak. Édesanyám szerint ezután kezdtem el
arról beszélni, hogy követném a példájukat. Ezért az a
feltételezésem, hogy már négyévesen jezsuita akartam
lenni, pontosabban kínai misszionárius. Hat év múlva,
1944-ben családunk a front elől menekülve Németországba került menekülttáborba. Annak volt egy lelkésze,
egy erdélyi pap, ő látta rajtam, hogy imádkozó ember
vagyok, ezért könyveket adott, többek között Kaszap
István életéről. Ez az olvasmány nagy benyomást tett
Szabó Ferenc SJ (jobbra) II. János Pál pápával
rám. Később elmondtam neki, hogy jezsuita szeretnék
lenni, ő szólt a külföldön élő magyar jezsuiták akkori elöljárójának, Reisz Elemének, aki elküldött a német rendtartományba, hogy „vizsgáljanak meg”. Mint utóbb megtudtam, a magyar provinciába vettek fel, de én a németeknél végeztem el a noviciátust.
– Ferenc atya egy illegalitásban működő szerzetesrend növendéke és egyetemista volt. Milyen
volt ez a kettős élet?
Szabó Ferenc: 1953 augusztusában megkezdtem a noviciátust. Pesten a Szentkirályi utcában voltunk albérletben Beöthy Tamással és Somogyi Szilárddal. Novíciusmesterünk, Luzsénszky Alfonz hetente feljött hozzánk, és punktákat, vagyis elmélkedési szempontokat adott. Őt 1955. augusztusában letartóztatták, ezért a
börtönből kiszabadult Kovács Jenő lett a novíciusmester. Óvatosságból nem lakáson találkoztunk, a beszélgetések, gyónások a „Horváth-kertben, Budán” folytak. Próbáltuk tartani a jezsuita szabályokat is, a déli exament
például úgy végeztem, hogy közben két lánnyal sétálgattam a Duna-parton. Egyszer az ÁVO behívatott kihallgatásra, és Pálos atyával folytatott levelezésemre hivatkozva tudomásomra hozták, hogy figyelnek bennünket,
néhány társam nevét említették is, erre rábólintottam, de új neveket nem mondtam. Úgy vágtam ki magam,
hogy közöltem: mi, jezsuiták is sejtrendszerben élünk, mint a kommunisták. Ezért csak 2-3 embert ismerek,
többet nem.
– Aztán elérkezett 1956. október 23.
Szabó Ferenc: Átéltem a szabadságharc dicsőséges napjait, majd a forradalom eltiprását. November vége
felé már világossá vált, hogy visszaáll a diktatúra. Ekkor a börtönből szabadult volt provinciális Pálos Antal néhány atyával feljött a Szentkirályi utcába, és közölték a felsőbb döntést: kezdjük meg a szökést külföldre, mert
itt nincs remény a rend szabad működésére. Az osztrák jezsuiták tartományfőnökénél már várt Varga Andor
New York-i provinciálisunk rendelkezése: Ausztriában fejezzük be a noviciátust, utána Leuven-Egenhovenben, a
vallon jezsuiták főiskoláján végzem a filozófiát és a teológiát. 1962-ben szentetek pappá Brüsszelben, majd meghívtak teológiát tanítani a vallon provinciába, s 1966-ban doktoráltam teológiából Párizsban. De a „Gondviselés
közbelépett”: Szabó János rendtestvérem, aki a Vatikáni Rádiónál dolgozott, az osztrák hegyekben lezuhant; így
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esett, hogy végül nem mentem teológiát tanítani a vallonokhoz, hanem az ő pótlására „ideiglenesen” a Vatikáni
Rádióhoz kerültem – 25 évre.
– Péter atya a kétéves németországi noviciátus után hová került?
Mustó Péter: Öt évet töltöttem Franciaországban, tehát már hét esztendeje voltam rendtag anélkül, hogy
magyar jezsuitával találkoztam volna. Ezután Varga Andor, aki Amerikában élt, s akkor ő volt a külföldön tartózkodó magyarok tartományfőnöke, azt írta, hogy elküld Frankfurtba tanulni, mert ott több magyar jezsuita is volt.
Ezután a német provincia szolgálatába álltam, ott dolgoztam 12 évig, majd mint a német tartomány misszionáriusa mentem Dél-Amerikába munkáspapnak.
– Egy munkáspapnak pontosan mi a dolga?
Mustó Péter: Ötéves franciaországi tartózkodásom során értettem meg, miről van szó. Ott eleven seb volt,
hogy az egyház elhanyagolja a munkásokat, velük az elpolgáriasodott egyháznak nem volt kapcsolata. A kommunista ideológia ekkor már veszélyeztette Nyugat-Európát, és sok pap a kétkezi dolgozók felé akart fordulni,
hogy az egyház is jelen legyen köztük, ne csak a kommunista-szocialista eszmények. Ez nemes törekvés volt, s
messze nem arról szólt, hogy a papság kommunistává vált volna, épp ellenkezőleg, a kereszténységet akarták közel vinni hozzájuk. A jezsuita tartományfőnök Magyarországon is hamar, 1950-52-ben felismerte a munkások
igényeit, és azt mondta a szétkergetett rendtagoknak:
aki nem dolgozhat papként, menjen közéjük.
– A hazai és a külföldi jezsuiták hogyan tartották a kapcsolatot?
Mustó Péter: Amikor például Németországban
ifjúsági lelkész voltam, csoportokat hoztam Magyarországra vagy Erdélybe. Egy alkalommal pedig, amikor
Dél-Amerikából visszalátogattam Európába, és Budapesten voltam, Kollár Ferenc akkori magyar provinciális
üzent, hogy találkozzunk egy kávéházban. Arra kért,
hogy ne látogassam a jezsuitákat, mert azzal veszélybe
hozom őket, és külföldön se adjak olyan interjút, ami
árthat nekik. Ezt megpróbáltam tiszteletben tartani,
de azért elmentem Mócsy Imréhez, Rózsa Elemérel
egy emlékezeteset beszélgettem, és Újaradon Godó Bohán Béla SJ a kárpátaljai missziós időszakban
Mihály atyát is felkerestem. Pálos atyával és Morlin Imrével 1989-ben Kanadában ismerkedtem meg, ahol jezsuita nagytalálkozón vettek részt. Azokról is tudtam, akik
’56-ban jöttek ki az országból, de közülük sokan kiléptek.
Bohán Béla: Végig voltak személyes kapcsolataink. Salgótarjánban az egyik körzet körorvosa jezsuita volt,
Kardos páter, ő reggelente jött misézni a templomba. A másik templomban is jezsuita volt a sekrestyés, vele is
gyakran találkoztunk. 1956 után Kollár Ferenc volt a provinciális, aki évente végiglátogatta a rendtagokat. Sokat
írt, levélben tartotta velünk, valamint az ’56-ban külföldre távozottakkal a kapcsolatot. Nagy Ferencet és Szabó
Ferencet korábbról ismertem, könyvet kértem tőlük vagy apostoli áldást. 1980-ban jártam először Rómában,
később Kanadában és Münchenben is részt vettem jezsuita találkozókon.
Szabó Ferenc: Kiszökésem után küldtem haza egy képeslapot a szüleimnek, amit meg is kaptak. Pappá szentelésem alkalmával pedig sikerült megszervezni, hogy másnap édesapám bemenjen Zalaegerszegen a főpostára, ott fel
tudtam hívni. Egyszer Bécsben találkoztunk, majd 1965-ben öcsém meglátogathatott Párizsban. 1971-ben jöhettem
először haza, miután megkaptam a belga állampolgárságot. A családon kívül meglátogattam a tartományfőnököt,
Kollár Ferencet is, aki jelezte, hogy biztonsági okokból minél kevesebbet akar tudni a nyugati magyar jezsuitákról. A Vatikáni Rádióból elég széles körben tudtuk támogatni a magyar katolikusokat. A II. vatikáni zsinat hírei, tanítása rajtunk
keresztül érkeztek, híres volt a könyvakciónk, és százszámra küldtünk haza magyar nyelvű köteteket.
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– Hogyan került vissza Magyarországra?
Mustó Péter: Az itthoni magyar jezsuiták 1989-ben összeállítottak egy listát azokkal a rendtársakkal, akiket haza
akartak hívni az újjáinduláshoz. Rákerültem, valószínűleg azért, mert Kolumbiában szegényekkel foglalkoztam.
Nemesszeghy Ervin tartományfőnök akkor Kanadában élt, ő hívott fel, s kérdezte, hajlandó lennék-e hazamenni.
Igent mondtam. Abban állapodtunk meg, hogy két év múlva, 1991-ben érkezem. Nemcsak azért jöttem vissza,
hogy a magyar provincia felépítésében vegyek részt, hanem a szegények mellett szerettem volna több lelkiségi dologgal is foglalkozni. Ez megvalósult, de éppen a munkáspapságot, a szegényekkel való foglalkozást hagytam
el miatta, ez terheli is a lelkiismeretemet.
Szabó Ferenc: Miután benne voltam az 1991-es
magyarországi pápalátogatás előkészítésében, 1992
augusztusában költöztem haza. Ekkor már megnyílt
a Sodrás utcában a Faludi Ház, oda költöztem be. Egy
utánfutós teherautó hozta a könyvtáramat, ami más hazatérő jezsuiták könyveivel együtt gazdag gyűjtemény
az itteni rendházban. Bécsből Nagy Ferenc érkezett,
András Imre pedig hazatelepítette az Egyházszocioló
giai Intézetet. Ide került A Szív szerkesztősége, a Távlatok szerkesztését is itt végeztük Nagy Ferenccel.
Nemeshegyi Péter 1993-ban érkezett. A Sodrás utcai
Faludi Ferencről elnevezett „Írók Házában” elindult az
újjászerveződő magyar jezsuita provincia intellektuális
tevékenysége.
– Amikor lehetőség volt a rend magyarországi
újjászervezésére, sok külföldi magyar jezsuita
hazajött. Béla atya más irányt választott, elment
Mustó Péter SJ Dél-Amerikában
Kárpátaljára misszióba. Mi ennek az oka?
Bohán Béla: 1968-ban két Kárpátalján működő
pappal találkoztam Budapesten, majd 1975-ben és 1976-ban turistaként ellátogattam Ungvárra, és láttam,
hogy Kárpátalján nagy szükség lenne papi segítségre. Seregély István egri érsek segítségével első nyilvános
misémre 1988. novemberében kerülhetett sor Munkácson. Ezután Kárpátaljáról további papi segítséget kértek. Akkoriban Paskai László bíboros hatnapos kárpátaljai látogatását segítettem előkészíteni, és magam is
jelentkeztem misszióba. 1989. október 15-én kerültem Rahóra. A munkámat Pro Urbe-díjjal köszönték meg,
amit Beregszászon kaptam, 2012-ben. 2011 óta pedig a szegedi Szent József jezsuita templom kisegítő lelkésze
vagyok.
– Péter atya, nehéz volt gyökeret verni itthon annyi év után?
Mustó Péter: 1991-ben érkeztem Szegedre, és hamar úgy tapasztaltam, hogy a magyarok a dél-amerikaiakhoz képest nagyon zárkózottak, félnek. A templomba járók nem beszélgettek, és a jezsuitának, akivel Szegeden
együtt éltem, nem volt mondanivalója a számomra. Azt gondolta rólam, hogy kimenekültem a jólétbe; nem
tudta, hogy menekülttáborban éheztünk és évekig megalázottan éltünk. Azt hitte, én csak dőzsöltem Nyugaton,
amíg ő itthon őrizte az igaz hitet. Az volt az érzésem, hogy itt akkor vagyok jó jezsuita, ha elmondom a reggeli
misét, este gyóntatok fél órát, napközben pedig detektívregényeket olvasok. Hivatalosan segédlelkész voltam,
de nem láttam, mi a helyem és a feladatom. Évekkel később tudtam meg, hogy az idősebb magyar jezsuiták
szándéka az lett volna a hazatelepítésemmel, hogy építsem fel az ifjúsági Mária-kongregációt. Leginkább az
egyetemistákkal találtam meg a hangot. Szegeden a fiatalok lelkésze lettem, hívtak lelkigyakorlatokat tartani, és
ezeket elvállaltam az ország különböző pontjain. Legmeghatározóbb szolgálatommá meditációs lelkigyakorlatok kísérése vált.
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Pillanatképek
a szétszóratás idejéből
A kommunista államhatalom 1950 őszén megvonta a legtöbb szerzetesrend működési engedélyét,
ezzel illegalitásba kényszerítve a magyarországi jezsuitákat. Sokaknak el kellett menekülni az országból, s a provincia két részre szakadt. A hetven éve történteket a rend levéltárából és máshonnan származó fényképekkel idézzük fel.

Ortutay Gyula (kultuszminiszter 1950
elejéig)
„Jezsuiták: Kb. 250 rendtag. Hivatalosan se
nem tanító, se nem kolduló szerzetesek. A
kettő között vannak, hogy mindkét típus
privilégiumait élvezhessék. A népi demokrácia szempontjából a szerzetesek között a
legveszedelmesebbek. Kérlelhetetlen ellenségek. Simulékony alattomos emberek”.
(A szerzetesrendek létszámáról 1949.
november 19-én készített összeállítást
Ortutay Gyula, a jezsuitákra vonatkozóan
a fenti kommentárral.)

Darvas József (kultuszminiszter 1950 elejétől) és Grősz József, a püspöki kar elnöke
A kormány, illetve a katolikus püspöki kar részéről ők írták alá az állam és a katolikus egyház
közötti megállapodást 1950. augusztus 30-án. Mivel a püspöki konferencia sokáig vonakodott nevét adni az egyezményhez, és ezzel legitimálni a kommunista hatalmat, Rákosi
Mátyásék többek között a szerzetesrendek meghurcolásával, majd felszámolásával gyakoroltak nyomást a testületre. Törekvésük sikerhez vezetett, a főpapok végül kényszerűen
aláírták a megállapodást, s ezután az állam több-kevesebb sikerrel ellenőrzése alá vonta az
egyházat.
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A Rákosi-korszak ideológusa,
Révai József (jobbra)
a parlamentben 1950-ben
Ez év nyarán hurcolták el házaikból a 63
magyarországi szerzetesrend több mint
11 ezer tagját, szeptemberben pedig az
állam – az iskolafenntartó bencések, piaristák, ferencesek és Szegény Iskolanővérek
kivételével – megvonta az összes többi
szerzetesi közösség működési engedélyét.
Révai a Magyar Dolgozók Pártja Központi
Vezetőségének ülésén 1950. június 7-én
többek között ezt mondta:
„Az ellenség nem alszik Nagykapornakon
sem. A jezsuita apátság birodalmának atompapjai jártukban-keltükben a Szovjetunió,
békénk és népi demokráciánk ellen uszítanak.
A szószékről is arról beszélnek, hogy »messze
az idő, amikor megfordul a világ rendje és
ismét helyreáll a béke«. Mert szerintük vissza
kellene adni a földeket az apátságnak, amit
elvett tőlük a nép hatalma. Ez jelentené hát
a jezsuita uraknak a békét – ismét úr lenni
abban a néhányszáz vagy ezer hold földön.”

Csávossy Elemér SJ provinciális
Az ő elöljárósága idején, 1950 nyarán
oszlatták fel a szerzetesi rendházakat.
Ekkor Magyarországon még 260 jezsuita tartózkodott. A rendtartományt
Csávossy készítette fel a szétszóratás
évtizedeire és a katakombalétre.
A skolasztikusokat egyházmegyei szemináriumokba helyezte el, sejtszerű
csoportokba rendezte a rendtagokat,
és a római jezsuita központtal is tartotta a kapcsolatot.

Mócsy Imre SJ és a kistarcsai internálótábor
emléktáblája
A provincia legnépesebb közössége 1951-re
a kistarcsai internálótábor lett, ahol 23 jezsuita
élt. Itt működött 1949
és 1953 között a tanuló
rendtagok és minden
ide internált teológushallgató számára az
„in carcere” teológiai
főiskola. Az intézményt
Mócsy Imre SJ bölcseleti
doktor, a biblikus tudományok tanára, kiváló
kártyajátékos, sakkozó
és mókamester szervezte meg. A cigaretta- és
vécépapírra rögzített
vizsgajegyeket később a
világ számos egyetemén
elismerték.

Pálos Antal SJ
„Mondom, most én megyek börtönbe,
nem más, hát ez is valami.”
Visszaemlékezése szerint Pálos Antal
jezsuita 1951-ben így fogadta tartományfőnöki kinevezésének hírét,
miután elődjét, Csávossy Elemér SJ-t
letartóztatták. Rendes körülmények között a tartományfőnököt a
Jézus Társasága legfőbb elöljárója,
a generális nevezi ki, nálunk azonban a provinciális – a generális
felhatalmazása alapján – titkos borítékba zárt cédulán tüntette fel
utóda nevét, hogy miután elhurcolják, a rendtartomány tovább
működhessen. Pálos Antal SJ is megjárta a kommunisták börtönét,
eltökéltsége ugyanakkor a magyar jezsuiták történetének kritikus
pillanatában járult hozzá ahhoz, hogy a Jézus Társasága idehaza
túlélje a kommunizmust.
Petruch Antal SJ

Rabosított jezsuitákról készített börtönfotók
az ötvenes évekből

417 	1950 őszén a magyar rendtartományban élő

Faragó László SJ

jezsuiták száma (ebből 260 fő tartózkodik
idehaza, a többiek addigra külföldre szöktek)

250	
A szerzetesrendek szétszóratása előtt
ennyi jezsuitát hurcoltak el

67 	A szocializmus éveiben ennyi jezsuitát
ítéltek börtönre

1000+ 	Összesen ennyi év szabadságvesztést kaptak
280	
Ebből ennyi esztendőt töltöttek le
1972 	Ekkor szabadult az utolsó rendtag,
Rózsa Elemér SJ
Palánkay Tibor SJ
Luzsénszky Alfonz SJ
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Segédmunkás jezsuiták
Az itthon maradt jezsuiták közül többeket betanított munka végzésére
kárhoztattak. Kovács Jenő SJ (a képen kutyával) a Széher úti kórházban
dolgozott, itt készült a mellékelt felvétel a Nem lődörgünk! táblával. Az atya
az intézmény kertjében titokban képezte a novíciusokat, gyóntatott, lelki
beszélgetéseket tartott.
Morlin Imre SJ az ötvenes években sokfelé kulizott, többek között a Mezőgazdasági Segédipari Vállalatnál betanított segédmunkásként. És amint
igazolványa mutatja, szakszervezeti tag is volt.
Bálint József 1952-től házimunkás volt a váci szociális otthonban, fát vágott,
szenet lapátolt, zsákolt. „Olykor bizony magamnak kellett húznom végig a
városon a nem egyszer öt mázsával megterhelt kiskocsit.”

Reisz Elemér
SJ 1950-ben
Rómában
A külföldre
menekült
jezsuiták
továbbra is a
magyar rendtartományhoz
tartoztak,
a provincia
azonban két
részre oszlott: a hazai
rendtagokat
tömörítő Sectio I.-re és a külföldön
élő honfitársaikat összefogó Sectio
II.-re. Utóbbi elöljárójává a generális
1949 decemberében P. Reisz Elemért
nevezte ki viceprovinciálisi minőségben, de provinciálisi joghatósággal.
A Sectio II. megszilárdulását jelzi,
hogy elöljárójának rendi megnevezése 1977 után immár provinciális. Így
az a helyzet állt elő, hogy egy magyar
rendtartomány létezett két sectióval,
két provinciálissal.
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Tüll Alajos SJ,
az egyik
legnehezebb sorsú
jezsuita
1949-ben csukták
le a fiatal rendtagok
külföldre menekítése
miatt. 1951-ben a váci
fegyintézetben raboskodott, egy szabotázsra vonatkozó
feljelentés következtében borzasztóan megkínozták:
„Egy hónapig minden másnap 6 órás kurtavas. A gúzsba kötöttek ordítását az egész épületben lehetett hallani a harmadik emeletig. Nagyon fájdalmas. Az első
két órában az egész vérkeringés átállítódik. Másokat
is kikötöttek, de csak rövidebb ideig. Minden másnap
és minden alkalommal hat óra hosszat egyfolytában
általában senkit.”

Morel Gyula SJ átszökik a határon
Mivel Magyarországon a kommunista diktatúra miatt egyre kevésbé volt biztosítható a fiatal jezsuiták
képzése, a rendi vezetés azt javasolta, hagyják el
az országot. Az 1948 és 1957
között zajló emigráció során
több mint 130 rendtag távozott külföldre, olykor kalandos
körülmények között. Többen
a zöldhatáron szöktek át, de
voltak, akik az Arlberg Orient
Expressz hálókocsijának akkumulátordoboza és a kocsipadló
közötti 40 centis résbe bújva
jutottak ki az országból.

„Munkájuknak soha nem lett volna
foganatja, ha nincs mögötte a szenvedő
magyar provincia könnye, vére, izzadása. Egy provincia vagyunk, egy Isten
áldotta provincia gazdag múlttal és
sokat ígérő jövővel.”
P. Horváth Tibor
Az évtizedekig Japánban misszionáriuskodó Nemeshegyi Péter SJ (balra)
II. János Pál pápával
A külföldön dolgozó jezsuiták meghatározó szerepet játszottak az emigráns magyarság
lelkipásztori ellátásában, és komoly elismertségre tettek szert azon országok katolikusai között is, ahol éltek. A rendszerváltozás előtt a távolból is szolgálták, szellemileg és
anyagilag támogatták a magyar egyházat, és 1990 után számosan haza tudtak térni, s
hozzájárultak a magyar rendtartomány itthoni újjászületéséhez. A kommunista uralom
idején a külföldi magyar jezsuiták léte erőt adott az egyre idősödő itthoni jezsuitáknak,
hogy lehet még remény az újrakezdésre, a külföldiekben pedig ott élt a tudat, hogy az
otthoniak kereszthordozása hozzájárul az ő apostoli sikereikhez.

Kedves Barátaink, Támogatóink!

A Jézus Társasága Alapítvány (JTA) kuratóriuma júniusi ülésén zárta a 2019-es évet. A visszatekintés
során hálatelt szívvel gondoltunk támogatóinkra, barátainkra, akik adományaikkal hozzájárultak
céljaink megvalósításához.
A JTA a magyarországi jezsuiták kulturális, oktatási, nevelési, szociális, ifjúsági- és pasztorációs tevékenységét
támogatja. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy visszajelzést adjunk jótevőinknek, hiszen értékteremtő tevékenységünk az Önök jóvoltából ismét nagymértékű támogatást kapott. 2019-ben alapítványunk bevétele 40,5 millió
forint volt, melynek közel 90 százaléka magánszemélyektől érkezett. Ennek jelentős része belföldi és külföldi
adományokból, kisebb hányada a személyi jövedelemadó egy százalékából származik, további 10 százalékot
pedig a pályázatokon elnyert bevételek tettek ki. Részletes beszámoló az alapítvány gazdálkodásáról:

jta.jezsuita.hu/rolunk/atlathatosag

Az előző évben a MIND lapszámaiban meghirdetett három célra olvasóink összesen 4,7 millió forintot adományoztak. Tavasszal a rászoruló lelkigyakorlatozókat támogató Életrendezés Alap számára kértünk segítséget, ehhez 2,2 millió forinttal járultak hozzá. Őszi kezdeményezésünk keretében a miskolci Fényi Gyula
jezsuita gimnázium digitális eszközfejlesztésére érkezett 1,6 millió forint, a téli gyűjtés célja – a médiaapostoli
küldetés elősegítése új kommunikációs lehetőségek létrehozásával – az év végéig 0,9 millió forint adományt
kapott. Az összegeket a 2019-es év zárásakor cél szerinti felhasználásra átadtuk intézményeinknek.
Támogatói forrásból tudtunk 1,2 millió forint összegben hozzájárulni az afrikai jezsuiták Zimbabwében végzett missziós tevékenységéhez. A tanuló rendtagok számos projekt keretében segítik az ottani, nehéz sorban
élő embereket, akiknek helyzete a gazdasági válság, az aszályok és a koronavírus következtében még inkább
súlyosbodott.
A jövőben is köszönettel fogadjuk támogatásukat a jezsuiták sokrétű apostoli munkájához; legyen Ön is szolgálatunk részese, és támogassa küldetésünket! Kérjük, anyagi lehetőségeihez mérten juttassa el adományát a
Jézus Társasága Alapítvány számlájára a mellékelt csekken vagy banki átutalással „adomány” megjegyzéssel.

Számlaszám: 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.
Baráti üdvözlettel:
András Attila SJ ökonómus
Jacsó Annamária forrásfejlesztő
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„Sajgó most
jött haza,
kérdezd
meg őt!”

Fotó: Orbán Gellért
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Sajgó Szabolcs SJ a hetvenes években egyházmegyés papként kezdte Magyarországon, majd – akkori szóval – disszidált. Először Belgiumba ment, onnan pedig jezsuitának Kanadába. A rendszerváltás ismét itthon, az épp harminc éve újjáalakuló rendtartomány ügyes-bajos dolgainak intézése
közepette találta. Interjú nagy idők nagy tanújával.
Pásztor Péter

– Majdnem egy évet töltöttél Belgiumban, mielőtt 1982-ben beálltál jezsuitának. Hogyan indult ottani életed, és mit csináltál ez idő alatt?
– A megérkezéskor menekültstátuszért folyamodtam. Az eljárás során elég volt arról a hátrányos megkülönböztetésről beszélni, amit akkoriban sok hívő átélt Magyarországon; fölkínáltak egy rövidített utat, de nem akartam könnyítést azért, mert pap vagyok. Át akartam élni azt, amin mindenki más átmegy. Gyakran eszembe jutnak
akkori tapasztalataim, különösen a Jezsuita Menekültszolgálat rendi felelőseként. A leuveni katolikus egyetem
Muzslay István SJ vezette kollégiumában laktam, vallásfilozófia órákra jártam, szabadidőmet pedig a trappistáknál töltöttem, hogy megismerjem őket. Amikor aztán letelt az élethivatásomról szóló döntés előtti fél év várakozási idő, amit még Magyarországon szabtam magamnak, elmentem tíz napra a luxemburgi bencés monostorba
imádkozni. Mit ad Isten, ott találtam Jálics Ferenc jezsuita atyát egy csoport fiatallal. Átbeszéltem vele a hivatásomat, és máig tartó barátság kezdődött köztünk.
– Az ő személyén kívül mi fogott még meg a rendben?
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– Kamaszként ateista lettem. Tizenhét évesen aztán volt egy mély belső tapasztalatom, amitől megváltozott az
életem. Arra gondoltam, ha olyan a világ, amilyennek megtapasztaltam, akkor erről beszélnem kell másoknak. Már a
szemináriumi évek alatt foglalkoztatott a szerzetesség és a misszió. Magyarországon akkor csak kifejezett tanítórendek létezhettek, de az az élet nem vonzott. Szent Ignác élete viszont megfogott. Az ignáci lelkiség rugalmassága,
hogy mindenkinek a saját értékeit kell megtalálni és abban növekedni, szolgálni – ezt a magaménak éreztem.
– A jezsuita létet Kanadában kezdted, ugyanis ott volt az 1950-ben kettészakadt magyar rendtartomány külföldi, Sectio II.-ként ismert részének noviciátusa. Milyen volt az a világ?
– Az emigráció talán már akkor is legnagyobb plébániáján, Torontóban 4-5 magyar jezsuita működött. Kanadában létezett még másik hat, magyar jezsuiták által vezetett egyházközség, így erős támogatottságunk volt a hívek
körében. A Nemesszeghy Ervin SJ vezetésével működő noviciátusban többen voltak a Délvidékről, az anyaországból, egyvalaki pedig már az emigrációban született, Clevelandben. Én 1982. július 31-én érkeztem Brüsszelből Torontóba, pár órával a Japánból érkező Nemeshegyi Péter SJ atya előtt, akinek valamiért órákig kellett várakoznia éjjel
a reptéren. Amikor rátaláltunk, egy padon üldögélt csukott szemmel, mosolyogva. Kérdeztem, nem bosszantotta-e
a helyzet. „Dehogy! Kaptam időt imádkozni!” Ez egész szerzetesi próbaidőmre megadta az alapot.
– Mi volt az első feladatod jezsuitaként, és mi 1990 után, az idehaza újjáalakuló rendben?
– A Szív újság és egyéb rendi kiadványok felelőse lettem, lelkigyakorlatokat vezettem, 1990-ben pedig A Szív
hazatelepítése miatt tértem vissza.
– Miután disszidáltál, mikor látogattál haza először?
– 1988 augusztusában. Barátaimmal a lakiteleki ellenzéki találkozóra menet akkor még a régi dolgok jöttek szembe: sűrűn igazoltató rendőrök, félelem, bizonytalanság.
– Az emigrált és az itthoni magyar jezsuiták 1990-ben egyesültek. Mennyire volt más a két világ?
– Az itthoniak hagyományosabb egyházban éltek, hátrányos megkülönböztetést, esetenként üldözést szenvedve. Fontos fejlemény volt, hogy az egyház a nyolcvanas évek elején lelkigyakorlatos házat nyithatott Leányfalun,
s Lékai László bíboros a jezsuitákat igyekezett bevonni a vezetésébe. Ezért vezetőképzés okán/ürügyén Rómába
küldött hivatalosan nem létező jezsuitákat, akik a tanulási idő alatt igyekeztek bejárni a világot. 1989 nyarán volt egy
nagy találkozónk Münchenben, ott kezdtük megtervezni, ki mit fog csinálni. A rendtartomány magyarországi része,
a Sectio I. provinciálisa, Morlin Imre SJ itt fogalmazta meg, hogy olyan helyzetben vagyunk, mint a Duna a Szentendrei-sziget körül: a sziget tetején a folyó kettéválik, utána egyesül, s újra egy lesz. Az összefolyáskor kialakulnak
örvények, de aztán a sodrás lecsendesedik.
– Végül hivatalosan mikor jöttél haza?
– 1989-ben a rendi vezetés azt javasolta, várjak még egy-két évet. Azt válaszoltam, hogy most kell bekapcsolódni
az új indulásba, nem lenne jó várni. Másodszor már a budapesti szerkesztőség felállításának szándékával jöttem
1989 júniusában Nagy Imre újratemetésére, hivatalos meghívással. A sok külföldi díszvendég egyikeként a Hősök terén, majd a temetőben érzékeltem közvetlen közelről a változásokat. Harmadik jövetelem már a hazatelepedés volt
1990 január elején. A Nyugati pályaudvarnál lakott Morlin Imre SJ akkori provinciális. Január 17-én költöztettem át a
Mária utcába, s ekkor a lelkemre kötötte: „Szabolcs, írd be a naptáradba, hogy a magyar jezsuita provinciális a mai
napon tér vissza oda, ahonnan elűzték negyven éve.” Az ő lakása lett A Szív szerkesztősége. A nyomdával bajban
voltunk, mert az elfogadható ár több mint tízszereséért akarták vállalni a munkát. Végül a költségeket mindenféle
trükkel leszorítottam, így a 30 ezer példányban megjelenő lap egy példányát 24 forintért lehetett megvenni. Két év
múlva költöztettem át a szerkesztőséget és kiadóhivatalt a Sodrás utcába, ahová nemsokára megérkezett Ausztriából a Távlatok folyóirat és Rómából Szabó Ferenc SJ. A torontói szerkesztőséget egy évig megtartottam, hátha
mégse sikerül olyan jól az a rendszerváltás. Az Európán kívüli rendeléseket ott nyomtattuk és postáztuk az októberi,
taxisblokádnak nevezett események utáni konszolidációig.
– A jezsuiták új intézményei közül a Szent Ignác szakkollégium története a rendszerváltozásig nyúlik vissza. Hogy kerültél az élére?
– A kollégium szervezését a Szent Márton Alapítvány kezdte 1990-ben. Forrai Tamás, a főszervező jelentkezett
jezsuitának, és kereste, melyik rendnek adhatná át az alakuló intézményt. Nem vállalta senki, aztán Morlin Imre SJ-től
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kapta a tippet: „A Sajgó most jött haza, kérdezd meg őt!” Gondoltam, aludni és misézni valahol
fogok, délután-este mehetek a kollégiumba, reggel pedig vissza a szerkesztőségbe. Elvállaltam.
– Te kezdtél először foglalkozni a Szentjánosbogárral is. Hogy talált meg a közösség?
– Mindjárt 1990 januárjában bekopogott hozzám Dunakesziről a pár évvel korábban alakult
helyi gyerekklub. Hasonlóan gondolkodtunk, így A Szív gyermek- és ifjúsági rovatát átkereszteltem Szentjánosbogárnak, és meghívtam a bogaras szülőket rovatszerkesztőnek. A lap által egy
jó helyi kezdeményezés országossá válhatott. Fél év alatt olyan sok fiatallal kerültem levelezésbe
az egész országból, hogy nem bírtam egyedül, ezért a rovat interaktív részét a Jankovics házaspárnak adtam át. Hamarosan elkezdtük szervezni a gyerekek számára az országos A Szív Szentjánosbogár nyári lelki napjait. Az első 1991-ben háromnapos tábor volt, a második már ötnapos,
mindkettő Dunakeszin. Regnumi, cserkész- és taizéi múltam, valamint a jezsuita spiritualitás sokat segített, amikor kidolgoztuk a szentjánosbogaras táborokat és pedagógiát. Káplánként több
településen működtem a hetvenes években, mindenhol jó kapcsolatom maradt, A Szívvel is
állandóan terjesztőúton voltam. Így a harmadik bogártábort már nem a dunakeszi bölcsőben,
hanem Szécsényben tartottuk. A táborok száma hamarosan évi tízre emelkedett, és kétszáz
körüli településen jártunk már legalább egyszer. Megöregedvén pár éve adtam át a közösség
lelki vezetését Koronkai Zoltán SJ rendtársamnak.
– Az új kezdeményezések mellett 1990-ben az volt a kérdés, mi
legyen a régi jezsuita intézményekkel. Mi alapján dőlt el egyiknek-másiknak a sorsa?
– 1991-ben megjelent a törvény a volt egyházi ingatlanok helyzetének
rendezéséről. A visszaigényléssel engem bízott meg a provinciális. Keveset
tudtunk elérni, hiszen abban az időben sokan akartak kisebb-nagyobb vagyonra szert tenni, akár a törvény ellenére. Több ingatlant valamilyen helyi
jó célra akartunk biztosítani, sikertelenül – például Dunakeszin a Szentjánosbogaraknak vagy Kalocsán a volt gimnáziumunknak. De volt, amit sikerült:
egyik volt ingatlanunk Kaposváron az egyházmegyéé lett, egy másik Nagykapornakon pedig a helyi önkormányzat idősotthonaként működik. Ma ott
csak a temető őrzi az emlékünket 22 jezsuita sírral. Az egyik fejfa különös
feliratát hadd említsem: „Anonymus SJ.” Így: Anonymus...
– Nagy fejtörést jelenthetett az iskolák kérdése.
– Valóban. A hazatértek között több tanár vagy professzor akadt. Egy
időben az egész Társaságban a Sectio II. rendelkezett arányaiban a legtöbb
magasan képzett rendtaggal. Ennek egyik oka Varga Andor SJ provinciális
bölcsessége volt: a nincstelen Sectio II.-be kimenekült magyar rendtagok
taníttatását éveken át olyan rendtartományokkal fizettette, amelyeknek
szükségük volt képzett jezsuitákra. Egyes provinciákban, például az argentinok, a chileiek vagy a kanadaiak máig hálásak a magyaroknak, hogy
nagyszerű jezsuitákat kaptak „szinte ingyen”. Miután a Miskolcra tervezett
gimnázium tervétől a bencések visszaléptek, Seregély István egri érsek Nemesszeghy SJ Ervin provinciálist kérlelte, hogy a jezsuiták vállalják el az épülő gimnázium vezetését. Sok rendtag nem tartotta reálisnak a vállalást, de
amikor megszületett a pozitív döntés, mindenki felzárkózott mögéje: ha már belevágunk, akkor legyen jó iskola.
A volt kalocsai és pécsi gimnáziumunk folytatásának tervét ezzel feladtuk.
– A jezsuiták lelkigyakorlatos házát, a zugligeti Manrézát nem sikerült visszaszerezni, mivel évtizedekig fegyveres testületek székeltek benne – ma a Nemzeti Nyomozó Iroda főhadiszállása.
A rend ennek fejében kapta meg a később hasonló névre keresztelt, sokáig általad vezetett dobo-
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gókői ingatlanegyüttest. Hogyan lett a jezsuitáké pont Kádár János egykori villája?
– 1993 januárjában megkeresett Antall József miniszterelnök személyi titkára, akit én eskettem és aki
tudta, hogy a volt Manréza sorsáról tárgyalok. Figyelmembe ajánlotta a gazdát kereső egykori pártvagyont
Dobogókőn. Felmentem megnézni a Kádár-villát, a
kormányőrségi épületet és a pártüdülőt, majd elindultak a tárgyalások, és csereingatlanként júniusban
megkaptuk a komplexumot. Életem legnehezebb
éve kezdődött: minden hajnalban felmentem Dobogókőre, délig ott voltam, utána siettem a szerkesztőségbe, este pedig vissza a kispesti Szent Ignác
kollégiumba. 1994-ben átadtam A Szív felelősségét
Nemeshegyi Péter SJ atyának, a kollégiumét pedig
Vértesaljai László SJ-nek. A Manréza négy épülete 15
évig összetartozott, a lelki és a konferenciaközpont
szükség szerint segítette ki egymást. Például a működés első évében a Hit és Fény 220 fős, Jean Vanier vezette
egyhetes lelkigyakorlatára még a szomszédos belügyminisztériumi üdülő színházterme is lelki célt szolgált,
vagy 1996-ban a Nemzetközi Pax Romana konferenciájára és közgyűlésére 52 országból érkezett 170 fő még a
Nimród szálló sok szobáját is belakta. A hazai és nemzetközi ökumenikus találkozók között kimagaslik a lutheránus-katolikus nemzetközi teológus vegyesbizottság egyhetes elvonulása Walter Kasper bíborossal. A kortárs kultúrával való párbeszédet jól jelzi a Manréza Galéria közel ötven képzőművészeti kiállítása, a vallásközi
párbeszédet az Együttműködő Vallások Kezdeményezése (URI) világszervezetnek dobogókői konferenciája.
2008-ban új időszak kezdődött a Manréza életében. Torontóban hirtelen nagy szükség lett egy magyar jezsuita plébánosra, és a provinciális javaslatára kanadai állampolgárként természetesen vállaltam a küldetést. Így a
35. Általános Rendgyűlésről, ahol a provincia küldöttje voltam, szinte egyenesen a Szent Εrzsébet plébániára
indultam. De az már egy másik történet.
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Pillanatképek
az újraegyesülés idejéből
Négy évtizednyi szétszóratás után 1990 októberében egyesült a magyar jezsuiták két részre osztott rendtartománya, az otthoniakat tömörítő Sectio I. és a külföldön élőket összefogó Sectio II.
Az egykor történteket korabeli és későbbi fényképekkel idézzük fel. Összeállításunkban a harminc
évvel ezelőtti fejleményekre szorítkozunk, így csak utalásszerűen térünk ki a következő esztendőkben indult kezdeményezésekre, intézményekre.

Nemesszeghy Ervin SJ
1990. október 19-én a budapesti Jézus Szíve-templomban
került sor Nemesszeghy Ervin SJ
provinciálisi beiktatására, a
jezsuita rend legfőbb elöljárója, Peter-Hans Kolvenbach SJ
jelenlétében. Ezzel egyesült a
Magyarországon (Sectio I.) és a
külföldön élő (Sectio II.) jezsuiták
negyven esztendeje párhuzamosan működő, a rendszerváltozáskor 68, illetve 96 fős közössége. A
következő években 25-en jöttek
haza, a többiek életkoruk, egészségi állapotuk vagy a külföldön
végzett szolgálatok jellege miatt
nem tudtak visszatérni.

Nemes Ödön SJ
„Amikor 47 év után végleg hazajöttem Magyarországra,
nem hittem volna, hogy akarati és értelmi síkon valami
teljesen világos, de érzelmi síkon nem működik. Öt évig
minden éjszaka azt álmodtam, hogy Japánban vagyok.
Nappal is fura dolgok történtek. Értettem a szavakat,
amiket mondtak, csak azt nem, hogy mi van a hátterükben. Japánban megtanultam a szavak
mögé látni, ami itt
nem ment. (…) Jó pár
év kellett hozzá, hogy
belejöjjek a magyar
kommunikációba.”
(Nemes Ödön SJ a
Szabadon, örömmel,
szeretettel című
2008-as kötetben.)

Morlin Imre SJ
A külföldön élő és a hazai jezsuiták közösségének egyesülése nem volt feszültségmentes, hiszen a különböző élettapasztalatok más-más látásmódot eredményeztek. Az itthoniak számára a hazatértek túl magabiztosnak és modernnek tűntek,
világlátott társaik viszont a vasfüggöny bezártsága következtében a hazaiakat túl
konzervatívnak, klerikálisnak gondolták. Ezek a feszültségek néhány év alatt eloszlottak; ahogy Morlin Imre SJ fogalmazott, a Sectio I. és a Sectio II. egyesülése olyan
volt, mint a Duna két ágának találkozása a Margit hídnál (más források szerint a
Szentendrei-szigetnél): kavarog, örvénylik, forog minden, majd az áramlatok összekapaszkodnak, és a víz kisimul. Időközben aztán kialakult egy harmadik ág is, a rendszerváltás után belépett fiatalok folyama, akik számára mindkét csoport inspiráció
forrása volt.
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A Magyar Távirati Iroda 1989-90-es, jezsuita vonatkozású híreiből
 „1989. február 23. – Császár György jezsuita missziós testvér 49 éve él Kínában, 81 éves,
negyven éve áll a betegek szolgálatában. Amikor hallott az erdélyi menekültekről, ruhagyűjtési akcióba kezdett. Pénzt nem tud küldeni, írja, de összeállított három 20 kilós és
egy 15 kilós ruhacsomagot, főleg meleg ruhákat.” (Interjú Gyulay Endre szegedi püspökkel.)
 „1989. július 25. – A pécsi közvélemény nagy része úgy látja, hogy az utcanév-reformátorok »jó magyar szokás«
szerint átestek a ló másik oldalára. Amilyen hiba volt például negyven éve eltörölni az egyházi jellegű utcaneveket, olyan túlzás most válogatás nélkül visszaállítani őket. A javasolt új utcanevek egynegyede ugyanis ilyen, s
nagyon sokan nem értik, miért kellene visszakeresztelni a Bem utcát Irgalmasok utcájára vagy a Székesfehérvár
utcát Jezsuita utcára.”
 „1990. november 21. – A leányfalui Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban megkezdődött a magyar anyanyelvű
püspökök négynapos lelkigyakorlata, amelyet Őrsy László jezsuita professzor, a Washingtoni Katolikus Egyetem
tanára vezet.”
A Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház Leányfalun
A magyar jezsuiták „hármas csodaként” tekintettek a leányfalui lelkigyakorlatos házra, melynek megnyitását a kis lépések politikája jegyében Lékai László bíboros érte el 1983-ban. Csodának tartották, mert
létrejöhetett, és azért is, mert a Jézus Társasága néhány tagja legálisan
működhetett benne. Az állam megengedte, hogy hat jezsuita kettesével
Rómába utazzon, és lelkigyakorlat-adói képzésen vegyen részt. Csodának
tekintették azt is, hogy a ház a több évtizedes ateista propaganda ellenére folyamatosan megtelt lelkigyakorlatozókkal. A leányfalui szolgálat
hamarosan a Sectio I. legfőbb, sőt a Sectio II.-vel közös munkaterületévé
vált. 1983 és 1988 között ugyanis 19 itthoni és 13 külföldről hazalátogató
jezsuita tartott rendszeresen lelkigyakorlatokat, összesen 13 ezer embernek. Az intézménynek 1997-ig jezsuita igazgatója volt (Hevenesi János SJ),
majd szerepét fokozatosan vette át a dobogókői új Manréza.
Jezsuiták a pannonhalmi otthonban
Az 1990 előtti negyvenéves időszak joggal mondható szétszórattatásnak, mert a hazai, de a külföldi magyar jezsuiták sem
élhettek együtt. Utóbbiak az olyan kivételektől eltekintve, mint a
New York-i Fordham Egyetem vagy a torontói plébánia, tartoztak
ugyan jezsuita közösséghez, de nem magyar rendtársaikéhoz. Az
itthoniak plébániákon vagy magánlakásokban egymástól távol
éltek, kivéve a pannonhalmi idősotthont, mely
annak idején Közép-Európa legnagyobb jezsuita közössége volt. Az
egyesült provincia elöljárójának ezért egyik első
feladata a rendtársak
magyarországi rendházakba való összegyűjtése
volt. Ehhez először megfelelő épületeket kellett
biztosítani, így az első
öt év az ingatlanvisszaigénylések, -felújítások
és az építkezések jegyében telt.

A szegedi dóm
Az újrakezdés során kulcsfontosságú volt a rendi utánpótlás
megszervezése. 1989 szeptemberében nyílt meg a noviciátus
Hódmezővásárhelyen, majd az
intézmény 1991-ben Szegedre,
a szemináriumba költözött;
2002-ben önálló épületet
kapott, és a városban működött egészen 2006-ig. Az ifjú
rendtagok 2007-2009 között
külföldön, 2009-2016 között
Dobogókőn, illetve a budai
Sodrás utcában készültek hivatásukra, 2016 óta pedig külföldi
noviciátusban tanulnak.
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Kelényi Tibor SJ a pesti Jézus Szíve-templomban
Mivel a Jézus Társaságát más szerzetesrendekkel együtt 1950-ben
betiltották, a rend zászlóshajójának számító Jézus Szíve-templomban sokáig egyházmegyés vagy más szerzethez tartozó papok
szolgáltak. Hasonlóan Kelényi Tibor SJ-hez, aki a szocializmus
idején titokban volt jezsuita, hol segédmunkásként, hol számkivetett lelkészként különféle plébániákon. Lékai László bíboros aztán
1986-ban kieszközölte, hogy az esztergomi egyházmegyében a
haláleset vagy nyugdíjazás miatt vezető nélkülivé vált egykori szerzetesi templomokba rendtagokat nevezzenek ki lelkipásztornak. P.
Kelényi abban az évben lett a Mária utcai templom igazgatója, majd
a jezsuiták 1989-ben hivatalosan is visszakapták az épületet. Hasonlóan a rend szegedi, illetve kispesti, hódmezővásárhelyi és kalocsai
templomához – utóbbi három helyről azóta a Társaság visszavonult.

Az akkor éppen Montrealban szerkesztett
A Szív 1957 februári címlapja
A rendszerváltozáskor több külföldön működő jezsuita mű, egység vagy
kezdeményezés is Magyarországra települt. A főszerkesztő Sajgó Szabolcs SJ
hazajövetelével 1990 januárjában a jezsuiták A Szív című folyóirata is
visszatért, és a szerkesztőség 1992-től a Sodrás utcai rendházban kapott
helyet. Ugyanitt készült 1992-től a Távlatok folyóirat, mely a korábban
Ausztriában szerkesztett Szolgálat utóda volt; szintén a Sodrás utca fogadta be a jezsuiták OCIPE (Office Catholique d’Information et d’Initiative
Pour l’Europe) néven működő Európa-irodáját és Európai Szemmel című
folyóiratát. András Imre SJ pedig 1992-ben a budai rendházba tette át az
addig Bécsből tevékenykedő, immár Kerkai Jenőről elnevezett Egyház
szociológiai Intézet székhelyét.

A Szent Ignác Szakkollégium Kispesten
Több mai jezsuita intézmény története nyúlik vissza a
rendszerváltozás idejére, de a provincia egyik legrégebbi
apostoli műve a Szent Ignác Szakkollégium. A 48 fővel
induló intézményt a Szent Márton Alapítvány hozta
létre 1990-ben Kispesten az egykori munkásőr laktanya
épületében, és fokozatosan, hivatalosan 1999-ben vált
a rendtartomány apostoli művévé. Azóta a józsefvárosi
Horánszky utcába költözött, de küldetése változatlan:
keresztény értelmiségieket nevelni „az igazságosság
szolgálatára, a szolidáris társadalom építésére az értelmi
képzés, a szaktudás erősítése, a pszichológiai érettség, a
morális és közösségi életvitel, a társadalmi érzékenység
és a lelkiség elmélyítése révén”.
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„A kulcsszó: összhangzat”
Vízi Elemér SJ tartományfőnök a nyáron Alakszainé dr. Oláh Annamáriát nevezte ki a provinciaközpont ügyvezetőjének, a Curia és az egyes szervezeti egységek munkájának koordinálására, felügyeletére. A régi-új kollégát azon kérdések alapján mutatjuk be, amelyeket a rendtartományból
Bartal Attila, Búsné Papp Judit, Goda Eszter, Mércz András, Robotkáné Benkeházi Tímea, Sándor
Eszter, Siptár Dániel, Szalma Balázs, Szokol Réka és Szőnyi Szilárd fogalmazott meg neki.

– Ki volt az első jezsuita, akivel találkoztál, és mire emlékszel vele kapcsolatban?
– Horváth Tibor SJ atya, aki a gimnáziumunk alapító igazgatójaként érkezett hozzánk Miskolcra. Törékeny alkatú,
mégis tiszteletet parancsoló, tudós jezsuitaként felejthetetlen benyomást tett ránk. Ő volt az élő híd a múlt és a
jövő között: a szétszóratásból érkezett, az új generációnak példát adni és utat mutatni jött haza.
– Mi volt az első munka, amelyben jezsuitákkal dolgoztál együtt?
– Jezsus szülőként minden kezdeményezéshez kezdettől fogva odatettük magunkat. Férjemmel közösen nagy
örömmel építgettük a gimnáziumot – elsősorban a közösségeket. Aztán amikor az iskola kinőtte a kollégiumot,
az új épület építésénél már konkrétan – hivatalból – is segíteni tudtam; ezt lehetővé tette az akkor viselt tisztségem. (Lásd keretesünket az életpálya főbb állomásairól – A szerk.)
– Van-e a kedvenc korszakod, amelyikbe szívesen visszamennél, illetve a jezsuiták történetéből
létezik-e kedves momentumod, személyiséged?

35

TÁRSAK A KÜLDETÉSBEN
– A jezsuitákkal közös 27 évünk alatt sok élmény adódott és számos mély emberi kapcsolat szövődött. Ha
kiemelek valamit, az a kezdetekben megtapasztalt lelkesedés és tanulás. Nekünk, szülőknek természetes volt,
hogy „beiratkozunk” a felnőtt katekézisre, amit az idősebb jezsuita atyák személyes kíséréssel tartottak nekünk.
Nagy nevek. Ma már kevesen vannak közöttünk; Csókay Károly SJ atyát a leghosszabb idő óta mondhatom –
túlzás nélkül – atyai jó barátunknak. Hiányoznak, akik elmentek, gyakran idézem őket családban, baráti körben.
Azt viszont örömmel tapasztalom, hogy az új nemzedékből is sok színes egyéniség nőtt ki, többekkel baráti lett
a kapcsolat – ma már nem is ők a legfiatalabbak.
– Mennyire nehéz felsővezetőként dolgoznod? Jobban meg kell-e harcolnod az autoritásért, mint
férfi kollégáidnak, és vannak-e „női erősségek”, amelyeket be tudsz vetni?
– Ez a kérdés egészen az utóbbi időkig fel sem merült bennem. Legutóbbi munkahelyemen azonban megtapasztaltam, milyen az, amikor a számbéli többségben dolgozó női munkatársak közül gyakorlatilag senkit nem
engedtek felsővezetővé válni. Én kivétel voltam. Igenis létezik különbségtétel, de minden lánynak, asszonynak azt
üzenem, ne foglalkozzon ezzel! Hiszek abban, hogy az emberi minőség nem azon múlik, hogy milyen neműnek
teremtett bennünket a Jóisten. Én tudok csak női és csak férfi közegben is dolgozni, de legjobban ott, ahol mindkét nembéli erősségek jelen vannak. A legtöbb nő ereje a többfelé figyelés, az aprólékos részletek érzékelése, az
érzelmek elfogadása a munkában. Ezekre szükség van a sikerhez egy munkahelyen.
– Korábban azt nyilatkoztad, sokszor csak késő este jutottál haza a munkából, és volt, hogy napi
16 órát dolgoztál. Hogyan tudtad összeegyeztetni az anyaságot és az impozáns szakmai karriert?
– Én nem érzem impozánsnak az életutamat. Inkább változatosnak. De ez nem az én érdemem: a rendszerváltás előtti válságos években lettem nagykorú munkavállaló, ez aztán mindent meghatározott. A családom
nagyon támogató volt, inspiráltak, segítettek, együtt küzdöttünk meg mindenért. Sokat átvállaltak tőlem, amit
mások talán nem kapnak meg, úgyhogy szerencsésnek mondhatom magam. Azért ne gondoljátok, hogy a
munkaterhelés miatt nem volt sokszor lelkiismeret-furdalásom! Ezt az érzést a fiaim úgy fogalmazták meg: semmiképpen nem lesznek közgazdászok, mert nem akarnak éjjel kettőig dolgozni. Nem is lettek azok, mindketten
jogászok. És elég sokat dolgoznak. Hm…
– Korábban említetted, hogy a munkahelyen fontos számodra
a harmónia. Mi az a három dolog, ami segít, illetve gátol önmagaddal, a családoddal, a környezeteddel harmóniába kerülni?
– A kulcsszó az összhangzat. A harmónia zenei értelmezése segít ebben eligazodni. Minden hangnak megvan a helye az akkordokban. Bármi
történjék is velünk, meglelhetjük az összhangot. Csak ne feledjük el, hogy
a hangokat nem mi találtuk ki: készen kaptuk őket odafentről. Ha kapkodok, ha nem figyelek a helyre, ha többet akarok, mint kellene, hamis lesz a
hangzás. Segít a csend, segít a rend, segít az odafigyelés.
– Mottód: „Több mint munkahely.” Mit jelent ez személyesen
neked, és egy munkahely mitől lehet több mint munkahely?
– Attól, hogy emberként, jóindulattal figyelünk egymásra. Ritkul ez ma,
de ne mondjunk le róla!
– „Mindent itt hagyok, mit Miskolc adhatott”? Milyen érzelmeket vált ki belőled ez az idézet?
– Az Edda együttes megalakulása a 70-es évek elején fordulópontot
jelentett az életünkben. Két családtagom is alapítója volt, aminek a szüleim nem nagyon örültek. Később összeházasodtak, abbahagyták az aktív
zenélést. A szüleim engem kifejezetten féltettek a koncertektől – ezzel sikerült elérni, hogy tinédzserként rajongjak a zenekarért. Ez a dal minden
miskolcinak fontos, érdemes megnézni, ahogyan egy otthoni koncerten
az emberek ma is reagálnak rá. Különben miskolcinak lenni életérzés. A miskolci jezsuita gimnázium udvarán
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Eszemben sincs elhagyni a Várost,
NÉVJEGY
nem is tudnám. A munka elszólít,
1983: 	közgazdász diploma a Marx Károly Közgazdaságtudományi
Egyetemen
de Miskolcon vagyok otthon.
1983:
az Állami Fejlesztési Bank elemzője
– A miskolci Cardinal Mind1984-1988:
a miskolci Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola tanára
szenty Kórus tagja vagy. Melyik
1988-1992: a Miskolci Egyetem oktatója
a kedvenc kórusműved, és ter1990-1992: 	elvégzi az Osztrák Gazdasági Kamara Továbbképző Intézetének
vezed-e, hogy Budapesten is
trénerképzését
énekelsz? A Jézus Szíve-temp1992:
doktori fokozat a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen
lom Musica Sacra kórusa pél1992-1998:	a miskolci Praxis Partner Pénzügyi Számviteli Kft. ügyvezető
igazgatója
dául épp felvételt hirdet…
1994-1998: a Miskolci Ingatlankezelő Rt. igazgatóságának tagja
– Jaj, de jó lenne! Nagyon szere1998-2002: Miskolc alpolgármestere
tem az oratóriumokat. Néhány éve
2001-2002: a MÁV Zrt. felügyelőbizottságának elnöke
abbamaradt az éneklés, egyszerű2010-2019: a Miskolc Holding Zrt. felügyelőbizottságának elnöke
en nem fért bele a tennivalók közé.
2003-2006: az IB Grant Thornton Consulting Kft. szakmai igazgatója
Visszakérdezek: gondolod, lesz rá
2004-2009: a Magyarok Világszövetsége Kárpát-medencei Régiójának alelnöke
időm?
2007-2019: 	a Felsőzsolca és Vidéke, majd a Korona Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője
– Ha egy mondatban vagy
2019-2020: a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. régióigazgatója
2012-:
a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportjának elnöke
pár szóban kellene megfogalmaznod, a rendtartomány
munkatársaként mit érzel küldetésednek, mi volna az?
– A magyar rendtartományban rendet építeni. A.M.D.G. vagy magyarul: M.I.N.D.
– Mi volt a rendtartománynál eddig eltöltött idő legszebb élménye számodra?
– Emlékezetes marad az első munkanapom: szép tiszta munkaszoba, egy csokor virág az asztalon, és biztató
sorok egy üdvözlőlapon a vezető munkatársaktól. Ez várt reggel nyolckor.
– Számos piaci, állami és önkormányzati cégben dolgoztál. Mit lehet abból a világból a jezsuitáknál is alkalmazni, és mit jobb meg sem próbálni?
– Szerintem a legjobbat kell kihozzuk magunkból. A legtöbbet a multinacionális vállalatok tudásából, kultúrájából lehet átvenni, de vigyázat: jó lélekkel! A teljesítménymaximalizálás öldöklő is lehet, odáig nem szabad eljutni.
– Jobb vagy rosszabb állapotban van a rendtartomány ahhoz képest, mint amire számítottál?
Melyek az erősségei, és melyek a fejlesztendő területek?
– Jobb az állapota, mint gondoltam. A belső folyamatokon lesz mit dolgozzunk, az informatikát jobban meg
kell szelídítsük, szorosan kell irányítani a nagyprojekteket, a munkatársak kommunikációján is lehet javítani, és
mindannyian munkavállalóként is szeretnénk megbecsültnek érezni magunkat a jezsuiták között. Erős HR-munkára törekszem, van is kiért: közel 200 munkavállaló figyel erre a rendtartományban.
– Mivel tudsz/szeretsz leginkább motiválni embereket?
– Személyes odafigyeléssel. Testreszabott feladatokkal. Tanulással, tanítással.
– Hogyan viszonyulsz a „nehezen kezelhető” kollégákhoz?
– Megszeretem őket. Miután megértettem, miért is olyan „nehezen kezelhetők”.
– Van-e „kedvenc” apostoli műved vagy területed? És ha igen, miért pont az?
– A jezsuiták bátran lépnek olyan útra, ahol mások még nem jártak. Az ebben a szellemben született művek az
átlagnál nagyobb mértékben számíthatnak rám.
– Mit látsz a legnagyobb kihívásnak a rendtartomány előtt a következő tíz évben, és szervezetfejlesztési szempontból mi jelenhet meg fő célként a provincia előtt?
– A jezsuiták között erős a nemzetközi kötődés. Nagyon örülnék, ha tíz év múlva is lenne sikeres magyar jezsuita újság, iskola és sokféle magyar mű, elegendő számú felkészült rendtaggal és segítő, képzett és lojális
munkatársakkal.
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LELKISÉG

Jézus-ima
Jálics-módra
Jálics Ferenc SJ egyike azon jezsuitáknak, akiket a XX. század külföldre kényszerített, évtizedekig hazájuktól távol töltötték be lelkipásztori
hivatásukat, majd visszatértek Magyarországra. Az alábbiakban Szemlélődő lelkigyakorlat
című könyvéből idézzük jellemző elmélkedési
módja, a Jézus Krisztus nevének ismétlésén alapuló ima hátterét.

Jézus Krisztus neve mögött ott áll személye. A név által kapcsolódunk magához Krisztushoz. Aki tisztelettel ismétli nevét, azt teljesen betölti Ő. A név olyan, mint Péter szemkapcsolata, amikor a vízen Jézus felé ment. Ezért
ajánlom Jézus Krisztus nevének ismétlését mindaddig, míg eljut szívünk mélyére, és szünet nélkül jelen lesz ott.
A név elvezet bennünket Jézus Krisztushoz. Lesz idő, amikor a név vigaszt és buzdítást fog adni az úton.
A név következetes ismétlése során azonban olyan idő is lesz, amikor sem emelkedett érzés, sem érezhető
erő nem árad a név mondásából. Ez pusztában töltött idő, amely nem jelenti a név ismétlésének rutinossá vagy
gépiessé válását. Sokkal inkább olyan állapotot jelölök ezzel, amelynek sajátos módon még jobban el kellene
mélyítenie kapcsolatunkat Jézus Krisztussal. Ebben a tisztulási folyamatban az észlelésben vagyunk ugyan, de a
név ismétlése sivár és száraz. Ezáltal még mélyebbre jutunk, még nagyobb lesz az érzelmektől való függetlenségünk, és áttörjük a sötét rétegeket. Ha a nevet ezekben az időkben is kitartással ismételjük a figyelésben és
az odaadásban, akkor Jézus Krisztus magával ragad bennünket, és áthatja egész létünket. Avval, hogy eszközzé
válunk a kezében, egyre inkább magához hasonít bennünket. Földi krisztusokká válunk. Ezt jelenti a latin szó:
„alter Christus”, azaz „másik Krisztus”, „egészen Krisztus”.
Sokan úgy imádkozzák a Jézus-imát, mint az orosz szerzetesek: összekapcsolva az irgalom kérésével. A név
ismétlését én úgy tanítom, hogy kilégzéskor mondjuk azt, hogy „Jézus”, belégzéskor pedig, hogy „Krisztus”. Ennek nincs kérés jellege, ez csupán szemkapcsolat, amelyben a nevén szólítjuk Őt. Az orosz szerzetesek járták a
vidéket. Mi a csendes magányban ülünk; ebben a csendes magányban, a név mondásával, a lélegzéssel és a
tenyérre való figyeléssel a figyelmünk éberebb. Ahogy mondtam, ez a három alkotóelem teljesen egy lesz, és
elmélyítik a jelenlétet. Az ily módon észlelt jelenlét előjele Krisztus jelenlétének, akiben minden teremtetett. Ha
ezen az úton megyünk tovább, eljutunk a Krisztussal való eggyé válásig. Ezért ajánlom Jézus Krisztus nevének
ismétlését, nem csak átmeneti időre.
Jézus Krisztus neve nem eszköz egy cél eléréséhez. Ha nevével nyugalmat, összeszedettséget vagy éberséget
akarunk elérni, ez azt jelentené, hogy személyét eszközzé degradáljuk. Nevének ismétlése elvezet bennünket a
személyéhez, aki maga a cél.

38

„Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.”
(Zsid 13,8)
Jezu Krishti, Hisus K’ristos, Jezu Krishti, Isus Krist, Yesu Khristu,
Yēsū Jīdū, Jezus Christus, Jeesuse Kristuse, Hesukristo, Xesucristo,
Ieso Qriste, Jezikri, Yīśu Masīha, Yexus Khetos,
Íosa Críost, Ιησούς Χριστός, Gesù Cristo, Jesoa Kristy,
Christus Iesus, Ihu Karaiti, Hesu Kristu, Isus Hristos,
Iisus Khristos, Ciise Masiix, Jesucristo, Isoi Maseh, Ježíš Kristus,
Jezus Christus, 耶稣基督, Iesu Grist, Jesus Cristo,
Иисус Христос, Jesus Christ, Chú Giê-su, Jézus Krisztus, Jésus-Christ

