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„A szentmise nem koncert”
A pesti Jézus Szíve-templomban
a Musica Sacra kórus fél
évszázada mérceként van jelen,
melléjük egyházzenész kötődésű
pap, a megújult orgonához
elsőosztályú orgonista is termett,
és szinte hetente adnak koncertet
komolyzenei együttesek. Rónaszéki
Tamás karnagyot, Kaposi Brúnó
orgonaművészt és Bellovics Gábor
jezsuitát a gitáros zenéről is kérdeztük.
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„Bátyként vagyok
a diákok mellett”
Kajtor Domonkos SJ szeptember
óta Miskolcon, a Fényi
Gyula jezsuita Gimnázium
és Kollégiumban szolgál
magiszterként. A magisztérium
a jezsuita képzés része, amikor
a fiatal szerzetes filozófiai
tanulmányai után 2-3 évig
valamelyik apostoli műben végez
lelkipásztori munkát. Lássuk, ez a
sok diák által csak Doma bá’-nak
hívott rendtag esetében mit takar.
Interjú pályaválasztásról,
hivatásról és arról, hogy miért visel
karikagyűrűt egy szerzetes.
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Megtalálni
a közös hangot
Zenei általános iskolába jártam, és életemnek azután is meghatározó része lett a muzsika. Most
mégis egy gimnáziumi énekóra élménye jut eszembe, amikor kilencedikben mi is megkaptuk
Varga Angéla tanárnő híres „hárommondatos” házi feladatát. Szabolcsi Bence, egyik legnagyobb
zenetudósunknak a gregoriánt leíró három mondatát kellett kívülről megtanulnunk. Némi harc
után, azt hiszem, mindenki felmondta. „Minden dallamszövés forrása és mintaképe, telített bőség,
túlcsorduló gazdagság ez a melodika, kisajtolt nedve elvirult világtájaknak, ezredéves szüret” –
hangzik a második mondat. Az első hallásra cifrának tűnő megfogalmazás mögött ott áll sok
nagy igazság: forrás, mintakép, gazdagság, szüret. Az igényes zene, az egyszólamúság vagy a
kóruséneklés mind egy irányba mutat: figyelni egymásra, keresni az összhangot, alázatot tanulni,
együttműködni ahhoz, hogy megszülessen a zene, a harmónia, ami az embert a végtelenhez
emelheti.
Amikor római diákként a Collegium Germanicum et Hungaricum (Német-Magyar Kollégium)
növendéke lehettem, hétköznapjainkat, de még inkább ünnepeinket meghatározta a zene.
Több tehetséges orgonista és lelkes amatőr zenész működött együtt a liturgiáktól a karácsonyi
koncertekig, melyeken a kóruséneklés, a kamarazene és a nemzeti hagyományainkat bemutató
alkalmak is teret kaptak. Számomra így a „jezsuita szellemiség” összekapcsolódott a művészetek szeretetével, a zene művelésével. Mindannyian a papi hivatásra készültünk, mégis szinte
mindenki szerepet vállalt ezeknek a zenei hagyományoknak az életben tartásában. A közös
muzsikálásba mindenki önmagát adta, hogy együtt gazdagodjunk. Rendkívül hálás vagyok
ezekért az évekért.
A miskolci gimnáziumunkban töltött idő alatt megerősödött bennem a meggyőződés: a
kóruséneklés, a zenei projektek hatalmas közösségépítő erővel rendelkeznek; mindez a „Jezsu
ban” Herpainé Velkey Klára tanárnő keze alatt olykor több mint száz gimnazistát is közös kreativitásra ösztönzött.
A zene arra hivatott, hogy kifejezzen valamit, amit szavakkal lehetetlen. Számomra az evangélium szellemisége, a testvériség, a békességre és az együttérzésre való meghívás, a harmónia
keresésének hivatása mélységesen összekapcsolódik a zene világával. Nemcsak oratóriumok
vagy operák, koncertek előadásához szükséges a gyakorlás és a figyelem, hanem az éppen
ennyire fontos az egyszerűbbnek tűnő egyszólamú énekben is. Erre utalnak Szabolcsi Bence
szavai a gregoriánról: hogy egymást nem túllicitálva, alkalmazkodva megtalálni az „egy közös
hangot”, a szent dallamokat szinte egy hangon énekelni ugyanakkora kihívás, mint többszólamú
darabokat előadni. Mert végső soron ez spirituális kérdés: az érett muzsikus, főleg az egyházzenész, nem szolgáltatni vagy szerepelni szeretne, sokkal inkább szolgálni. Ahhoz pedig
összhang, nyugalom és következetesség kell, hogy másokat szolgálatunk által Istenhez emeljünk. Ebben lehet példa és segítség a szent zene, rámutatva közös keresztény és emberi hivatásunkra: hogy megtaláljuk a közös hangot.
Bellovics Gábor SJ
a Jézus Szíve Jezsuita Templom segédlelkésze

Fotó: Orbán Gellért
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HIBA GYÖRGY SJ PAPPÁ SZENTELÉSE ÉS ÚJMISÉJE
A budapesti Jézus Szíve Jezsuita Templomban Erdő Péter bíboros szeptember 12-én pappá
szentelte Hiba György SJ-t. A szertartáson a jezsuita közösség több mint húsz tagja vett részt, a
liturgia végén pedig a frissen szentelt pap főpásztorát részesítette első újmisés áldásában. Gyuri
másnap a makkosmáriai kegytemplom kertjében tartotta első szentmiséjét, a 2. Jezsuita Futás
előtt, több mint 150 fő jelenlétében. A liturgia után majdnem egy órán keresztül tartott, míg az
új pap mindenkit újmisés áldásban részesített, de hősiesen kitartott.
Fotó: Hegedüs Márton

SZABÓ FERENC SJ FRAKNÓI-DÍJA
Az egykori történetíró címzetes püspök emlékére alapította a Fraknói Vilmos-díjat
2000-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. Az elismerést, melyet a teológia, a filozófia és az egyháztörténet terén kiemelkedőt alkotó személyiségeknek
ítélnek oda, idén többek között Szabó Ferenc jezsuita kapta. A díjat a Parlamentben
az előterjesztő Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke jelenlétében Soltész Miklós,
a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára adta át.
Szabó Ferencet az ünnepségre néhány családtag és barát mellett több rendtársa – Vízi Elemér provinciális, Nagy
Bálint, a Sodrás utcai rendház elöljárója és Nagy Ernő testvér, a közösség minisztere – is elkísérte.

KELÉNYI TIBOR SJ HALÁLA ÉS TEMETÉSE
Felemelő szertartáson vett búcsút a magyar jezsuita rendtartomány az augusztus
29-én, 83 esztendős korában elhunyt Kelényi Tibor SJ-től. A Jézus Szíve-templomban október 31-én tartott gyászmisén és temetésen több mint másfél tucat pap,
köztük rendtársak, valamint a sokaknak kedves halott hívei, tisztelői vettek részt.
A szentmise főcelebránsa Vízi Elemér SJ tartományfőnök volt, a szentbeszédet pedig Tibor atya egykori hittanosa, Nagy Bálint SJ mondta.
Fotó: Hegedüs Márton

A 25 ÉVES JEZSUITA GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE
A Jezsu több mint iskola címmel megjelent a 25 éves miskolci Fényi Gyula jezsuita
gimnázium múltját és jelenét taglaló kiadvány. A kötet célja, hogy bemutassa az iskola
történetét, kimagasló személyiségeit és az intézmény sokrétű tevékenységét. Emellett
ismerteti a Jezsu lelkiségét, szellemiségét és a teljes ember nevelését célzó oktatási
koncepcióját. Szerzői jelenlegi és volt tanárok, öregdiákok, több mint száz ember. Kapható 3000 forintért az iskolában vagy Budapesten a rendtartomány Horánszky utcai
központjában.
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A JEZSUITA KIADÓ ÚJ KÖTETEI
JOHN W. O’MALLEY SJ: A PÁPÁK TÖRTÉNETE
John W. O’Malley SJ amerikai jezsuita egyháztörténész eredetileg egy 36 részes
előadássorozatban dolgozta fel a pápák történetét. Az ennek alapján készült könyv
2010-ben jelent meg először, a szerző a kötetet a mostani magyar kiadás számára
két új fejezettel egészítette ki XVI. Benedek, illetve Ferenc pápa tevékenységéről.
KORONKAI ZOLTÁN SJ:
EUCHARISZTIA – A BARÁTSÁG SZENTSÉGE
A kötet azokat az elmélkedéseket tartalmazza, amelyek
a koronavírus-helyzet miatt elhalasztott 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus felkészülési időszaka során születtek. „Műfajilag elmélkedésről
van szó, tehát nem kifejezetten tudományos írás, mégis, amint a lábjegyzetek is mutatják, törekedtem arra, hogy teológiailag megalapozott lelkiség kerüljön az értő,
gondolkodó és remélhetően imádkozó olvasó elé” – fogalmaz a szerző, Koronkai
Zoltán SJ.
Emellett a karácsonyfa alá tehető A Szív-előfizetést, illetve öt kedvezményes
könyvcsomagot lehet megvásárolni december közepéig a www.jezsuitakiado.hu
címen elérhető webshopból. A Magyar jezsuiták csomag három színt kínál a hazai
lelkiségi és teológiai palettáról, a Ferenc pápa gondolatai címmel elérhető könyvek a Szentatya vezetésével segítik legalapvetőbb imádságaink közelébe a keresőket. A Családi kör kötetei a hétköznapokhoz és az ünnepekhez
nyújtanak új szempontokat, az Ignáci lelkiség csomag Loyolai Szent Ignác és követői spirituális útján kalauzoló
négy könyvet kínál, a Pétertől napjainkig című gyűjtemény pedig John W. O’Malley SJ rend- és egyháztörténeti
könyveit gyűjti egybe

KÖSZÖNET
AZ EGY SZÁZALÉKÉRT
Kedves Támogatóink, Barátaink! Hálát adunk mindazokért, akik a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával
hozzájárultak rendtartományunk küldetéséhez. Alapítványunk az adóhatóság értesítése alapján 758 rendelkezőnek köszönhetően 5 627 567 Ft-ot fordíthat kezdeményezéseink támogatására. Deo gratias!
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A JEZSUITÁK ÉS A ZENE

„A szentmise
nem koncert”
A pesti Jézus Szíve Jezsuita Templom zenei élete az elmúlt néhány évben színvonalban és intenzi
tásban is „kilőtt”. A Musica Sacra kórus fél évszázada mérceként van jelen, melléjük egyházzenész
kötődésű pap, a megújult orgonához elsőosztályú orgonista is termett, és szinte hetente adnak
koncertet rangos komolyzenei együttesek. BELLOVICS GÁBOR jezsuitát, KAPOSI BRÚNÓ orgona
művészt és RÓNASZÉKI TAMÁS karnagyot a gitáros zenéről is kérdeztük.
Végh Dániel

– Kell-e, hogy egy pap értsen az egyházzenéhez?
Bellovics Gábor SJ: Nem baj, ha tud énekelni vagy játszik valamilyen hangszeren, de hogy értsen hozzá, az
nem feltétlenül szükséges. Az viszont igen, hogy legyen tisztelettel aziránt, ahogyan a hozzáértők művelik, mivel
a szent zene a liturgia szerves része – melynek a Krisztus nevében cselekvő pap a vezetője.
Kaposi Brúnó: Milyen jó lenne, ha minden pap szeretné a zenét! De hogy értsen is hozzá? Irreális. Sőt, nem
ártana, ha legalább a kántor értene az egyházzenéhez. Szerintem csak akkor van értelme a templomi zenének,
ha legalább azok, akik szolgálatban vannak, szívvel-lélekkel művelik, mert így fogják a hívek is szeretni. Sajnos
sokszor csak megszokásól énekelnek a templomban, anélkül, hogy a kántor vagy a pap meggyőződésből tenné.
Ideálisnak azt mondanám, ha a pap és kántor egy hullámhosszon lenne, hogy szó és zene kéz a kézben járhasson.
– Az egyház évszázadokig a komolyzene mecénása és ihletforrása, alapvető színtere volt. Lassus, Mon
teverdi, Bach, Mozart, Kodály templomi zenéje mára klasszikussá érett, de műveik anno ősbemutatóként
hangzottak el a templomokban. Ma el tudtok képzelni kortárs komolyzenét egy szertartáson?
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Fotó: Hegedüs Márton
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Fotó: Orbán Gellért

B. G.: Az egyes korok zenéje az akkor élt emberek világképét tükrözi. Ha a kortárs komolyzenét veszem, sokszor tényleg azt a káoszt
adja vissza, ami a mi világunkban tapasztalható. De ha nem az öncélú határfeszegetés a célja, akkor helye lehet a templomban. Ugyanakkor a liturgiában nem az a célunk, hogy a mát
jelenítsük meg, hanem hogy a harmóniával és
az összeszedettséggel hozzásegítsük az embereket megnyílni a transzcendens felé. Erre
nem minden zene alkalmas. A liturgia nem a
művészi önkifejezés terepe.
K. B.: Szívügyem a kortárs magyar keresztény zene: folyamatosan arra ösztökélnék
nívós szerzőket, hogy írjanak miséket, szerezzenek szent énekeket. Nem feltétlenül hátborzongató stílusban, de a modern zene nyelvén
teremjen új repertoár, ami legyen a miénk,
szóljon hozzánk! Szerintem az „egyházzene”
nagyon szűk fogalom: én a templomban rengetegféle zenét el tudok képzelni, akár olyan emelkedett hangszeres műveket is, amelyek nem templomi megszólalásra születtek.
– Tamás, jól gondolom, hogy a Musica Sacra kórus repertoárja azért olyan sokszínű, hogy a más
és más stílusú művekkel a liturgia adott pillanatának megfelelő hatást érhessetek el?
Rónaszéki Tamás: Abszolút. Az a legfontosabb, hogy a templomban a legszebb zeneművek szólaljanak
meg, a liturgia és az istendicséret szolgálatába állítva. És persze a művet a kórus heti egy próbával meg tudja
tanulni. Ha egy nagyon modern darabot vennénk elő, az sokkal több energiát igényelne, mint amennyit a végeredmény ígér, mert egy kórusmű akkor van a helyén a szertartáson, ha a hívők közösségét és a papot egyformán meg tudja fogni. Amikor egyébként 15 évesen idekerültem, már akkor is az apró dolgok voltak jellemzők a
Musica Sacrára: egy misén belül akár népdalokat is énekeltünk, aztán motettákat, a gregoriántól a spirituálékig
tulajdonképpen mindent. Én ezt a sokszínűséget szívtam magamba és bővítettem tovább innen-onnan ellesett
darabokkal, nagyritkán egy-egy nagyobb szabású oratorikus művel.
– A pap szempontjából hogyan néz ki egy ideális „szentmise-playlist”?
B. G.: Az a legfontosabb, hogy a liturgia közösen végzett imádság legyen, azaz semmi ne uralja a többi részt, a
szertartás legyen egységes, arányos, harmonikus. A prédikáció sem lehet húsz percnél hosszabb, sőt, de ugyanúgy nem szerencsés nagyszabású misekompozíciókat elővenni, mert a szentmise nem koncert, és az emberek
ma már nem azért jönnek a templomba, hogy végighallgassanak egy húszperces Credót úgy, hogy nem is értik
a szövegét. De az olvasmányok között például van helye egy zeneműnek, ami alatt a hallottak leülepedhetnek,
ugyanígy a szentáldozás alatt. A kivonulásra szinte bármilyen hálaadó hangvételű zene megfelel, a hosszabb
hangszeres vagy kórusműveknek vagy éppen a doboknak pedig a szentmise után van a legjobb helyük.
– Van-e olyan, hogy „tisztátalan” hangszer? Többek szerint például zongora nem való templom
ba, a csendesnek szánt vasárnap 22 órai exámenmisén mégis rendszeresen halljuk a hangját. De
volt már a templomban hárfa-marimba koncert, szerepelt tangóharmonikás és rezesbanda, szaxo
fon még liturgián is, és akkor az elektromos gitárokról és társaikról nem beszéltünk.
B. G.: Szerintem nincs olyan hangszer, ami ne kaphatna helyet a liturgiában. Kérdés, az-e a cél vele, hogy a
figyelmet a liturgiára és azáltal Istenre irányítsuk, vagy valami más. Személy szerint nem vagyok híve ütőhangszereknek, de tudom, hogy sokaknak meg segítenek a ráhangolódásban. Eddig egyszer jeleztem, hogy a szett nem
alkalomhoz illő, amikor tavaly egy rorátéra, a hajnali sötétben, erősítővel és dobokkal felszerelkezve érkezett meg

Rónaszéki Tamás

Fotók: Orbán Gellért

A JEZSUITÁK ÉS A ZENE

Kaposi Brúnó

egy zenész csapat. De most csak az európai kultúrkör normáiról beszélünk, és ezen belül is vannak azok a kizárólagos „gregoriánhívők”, akik még az orgonát is kiparancsolnák a templomukból, nemhogy a gitárt vagy a dobot.
Mi sokkal nyitottabbak vagyunk, és valljuk be, kivételezett a helyzetünk, amiért megengedhetjük magunknak,
hogy válogathassunk. Sok helyen már annak is örülnek, hogy ha bármi megszólal.
R. T.: Bevallom, pont az elmúlt héten voltam először a vasárnap esti tízes misén. Összesen három taizéi ének
hangzott el kíséret nélkül, és a maga egyszerűségével olyan erős lelki élményt adott, amilyet már rég éltem
át. Ha egy kis vidéki templomban az adott
esetben penetránsan dalárda hangzású kórus
olyan-amilyen orgonakísérettel, de egységes stílusban, lelkesen énekel, és a nép velük
tart, az is felemelő tud lenni. Amikor a töltés,
a lelkiség megvan, a zenei megvalósítás szinte mindegy. Ha viszont egy elit templomban
igényesnek szánt, de gyönge előadásban hallok egy komoly zeneművet, azt nem nagyon
bírom elviselni.
K. B.: Ezt a kettős érzést én is ismerem. Bizony olykor egy iskolázatlan kántornak szebben sikerülhet egy-egy ének vagy az egész
mise, mint nekem, aki éveket töltöttem az egyházzene és a templomi improvizáció tanulmányozásával, mert a pillanatnyi átszellemültség
többet számít, mint az önmagába gabalyodó
ezerféle zenei gondolat.
– Állítólag sokan eleve nem szeretik az
orgona hangját. Vajon mert hangos, túl
intenzív, és akadályozza az elmélyülést?
B. G.: Valószínűleg sokan rossz állapotban lévő hangszereket és fakezű kántorokat hallottak gyerekkorukban.
A nem felemelő módon használt orgonaszó tényleg kibírhatatlan tud lenni. De egy német nagyvárosban felnőtt
vallásos fiatalnak meg az az alapélménye, hogy milyen gyomorszorítóan gyönyörű, amikor megszólal az orgona.
– Tíz éve a Jezsuita Nyolcas egyik fő újdonsága és vonzereje pont az volt, hogy nem orgonás,
hanem gitáros a zenei szolgálat.
B. G.: Igen, de tíz évvel ezelőtt az orgonánk botrányos állapotban volt, és én sem szívesen hallgattam.
– Tamás, emlékszel, hogy mikor jelent meg a gitár a Jézus Szíve-templomban?
R. T.: A nyáron elhunyt Kelényi Tibor atya alatt már biztosan voltak gitárosok. Nem árulok el nagy titkot: nem
tartotta őket túl sokra, de bölcsen teret engedett nekik, hadd csinálják. A műfaj főleg a családosok körében
lett hamar népszerű, egy képzett zenetanárnő kifejezetten igényesen állította össze a dalokat és tanította be a
gyerekeknek. Tény, hogy a gitáros zenének erős a közösségformáló ereje, nem utolsósorban azért, mert könnyen
megtanulható. Ettől függetlenül én soha nem szerettem meg.
– Brúnó, ha jól tudom, te egy igazi gitáros szentélyben nőttél fel.
K. B.: Nem is akárhol, Sillye Jenő szárnyai alatt Káposztásmegyeren. Több gitáros állta körül az oltárt, mint
ministráns, orgona nem volt a templomban, és a közösség lelkesen énekelte a gitáros énekeket – velem együtt.
– Számotokra nem groteszk, amikor valamilyen untig ismert popzenei fordulat harmóniamenete,
dallamfoszlánya bukkan föl, általában a magyar prozódiát megerőszakoló szövegre, és mégis teli
torokból, átszellemülten énekel a templom?
B. G.: Ki lehet mondani, hogy nem minden sikerül értékesnek, amit a művészek annak szánnak. De ha megtaláljuk, hogy a könnyű repertoárból hová mi való, és mindenki énekli ezeket a dalokat, akkor bízom abban, hogy
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segítenek Istenre irányítani a figyelmünket. Én akkor jövök ki a sodromból, ha valaki szereplésként fogja fel a
templomban muzsikálást.
K. B.: A gitáros templomi zene köztünk van, ezt tagadni nem életszerű. Szerintem meg kellene próbálni
komolyan venni a műfajt, és ugyanúgy foglalkozni a gitáros zenekarokkal, mint egy kórussal vagy kamaraegyüttessel: állítani az arányokon, kipróbálni többféle tempót, szólamokat kiemelni. Nekem egy fontos szempont van, amiben a gitáros repertoár még előnyt is élvez. Az olyan jellemző bibliai képekre, mint a jó pásztor
vagy a magvető, a Hozsannában hiába keresünk alkalmas zenei illusztrációt. Gitáros dalból viszont több is
akad – igen, köztük sok harmóniailag egyszerű, prozódiailag rettenetes, de legalább van. Ami orgonás ének
eszembe jut ezekre a bibliai képekre, az általában protestáns. Viszont Bach koráljai bármilyen gyönyörű és
általános érvényű egyházi zenék, egy magyar katolikus misébe nehezen beágyazhatók, mert nem ismerjük a
dallamot, idegen a szöveg.
– Gábor, a vasárnap esti hatos misén pont ilyen forrásokból merítve alakítod a liturgikus zenét,
ugye?
B. G.: Valóban, ha időről időre új éneket veszünk, akkor az általában Bach-korál, frissen lefordított vagy a protestánsoktól átvett, kicsit finomított szöveggel. De legtöbbször az Éneklő Egyházat használjuk, mert a cél nem
az, hogy újdonságokkal bombázzuk a híveket, hanem hogy ünnepélyességet adjunk a vasárnapi szentmisének.
Legfontosabb motivációm, hogy az emberek bekapcsolódjanak az énekbe, és valóban
együtt végigimádkozzuk a szertartást. A hívők
90 százaléka már akár négy-öt versszakon át,
végig énekel mindent.
– És azok az újítások milyen célt szol
gálnak, hogy a prefáció alatt halkan szól
az orgona, vagy a Hiszekegy válaszos
ének formában hangzik el? Visszatérés a
zsinat előtti liturgikus gyakorlathoz?
B. G.: Amikor magyarázkodni szoktam, tény
leg erre hivatkozom, de valójában a Gotteslob
néhány, nemzetközileg is működőképesnek
tűnő ötletét vettem át – azért, mert úgy éreztem, ünnepélyesebb refrénnel énekelni, mint
oda sem figyelve elmormolni egy imát. A vasárnapi liturgiában is megengedett kikérdezni
a hitvallást a néptől, ugyanúgy, mint Nagyszombaton, szóval a szentmise attól még érvényes, hogy nem mondtuk végig a Credót.
– Amikor az esti hatos mise zenei profil
ját alakítod, vagy olyan jezsuita énekeskönyv ötlete születik meg a fejedben, amelyben a Jézus
Szívében elhangzó legjobb gitáros, taizéi és népenekek, gregorián és műzenei dallamok kapnának
helyet, mi lebeg a szemed előtt? A stílusokat, korokat, műfajokat vegyítő sokszínűség valamiféle
jezsuita zeneesztétikát tükröz?
B. G.: Ezek az én saját hobbiprojektjeim, semmilyen tipikusan jezsuita motiváció nincs mögöttük. Igaz, a jezsuiták által működtetett római német-magyar kollégiumban, a Germanicum et Hungaricumban volt több saját kórusunk, a növendékek évente egy közös hangszeres bemutatkozó koncertet tartottak, a vasárnapi szentmiséken
gregorián szolgálatot adtunk, szóval ha nem is professzionális, de komoly zenei élet folyt. Azért pedig rendkívül
hálás vagyok, hogy elöljáróim megengedték, a teológia után két évet Regensburgban csak egyházzenével foglalkozzam. Az meg maga a csoda, hogy idekerültem, megújult az orgona, és kiváló muzsikusok vesznek körül. De
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ez mind a szabályt erősítő kivétel, mert a Jézus Társasága az összes többi szerzetesrenddel összehasonlításban
zenei téren világszerte igen gyenge.
– Bár nevében nem viseli, a Musica Sacra kórusnak is van valamiféle jezsuita profilja, ugye?
R. T.: Számomra a jezsuiták és a kórus viszonyában az itt szolgáló atyák lelki nyitottsága a legfontosabb, és ezt a
kórustagok is így érzik. A megalakulás óta mindig is sok jezsuita szellemiségű lelki programunk volt, eleinte persze
még titokban. Ez tart minket fél évszázad óta együtt közösségként, és azt gondolom, ebből a lelkiségből – Jézus
Szívéből, vagy ha tetszik, Jézus Szívében – forrásozik a kórusunk jellege. Ettől függetlenül van egyfajta jezsuita
repertoárunk: a templomszentelés 100. évfordulóján pályázatot hirdettünk Szent Ignác imája, a Suscipe domine
megzenésítésére, az elmúlt években énekeltük Domenico Zipoli barokk jezsuita zeneszerző Szent Ignác-miséjét, az
orgonaavatóra pedig a templom egykori orgonista-kórusvezetője, Deák-Bárdos György Szent Ignác-miséjét vettük
elő. De, őszintén szólva, évekre előre kigondolt terveim sosem voltak a kórus profilját illetően.
– Brúnó, Gábor, nektek vannak zenei álmaitok, terveitek évekre előre?
K. B.: Sokféle zene áll közel hozzám: például a barokk kor előtti régi zene, de legalább annyira a romantika és
a XIX. század muzsikája, amihez Magyarországon szinte egyedülálló módon az orgonánk is illik. Brahms Német
requiemjének előadása például egyik titkos álmom. Vágyaim netovábbja pedig egy kortárs egyházzenei ensemble alapítása lenne, 5-10 énekes és hangszeres, akikkel liturgikus zenét improvizálunk, persze tiszteletben tartva a
helyet és a kereteket.
B. G.: Én egy jó gregorián scholának különösen örülnék, de a legfontosabb a kórus és az emberek „összehozása” volna. Németországban megint csak gazdag hagyománya van, hogy egy ünnepi misén a legismertebb
énekekhez a kórus négyszólamú betéteket ad elő, vagy a legünnepélyesebb részeknél ráénekel a népénekre
egy „koronát”. Na, ilyenkor egyesül az istendicséretben igazán a kórus, az orgona és a nép. Számomra egy ilyesmi
magyar gyakorlat kialakítása volna a megvalósult álom.

JESUITA NON CANTAT?
„A jezsuita nem énekel” – bár a címbe foglalt latin mondás eredete a homályba vész, jelentése egyértelműen arra utal, hogy miközben Szent Ignác maga szerette a muzsikát, követőit arra intette, imádságos életükből – más szerzetesrendekkel ellentétben – mellőzzék az úgynevezett kórusimát. Az anno kijelentő módban megfogalmazott állítás mögé azonban elkél a kérdőjel, hiszen a zene
hamarosan igen fontos lett a Jézus Társasága életében.
Az alapító azért korlátozta a közös éneklést, mert úgy gondolta: rendjének küldetése – a világban tevékenykedni a lelkek üdvére – nem
teszi lehetővé, hogy tagjai naponta összegyűljenek és együtt énekeljék a zsolozsmát. „A jezsuiták nem énekelnek, társaik azonban
igen” – fejlesztette aztán tovább a közszáj a mondást, arra utalva, hogy a Társaság
kollégiumai és más intézményei hamar a minőségi zene fellegvárai lettek.
Jezsuita barokk zene a
Az évszázadok során zeneszerzők sokasága tanult a jezsuitáknál vagy került
dél-amerikai őserdőben:
kapcsolatba velük, utóbbiak között Wolfgang Amadeus Mozarttal, aki már 11
Jeremy Irons A misszió
című filmben
esztendősen latin nyelvű operát komponált a Jézus Társasága salzburgi kollégiuma számára. Ugyanebben a műfajban ünnepelte Loyolai Ignác és Xavéri
Ferenc 1622-es szentté avatását Giovanni Girolamo Kapsperger zeneszerző, és
ugyancsak jezsuita operaként tartják számon a XVI-XVII. századi Domenico Zipoli egyik művét. A maga is rendtag Zipoli egyike volt azon misszionáriusoknak,
akik Dél-Amerikában többek között a zene eszközeivel igyekeztek átélhetővé
tenni az őslakosok számára az evangélium tanítását.
Ami napjainkat illeti, a muzsika a világ minden táján része a rend eszköztárának.
A Fülöp-szigeteken például Jesuit Music Ministry néven missziós és liturgikus szolgálat működik; az Egyesült Államokban a korábbi évtizedekben nagy sikerrel lépett fel a Jézus Társasága szerzeteseiből álló, countryt
játszó St. Louis Jesuits nevű banda; 2014-ben pedig – Ferenc pápa felkérésére – az egyik legnépszerűbb kortárs zeneszerző, a 2020-ban
elhunyt Ennio Morricone komponált misét a Jézus Társasága 1814-es újraindításának 200. évfordulójára. Napjainkban a legnagyobb
hatást alighanem Joseph Gelineau és Jacques Berthier fejtette ki: a francia jezsuita, illetve jezsuita kötődésű zeneszerzőknek nem kevesebbet köszönhetünk, mint a taizéi énekeket.

10

Fotó: Orbán Gellért

A JEZSUITÁK ÉS A ZENE

A közös éneklés öröme
A pesti Jézus Szíve Jezsuita Templom épp most ötvenéves kórusát Bojta Károly atya 1970-ben ala
pította Budán, az Ulászló utcai kápolnában. Egy év múlva kerültek át mostani helyükre, ahol Kal
már Ödön atya volt a házfőnök, és Alberti Árpád káplán lett a vezetőjük. Őt 1973-ban ifj. Sapszon
Ferenc váltotta, 1988 óta pedig Rónaszéki Tamás a karnagy. A kórus két alapító tagja, SAPSZON
ISTVÁN és BUZAY ILONA házassága a közös éneklésből nőtt ki, GERENCSÉR BALÁZS és BERTHA
VERONIKA pedig 2007-ben friss házasként lettek tagok. Négyükkel idézzük fel az együttes múltját.
Szőnyi Szilárd

– Hogyan jellemeznétek a kórus eddigi vezetőit egy-két bővített mondatban?
Sapszon István: Tizenhat évesen Bojta Karcsi atya zeneszeretete, vagánysága nagyon megragadott; remekül
összetartotta közösségünket az 1970-1971-es szakaszban, amikor a capella műveket énekeltünk. Sajnos 1971ben kilépett és megnősült, a kápolnában nem énekelhettünk tovább. Az ő ötlete volt, hogy menjünk át a Jézus
Szíve-templomba. Itt Kalmár Ödön atya szeretettel fogadott minket. Jellemző volt, hogy amikor elment a próbatermünk előtt, az ajtón lévő ablakon beszólt: „Köszönöm, hogy vagytok!” Ő adta nekünk a Musica Sacra nevet.
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Buzay Ilona: Személyre szóló figyelemmel kísért minket; minden évben meghívta a kórust egy délutáni beszélgetésre, Lajos pedig – a sekrestyés és szakács – fantasztikus gyümölcssalátát készített…
S. I.: Alberti Árpi atya remekül zongorázott, és megszerettette velünk a spirituálékat. Egy telefonhívás tőle elég
volt, hogy „akcióba lépjünk”: például elfekvőbe mentünk énekelni, hogy kis örömet vigyünk a haldoklók utolsó
heteibe, napjaiba.
B. I.: Pezsgő szellemi életet éltünk: koncertekre, színházi előadásokra jártunk, de magunk is szerveztünk például Babits-estet.
Gerencsér Balázs: Feleségemmel 2007 óta vagyunk tagok, így az „őstörténetről” csak elmondásból
hallottunk. Ma is előkerülnek fényképek, nevek, pillanatok, amelyek mindenkit gazdagítanak. Egyszer például
Alberti Árpi atya mondta nekem: a Jézus Szíve-templomban „kórusfúzió” jött létre, mert az Ulászló utcai
énekegyütteshez a kezdetekkor egy kisebb leánykar is
csatlakozott, akiket Kistétényi Melinda orgonaművész
vezetett.
S. I.: Sapszon Feri, a bátyám 20 évesen állt a kórus
élére, és 1973-tól 1989-ig irányította az énekkart. Ezt
az időszakot a zenei fejlődésünk határozta meg, az
igényes kórusművek mellett egyre többet énekeltünk
gregoriánt. Jellemző, hogy például Bárdos Lajos Popule meus című kórusművét a próbán jelen lévő szerző Alberti Árpád atya és Homonnay Márta 1972-ben
instrukciói szerint szólaltattuk meg. Megfordultunk Erdélyben, majd Lengyelországban, illetve olyan „nagyágyúkkal” beszélgethettünk, mint Mócsy Imre SJ, Győrszegi
vagy Diós István atya. Miután Feri 1988-ban megalapította a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolát, nem tudta tovább vállalni az irányításunkat, ezért a feladatot átadta Rónaszéki Tamásnak.
– És ezzel el is érkezünk a napjainkig tartó korszakhoz.
S. I.: Tamás hegedűművész, nagyszerű zenész, remek vezető, emberileg is rendkívül értékes személyiség. Kitartó munkával olyan művek előadására is képessé tett minket, mint Händel Messiása vagy Mozart Requiemje.
És mivel egyben a Budapesti Vonósok muzsikusa, egyre többet énekeltünk zenekarral. Sorra jelentek meg a
CD-ink, megmérettetéseken is részt vettünk – a Mária Rádió legutóbbi, egyházi kórusversenyén a vegyeskórus
kategóriában első helyen végeztünk. Mind gyakrabban mentünk külföldre, s a nagyobb ünnepeken és a hónap
első vasárnapján a Jézus Szíve-templomban énekelünk.
B. I.: Tamás szívbéli jóbarát, remek humorral – próbán, ha már lanyhul a figyelem, bedob egy jó történetet
vagy viccet, és mindenki feléled… Remek hasonlatokkal segíti a zenei megformálást.
– 2000-ben elnyertétek a „Hangversenykórus Cum Laude” címet. Ez hol helyez el titeket a palet
tán?
S. I.: Azt hiszem, az egyházi kórusok körében az élmezőnyben vagyunk, a nem egyházi kórusok között természetesen vannak képzettebb énekkarok, de CD-felvételeink alapján azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni.
G. B.: Számomra a kórusverseny elsősorban azért volt hasznos, mert jó visszajelzést adott magunkról. Arra
mind nagyon büszkék vagyunk, hogy templomi amatőr kórusként többször léptünk fel profi kamarazenekarral
és világhírű operaénekesekkel.
– Milyen meghatározó művészekkel dolgoztatok együtt?
S. I.: Kiss Noémival, Timothy Bentch-csel, Mukk Józseffel, Érsek Dórával, Kertesi Ingriddel, Yanis Benabdallahhal, Vámosi Katalinnal és még hosszan sorolhatnám.
Bertha Veronika: Számomra meghatározó volt még együtt dolgozni Bretz Gáborral, Bakos Kornéliával, Megyesi Zoltánnal, valamint a Budapesti Vonósokkal.
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– Hány alapító tag énekel a kórusban, és mennyien fordultak meg a sorai között?
S. I.: Kettőnkön kívül Vámosi Gyuri és felesége, Várszegi Veronika alapító tag. A kórusban több százan fordultak
meg, neves zenészek is. Csányi Vali, a Rádió Gyermekkórusát alapító Csányi László és Botka Valéria lánya, karnagy
és karmester; Dinyés Soma, a gyermekkórus jelenlegi vezetője; Kaposi Gergely karmester; Döbrössy János, az
ELTE TÓK Ének-zenei Tanszékének vezetője; Mohay Tamás – Mohayné Katanics Mária fia – szintén tanszékvezető,
és még sokan mások.
– Melyek voltak az ötven év legemlékezetesebb fellépései?
S. I.: Sapszon Ferivel Krakkóban a templomban olyan tömeg előtt énekeltünk, hogy vezénylés közben még a
keze alatt is állt egy gyermek. Mozart Requiemje Kiskőrösön, a Jézus Szívében és a Mátyás-templomban is óriási
élmény volt. A Délvidéken is szívszorító koncerteket tartottunk, a jelenlévők annyira „együtt éltek” velünk.
B. V.: Sokunk számára meghatározó volt még a 2011-es Messiás-turné. A top ötben szerintem még mindenképpen benne van, amikor 2018. október 24-én a római Szent Péter téren,
Ferenc pápa általános kihallgatásán a kórusszolgálatban mi működhettünk közre.
G. B.: Sokszor a templomi szolgálatok is maradandó, a hitemre is hatással lévő élményt jelentenek. Ilyenek a gyertyafényes karácsonyi koncertek a Jézus Szívében, valamint advent negyedik vasárnapján a reggeli
miseszolgálatok az érdi ciszterci nővéreknél – ahol megint csak otthon
érezzük magunkat, hiszen éveken keresztül ide jöhettünk augusztusi
„edzőtáborunkra”.
– Egy liturgián szolgálattevőként vagytok jelen. Miben keve
sebb és miben több ez az „átlagos” miserészvételnél?
S. I.: A zene kézzelfoghatóbbá teszi Isten jelenlétét. E közvetítő feladat miatt szolgálattevőként a szerepünk több az „átlagos” szentmise
részvételnél.
B. I.: Azért van példa a kevesebbre is: amikor rossz volt a hangosítás a
kóruson, sajnos „lemaradtunk” a szentbeszédről…
G. B.: A zenei szolgálat egyszerre mély részvétel, hiszen a misének vannak fordulópontjai, amelyeket egy jól kiválasztott művel egészen mélységes titkokig át lehet élni. Ugyanakkor az is benne van, hogy egyik-másik
imádság utolsó mondatait általában már a kottába mélyedve hallgatjuk,
és lessük karnagyunk kezének intését.
– Milyen zenén kívüli programjaitok vannak, születtek-e itt ba
rátságok, szökkentek-e szárba további szerelmek, házasságok?
S. I.: Szoktunk kirándulni, hangversenyekre menni, időnként össze is jáIfj. Sapszon Ferenc, Vámosi György és egy
pálos atya 1979-ben a krakkói turnén
runk. Természetesen születtek barátságok és házasságok, keresztszülőség,
komaság is. Most a járvány miatt nem tudunk próbálni, de az együttlét
Zoom-beszélgetés formájában, a pénteki próba időpontjában általában megvalósul.
B. I.: A mi szerelmünk és házasságunk is itt szövődött és köttetett 40 évvel ezelőtt. Mind a hat gyermekünket
Alberti Árpád atya keresztelte. Jó látni, ahogy az egykori diákok apává, anyává, nagyszülővé válnak, sőt többünk
gyermeke is kórustag vagy rendszeres kisegítő, szólista lett.
B. V.: A kórus egyben közösség, csupa nagybetűvel. Nem tudjuk, mi a titka, de érezzük, hogy itt nincsenek
kasztok vagy régi és új tagok; szerencsére rendszeresen jönnek újak, így nem záródunk be önmagunkba. Fontosak még az életünkben a kirándulások, a külföldi turnék, a kóruslányok és -asszonyok éves „fitye” köre, a karácsonyi zenélések. Az 50 év pedig valóban azt is eredményezte, hogy vannak családok, ahol apa-fia és anya-lánya
együtt énekel, illetve léteznek „kórusgyermekek”, akiknek a szülei büszke tagok nálunk, fiuk vagy lányuk pedig
immár vendégművészként csatlakozik hozzánk.
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Egy húron pendülnek
A magyar jezsuitákhoz kapcsolódó közösségekben két ifjúsági zenekar is tevékenykedik. Miköz
ben Dénes Filip a Szentjánosbogár, Skublics Mária pedig az Inigo együttesét mutatja be, az is kide
rül, hogyan válhat az ima sajátos formájává a közös muzsikálás és szolgálat.
Dénes Filip, Skublics Mária

A Szentjánosbogár-zenekar

A Bogár-zenekar (a
képen a Jézus Szívetemplomban) tagjai:
Révész Barbara,
Kiss Palkó,
Joachim László,
Bellus Eszter,
Bellus Bence,
Krómer Zsuzsanna,
Latinovics Tamás,
Latinovics Ádám,
Papp Domonkos,
Kormos Bálint,
Dénes Filip.

A zene szeretete a Szentjánosbogár hitéletében központi jelentőséggel bír. Lendületet és örömöt ad, elmélyít,
egyesít – legyen szó szentmiséről, tábortűzről vagy irodalmi-zenés estről –, aminek egyik fontos kifejezője a
Szentjánosbogár zenekar, avagy a „J8 Bogár band”. Tagjai tapasztalt önkéntesek, akiket közel tíz év barátság köt
össze. A kezdetektől jelen vannak a Jezsuita 8-asokon, így a templomi közösség számára már jól ismert a „bogárhangzás”. A sokoldalú, eleven, egyúttal kiegyensúlyozott zeneiséget tudatos hozzáállás formálta: a zenekar
a liturgikus és művészeti célt repertoárjával
és követhető énekvezetésével igyekszik
kiegyensúlyozni. A hangzásképre a több
szólamúság, a szólóhangszerek (hegedű,
fuvola), a sokoldalú gitárjáték és a változatos kézi ütős hangszerek, basszusgitár
használata jellemzők. A legfontosabb inspi
rációt a zenekar számára a közösség ’90es évektől szerkesztett énekeskönyve és
a tábori zenei élmények adták, de a taizéi
énekek és komolyzenei művek is meghatározók. Az évek alatt a közösségnek néhány
saját szerzeménnyel is sikerült hozzájárulnia a liturgikus zenei kultúrához.
Néhány gondolat a zenekar tagjaitól:
„Számomra a Bogár egyik legfontosabb
pillére a zene, nagyrészt ez szólított és tartott
meg a közösségben. Nagy élmény egy olyan
csapathoz tartozni, ahol ezt az erős (nem csak zenei) összetartozást meg tudjuk élni, ugyanakkor lehetőségünk van
megmutatni másoknak.”
„Nem hiszek abban, hogy az egyházzene különböző stílusai ellentétben állnának egymással. Mi például klasszikus
válaszos formában énekeljük a zsoltárokat, hiszen ezek is az adott vasárnaphoz tartozó szövegek, és a Graduale Hungaricum négyszólamú tónusai egy gitáros misén is gyönyörűek.”
„Nekem a templom és a J8 egy jó hangulatú, nagy közösséghez való tartozást jelenti. Minden misén legalább egy-két
dalnál érzem, hogy ezt most nagyon elkaptuk, összeért, több szól, mint ahányan hozzátettünk. Flow.”
„Számomra mindig is az énekes imádság jelentette a legközvetlenebb utat Istenhez. A profi és hobbizenészek szép
olvasztótégelye ez, ahol tanulunk egymástól, s ahol összeérnek a talentumaink az Ő nagyobb dicsőségére.”
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Az Inigo-zenekar
„Szia! Van kedved énekelni/zenélni egy kis zenekarban imaesteken?” „Végül is miért ne, de te ki vagy?” Engem
ez az ismeretlen számról kapott SMS invitált az Inigo-zenekarba, mely azért jött létre, mert Balla Erika SJC, az
Inigo-imaestek egyik szervezője Szebedy Boldát megkereste egy feladattal. A kérés az volt, hogy szervezzen
zenészcsapatot, akik a kedd esti Inigo-imaesteken szolgálnának. Így 2017 őszén alakult is egy kis zenekar két gitárossal, egy hegedűssel és néhány énekessel. Ez a csapat bővült a továbbiakban: vannak, akiket Bolda szólított
meg, másokat az imaalkalmak. Akadt, akit hetekig kellett győzködni, és volt, aki az online imaesteknek köszönhetően keresett meg minket, hogy csatlakozhasson.
Vasárnap esténként próbálunk és keddenként az imaesteken játszunk. Az első évben minden vasárnap találkoztunk, és a kezdeti kissé feszengő alkalmakból hamar oldott, vidám időtöltés lett. Rengeteget nevetünk és
viccelődünk a próbákon – de azért zenélni is szoktunk...
Az együtt zenélésnek hatalmas ereje
van, óriási élmény; hálásak vagyunk, hogy
az énekeken keresztül szolgálhatunk, és
mi is alakulhatunk, épülhetünk. A zenés
szolgálat ima, ajándék, amit minél szebben
szeretnénk Istennek adni, de egyben megtapasztalhatjuk azt a szabadságot, hogy
az Úr akkor is elfogadja tőlünk, ha nem
teljesen tökéletes. Ezt a kegyelmet megélni olyan többlete az imaesteknek, amiért
mindig hálás leszek.
Ahogy azért is, hogy a zenekar egyben
szépen alakuló közösség. Persze korábban
is voltak csapat- és léleképítő alkalmaink
az imaesteken kívül: lelkinapok (köszönjük,
Koronkai Zoli SJ, Balla Erika SJC, Hiba Gyuri
SJ!), sörözések, szilveszterezések, kirándulások. Meglepő módon a tavaszi karantén
volt, ami nagyon összekovácsolt bennünket. Bár az online térben, jelen voltunk egymás életében, hetente az imaestek után és szombatonként is hosszú
időt szántunk egymásra. Rengeteget beszélgettünk, játszottunk, megosztottuk örömeinket, nehézségeinket, sőt
a digitális világ segítségével közös dalokat is kreáltunk. A kijárási szabályozások feloldása utáni első imaesten alig
volt időnk próbálni, mégis fantasztikus volt újra együtt zenélni, mert éreztük, hogy egymásra vagyunk hangolva.
Előtte hetekig nem énekeltünk együtt, de egyre jobban ismertük egymást, és mondják, ez érződött is a játékunkon. Csodás megtapasztalni, hogy az odafigyelés, a szeretet, egymás segítése olyan örömet és biztonságot ad,
mely kihallatszik a zenéből is.
Fontosnak tartjuk, hogy figyeljünk a minőségre, de szolgálatunk ne koncert legyen, hanem az ima segítője;
olyan zenekar legyünk, amellyel lehet közösen énekelni. A repertoár sokszínű, mint a zenekar maga. Klasszikus
többszólamú művek, gregorián énekek, a görögkatolikus hagyomány dallamvilága, Taizé-i énekek és dicsőítő
dalok mind előkerülnek. Az új dalokat úgy osztjuk meg egymással, mint mások a nyaralós élményeiket vagy a
vicces mémeket. Így történhet, hogy a svédországi vagy holland kötődés, netán a szegedi emlékek énekei először e-mailen egy lelkes levél kíséretében érkeznek, majd egy-két próba után az imaesteken, szentmiséken vagy
esküvőkön is megszólalnak.
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Az Inigo-zenekar
(a képen az újmisés
Hiba György SJ-vel)
tagjai:
Bertha Theodóra,
Harsányi Gergő,
Radnóczi Gyuri,
Renczes Balázs,
Sinkó Jozsó,
Skublics Mária,
Szebedy Bolda,
Tran Van Ngu SJ,
Unger Anna.
Akik még velünk
zenéltek, énekeltek
az elmúlt években:
Dörgő Bence,
Gebauer Hanga,
Ludmány Panni,
RadnócziCseh Noémi,
Reguly Mary

A JEZSUITÁK ÉS A ZENE

Az éneklés széppé tesz
Van-e értelme énektanításról egyáltalán beszélni is – a XXI. század elején? A józan ész, a valóság
és a gyakorlat is ellene szól. De mi szól mellette? És mit kaphatnak a diákok a zenén keresztül? És
hogyan történik mindez a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban?
Nagy Luca

Herpainé Velkey Klára, a Jezsu művészeti munkacsoportjának vezetője, a helyi zeneoktatás szíve-lelke 2003-ban
érkezett a gimnáziumba, hogy olyan énekkart hozzon létre, amely az iskolai ünnepségeken és szentmiséken
szolgálhat. Így született meg a Magis kórus, és alakult ki az ének-zeneoktatás, miközben a művészeti nevelés
tudatosan vált az ignáci pedagógia eszközévé.
De mindezt hogyan? A döntő kérdés, hogy a művészeti nevelés eszköz, avagy cél. Mert amíg az iskolások az
ének tananyagot tanulják, a kötelességüket teljesítik. De ha az éneklés, a zenehallgatás, vagyis a művészeti nevelés eszközzé válik, akkor a hangsúly a személyiség fejlődésére kerül. Ezt felismerve hozták létre a gimnáziumi
ének-zeneoktatás egyedi struktúráját. A 9-10.-es gyerekek személyre szabottan, érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak egy sajátos profilú zenei műhelyt, amelyben a tananyag különleges zenehallgatási kínálattal,
autentikus népdalénekléssel, jazz-zel színesedik, és lehetőséget nyújt a zenekarban, a könnyűzenei liturgikus
csoportban és a kórusban való együttműködésre. A diákok ezeken az órákon a személyes zenei élményszerzésen
túl megismerhetik önmagukat, érzéseiket, és egymáshoz is közelebb kerülhetnek.
„Amikor énekelnek, jó rájuk nézni: megfeledkeznek önmagukról, átkapcsolnak egy másik dimenzióba – ilyenkor nagyon szépek. Gyönyörködöm bennük” – mondja Klára. Azt is vallja, hogy a művészeti nevelés nem ér véget
az iskola kapujában. A filharmóniai koncertek mellett a Miskolci Szimfonikus Zenekar hangversenyeit látogatják a
legidősebbekkel, ami által nemcsak a gyerekek zenei igényessége fejlődhet vagy látókörük szélesedhet, hanem
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megismerkedhetnek a hangversenyre járás varázsával is. Klára reménykedik abban, hogy ezzel a következő koncertlátogató nemzedék kialakulásához járul hozzá.
„Sokszor még ma is keresem az életem értelmét, gyenge pillanataimban reményt
vesztve kesergek. De ahogy ezek a gyerekek felugrálva lelkesen kiabálták, hogy
»Embernek lenni jó!«, akkor én elhittem nekik és sírtam.” (Tanári reflexió)

Fontos megtanulni befogadni, de ugyannyira lényeges művelni is a zenét. A gimnázium zenei palettáját kisebb kórusok gazdag választéka teszi
igazán színessé, melyek szerepet kapnak az iskola hétköznapjaiban is. Ilyen
az adventi hajnali miséken gregorián szolgálatot teljesítő Rorate férfikar, illetve az iskolai liturgiákon szolgáló Fényi-kamarakórus. A népdalkörök pedig nemcsak a népi kultúra terjesztését és kimagasló versenyeredményeket mondhatnak magukénak, hanem bármikor magyar nyelvű gregoriánt
éneklő vagy többszólamú kórusműveket megszólaltató női karrá válnak.
A könnyebben mozgatható kisebb kórusok, még ha magasabb színvonalat produkálnak is, nem tudnak olyan
hatást gyakorolni a hallgatóságra, mint a százfős Magis kórus. Az együttes különlegessége, hogy tagjai nemcsak
„válogatott énekes” gyerekek, hanem bárki beszállhat, aki szeretne énekelni, és vállalja mindazt, amit a kórusban
való együttműködés jelent. Ez a szolgáló, együttműködő, alkotó, közösségben gondolkodó világlátás szülte meg
a Magis kórus különleges küldetését, a zenés színházi produkciókkal történő tanúságtételt. Olyan előadások által,
amelyekben mondanivaló és zene valamilyen értékre mutat rá, amelyek révén egy másik dimenzió is felsejlik, a
gyerekek pedig teret kaphatnak egyéni meglátásaik megvalósításához.

2004  Damaszkusz, 2006-2007  Mária-oratórium, 2008  Streetlight, 2009  Kaszap István,
2011-2012  Damaszkusz, 2013-2014  La Mancha lovagja, 2015  Képzelt riport egy amerikai
popfesztiválról, 2016  A Padlás, 2017  Túl a Maszat-hegyen, 2018  Szent Ferenc-musical,
2019  Falakon innen és falakon túl – egyedi összeállítás az eddigi darabokbóL
Az elmúlt tíz év előadásai olyan darabok, melyeknek mély erkölcsi mondanivalója, értékadó üzenetei vannak,
zenéjük érzelmeket ébreszt, nyitottá és befogadóvá teszi az előadót és a hallgatót egyaránt.
„Köszönöm mindannyiunk nevében Klárának, hogy ő látta és megláttatta velünk is mindazt a gazdagságot, mindazt a kincset, amit ez a Padlás rejt. Köszönöm, hogy ő tisztán látott, amikor mások még csak homályosan. Az a vágyam, hogy az iskolánk is olyan legyen, mint ez a padlás, mely itt áll ég és föld között, ahol elsősorban arra figyelünk, ami a legfontosabb: arra,
ami a szívben van.” (Holczinger Ferenc SJ igazgató a Padlás-musical előadása után)

Ennyi mindent és mindenkit összefogni nem kis munka. Herpainé Velkey Klára így aztán nagyon hálás, ha akad,
akivel megoszthatja a feladatokat – és legalább annyira, ha megoszthatja az örömöket is. Miközben szervezi és
irányítja az énekoktatást, a kórust, és jövendőbeli „énekszakosokat” nevel, egyik legfontosabb erényét, a személyességet megtartva igyekszik odafigyelni a körülötte lévőkre.
„Egy csoda, ahogy összefogja az énekelni vágyó tinédzsereket, és közvetlenségével neveli a diákjait. Vonzerejének köszönhetően olyan élményekkel gazdagodtam, amelyekre máig szívesen gondolok vissza. Máig példaként áll előttem, hogyan kell a
fiatalokat megszólítani és összefogni.” (Grunda Mária öregdiák)
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Taizé
és a jezsuiták
Bálint Zsolt és Kertész Anna évtizedek óta a taizéi közösség ma
gyarországi mindenesei – még nászútjuk egy részét is a francia
faluban töltötték. A házaspár péntekenként a pesti Jézus Szívetemplomban vezet imaórákat, s most Zsolt elmeséli, hogyan ke
veredtek az ökumenikus közösség vonzásába, és mi köti össze a
jezsuita lelkiséget a taizéi énekekkel.
Bálint Zsolt

A kezdetek
A hetvenes évek végén evangélikus bibliaórákra jártunk, és ott találkoztunk Rudolf testvérrel. Már akkor énekeltünk taizéi énekeket. Anna 1982ben volt először Taizében, és olyan nagy hatást tett rá, hogy két évvel később a nászutunk egyik felét ott töltöttük. Alois testvér, a mostani prior
fogadott, így sorsunk „meg lett pecsételve”.

Így is lehet imádkozni?
A budapesti konziba jártunk, Anna gitár-, én cselló szakra, később pedig a Zeneművészeti Főiskolára – ma Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Tagja voltam a Kis Zenei Stúdiónak, és két osztálytársammal katolikus és evangélikus templomokban barokk, valamint klasszikus műveket játszottam. Annának gitárduója volt, reneszánsz és
főleg barokk szerzőktől játszották saját átirataikat, illetve kortárs repetitív műveket. És mi fogott meg a taizéi
zenében? A csend és a közös énekes ima. Hogy így is lehet imádkozni; énekelve!

A taizéi énekek népszerűségének oka
A népszerűség egyik oka az énekek tömör rövidsége. A szöveg és a dallam könnyen megjegyezhető, és az énekek ismétlődő jellege miatt mindenki hamar be tud kapcsolódni. A másik ok talán az, hogy a taizéi zene a mindegyikünk számára ismerős európai klasszikus hagyományban gyökerezik, ami az egyházi muzsikából, a szigorúan
szerkesztett polifóniából nőtt ki. Ebben a hagyományban megtalálható mindaz, amit az Európában kivirágzott
kereszténység a zene eszközével ki tud fejezni.

A jezsuita kapcsolat
Kezdetben a taizéi közösség zenéje kifejezetten modern volt, a francia liturgikus mozgalom gyümölcse. Legfőbb
csapásiránya az anyanyelvi zsolozsmázás kialakítása volt. Ennek fő alakjai Joseph Gelineau SJ atya és Jacques
Berthier, a párizsi Szent Ignác jezsuita templom orgonistája voltak. A taizéi officiumban Gelineau módszerével
énekelték a zsoltárokat, ezekhez Berthier sok gyönyörű antifónát írt. De egy idő után a taizéi zsolozsma attrakcióvá vált, a sok oda érkező fiatal nem tudott bekapcsolódni a közös imádságba. Roger testvér ezért új utakat
keresett. Az első taizéi énekek a hetvenes években elindult találkozók alatt születtek; klasszikus kánonok éneklé-
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Fotó: Orbán Gellért

se során fedezték fel a repetitív stílust. Ez
után Jacques Berthier a közösség kérésére
sorra írta az énekeit. Halála után a testvérek
folytatták a komponálást, így máig születnek újabb
darabok. Szent Ignácról pedig tudjuk, mennyire szerette a zenét: az énekes „nagymiséket” megkönnyezte,
s a halála előtti években egyik rendtársának klavikordjátéka enyhítette fájdalmait.

Rokonság a Szent Ignác-i lelkiséggel
Az elmélkedő repetatív imádság az Egyház régi hagyománya, gondoljunk Keleten a sivatagi atyák Jézus-imájára vagy Nyugaton a rózsafüzérre. Szent Ignác
zarándokútjai során szüntelenül imádkozott, önéletrajza
sokat elárul erről. Jálics Ferenc SJ elmondása szerint a lelkigyakorlatok célja az embert elvezetni a benső csönd
felismerésére – oda, ahol az Úr Jézus jelenléte megtapasztalható. Ebben nyújtanak segítséget a taizéi énekek.

Imaórák és szentmisék
Taizében a napi három imaórát – az olvasmányokat és a
csendet kivéve – végig éneklik. Az imaórák liturgiájában
levő zsoltárokat és kantikumokat lehet taizéi stílusban
előadni. A Jézus Szíve-templomban péntek esténként
ilyen imaórákat vezetünk sok éve. A taizéi imaórákba a
nyolcvanas évek elején kapcsolódtunk be a városmajori
templomban. Azóta sok belvárosi helyen megfordultunk, a kilencvenes évek elején az újra jezsuitaként működő Jézus Szíve-templomban is voltak – és azóta is vannak – taizéi imaóráink. Az új római miserítusban, akárcsak a tridentiben, léteznek állandó és változó miserészek. A kezdőének, a zsoltárválasz, a felajánlási, áldozási és kivonulási énekek
lehetnek taizéi darabok. Ezt a gyakorlatot folytatjuk a szombat esti vigíliamiséken. Taizében többnyire a Gelineau
atya által írt miseordináriumot éneklik, vagy a testvérek által komponált ordináriumot használják. A Jézus Szívében
rendszerint a Berthier által írt Missa pro Europa-t énekeljük, ami ízig-vérig Berthier- (=taizéi) zene. Mostanában játszunk a gondolattal, hogy valamelyik zeneszerző barátunkat megkérjük, írjon új miseordináriumot „taizéi” stílusban.

A Jézus Szíve-templom vonzásában
A zenei szolgálatokon túl a jezsuita atyákkal missziókat is szervezünk egyházközségekbe. Rendszeresen tartunk
zenei műhelyeket, hogy a résztvevők jobban megértsék a liturgiát, és képesek legyenek plébániájukon, közösségükben taizéi imaórát vezetni. Gondozzuk a magyar nyelvű taizéi kiadványokat: CD-k, kották, könyvek kiadásával is
foglalkozunk (taize.kim.katolikus.net/katakomba), újabban pedig taizéi énekekre alapozott lelkigyakorlatokat tartunk.

Utánpótlás „taizéi vonalon”?
A taizéi közösség nem a hagyományos szerzetesrendek útját követi. Nem is követheti, hiszen ökumenikus. A testvérek száma 80 körül mozog. Nincs női águk, sem harmadrendjük, és nem fektetnek energiát abba, hogy szimpatizánsaikat megszervezzék. Hitelesen élnek, és teljesítik azt a feladatot, amit Jézus minden benne hívőnek szánt: az Atya
kiengesztelődésének jeleként megőrizni és továbbadni a hitet addig, amíg Ő újra el nem jön. Ebben a lelkületben
élnek egyszerűségben, irgalmasságban és szelíd örömben. Mi is erre törekszünk. És bízunk abban, hogy van utánpótlás a „taizéi vonalon”, s amikor eljön az idő, lesznek, akik a helyünkbe lépnek AMDG.
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Isten szeretetének
muzsikusa

Wolfgang Amadeus Mozart és Nemeshegyi Péter egyaránt január 27-én született, csak bő másfél
évszázadnyi különbséggel. E véletlen(?) egybeesésnél azonban jóval több köti össze a zeneszerzőt
és a 2020 nyarán elhunyt jezsuitát: a transzcendens megidézése a muzsika és a szavak, de legfő
képpen a szeretet erejével. Az alábbiakban részleteket közlünk Péter atya Mozart varázsa című – a
Vigiliában 2006-ban, majd a Kairosz Kiadó 2009-es kötetében megjelent – írásából.

1980 körül történt. Akkor a jezsuiták által vezetett tokiói Sophia Egyetem teológiai karának voltam tanára. Japánban április a tanév kezdete, úgyhogy az egyetemhez vezető út mellett sorakozó hatalmas vadcseresznyefák
éppen a tanév megnyitásakor állnak hófehér virágpompában. Ilyenkor az új elsőévesek, körülbelül kétezren,
izgatottan vonulnak a cseresznyefák alatt az egyetem nagyterme felé, hogy részt vegyenek a tanévnyitó ünnepélyen. A fiúk fekete öltönyben, a lányok színpompás kimonóban.
Az egyetem rektora, aki abban az évben az olasz jezsuita, Giuseppe Pittau (későbbi érsek) volt, lelkes megnyitóbeszédet tartott. Pittau nemcsak széles műveltségű, rendkívül okos ember volt, hanem kiváló szónok is.
Az ünnepélyen résztvevő tanárok és diákok feszült figyelemmel hallgatták. Beszédében a következő mondat
ütötte meg fülemet: „Egyetemünkön kiválóan fejlesztjük növendékeink értelmét, de nem fordítunk elég gondot érzelmi világuk gazdagítására. Pedig a teljes emberhez hozzátartozik nemcsak a kiművelt értelem, hanem
a kifinomult, gazdag érzelem is. Szeretném, ha a diákok érzelmi világának művelésére egyetemünk a jövőben
nagyobb gondot fordítana.”
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Nem hiszem, hogy a rektornak valami konkrét terve lett volna e kívánalom megvalósítása érdekében, de nekem hirtelen a következő gondolatom támadt: „Az ember érzelmi világát mi sem gazdagítja és finomítja jobban,
mint a szép zene. A legszebb zene pedig Mozarté!” El is határoztam nyomban, hogy meghirdetek az egyetemen
egy szabadon választható kurzust Mozart zenéjéről.
Elég nagy merészség volt részemről, hiszen nem vagyok zeneszakértő, szakterületem a teológia. Gyerekkoromban tanultam ugyan zongorázni, de nem vittem benne sokra. Viszont, mentségemre szolgál, hogy muzsikus családban születtem és nevelődtem. Édesapám nagyon szépen zongorázott. Büszkén mondogatta nekem,
hogy magától Bartók Bélától tanult zongorázni. Édesanyám lány korában az Operaházban énekelt. A zene szeretete hozta össze szüleimet, és – bár egyikük sem volt
hivatásos zenész – családunkban mindig nagy szerepet játszott a muzsika. […]

Rend és szabadság
Amikor az első kurzust hirdettem meg, 50-60 diák jelentkezett rá. De a kurzusnak híre ment. A következő
évben már több mint száz hallgatóm volt. Át kellett
tenni az órákat egy nagyobb tanterembe. Az utána
következő évben pedig – mit ad Isten? – több mint
ezren iratkoztak be a kurzusra. Persze az lett az eredmény, hogy nem fértek be egy tanterembe se. Minden
pad zsúfolt volt, a padlón is ültek, hátul pedig álltak.
Így persze nem lehetett rendesen órát tartani, ezért a
következő évektől kezdve számítógéppel lett kisorsolva az a 350 növendék, akik befértek a nagy, lépcsős
tanterembe.
Így ment ez aztán évről évre, tíz éven keresztül. Az
órák háromnegyed része azzal telt, hogy hallgattuk
Mozart zenéjét. Az óra elején kiosztottam a soros Mozart-művekről szóló sokszorosított magyarázatot, amelyet
a kiváló japán Mozart-kutató, Szakka Keiszei könyvéből másoltam ki. Emellett egészen egyszerű magyarázatokat
fűztem az egyes zeneművekhez, a táblára krétával írtam fel a mű egyes részeinek megjelenését, és néha kacskaringós vonalakkal igyekeztem érzékeltetni a zene hullámzását. A vizsga abból állt, hogy a feladott témáról
mindenkinek hatoldalas házi dolgozatot kellett írnia. A témák, például, ilyenek voltak: „Mit mond nekem Mozart
zenéje?”, „Öröm és szomorúság Mozart zenéjében”, „Rend és szabadság Mozart zenéjében” stb.
Bizony fáradságos dolog volt sok száz japán nyelven írt dolgozatot elolvasni. Pláne, amikor egyes lelkes Mozart-rajongó diákok nem hat-, hanem húszoldalas dolgozatokat írtak. De a dolgozatok olvasása mindig megerősített abban, hogy a következő évben is folytassam a kurzust. Mert láttam, hogy Mozart zenéjének hallgatása milyen jót tett
ezeknek a fiataloknak, akik közül sokan addig klasszikus zenét sohasem hallgattak. Friss füllel hallgatták Mozartot,
és olyan mélységeket hallottak ki belőle, amelyek még nyugati zenekritikusoknak is dicséretére váltak volna. […]

Mozart zenéjének varázsa
Mi lehet Mozart zenéjének a varázsa, hogy ilyen élményeket ad 18-20 éves japán fiúknak, lányoknak? Alig van
köztük keresztény, és Mozart zenéjében mégis megérzik, meghallják az Isten szeretetét! Mozart zenéje az élet
éneke – mondják nekünk ezek a fiatalok. Komoly tudósok írják, megfigyeléseik alapján, hogy melegházban jobban érnek a paradicsomok, ha Mozart zenéjét sugározzuk nekik. Orvosok ajánlják, hogy az áldott állapotban levő
anyák Mozart zenéjét hallgassák, mert meghallja magzatuk is, és ez jót tesz fejlődésének. […]
Gondolom, fényt vet Mozart egész lelkivilágára és zenéjére a következő epizód. Egy alkalommal barátja, Gottfried von Jacquin megkérte, hogy írja be jegyzetfüzetébe nézetét arról, hogy mi teszi a zsenit zsenivé. Mozart ezt
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Nemeshegyi Péter SJ
„japánkái” körében

A JEZSUITÁK ÉS A ZENE
írta: „Nem a kiváló értelmi képesség tesz valakit zsenivé.
Nem is a mély érzelmi gazdagság. Még ha valaki kiváló értelmi képességgel is rendelkezik, és amellett mély
érzelmi gazdagsága is van, ez sem teszi őt zsenivé.
A szeretet, a szeretet, a szeretet: ez tesz zsenivé!” „Liebe, Liebe, Liebe, das macht das Genie!” Talán ez Mozart
varázsának legmélyebb titka.
Alátámasztja ezt Mozart talán legszebb operájának,
a Figaro házasságának fináléja. Ebben az operában
mindenki ravaszkodik, mindenki rosszalkodik. De a
legrosszabb ember Almaviva gróf, aki felesége szobalányát, Susannát, éppen esküvőjének napján akarja
házasságtörésre csalni. Végül is feleségének, Rosina
grófnőnek, Figarónak és Susannának csalafintaságával
kiderül a gróf turpissága. Az utolsó pillanatig még neki
áll feljebb, és nagy „no, no” kiabálással tagadja meg Figarónak a megbocsátást. De amikor előlép Susanna ruhájában felesége, és így kiderül, hogy az előbb álruhás
feleségét Susannának gondolván neki csapta a szelet,
megrendül, és egy gyönyörű dallammal kér bocsánatot feleségétől: „Contessa, perdono, perdono, perdono!” Rosina válasza: „Én lágyabb szívű vagyok önnél, és igent mondok.” A jelenlevők templomi zenének is beillő kórussal
fejezik ki ámulatukat és meghatottságukat. Végül pedig felzendül a gyors záróének: „E bolond napot megelégedettségben és örömben csak a szeretet tudta befejezni!”

A négy hang
Van Mozart zeneműveiben négy hang: do, re, fa, mi, melyek végigvonulnak zeneszerzői működésén. Do és re
egyszerű skála két felmenő, kezdőhangja. De aztán ugrik egyet a hang: mi helyett fa-t hallunk. Utána fél hangközzel visszasüllyed, nem a kiindulóponthoz, hanem a mi hanghoz. A dallam lebegve szakad meg. Utána jönnie
kell még valaminek.
Először Mozart első szimfóniájának (E dúr, K 16) andantéjában jelennek meg ezek a hangok. Kilencévesen komponálta. Titokzatosan, mintegy hajnali ködből emelkedik fel a kürtökön a négy hang. Felvetnek valamilyen kérdést, de még nincs rá felelet. Azután az első Credo-misében (K 192) hangzanak fel újra, mégpedig számtalanszor.
Miközben a Credo „ágzatait” énekli a kórus, a legkülönbözőbb hangnemeken ismétlik a szólisták e négy hanggal
azt, hogy Credo, credo: Hiszek, hiszek. A Credo végén pedig, még egyszer, a csendbe veszően énekli a kórus:
Credo, credo. És lebegően marad a dallam, befejezetlenül. […]
Voltak olyan diákjaim is, akik részletes tanulmányt írtak a négy hangról. Az egyik például ezt írta: „A szeretet:
örök. Mozart életében e téren nemigen volt szerencsés. Éhezett az ilyen szeretetre. Ő csak szenvedéssel vegyített szereteteket tapasztalt meg, és szép, tiszta, jóságos, teljes szeretetre vágyakozott. Ezt érzem ki a do, re, fa, mi
hangokból. Mozart szeretett volna kimenekülni ebből a világból egy más, sokkal szebb világba. A négy hang ezt
jelenti.” Egy másik diákom meg arra figyelt fel, hogy Mozart első és utolsó szimfóniájában jelenik meg ez a négy
hang. Az elsőben kérdésként. Az utolsó szimfónia fúgájában pedig megvilágosodásból született válaszként.
Ezeket a reakciókat olvasva azt gondolhatná valaki, hogy „no, ezeknek a japán diákoknak jó fantáziájuk van!”
Igaz, hogy jó a fantáziájuk, de nem légből kapott, amit mondanak. Mozart zenéjében, kiváltképpen ebben a
négy hangban, mindez benne van. A legkülönbözőbb dolgokat is ki lehet hallani belőle. Mert az igazi remekművek hatástörténete végtelen. És minthogy mi mindnyájan „potenciális Mozartok” vagyunk (aktuális Mozart nem
születik többé!), hiszen élvezzük Mozart zenéjét, mindezt átéléssel megtanulhatjuk tőle, vagy jobban mondva
attól a „zenétől”, amelyet ő Istentől kapott. […]
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Adománygyűjtés a Szent Ignác-i lelkiség megerősítésére
A jezsuiták egyik legfontosabb célja, hogy a Szent Ignác-i lelkigyakorlatos kultúra meghonosodjon
hazánkban, és termékenyítő hatása érvényesüljön intézményeinkben, lelkigyakorlatos házainkban,
közösségeinkben. Tapasztaljuk, hogy rengeteg olyan ember él közöttünk, akik keresik helyüket a világban:
egész életek, hivatások is tévútra futhatnak a reménytelen útkeresés közben. A személyesen kísért lelkigyakorlat, lelkigondozói beszélgetés vagy közösségi program azonban életmentő lehet.
Talán épp az Ön hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy akinek a részvételi díj vagy egyéb költségek fizetése gondot
okoz, mégis hozzájuthasson a lelki segítséghez. Adományát a mellékelt sárga csekken vagy utalással a rendtartomány
adományszámlájára várjuk. Felajánlásából több intézményünk lelkiségi szolgálatait támogatjuk:
1. LELKIGYAKORLATOS HÁZAK TÁMOGATÁSA
A dobogókői Manrézában és a püspökszentlászlói Életrendezés Házában diákok, egyetemi hallgatók, rászorulók és
mindazok, akiknek nehézséget okoz kifizetni a teljes napidíjat, kedvezményes áron vehetnek részt lelkigyakorlatokon,
és indokolt esetben további segítséget is kérhetnek. A különbözetet a házak támogatóink, barátaink jóvoltából fedezik.
2. LELKIVEZETŐ- ÉS LELKIGYAKORLAT-KÍSÉRŐ KÉPZÉS ELŐSEGÍTÉSE
Az Ignáci Lelkiségi Központ lehetőséget kínál a Szent Ignác-i lelkiség terjesztésére, lelkivezetők és kísérők képzésére,
valamint lelkigyakorlatos (tovább)képzést és szupervíziót nyújt jezsuitáknak, lelkivezetőknek, lelkigyakorlatos kísérők
csoportjának és az ignáci közösségeknek.
3. IFJÚSÁGI SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSA
Lelkigyakorlatokat, lelkinapokat, imaalkalmakat, missziókat szerveznek, támogatják a fiatalokat belső növekedésük útján.
A Szentjánosbogár közösség lelki vezetése és a Magis-programok szervezése is hozzájuk tartozik. A csoport szerzetesekből és civil munkatársakból áll, akik fiatal felnőtt önkéntesekkel együtt szolgálnak.   
4. LELKIGONDOZÓ SZOLGÁLAT ERŐSÍTÉSE
Az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat mindazoknak segít, akik határhelyzetben/krízisben vannak. Tb-alapú
ellátásba vagy pszichoterápiás folyamatba csak akkor jutnak az emberek, ha már kórházi kezelésre szorulnak, vagy képesek megfizetni a lelki egészséget támogató, helyreállító segítséget. Tevékenységük ma különösen is hiánypótló.

Kedvezményezett:
JTMR
Adományszámla
Számlaszám:
HU23 10702019-1901405655200004
(CIB Bank Zrt.)

Kérjük, a közlemény rovatba írja be: Szent Ignác-i lelkiség 2020-21. Bátorítjuk, hogy ossza meg velünk e-mail címét is.
Szeretnénk ugyanis adományozóinknak köszönetet mondani, valamint a támogatásoknak köszönhetően megvalósuló
eredményekről is tájékoztatást adni.
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Reményt kínálni
a lét peremén
A Belügyminisztérium Felzárkózó Települések programjában a jezsuiták vállalták a Borsod-Aba
új-Zemplén megyei Arló pártfogását. Ahhoz, hogy megtudjuk, mire is van szükségük az itt élő,
nagyrészt cigány embereknek, első körben 130 családot látogatunk meg, és felkeressük a helyi ön
kormányzatot, orvosi és védőnői rendelőt, iskolát. De kik is az arcok a kezdeményezés mögött? Az
arlói Jelenlét-program a rendtartomány Kommunikációs Irodáján dolgozó fotós szemével.
Pásztor Péter

AZT TUDTAM, hogy Magyarország egyik legszegényebb
falva Arló. Mielőtt az ember
ellátogat egy ilyen helyre, él
benne egy elképzelés, hogy
milyen is lehet. Arra viszont
nem számítottam, hogy a
település ennyire gyönyörű
környezetben található. Nemcsak hegyek veszik körül, de
egy csodálatos tava is van.

VELKEY BALÁZS, a miskolci Fényi Gyula jezsuita
gimnázium korábbi igazgatóhelyettese, a helyi Jelenlét-program vezetője egy arlói filmklub utáni beszélgetésen. Bár még tart az állapotok és igények felmérése,
egyes programok már elindultak. Nyár óta például a
budapesti jezsuita Párbeszéd Háza három kihelyezett
filmklubot is tartott itt, Kathy-Horváth Lajos és nyolc
tagú cigányzenekara, Csókay András idegsebész, majd
a Kaláka együttes közreműködésével. Az arlói program
ugyanis az egész rendtartomány szívügye.

24

EGYETLEN HELYI NŐI MUNKATÁRSUNK testnevelés órát tart.
Kozár Bea rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakon végzett, snowboardoktató, és az arlói program elindulása előtt másik
helyi munkatársunkkal, Velkey Róberttel a Kőrösi Csoma Sándor
Program keretében, a floridai magyar diaszpórában segített
a közösségfejlesztésben.

CSAPATUNK JEZSUITÁJA Kiss Feri testvér, a menekültszolgálatunknál eltöltött évei és teológiai tanulmányai után irányította ide a rendtartomány. Házról
házra jártunk, a megadott címekről volt, hogy elköltöztek, de mindig akadt segítségünk. A szomszédok
vagy akár az utcán is megmondta valaki, hova költöztek tovább, akiket kerestünk. Ezekben a házakban
jellemzően nincs víz, ezért az utcai kutakat használják,
és a gáz sincs bevezetve, a villanyórát pedig általában
hét elején pár ezer forinttal feltöltik, és amíg a pénz
kitart, addig tudják használni. Ebben a házban nincs
fűtés, az eddig üzemben lévő vaskályha tönkrement.

A CSAPAT ÖNKÉNTESE,
Szabó Gergő. Egy időre felhagyott
informatikus szakmájával, hogy
idejét egy egészen más tevékenységnek szentelhesse. A képen
cserkészvezetői tapasztalatait
vetette be a szemészeti szűrésre
várakozó gyerekek között. Az önkéntesek bevonása fontos eleme
lehet a programnak, amit a jövőben erősíteni szeretnénk.

VELKEY RÓBERT művelődésszervezőként végzett, Beához hasonlóan gyakran besegít az iskolai tesiórák tartásába is. A koncentrációt
edző játék éppen csoportosan zajlik, a veszteseknek fekvőtámaszt és
guggolást kell végezniük. A második játékban már emelkedik a tét,
és nyelvtani feladatokat is meg kell oldaniuk.
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BARI JÓZSEF MUNKATÁRSUNK Arlón
született, majd tíz évig volt a váci egyházmegye cigányügyi referense. „Probléma,
hogy sok ugyan a cigány Arlón, de olyan
nagy a mélyszegénység, hogy a saját
kultúrájukat sem ismerik.” Ő nem az iskolában tanít, hanem elindította – először
lányoknak – a tradicionális cigánytáncoktatást. Kicsik-nagyok egyre többen járnak hozzá; külön élmény, ahogy a szülők a
„partvonalról” élvezik a tanítást.

SZENT FERENC KISNŐVÉREINEK 26 éve
van házuk Arlón, így a helyi viszonyok feltérképezésében ők is nagy segítségünkre vannak.
A jezsuiták hozzájuk kapcsolódnak a mostani
programmal, melynek egyik nagyszabású célja a
fogantatástól számított első ezer napra koncentráló Jelenlét-ház kialakítása a családok számára,
benne egészségügyi, oktatási lehetőségekkel.

MEGKÉRDEZEM, szabad-e
fényképeznem. A válasz mindig igenlő, persze a minden
fényképész által ismert „Jaj,
pont most nem vagyok úgy
öltözve!” itt is rendszeresen
elhangzik. Így születnek
családi portrék is.
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ARLÓN INGYENES SZEMVIZSGÁLATOT is tartottunk a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat mobil szemészeti csapatával együttműködésben – köszönet nekik! –, melynek keretében ez a kisfiú is szemüveget kapott. A
vizsgálóbuszban mesefigurák vannak a falon, például Elza és Anna, természetesen mindketten szemüvegben. Mellettük plakát a jól ismert A kis
herceg-idézettel: „Jól csak a szívével lát az ember”. A vizsgálat először az
óvodáscsoportok körében zajlott, a hiányzókhoz pedig Kiss Ferenc SJ-vel
mentünk el, nehogy lemaradjanak a lehetőségről.

„GYUSZIKA JÓ GYEREK,
de néha nem tud viselkedni.”
Józsi rögtön pártfogásába veszi:
„Gyere csak ki, beszéljünk, hogy
is van ez!” Tíz perc múlva nagy
egyetértésben, mosolyogva
térnek vissza.

JÓZSINKNAK MESSZIRŐL KÖSZÖNNEK.
Mindenkit ismer, de legalábbis mindenkinek
a szüleit. Élmény vele sétálni az utcán. Már
terjed a hír, hogy járjuk a falut, és gyakorta
megkapja a kérdést: „Józsi, hozzánk mikor
jöttök?” Ha többen vagyunk egy helyszínen,
mindig talál időt, hogy átmenjen a szomszéd
szobába, és a háziak közül valakivel elbeszélgessen múltról, családról, jövőről.

Ő MIRELLA, és tizenhetedmagával lakik négy szobában.
Szereti a szotyit, anyukája
meg persze rászól, ha héjat
talál a szobában. Majdnem
négy órát voltunk náluk,
három óra után mert megszólítani, hogy mi is az a
kezemben. Amikor meglátta
magáról a fotót, onnantól
kezdve bárkit fényképeztem,
észrevettem, hogy valahogy ő
is benne van.

CIPŐSDOBOZ-AKCIÓ HATÁRON INNEN ÉS TÚL
Rendtartományunk idén is cipősdoboz-akciót hirdet, mellyel olyan gyerekeknek szeretnénk örömet
szerezni, akik nélkülözik az ajándékokat a karácsonyfa alól. Az arlói cigánymisszió munkatársai a faluban élő óvodás korosztálynak szeretnének legalább 180 dobozt eljuttatni. A Gyökerek tábor önkéntesei által pedig a kárpátaljai és délvidéki, óvodástól a középiskolásig terjedő korosztálynak gyűjtünk
cipősdobozt.
A dobozokba kis ajándékokat játékokat, kesztyűt, sapkát, édességet és higiénés felszereléseket várunk.
Kérjük, a dobozok legyenek nyithatók: a legjobb, ha csak a doboz külsejét borítják be úgy, hogy a tetejét
le lehessen venni. A csomagokon tüntessék fel, az ajándék hány éves fiúnak vagy lánynak szól. Olyan
csomagokat is várunk, amelyeket bárkinek oda ajándékozhatunk.
A csomagokat folyamatosan lehet leadni a Jézus Szíve Jezsuita Templomban (1085 Budapest, Lőrinc
pap tér), a Szent József-oltár előtt.
Bővebb információ a gyűjtésről: jezsuita.hu/ciposdoboz-akcio-hataron-innen-es-hataron-tul/
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EGY-EGY INTERJÚN szinte mindig a legidősebb családtag beszél,
a többiek pedig jönnek-mennek
körülöttünk. Klári özvegy, hat
éve dolgozik a helyi tó melletti
vendéglőben a konyhán. Szereti a
munkáját és Arlót, nem költözne
el semmiképpen. És mitől lenne
jobb? Ha minden gyerek külön
lakhatna a családjával, nem pedig
egy fedél alatt, és ha nemcsak az
ő utcájukban volna jó a közbiztonság, hanem az egész faluban.

A CSALÁDLÁTOGATÁSON szó esik lakhatásról, munkáról, múltról és jövőről. Arlón 1992-ig
százszázalékos volt a foglalkoztatottság, köszönhetően a közeli bányáknak és gyáraknak.
Utóbbiak aztán bezártak, és két év alatt a helyi
cigány családok körében szinte száz százalék
munkanélküliség lett. „Kéne a munka. Legjobb
lenne állandó!” – hallatszik az igény újra és
újra, majd’ minden családban. Persze a gyerekek hamar megunták a felnőttek beszélgetését, és mentek focizni, meg húzni egymást
egy általuk készített kiskocsin.

KERKAI JENŐ SZOCIÁLIS APOSTOLKODÁSA
A Jézus Társasága arlói jelenléte a rend régi hagyományokra visszanyúló szociális apostolkodásába illeszkedik, melynek nagy jezsuita alakja a 2020-ban épp ötven éve elhunyt Kerkai Jenő.
1992-ben a néhai András Imre SJ róla nevezte el a bécsi Magyar Egyházszociológiai Intézet budapesti kirendeltségét, ma pedig a Jezsuita Menekültszolgálat és a cigányok oktatásával foglalkozó Lehetőségek Iskolája a Kerkai Jenő Jezsuita Szociális Központ égisze alatt működik.
Kerkai Czinder Jenőként 1904-ben született Kerkaújfaluban. Későbbi családnevét a harmincas években vette fel, szülőfaluja után. A jezsuita rendbe 1924-ben lépett be, és már növendékként foglalkoztatta a rászorulók ügye. Olvasta a népi írók munkáit, s nagy hatással volt rá XIII. Leó pápa 1891-es
Rerum novarum, valamint XI. Pius 1931-es Quadragesimo anno kezdetű szociális enciklikája. Ennek
folyományaként 1935-ben „Krisztusibb embert! Műveltebb falut! Életerős népet! Önérzetes magyart!” jelszóval létrehozta a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Titkárságát (később
Testületét), mely a korszak egyik legnagyobb ifjúsági mozgalma lett. Létszáma hamar elérte a félmilliót, 20 népfőiskolát, 230 énekkart, 50 zenekart és 80 sportosztályt működtetett, s több mint 3000 tagegyesülettel rendelkezett.
A szervezet vezetéséhez hamarosan Nagy Töhötöm SJ is csatlakozott, és Kerkai vele karöltve dolgozott.
A kommunisták azonban 1946-ban – sok más hasonló szervezettel együtt – betiltották a KALOT-ot; annak pótlására Kerkai 1947-ben
egy úgynevezett Szociális Központot, majd a „Telepes pasztorációs” programot, végül a Falu Manréza-mozgalmat kezdte szervezni.
1949-ben aztán koholt vádak alapján bebörtönözték; 1956-ban kiszabadult, de 1957-ben büntetése letöltésére vissza kellett vonulnia. 1959-ben betegen, félig megvakulva szabadult. Évekig segédmunkásként dolgozott, majd 1964-től a pannonhalmi szociális
otthon lakója lett. Hosszú szenvedés után 1970. november 8-án hunyt el. Halála előtt így vallott életéről: „Életem-halálom egyetlen
szerelmének most is a magyar népet s hazát tekintem az előkészületi évekkel, a szervezőmunkákkal, a börtön szenvedéseivel és az
eljelentéktelenedés szíves vállalásával.”
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Élet
a Camino
Ignaciano
után
A Szent Ignác útján címmel nyáron Spanyolországban forgatott magyar zarándokfilm lelki kalauza
JOSÉ LUIS IRIBERRI SJ volt. A baszk jezsuita a Tolvaly Ferenc rendezte alkotás négy szereplőjének
vándorlását kísérte 21 napon át. Miközben a 2021-2022-es Szent Ignác-évre készülő mozi utómun
kái zajlanak, a jezsuitát arról faggattuk, hogyan élte meg a nem mindennapi körülményeket.
Balázs Zsuzsa

– Milyen lelki ajándékokat kapott az úton, és Isten mely ajándékait tapasztalta megnyilvánulni a
zarándokokon keresztül?
– Kitartás. Azt hiszem, ez a legjobb szó. A zarándoklaton az embert sokféle élmény éri, mélységeket és magasságokat tapasztal meg, s közben tudja, hogy mennie kell előre, hűen ahhoz az Úthoz, amelyre odaszánta magát.
Állhatatosnak lenni persze nem mindig könnyű. Mindenki, aki járt már zarándoklaton, tudja: előbb-utóbb megjelenik a csábítás, hogy adja fel. És az erő a folytatáshoz nem belőlünk fakad: a zarándoklat megtanít arra, hogy
nem vagyunk egyedül, és ha menetelünk tovább, azt a többiek miatt, illetve leginkább azért tesszük, mert Isten
velünk vonul. Persze a legjobbat kell kihozni magunkból, de nem szabad elfelednünk, hogy az erő nem belőlünk
jön, hanem az Úrtól kapjuk.
– A zarándoklatot a járványhelyzet is nehezítette. Mennyiben?
– A zarándokok megtanulták, hogy ragaszkodniuk kell a hitükhöz, és túl kell tenni magukat a nehézségeken. Az
elejétől egyértelmű volt, hogy a járvány gondot fog okozni: bezárt helyek, szünetelő szolgáltatások, maszkok, melyek miatt mindenkinek az arcából csak egy kis részt láthattunk… Volt, hogy úgy kellett találgatni, mi történik, vagy
hogy a másik épp mosolyog-e vagy sem. Egymást ugyanakkor elég jól megértettük. Persze én a magyar nyelvvel
nem tudtam mit kezdeni, de mindenki nagyon kedves volt, így a kommunikáció nem okozott problémát.
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– Milyen más ajándékokat kaptak az úton?
– További ajándék forrásai voltak azok a liturgiák, amelyeken a szentélyekben és templomokban részt vettünk.
Ezek közül a Fuentes de Ebróban, illetve Szent Ignác barlangjában bemutatott szentmise volt leginkább megindító és okozott mély istenélményt. Két fontos imádságos pillanat volt Krisztus jelenléte a Verdú-i kápolnában,
majd Montserrat hegyén; az egyik, amikor haláltusája közben Krisztus segítségért kiált, a másik a feltámadása,
mely után a világba küldi tanítványait, hogy társai legyenek a küldetésben. Erősen tapasztaltuk meg a közösség
érzését Navarrete templomában, ahol a jezsuita Xavéri Szent Ferenc tiszteletére gyújtottunk gyertyát. Számomra
különös ajándék volt Mária jelenléte, amikor az Arantzazu-i Szűzanya előtt – melynek képét 1522-ben Ignác is
felkereste – a zarándokok elkezdték énekelni az Ave Mariát. Rajtunk kívül csak három látogató volt jelen; nem
akartak zavarni, ezért távolabb álltak meg, de velünk imádkoztak. A végén láttam, amint az élmény hatására –
csakúgy, mint én – könnyezni kezdtek. A zarándoklat alatt mindvégig ilyen szép ajándékokban volt részünk.
– Gondolom, a bő három hét alatt egymással is mély lelki kapcsolatba kerültek.
– Igen, külön kell említenem a barátság ajándékát, mely az együtt töltött napokból és pillanatokból fakadt,
még ha sokszor csendes elmélkedésben haladtunk is egymás mellett. Azokban a pillanatokban, amikor személyes életünkről, aggodalmainkról és arról beszélgettünk, hogyan ismerjük fel Istent a mindennapjainkban, ugyanazokat az élményeket tapasztaltuk meg, mint amelyeket Ignác megélt az általunk is felkeresett helyszíneken.
Nagy ajándéknak tekintem, hogy 22 napot együtt tölthettem a zarándokokkal, és megérezhettem, milyen közeli
testvérek vagyunk az Úrban, noha nem tudtunk egymásról semmit azelőtt, hogy először találkoztunk a barcelonai repülőtéren. És persze hatalmas ajándék volt, hogy miközben keresztülgyalogoltunk Spanyolországon, a
Covid-19 egyikünket sem fertőzte meg.
– Hogyan értékelné a négy zarándok lelki fejlődését?
– Jó kérdés – de attól tartok, Istennek kellene feltenni. Az én dolgom annyi volt, hogy kalauzoljam a zarándokokat, olyan módon, ahogyan Ignác a lelkigyakorlataiban is tanít minket erre. Vagyis mindössze szemlélője
voltam belső útjuknak, és nem tudhatom, mi volt a fejükben és a szívükben. Persze láttam küzdelmet és harcot
– ahogy Ignác is mondja, utalva a szívünkben és elménkben zajló mozgásokra. Némely napokon a zarándokok
csendesebbek voltak, amiből tudtam, hogy belül valami történik. Máskor sebesebben haladtak, szinte szárnyra
kaptak, mintha csak valamiféle terhet hagytak volna maguk mögött. Voltak napok, amelyeken kimerültséget
tapasztaltam rajtuk – de ekkor sem adták fel. Aztán láttam dühöt a szemükben vagy éppen egy mozdulatban,
ahogy kinyitották az ajtót. Emberi érzelmek ezek, csakúgy, mint a való életben. De a zarándoklat pont arról szól,
hogy a hónod alá veszed az életedet, és jó messzire elgyalogolsz vele, amíg csak át nem hat az érzés, hogy képes
vagy szeretni az életedet úgy, ahogy van, ajándékként elfogadni, és nem csupán keresztnek tekinteni, amelyet
hordoznod kell, történjék bármi.
– A résztvevők a nap 24 órájában zarándokként járták a konkrét vagy lelki utat, vagy néha bele
fért a hétköznapi viselkedés?
– Sokszor éltünk meg vidám pillanatokat, sőt néha meg kellett kérnem a zarándokokat, hogy fejezzék be a
nevetést. A napok során megtanultam érteni Benjámin és Balázs tréfáit. Először azt akarták elhitetni velem, milyen komoly emberek, és amikor Júlia és Kati arról akart meggyőzni, nem is azok, nem hittem el, amíg a saját szememmel nem láttam. Éreztem, a csapat tagjai mennyire megszerették egymást, és képesek aggódni a másikért.
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Örültem, amikor egyik vagy a másik zarándok odajött
hozzám, és azt mondta: „José atya, úgy érzem, beszélnie kellene ezzel vagy azzal”. Ez is mutatja, milyen mély
kapcsolat szövődött közöttük, és mennyire próbálták
gondját viselni a másiknak. Azt hiszem ezért, a lelki út,
amelyet bejártak, mindegyikük számára a hit mélyebb
megélése felé vezetett. A körülöttünk lévő természet
és belső küzdelmeik egyaránt hozzásegítették őket
ahhoz, hogy megértsék Isten helyét életükben, az Út
során, illetve odahaza. Béke és kiengesztelődés: ahogy
Ignác számára Montserrat hegyén és Manresában, úgy
a zarándokoknak is ezt a nehéz leckét kell megtanulniuk.
– Hogyan összegezné az út lelki üzenetét
mindazoknak, akik majd megnézik a filmet, de
nem tudnak semmit a Szent Ignác-i útról?
– Azok számára, akiknek nincs lehetőségük Spanyolországban Ignác lába nyomában járni, azt hiszem, a legjobb tanács az, hogy kövessék Ignác önéletrajzát. Az ő
szavaiban rá fognak találni az Útra. Álljunk készen egy olyan útra, amelyet nem ismerünk, és egyetlen kalauzunk
a hitünk Isten szeretetében; bízzunk Jézusban úgy, mintha semmi és senki más, csak ő volna a legfontosabb
az életünkben; ne féljünk a nehézségektől, amelyek bizonyosan keresztezik majd azt utunkat; és ne egyedül
vágjunk neki: keressünk zarándokcsoportot, s osszunk meg velük jót, rosszat. Emellett felfedezhetjük, hogy Isten
szüntelenül velünk tart az úton – néha előttünk halad, néha mögöttünk vagy mellettünk, de mindig velünk.
– Rutinos vezetőként mi volt a legmeglepőbb, amit a zarándoklat alatt megtapasztalt, amire nem
számított?
– Ha-haha! A válasz nagyon könnyű: hogy miközben zarándokoltunk, még filmet is forgattunk! Mondhatom,
ez aztán tényleg meglepetés volt. Még csak hasonlót sem éltem meg korábban. Két ennyire különböző dolgot
csinálni egy időben – na, ez sokszor, ha nem állandóan maga alá gyűrt bennünket. Minden nap készen kellett állnunk változásokra, meglepetésekre, ugyanis nem tudhattuk biztosan, milyenre fordul az időjárás, lesz-e elég fény
a kamerának, és így tovább. Mindezek miatt a forgatás maga volt az őrület. Tudom, hogyan kell menedzselni egy
csoportnyi zarándokot; 25 főig és 30 napig nem érhet meglepetés. De egyszerre vezetni egy csapat zarándokot,
valamint technikusokat, operatőröket, hangmérnököket, rendezőt és a kreatív igazgató Kovács Lajos atyát, na, ez
2020 nyarán igazán meglepő tapasztalat volt.
– Hogyan élte meg ezt a nem mindennapi helyzetet?
– Rengeteget tanultam ebből, lelki értelemben is: meg kell tanulnod türelmesnek és rugalmasnak lenni, készen
állni a változásokra, nem ragaszkodni a saját elképzeléseidhez, hanem nyitottan állni a szótértésre, és megtalálni
a közös nevezőt. Ahogy Ignác mondja, úgy kell tekintenünk mások nézőpontjára, mintha csak a sajátunk volna.
És mindig kérdezzünk. Az út ilyen szempontból nagyon jó lelki tréning volt. Végezetül, nem gondoltam volna,
hogy ilyen közel kerülök a négy zarándokhoz: nem beszéltünk különösebben jól angolul, a magyartudásom
pedig csapnivaló, így a kommunikáció esetenként nem volt könnyű. Ennek ellenére úgy érzem, nagyon szép
kapcsolatot, sőt barátságot sikerült kialakítanunk.
– Hogyan összegezné az egész vállalkozást?
– Annyit mondanék, hogy az úton sok újságíró érdeklődött, mit is csinálunk, és többen észrevételezték: miközben elsőként a magyarok jelentkeztek, hogy a film révén bemutassák a Camino Ignaciano nagyszerűségét,
a spanyolok még csak gondolkoznak rajta. Micsoda szégyen ez nekünk! Remélem, a film sok országból számos
zarándokot fog útnak indítani, hogy megtapasztalják mindazt az átalakulást, amit Ignác is megélt Loyolában, de
főként Manresában ötszáz évvel ezelőtt.
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„Bátyként vagyok
a diákok mellett”
KAJTOR DOMONKOS SJ szeptember óta Miskolcon, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium
ban szolgál magiszterként. A magisztérium a jezsuita képzés része, amikor a fiatal szerzetes filozófiai
tanulmányai után 2-3 évig a rendtartomány valamelyik apostoli művében végez gyakorlati lelkipász
tori munkát. Lássuk, mit takar ez a sok diák által csak Doma bá’-nak hívott rendtag esetében.
Szelenge Judit

– Négy feladatod van Miskolcon: hittantanár, pályaorientációs tanácsadó, iskolalelkészségi tag,
hivatásgondozó. De pontosan mit csinálsz?
– Hittant tanítok a 11-12. évfolyamosoknak, de most ősszel főleg a Covid miatt egy csomót helyettesítettem,
úgyhogy volt lehetőségem megismerni szinte mindenki mást is. Az iskolalelkészség tagjaként részt veszek a lelkigyakorlatok, lelkinapok, reggeli imák, examenek szervezésében, a Parázs ifjúsági csoport életében. De lelkészségi
munkámban a legnagyobb hangsúly a kollégistákon van. Ők a hét öt napján az iskolában vannak éjjel-nappal, és
még több lelki támogatást igényelnek, mint a bejáró diákok. Ott vagyok mellettük a kollégiumokban; elérhetnek
lelki beszélgetésekre, esti imákat vezetek nekik, miközben, ha arról van szó, örömmel beszállok közéjük játszani,
viccelődni vagy csak dumálni egy jót.
– Hogy néz ki egy esti ima?
– Az esti ima a kollégiumi élet kötelező része, de nem szeretném, hogy a diákok pusztán olyan programnak érezzék, amin muszáj részt venniük. Napi 7-9 órát ülnek a padban, mi pedig a fejüket tömjük a katedráról – nem akarom,
hogy ugyanez az élményük legyen az imában is. Az a célom, hogy kizökkenjenek az iskolai keretből, például nem
állok ki eléjük, hanem közöttük ülök le. Csendben vagyok velük, így keressük Istent. Leülök az Oltáriszentség elé,
aztán lejönnek a diákok, és együtt imádkozunk. A csendben tanulunk imádkozni: van, hogy neveket mondunk,
akikért fohászkodunk, de olyan is előfordul, hogy Mustó Pétert olvasok nekik, néhány mondatot, ami után csendben maradunk. Tudom, hogy igényük van erre. A fiatalok, akármilyen lármásak és elevenek, vágynak a csendre és a
mélységre. Amikor befejezzük, még 20-25 kolis ott marad kápolnában egy darabig, és tovább imádkoznak.
– Az iskolában már szinte fogalommá vált, hogy „megyek Doma bá’-hoz”. Ez mit jelent?
– Be lehet jelentkezni hozzám lelki beszélgetésre délután és esténként. A kollégiumi beszélgetőszobában ülök,
oda jönnek hozzám a diákok. Hálás vagyok azért a bizalomért is, amit a nevelőktől kapok. Ők adnak teret arra,
hogy ilyen formában a kolisok mellett lehessek. A kolisok számára pedig könnyebbség, hogy nem nevelőként,
hanem fiatal jezsuitaként vagyok jelen, „csak úgy”. Bármikor beszélgetésbe lehet elegyedni velem. Megkérdezik,
milyen egy napom, milyen az életem, majd ők mesélnek magukról, és kérdeznek szinte mindenről. Azt hiszem,
már nem tudnak olyan kérdést feltenni, amivel zavarba lehetne hozni. Közben a bejáró diákok között is egyre
többen vannak, akik lyukasóráikban beszélgetésre jönnek hozzám.
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Fotó: Majó Márk

– Mi nyomja a kamaszok lelkét?
– Erre jó volt újra rácsodálkoznom: az, amit nem tudnak kimondani, amiről nem képesek mesélni másoknak.
Amikor teret és lehetőséget kapnak, hogy kimondhassák valakinek, már nem nyomja úgy a lelküket. Pedig nem
mindig tudok tenni értük, csak hallgatom őket. Egy ilyen beszélgetés után ugyanúgy megmaradnak például a
családi problémák, kívül talán ugyanúgy történik minden tovább, de bennük valami megváltozik. Viszont ha
nem tudják kimondani a problémájukat, az ott ragad.
– Tanácsot is szoktál adni?
– Változó. A lelki beszélgetések során nem sokat kell mondanom, persze ez attól is függ, hogy mivel jönnek,
de általában csöndben hallgatok, akár órákig – egy gyerekre fél, legfeljebb egy óra jut. Az istenkapcsolatomban
központi helyen vannak ezek az alkalmak. A beszélgetések elején magamban imádkozom értük, aztán már csak
figyelek. Némelyik beszélgetés számomra igazi csoda, ahogy ott, a szemem előtt felnő valaki, rájön dolgokra, miközben kimondja azt, ami a szívét nyomta. Eldöntöttem, hogy ezeket az apró csodákat mélyen meg szeretném
élni. Nekem ezekben a csodákban Isten van jelen. Előfordul, hogy valaki bejön, nem is tudja pontosan, miért.
Mondom neki, hogy ülhetünk csendben is, de aztán tíz perc múlva már mesél, mesél és felszabadul.
– Az iskolában létrejött egy négytagú pályaorientációs csapat. Te ebben is részt veszel. Mi a fel
adatod?
– A csapat a 11-12. évfolyammal foglalkozik. A nevelési igazgatóhelyettes, az iskolapszichológus és a továbbtanulás szakmai és technikai kérdéseire szakosodott kolléga mellett én a pályaválasztás emberi oldalával foglalkozom. Vagyis beszélgetek. Miközben a diák elmeséli, hogyan áll a jövőhöz, mivel szeretne foglalkozni, mi érdekli,
akár olyasmi is kiderülhet, hogy szülői elvárásnak próbál megfelelni, vagy éppen ő állított maga elé elvárást, amit
kényszerítőnek érez. Az ilyesmit jó felismerni. A szabadságra biztatom őket.
A beszélgetést nem érdemes azzal kezdeni, hogy válassz egyetemet és
szakot, fiam, inkább azt érdemes kérdezni: mi lelkesít, motivál, mi ad neked életet. A cél az, hogy a fiatal saját magát találja meg, s ne csak szakot
válasszon egy bizonyos egyetemen, hanem életpályát.
– Azt mondják, a mai fiatalok sokkal később érnek meg arra,
hogy elkötelezzék magukat valami mellett. Nem túl fiatalok a
végzős gimnazisták ahhoz, hogy a jövőjükről döntsenek?
– Vannak bőven, akik tudják, mivel szeretnének tovább menni, de sokan még bizonytalanok vagy esetleg fogalmuk sincs,
hogy merre induljanak el. Számukra különösen hasznosak
a csoportfoglalkozások, a tesztek, melyekkel fejleszthetik
önismeretüket, feltérképezhetik a személyiségtípusukat.
Ezekre a találkozókra azok is eljönnek, akik úgy érzik, biztosak benne, hol akarnak továbbtanulni, életkorukból
adódóan ugyanakkor nagyon érdekli őket az önismeret.
De igen, a mai fiatalokban nehezebben születik meg az
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elköteleződés, nemcsak a pályaválasztás, hanem az élet többi területén is. Viszont nekünk, felnőtteknek
nem szabad abba a hibába esnünk,
hogy a mi gondolkodásmódunkkal
próbáljuk megérteni az ő helyzetüket. Azt hiszem, az ő helyükben
velünk sem lenne másképp. Sőt,
továbbmegyek. Megkérdezzük-e
magunktól, hogy valóban segítünk-e a fiataloknak a példánkkal,
életmódunkkal, gondolkodásunkkal? Annak felelősségét, hogy a fiatalabb nemzedékek nehezebben
tudnak elköteleződni, közösen hordozzuk.
– A negyedik feladatod így
szól: hivatásgondozó. Ez azt
jelentené, hogy azokkal a diá
kokkal foglalkozol, akik papok
vagy szerzetesek, talán éppen
jezsuiták szeretnének lenni?
– A hivatásgondozás újdonság a
Jezsuban – még én is keresem, hogy milyen formát ölthet ez a feladat. Van, amikor érdeklődő diákokat viszek
kisbusszal Budapestre a jezsuita nyílt estére. Délután indulunk, estére visszahozom őket. Ezek hasonlítanak a
„Faggasd a papot!” – a „Szólj be a papnak!” helyi elnevezése – találkozóihoz, de itt talán még mélyebb beszélgetéseket lehet folytatni, kimondottan jezsuitákkal. De a hivatásgondozás ennél szélesebb körű feladat. Hivatás
tág értelemben mindaz, amiben valaki ki tud teljesedni. Hiszem, hogy Isten valóban hív, az élet vár ránk, legyen
az ember orvos, anya, mérnök, szerzetes, pap… Sőt van egy barátom, aki trolibuszvezető Budapesten, és ezt
hivatásként éli meg, a munkája életet ad neki. Úgy gondolom, foglalkozni kell az elköteleződés- és hivatáskultúra
erősítésével. Ezt sokféleképpen próbálom meghonosítani, még apró jelekkel is, például az ujjamon lévő karikagyűrűvel – belsejében egy gravírozott kereszttel –, amit az egyszerű örökfogadalmamra kaptam 2016 szeptemberében. Ezzel jelzem, hogy elköteleződtem Jézus iránt.
– Mit értesz pontosan hivatáskultúrán?
– A hivatásról nem nagyon tudunk jól beszélni, valahogy nincs benne a kultúránkban. Lehetne ezt a kultúrát
mélyíteni, tudatosítani, és éppen azon töröm a fejem, hogy milyen módon kaphat ez teret a Jezsuban. A hivatásokról még csak-csak esik szó, de az egyházi hivatásról már nehezebben beszélnek a fiatalok. Szeretném, ha
az iskolában nem volna furcsa vagy ciki, ha valakiben felmerül a papság, a szerzetesség, esetleg a jezsuitaság
gondolata, hogy merjen és tudjon beszélni róla, ne görcsöljön miatta… Meg szeretném mutatni a diákoknak,
hogy mi, jezsuiták nem valami mennyei társaság vagyunk, hanem Jézusnak, Isten Fiának mint teljesen embernek a társai. A nevünk is ezt mutatja: Jézus Társasága, nem pedig Krisztus Társasága. Erre vagyunk meghívva, a
földi valóságban a saját valóságunkkal Isten társa lenni. Ebben nagy segítség, hogy korban még közel állok a
diákokhoz. Nagyon boldog vagyok, hogy itt töltöm a magisztériumomat, szeretném kimaxolni a fiatalságom
adta lehetőségeket. Bátyként vagyok a diákok mellett, sokan úgy is néznek rám. Segíteni szeretnék nekik, hogy
egyre több – lásd: magis – élet szülessen meg bennük. Amikor valaki egyre nyitottabbá válik a saját valóságára,
amin keresztül egyre közelebbről, egyre szabadabban találkozik Istennel, akkor élet születik benne. Élet Isten és
ember között…
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TÁRSAK A KÜLDETÉSBEN

„De magának
ezt úgysem kell mondani!”
Október óta új rektor, SZABÓNÉ DR. KÁRMÁN JUDIT áll a Kispesten működő Jezsuita Roma Szak
kollégium élén. A Hámori Orsolyát váltó romológus szakembert a politikai korrektségről, a cigá
nyok szeretetéről és arról kérdeztük, milyen kihívásokat lát abban, hogy elméleti munkásságát
most intézményvezetőként ültetheti át a gyakorlatba.
Szőnyi Szilárd

– Elsőként mint romológust kérdezlek: honnan származik a cigány szó?
– Egészen a 2000-es évek elejéig úgy tudtuk, a szó valószínűleg a görög nyelvterületen kialakult bizánci atszinganosz elnevezésből ered, aminek jelentése varázsló, szemfényvesztő, érinthetetlen, kitagadott volt. Kezdetben
ezt egy jóslással, „boszorkánykodással” foglalkozó, a VI-IX. században Kis-Ázsiában mozgó szekta megjelölésére
használták, majd kiterjesztették más népcsoportokra, többek között a kígyóbűvölést, tenyérjóslást, bájolást folytató vándorló cigányok őseire is. Napjainkban Marek Stachowski lengyel orientalista, nyelvész kutatásai nyomán
egy másik magyarázat is felmerült. Ő 2002-es tanulmányában azt állítja, hogy az elnevezés a nincstelent, föl-
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dönfutót jelentő török „csikán”, „csigány” szóból fakad; eszerint a cigány szó eredetileg társadalmi réteget, s nem
etnikumot jelölt.
– És cigány vagy roma? Mármint a helyes megnevezés a szakirodalom, a politikai korrektség és a
közbeszéd szerint.
– Az 1971-es I. Roma Világkongresszus a különféle cigány csoportok közös elnevezéseként a roma szót fogadta
el. Azóta a politikailag korrektség jegyében sokan így hívnak minden cigányt. Ez azonban helytelen, hiszen a
roma szó, mely a rom – jelentése: cigány férfi/ember/férj – többes száma, csak az oláhcigányok nyelvén bír jelentéssel. Más csoportok számára értelmezhetetlen, s jogosan mondják felháborodva: „Én cigány vagyok, nem
roma!” Ezért nem helytelen vagy megbélyegző a cigány népnév használata. Személyes kapcsolatban illendő, ha
megkérdezzük beszélgetőtársunkat, melyik megnevezést fogadja el, a szakirodalomban pedig a cigány/roma
jelölést használjuk, akár egymás szinonimájaként.
– Hogyan talált meg a romológia? Mondják,
ebben szerepe volt a családodnak, a Kommunis
ták Ifjúsági Szövetségének és egy Trabantnak.
Vegyük sorra: kezdjük a családdal.
– Édesanyám a pécsi Nevelési Tanácsadó pszichológusaként sok cigány gyermekkel foglalkozott;
munkájába engem is bevont, 17 évesen például egy
cigánykutatásban vettem részt Pécsen és környékén.
Keresztanyám Pécs-Meszesen a bányász cigányok
gyermekeinek tanító nénije volt, nagyapám Szegeden
a Tanárképző Főiskola oktatója, mellette a Csillag börtön pszichológusa volt, sok cigány ember szomorú,
kisiklott életét ismerte meg. A családi összejöveteleken
a beszélgetés gyakran e nehéz sorsokról szólt: mit
lehetne tenni, hogyan lehetne segíteni rajtuk.
– Folytassuk a KISZ-szel.
– Amikor 1976-ban, 17 évesen megtértem, megragadott a Királyok könyvéből a következő rész: „Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baal,
akkor őt kövessétek!” Mivel nem akartam „kétfelé sántikálni”, a gimnáziumban bejelentettem, hogy kilépek a KISZből. Valami csoda folytán nem rúgtak ki, csupán annyit mondtak, hogy nem fogják javasolni a továbbtanulásomat.
Ezt be is tartották, így egy évig egy csecsemőotthonban dolgoztam – szinte csak cigány csecsemők között.
– A Trabant hogy jött a képbe?
– Ekkor kaptam az elhívást a védőnői munka iránt, s hogy cigányok között szeretnék dolgozni. Szegedi főiskolai éveim után Isten útmutatását követve kerültem az ugyancsak Baranya megyei Somogyapátiba védőnőnek.
Előbb hat, majd 14 falu, tanya, puszta és cigánytelep tartozott hozzám. Négy évet töltöttem ott, Isten által áldott
szolgálat volt, végtelenül hálás vagyok érte. Sokat gyalogoltam a falvak között, nagy télben a Zselicség kis településeire hókotróval jutottam el, aztán a Tanács vett nekem egy kismotort, majd Trabanttal jártam a területemet.
Amit ott láttam, még közelebb vitt a cigánysághoz, a tenni akaráshoz, sok élményt, mély, őszinte kapcsolatokat
őrzök ezekből az évekből. A cigányok közötti missziót már ekkor elkezdtük. 1980-tól akkor már pap nélküli cigány
falvakba jártunk pécsi közösségünkkel vasárnaponként zenélni, édesanyám pedig igeliturgiát tartott.
– Székely János szombathelyi püspök gyakran kongatja a vészharangot, mondván, cigányügy
ben az utolsó órában vagyunk, és roma Trianon fenyeget. Indokoltnak érzed a súlyos szavakat, és
milyen reményt látsz a jelenlegi helyzetben?
– Aki ismeri a „végeket”, valóban kiábrándítónak látja a cigányság helyzetét: szegénység, kilátástalanság. Persze, vannak jómódú cigányok, és létezik vékony értelmiségi réteg is, de ez kis létszám. Talán mindenki egyetért
abban, hogy minden a minőségi oktatással kezdődik. Amelyik gyermek jó oktatásban részesül, annak van
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reménye többre vinni, mint a szülei. A cigány gyermekek többsége azonban olyan iskolába jár, ami nem teszi
lehetővé a kiemelkedést. Ezek szegregált, alacsony színvonalon működő intézmények, csupa hátrányos helyzetű családból érkező gyermekkel. Ilyen körülmények között nem születnek csodák, vagy csak ritkán. Amíg
iskoláink nem válnak a befogadó oktatás, nevelés helyeivé, remény sincs a változásra. Emellett fontos a Biztos
Kezdet Gyerekházak elterjedése, a kötelező óvodáztatás, a tanodák egyre nagyobb száma, a Roma Szakkollégiumi Hálózatból kikerülő diákok példája, valamint
a templom, a misszió – talán ezen a területen több
eredményt sikerült elérni.
– 2011-2012-ben a tanulmányi tanács tagja
ként már megfordultál a Jezsuita Roma Szakkol
légiumban, 2006-2016 között pedig a jezsuita
kezdeményezésre létrejött Cigánypasztorációs
Műhely szakmai vezetője voltál. Milyen
emlékeket őrzöl az együttműködésről?
– Sok jó gyümölcsöt termő együttműködés volt a
Cigánypasztorációs Műhelyünk, mely a jezsuita Hofher
József – Hofi – atya kezdeményezésére indult. Egyháziak és laikusok, képzettek és alig iskolázottak, katolikusok és más felekezetűek gondolkodtunk és cselekedtünk együtt: sok élményben volt részünk, és kialakult
egy ma is működő háló. Áldás volt a műhely azért is,
mert cigányok és nem cigányok voltunk együtt igaz egyetértésben, s tudom, hogy sok seb gyógyult be ennek
következtében.
– Az MTA köztestületi tagja vagy, tanítottál/tanítasz a budapesti Semmelweis Egyetemen, a Deb
receni Református Hittudományi Egyetemen és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. Most
először kerülsz egy intézmény élére, ahol a gyakorlatba is átültetheted az utóbbi évtizedekben fel
halmozott elméleti tudást. Mit látsz a legnagyobb kihívásnak?
– A JRSZ rektorának lenni nagy megtiszteltetés, ugyanakkor kemény munka. Irányítani kell egy intézményt annak
minden gondjával, törődni a diákjainkkal, támogatni őket azon a nehéz úton, amelyen elindultak. Nagyszerű diákjaink vannak, s legtöbbjük súlyos batyut cipel. Helytállnak a tanulásban, megfelelnek a szakkollégiumi elvárásoknak,
s szinte mindegyikük az ösztöndíjából, illetve egyetem mellett végzett munkája béréből küldi haza a pénzt fára,
ennivalóra, testvérei, beteg szülei ellátására. A legnagyobb kihívás talán a minőségre, a helyes arányokra ügyelni, és
minden diákra figyelni. Nagy bölcsesség kell ahhoz is, hogy fiatal felnőttekből jó közösséget kovácsoljunk.
– Tervezel-e együttműködést a rendtartomány két másik cigányokat segítő kezdeményezésével,
a Lehetőségek Iskolájával és az arlói romamisszióval?
– Feltétlenül. E két mű elődei Cigánypasztorációs Műhelyünk gyakori résztvevői voltak. Az arlói cigánymissziót
még a ferences nővérek idejéből közelről ismertem, hasonlóan a Lehetőségek Iskolája elődjéhez, a Szeretet Iskolájához, Hofi atya és Szemes Zsuzsa közös művéhez.
– Október óta állsz a kollégium élén. Melyik volt a legörömtelibb pillanat, mi ért meglepetésként,
és mit tekintenél egy év múlva a legnagyobb sikernek?
– Örömteli pillanat, amikor a diákok egy-egy beszélgetésben azzal fordulnak hozzám: „De magának ezt úgysem kell mondani, hisz jól tudja ezt”, utalva ezzel arra, hogy értem a helyzetüket, érzelmeiket, gondjaikat. Ennek
örülök, számomra ez a befogadás jele. Meglepetés, hogy egy olyan baranyai falu szegény cigány lakói közül is
van diákunk, ahol évtizedekkel ezelőtt szolgáltam mint védőnő. Akkor még csak álomként élt bennem, hogy
onnan valaki többre viszi, s lám, megtörtént. Egy év múlva azt tekinteném a legnagyobb sikernek, ha a diákok, a
munkatársak, a rendtartomány vezetése úgy vélekedne, előrébb tudtam vinni a JRSZ-t, diákjaink sorsát, a mű sok
hozzáadott értékkel lett gazdagabb.
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LELKISÉG

Ima a testünkkel
Szent Ignác számára a test térbe és időbe helyezi mindazt, ami a lélek
ben történik. A test magába foglalja az emberi lény összes dimenzió
ját. Ennek jegyében András Csaba SJ Szent Ignáccal három gyakorla
tot ajánl, amelyek segíthetnek a tudatosabb testi jelenlétben.

A Lélek működése, benső megmozdulásaink testünkben rezonálnak. Benne találkozunk érzéseink, gondolataink,
vágyaink gazdagságával, melyeket integrálni törekszünk, hogy növekedésünket szolgálják. Testünkben szembesülünk sebezhetőségünkkel, törékenységünkkel, amit olykor fájdalom formájában tapasztalunk. Ha nem volna
fájdalom, könnyen megfeledkeznénk kuszaságunkról, és nem volnánk motiváltak életünk rendezésében. Testünkben találkozunk Istennel, és milyen felszabadító zsigereinkben megtapasztalni a meghittséget Vele! Ugyanakkor testünk kapu, ami megnyit a külvilág felé, hogy kapcsolódhassunk másokhoz, és közölhessük magunkból
mindazt, amivel Isten megajándékozott. Ehhez nyújthatnak segítséget az alábbi gyakorlatok:
Egy-két lépéssel megállok az imádság helye előtt egy Miatyánk tartamára, és fontolgatom, hogyan néz rám
Isten. Megérkezek a Szentháromság szerető tekintetébe, és engedem, hogy Isten nagylelkű és ingyenes szeretete átjárjon és megnyisson a találkozásra Vele. Megállásommal tudatosítom, hogy ezt az időt Vele akarom
tölteni. Nem sodródok az árral, hanem jelen vagyok Isten és önmagam számára. Szelíden figyelem, hogy testemben mi történik. Hogyan néz rám Isten, milyen vágyat érint bennem? Hogyan akar kapcsolatban lenni velem?
Ignác azt ajánlja, hogy az imádságot végezzük hol térdelve, hol földre borulva, hol hanyatt fekve, hol ülve,
hol állva, mindig azt keresve, amit elérni kívánunk. Testemben, bensőmben kihallom, amire vágyom. Arra
vágyom, hogy… Ha megtaláltam, testemet használhatom, hogy a vágy kifejeződésre jusson: akár leborulva,
állva, térdelve vagy ülve. Ignác hozzáteszi: amikor eldöntöttem, hogy milyen testhelyzetben szeretném eltölteni
az imaidőt, tartsak ki, és ne változtassak rajta.
Az ima befejeztével akár ülve, akár sétálva megvizsgálom, hogyan folyt az imádságom. A séta kimozdít
abból a pontból, ahol vagyok. Perspektívát vált. Segít kívülről rátekinteni mindarra, amit megélek. A séta
megmozgat és teret ad a benső megmozdulásoknak. A séta olyan, mint amikor egy pohárban felrázzuk a homokszemcséket, és fokozatosan leszállva megtalálják helyüket. Új bölcsesség születik. Közben az Úrral együtt
ízlelgetem életem történéseit, megtapasztalván: az élet jó, gazdag és teljes.
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Lepje meg szeretteit

A SZÍV
ELŐFIZETÉSSEL!
LELKISÉG | KULTÚR A | ÖNISMERET

AJÁNDÉK, AMELY
EGY EGÉSZ ÉVRE SZÓL

Az előfizetésről szóló ajándékkártyák,
illetve a lapszámok kérhetők közvetlenül
a megajándékozott címére is!
Megrendelhető 2020. december 14-ig
webshopunkban, illetve telefonon.
További részletek:

jezsuitakiado.hu

Istenem! Köszönöm a zenét, a hangot, amellyel
más dimenzióban fordulhatunk Hozzád, s amellyel
kifejezhetjük az olykor kifejezhetetlent is! Hálát adok az
éneklésben megszülető egységért, amely a Te közelségednek
érzését ébreszti fel bennem. Kérlek, óvj meg attól, hogy
a szolgálatban „zengő érc” vagy „pengő cimbalom” legyek!
A hétköznapi kihívások és nehézségek idején pedig segíts,
hogy az énekünk Neked szóljon, Hozzád vezessen! Amen.
Velkey Klára

