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BEKÖSZÖNTŐ

A jezsuita lelkigyakorlatos szolgálat meghatározó helyévé vált a Manréza, mely szorosan kapcsolódik a rendalapító Szent Ignác megtéréséhez, lelki átalakulásához. A helyszín eredetileg egy
katalán kisváros, pontosabban a település szélén található barlang, ahová Ignác a megtérése
után visszavonul. Itt éli át azt a lelki tapasztalatot, amelyet jegyzetei alapján később a Lelkigyakorlatos könyvében továbbad, s amely meghatározó alapjává válik a jezsuiták képzésének
és küldetésének.
Szerte a világon számos lelkigyakorlatos központot neveznek Manrézának. Magyarországon
az 1920-as évek végén készült el az akkor közel két évtizede független provincia első ilyen célú
épülete Budán, a zugligeti Manréza, mely a hazai szerzetesrendek 1950-es szétszóratásáig erőteljes kisugárzással működött. A rendszerváltás után a lelkigyakorlatos tevékenység Dobogókőn
folytatódott, így a Manréza új körülmények között él tovább.
Az ott szolgáló jezsuiták fokozatosan honosították meg a személyesen kísért lelkigyakorlatos
módszert, mely visszanyúlik a kezdetekig, Szent Ignác és társai gyakorlatáig. A XX. század második felében egyre inkább teret nyert ez a forma, és ebből a szempontból Magyarországon
is új korszak kezdődött, túllépve a prédikált lelkigyakorlatokon. Ehhez kapcsolódóan 2011-ben
lelkivezető- és lelkigyakorlat-kísérő képzés is indult – amelyen szerzetesek, papok és világiak,
sőt protestáns lelkészek is részt vesznek –, hogy egyre jobban válaszolhassunk az imádságos
környezetet, csendet, személyes istenkapcsolatot keresők igényére.
A Manréza kínálatának másik meghatározó eleme a Jálics Ferenc jezsuita atya által elindított
szemlélődő lelkigyakorlat és ima, mely egészen újszerű utat nyitott. Profetikus kezdeményezés
volt, ráérzett a ma emberének igényére, és a legegyszerűbb módon kínálta fel a segítséget
az Istent keresőknek. Ez az út könnyen hozzáférhető, és sokan épp ezáltal találtak vissza az
egyházba, ismerték meg értékeinket. Ez a lelkigyakorlatos műfaj Jálics atya kereséséből és
élettörténetéből született, és még ha módszerében újszerűnek tűnik is, tartalmában az egyház
lelkiségi hagyományából forrásozik. Sokak életét átalakította, nemcsak az imádság, hanem az
életmód terén is, az embereket közelebb vitte Istenhez, másokhoz és önmagukhoz. A február
13-án elhunyt Jálics atya lelkigyakorlatos iskolát hozott létre, mely az egyház megkerülhetetlen
kincsévé vált, és hatása felbecsülhetetlenül sokrétű módon tovább él a személyes élettörténetekben.
Ahogyan Szent Ignác életének megtöréséből a világot átformáló megújulás született, és
ahogyan Jálics atya történetének mélypontja szintén kegyelmi mezővé változott, ahol sokan
otthonra és megújulásra találnak, úgy mindannyian hihetünk abban, hogy Isten életünk valamennyi küzdelmét, veszteségét képes átalakítani, ha keressük őt, és bizalommal ráhagyatkozunk
a vezetésére. Ignác atyánk megtérésének 500. évfordulója, a májusban kezdődő jubileumi
esztendő emlékeztessen minket arra, hogy Isten képes mindenből a legjobbat kihozni, törékenységeinkből örökkévaló értékeket formálni.
Vízi Elemér SJ
provinciális

Fotó: Mészáros Andrea

Segíteni
a lelkeket
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Fotó: Pásztor Péter

JEZSUITA ARCKÉPCSARNOK

„Többre,
mélyebbre,
személyesebbre”
A felújítási munkálatok okozta kétéves kényszerszünet után tavasszal nyitja ki kapuit a jezsuiták megszépült Manréza Lelkigyakorlatos Háza Dobogókőn – már ha a járványhelyzet engedi.
LUKÁCS JÁNOS SJ igazgatóval arról beszélgettünk, hogyan készülnek a remélt újraindulásra, miért nem hirdetik a lelkigyakorlatokat, és kinek való az itteni elvonulás.
Szőnyi Szilárd

– Ha a jezsuita rend alapítója, Szent Ignác jelentkezne a Manréza valamelyik programjára, szerinted miben ismerne rá az általa kidolgozott lelkigyakorlatokra?
– Legkésőbb akkor ismerne rá, amikor a kísérőjével kezdene beszélgetni. A környezeten biztos elámulna, mert
ő nem épített lelkigyakorlatos házakat. A szóhasználatunkon is sokszor csodálkozna, hiszen a maga korában
másképpen, más hangsúlyokkal fogalmazta meg a lelkigyakorlatok célját, módját. Meglepődne azon is, hogy milyen könnyű ide, akár az interneten pár kattintással bejelentkezni – az ő idejében ez inkább meghívásos alapon
történt. Az első jezsuiták kettesével-hármasával missziós körutakra indultak, prédikáltak, gyóntattak, és akikben
– akár papokban, akár a hívekben – észrevették, hogy többre, mélyebbre, személyesebbre vágynak, azoknak
ajánlották fel a személyesen kísért lelkigyakorlatot.
– Csakhogy most egy olyan lelkigyakorlatos házban beszélgetünk, ahol az utóbbi másfél-két évben a felújítási munkálatok, illetve a járvány miatt nemigen volt lelkigyakorlat. Hogyan vészeltétek át ezt az időszakot?
– Két éve húsvét előtti kezdéssel terveztük a felújítást, akkor zártunk be, s arra az évre már nem terveztünk
lelkigyakorlatokat. Az utolsó pillanatban derült ki, hogy finanszírozási nehézségek miatt a munkálatok nem tud-
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nak elindulni. Így állt elő a helyzet, hogy meghirdetett lelkigyakorlat hiányában is egyre többen kérték, hogy
jöhessenek ide imádkozni. Mivel akkor már több munkatársunktól elköszöntünk, a lelkigyakorlatozókat kellett
bevonnunk a ház körüli tennivalókba. Ez jó tapasztalatokat hozott, a házi szolgálatok a lelkigyakorlat szerves részévé váltak. Ezt a modellt, és hogy a házban önkéntesek segítségére is számítunk, a továbbiakban is szeretnénk
fenntartani. A munkák végül 2020 januárjában indultak el. Akkor néhány hónapra mi négyen, itt élő rendtagok –
András Attila, Mustó Péter, Szőcs László és én – is elköltöztünk Dobogókőről. Most járunk a vége felé, elfáradtunk,
és nagyon várjuk, hogy visszatérhessünk tulajdonképpeni szolgálatunkhoz.
– Az egyszerű, de igényes környezetet kialakító munkálatok végeredményét a következő oldalakon látható fényképeken mindenki megtekintheti – de milyen állapotok voltak előtte, mi indokolta
a felújítást?
– A lelkigyakorlatos ház kinézetre korábban is szép volt, de télen alig tudtuk már fűteni, a kazánok a végüket
járták, több zajt termeltek, mint hőt. A külső hőszigetelésen is javítani kellett. A rendház épületében átmenetileg már egy vaskályhát kellett beállítani, azt néhány óránként megrakni jó mulatság volt, de azért rengeteg
odafigyelést igényelt. Sok szobánkban akadályozta a nyugodt alvást, hogy a legkisebb nesz is áthallatszott a
szomszédból. A villanyvezeték helyenként veszélyesen elöregedett, a két épület közötti gyalogúton pocsolyák
nehezítették a közlekedést, és a belső terek egy részének korábban elmaradt felújítására is sort keríthettünk.
– Lapunk február közepén megy nyomdába, és március elején jelenik meg. Beszélgetésünk pillanatában, amikor még javában tartanak a járványügyi korlátozások, mit tudsz mondani a jövőről?
– Remélem, hogy a pótmunkákkal, majd a ház berendezésével, csinosításával hamarosan elkészülünk, és a járványügyi intézkedések enyhülésével ismét fogadhatunk csoportokat. A programot már elkészítettük. A szokásos
módon lehet majd jelentkezni.
– És ha mégsem?
– Akkor maradnak és újabbakkal bővülnek a jelenleg is futó online lelkigyakorlatok. Időközben mi is megtanultuk becsülni az internet adta lehetőségeket. Sokan jutottak el hozzánk, akiknek erre korábban nem lett volna lehetőségük a távolság, vagy életük valamilyen kötöttsége miatt. Érzékeljük, hogy ez már nem csupán számunkra
nyűgös, hanem a résztvevőknek is. És mégis, újra meg újra meglep a felismerés, hogy Isten Lelkét nem korlátozzák az intézkedéseink. Ha a járvány még velünk marad, akkor jobb híján így tudunk működni.
– Reméljük a legjobbakat… Addig is, mi a tapasztalatod, mennyit változott a lelkigyakorlatos
kultúra az elmúlt évtizedekben Magyarországon? A résztvevők mennyiben más elvárásokkal, igényekkel érkeznek?
– Nő az igény a személyes lelkigyakorlatokra, a felújítás előtti évben minden meghirdetett programunk várólistás volt. Egyre többen vágynak tudatosan megélt,
személyes kapcsolatra Istennel. Az elkötelezett keresztény fiatalok spirituális szomjúsága erősebb, mint korábban; egyetemista koromban például a kereszténység igényes megélése elsősorban szellemi, közösségi,
életmódbeli kalandnak tűnt. És persze a körülményekre vonatkozó elvárások is változnak. Állandó a felismerés – ezt már Ignác megfogalmazta –, hogy hasznos a
hétköznapi életből kiszakadni, hogy az ember teljesen
az imádságnak szentelhesse magát. Ebben segíthet a
természet szépsége, a szobák egyszerűsége – asztal,
ágy, szék – és otthonossága. De az igények e téren is
változnak. Mintha többen várnák el a hotelszerű kiszolgálást, mintha ügyetlenebbül mozognának sokan,
amikor a tálaláskor a segítségükre számítunk.
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– Úgy tudom, a lelkigyakorlatokat nem különösebben hirdetitek. Miért?
– Csoportjaink hamar megtelnek, sőt várólisták alakulnak ki. Akik itt jártak, gyakran ajánlják családtagjaiknak,
munkatársaiknak, barátaiknak, hogy jöjjenek ők is lelkigyakorlatra. Sokszor kerülnek olyan helyzetbe, hogy ők
mondhatják ki a személyes meghívás szavát, amit az első jezsuiták annyival célravezetőbbnek tartottak a válogatás nélküli hírverésnél. A személyesen kísért lelkigyakorlatot Isten vonzása, az élő Isten utáni vágy mozgatja, és
sokszor mások veszik észre rajtam, amikor eljön az ideje egy nagyobb lépésnek ezen az úton.
– Kinek valók az itteni lelkigyakorlatok, és milyen fajtái vannak az elcsendesedésnek?
– Azoknak, akik szeretnének imádkozni, vagyis előre szeretnének jutni Isten megismerésében, és, megnyitva
magukat a szeretetére, életüket új irányba állítanák. Legtöbb programunk személyesen kísért csoportos Szent
Ignác-i lelkigyakorlat. Aki még nem volt ilyenen, annak azt javasoljuk, hogy elsőként jöjjön egy háromnapos elcsendesedésre. Egy-egy alkalom elején a résztvevők bemutatkoznak, elhangzik néhány szó a ház és az együttlét
rendjéről, aztán mindenki röviden találkozhat a kísérőjével. Az első két reggel csoportos vezetett imával indul, a
nap többi részében már csak az étkezések, a szentmise és az esti szentségimádás jelent közös programot. Ezen
kívül mindenki úgy osztja be az idejét, hogy legyen lehetősége négy összeszedett imagyakorlatra, alkalmanként
fél-egy órában, majd az így szerzett tapasztalatairól minden nap beszélget a kísérőjével. Ezek a közös külső keretek. A személyes utak azonban egészen különbözők, attól függően, ki mit hozott magával és hogyan érinti,
szólítja őt az Úr. Az Istennel való kapcsolat valósága néha derűs, máskor drámai, ezt a lelkigyakorlat kísérője sem
láthatja előre. A másik gyakori lelkigyakorlat-fajta nálunk a februárban elhunyt Jálics Ferenc rendtársunk által kialakított szemlélődő, a Jézus-imán alapuló csendmeditációs lelkigyakorlat. Ezt általában azoknak javasoljuk, akik
már vettek részt a személyesen kísért változaton.
– Tegyük fel, hogy érdeklődő vagyok, de meg szeretnél bizonyosodni, hogy az itteni lelkigyakorlatok tényleg nekem valók. Hogyan derítenéd ki?
– Valószínűleg feltennék néhány kérdést: hogyan élsz, milyen dolgok érdekelnek, miként szoktál imádkozni,
mire vágysz, mit jelent számodra Isten. Azt nézném, van-e benned lendület, életkedv, és – bár talán ki sem látszol a gondjaid közül – megrendültség az élet és Isten titka előtt. Ha el-elfog a hitetlenség, az még nem baj. Egy
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lelkigyakorlatozó még a pappá szentelésem táján lepett meg első beszélgetésünkön azzal a mondattal, hogy
egyáltalán nem biztos benne, hisz-e. Bőven volt oka csalódottnak lenni. Kérdeztem, van-e kedve így is elindulni
az imádság útján. Mondta, igen. Megegyeztünk, hogy ahányszor Istenhez fordul, hozzáteszi: „Ha létezel.” És a beszélgetéseinkben is: „Ha létezik.” Ahogy múltak a napok, lassan elmaradozott a kiegészítés. Amikor a lelkigyakorlat
végén emlékeztettem kezdeti megegyezésünkre, meghatódott, elgondolkodó, széles mosolyt kaptam válaszul.
– Az, hogy valaki szeretne hinni, de nem képes rá, viszonylag gyakori. Mennyiben tipikus, hogy
valaki nem tudja eldönteni, hisz-e?
– A hétköznapok fekete-fehér felosztása hívők és nem hívők között nem állja ki a türelmes figyelem próbáját.
Nem hívőként számon tartott ismerőseink, ha figyelmesen hallgatjuk őket, meglepően hiteles, életformáló lelki
tapasztalatokat és meggyőződéseket osztanak meg. A hívőket pedig a biztonságot adó, odaforduló meghallgatás engedi felismerni, milyen sokszor gondolkodnak vagy viselkednek úgy, mintha nem volna Isten. Amikor pedig az Úr bejárást kér lényünk rejtett, megváltásra váró zugaiba, akkor kockázatként és mellékhatásként gyakran
feltárulnak fájó hitetlenségeink.
– Mennyire épül be a lelkigyakorlatba az itteni természeti környezet? Van például ajánlott útvonalatok, hogy merre érdemes elindulni sétálni?
– Nincsenek előírt körök. Az egyik lelkigyakorlatozó a jelzett ösvényen marad, a másik kizárólag a vadcsapásokon barangol. De azt mindig javasoljuk, hogy aki fáradtan érkezik – és a legtöbben így érkeznek –, az első napot
töltse a természetben. Az Istenre nyíló figyelem ugyanis remekül gyakorolható a szabadban. Hétköznapi, mesterséges környezetünk ingerei szétzilálnak. A természetben úgy engedhetjük működni érzékszerveinket, hogy az
az összeszedettségre vezet. A távoli dombokat befogó pillantás, a rácsodálkozás egy-egy madár énekére, a friss
levegő illata vagy egy faág tapintása megnyit a világ, az élet engem körülvevő, befogadó valóságára. A figyelem
ilyen egyszerű gyakorlatai ébresztik fel a lelki érzékeket. Megvan a képességünk Isten szavát meghallani, Isten
Igéjének édességét ízlelni, tisztábban látni Jézus személyét. A természet képei sokszor sietnek segítségünkre akkor is, amikor arról a titokzatos térről kezdünk beszélni, ahová az imádság vezet el: „Olyan volt, mint amikor reggel
a gomolygó ködön áttört az első napsugár”.
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APOSTOLI MŰVEK

Ahol a csend lakik
A dobogókői Manrézában, a Pilis tetején, távol a város zajától egy másik világ fogad. A lelkigyakorlatos központ fő erénye a csönd mellett a tapintható természetközelség. Még 2019-ben végeztem
itt adventi lelkigyakorlatot, és míg Budapesten esett az eső, Dobogókőn mínusz 3-4 fok fogadott,
az első éjjel pedig hó esett. Most két és fél napot töltöttem a lassan újranyitó Manrézában. Arcok,
helyek, zugok és hangulatok a rendtartomány Kommunikációs Irodáján dolgozó fotós szemével.
Pásztor Péter

A LENYUGVÓ NAP
sugarai közepette értünk fel
Dobogókőre, rögtön fel is
küldtem a drónt, mert kihagyhatatlannak tűntek a fények.
Előtérben a rendház épülete,
mely szintén fogad elcsendesedésre vágyókat.

REPTETÉS UTÁN BEMEGYÜNK a rendházba,
és a konyhába lépve Mustó Péter SJ-be botlunk,
kezében késsel, ujjain gyanús színű nedvességgel.
„Mi történt?” – ijedünk meg. „Nem vér – nevet –,
céklát pucolok a vacsorához!”

A KÖZÖSSÉG VACSORÁVAL VENDÉGELT MEG
minket, majd jót beszélgettünk, és előkerült egy palack
vörösbor is. Közben kint besötétedett, s éjjel elkezdett
szállingózni a hó, reggelre pedig fehér lett a környék.
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A RENDHÁZ KONYHAMŰVÉSZE,
Szőcs László SJ rakott krumplival fogadott
minket, ami igazán jól sikerült, meg is kérdeztük, hogyan szokta készíteni. „A szokás
kicsit túlzás – hangzott a felelet –, először
csináltam.” Kiderült, hogy amíg a dobogókői közösséghez nem került, addig csak
a kávéfőzésig jutott. Hiába, egy jezsuitának
minden helyzetben fel kell találnia magát.

A KÁPOLNA ELÉ KIKERÜLT a felújított
Mária-szobor. De persze komolyabb átalakulás is történt. Azelőtt többen panaszkodtak, hogy télen nem tudják felfűteni a
szobájukat – ez már a múlté. A fűtésrendszer felújítása magával hozta a radiátorok
cseréjét és a külső szigetelés kialakítását.
Hangszigetelték a falakat és ajtókat, kicserélték a burkolatot, a villamos vezetékeket,
új világítást kapott az egész ház.

A KÁPOLNA PARAFA BURKOLATOT KAPOTT,
segítve a térdelve vagy imazsámolyon elmélyedőket.
A bejáratnál pokrócot is el lehet venni, amit imádkozás
közben a lábunk alá teríthetünk.

LUKÁCS JÁNOS SJ, A MANRÉZA IGAZGATÓJA az
elkészült konyhát ellenőrzi. A kivitelezés – mint minden
építkezésen – itt sem milliméterre találkozik a tervekkel. El kell dönteni, mi maradhat, és mit kell újraszerelni.
Korábbi lelkigyakorlatom során választható közösségi
munkaként a mosogatást vállaltam az ebédek után.
Ilyenkor többen, egy hang nélkül dolgozunk együtt itt.
Ez a tér most tágasabb lett.
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APOSTOLI MŰVEK
A HÁZBAN 28 EGYÁGYAS és négy
kétágyas szobát alakítottak ki. A berendezés változatlanul a lelkigyakorlatos
elmélyülést szolgálja: ágy, ruhásszekrény,
íróasztal és a falon ikon. Utóbbiak külön
megvilágítást kaptak, s majd’ minden
szobában más és más ábrázolás található.
A polcon pedig a lelkigyakorlatok során
gyakran használt Biblia.

A RENDHÁZ KÁPOLNÁJÁNAK berendezését is az egyszerűség jellemzi: oltár,
tabernákulum, feszület. A misén részt vevők
vagy a fal melletti padokra ülhetnek, vagy
az előtérből hozhatnak imazsámolyt.

A HÁZIAK: Mustó Péter SJ, Szőcs
László SJ, András Attila SJ, Lukács
János SJ, Papanek Márta, Vándor
Györgyi és Laczkó Zsuzsa SJC.

A LELKIGYAKORLATOS FŐÉPÜLET KÁPOLNÁJA
új megvilágítást, és az allergiásokat irritáló padlószőnyeg
helyett parafa burkolatot kapott. Ez a helye a mindennapi misének és szentségimádásnak, a lelkigyakorlatokat bevezető és
lezáró beszélgetéseknek, valamint a nap bármely szakaszában
teret adhat az egyéni imának is.
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ANDRÁS ATTILA SJ a rendtartomány ökonómusa, a dobogókői közösség tagja. Sokakat
meglephet, hogy a Manréza
életének mennyire szerves része
a taizéi találkozókról is ismert
imazsámoly. Az ok egyszerű:
ez az ülőalkalmatosság olyan
testtartásra késztet, ami az elmélyülését segítheti. De mivel
nem mindenkinek kényelmes, a
kápolnából a padok sem
hiányoznak.

A HANGOS KAZÁNHÁZ A MÚLTÉ, a szigetelt falra pedig felkerült a jezsuita címer is.
A felújítás a végéhez közeledik, lassan megszűnnek a munkazajok, a természet láthatóan
újra beköltözik az épületek közvetlen közelébe.

A HANGULATOSAN
megvilágított folyosóról
nyílnak a lelkigyakorlatozók szobái. Bemenni
benti cipővel szabad, és
a végén mindenki maga
után takarít. A kápolnába csak lábbeli nélkül
lehet belépni.

EZT A KÉPET MÉG 2019-ben lőttem. Máig szép emlékem, hogy egy
csuszka – talán a csendben imádkozó, sétáló lelkigyakorlatozók nyugalma miatt – kézből is hajlandó volt
enni. A környékre most az építkezés
befejeztével visszaszállt a nyugalom,
a Manréza újra várja a lelki békére
vágyókat.
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JEZSUITA MŰVEK

Manréza:
a Zugligettől Dobogókőig

Fotó: Pásztor Péter

Manresának hívják azt a katalóniai települést, ahol 1522 elején a jezsuita rend alapítója, Loyolai Szent Ignác több
hónapig imádkozott elvonulva; itteni belső tapasztalatai alapján szerkesztette meg a Lelkigyakorlatok című könyvét. Ennek nyomán a világ sok országában így nevezik a jezsuiták lelki központját. Az első magyar Manrézát
a hazai rendtartomány 1927-ben hozta létre a budapesti Zugligetben. Az impozáns épületben 54 szoba állt
rendelkezésre, s évente több mint ezren vettek részt az itteni lelkigyakorlatokon. A csoportokat általában azonos vagy hasonló foglalkozású emberekből alakították ki, így a katonáktól az értelmiségieken át a diákokig és a
mezőgazdasági cselédekig minden hivatásrend képviseltette magát.
Az épületet a szerzetesrendek magyarországi szétszóratásakor, 1950-ben államosították. A rendszerváltozás
után a Határőrség Központi Parancsnoksága működött benne – jelenleg a Nemzeti Nyomozó Iroda központjának ad helyet –, ezért a jezsuiták nem kaphatták vissza. „1993 januárjában megkeresett Antall József miniszterelnök személyi titkára, akit én eskettem és aki tudta, hogy a volt Manréza sorsáról tárgyalok. Figyelmembe
ajánlotta a gazdát kereső egykori pártvagyont Dobogókőn. Felmentem megnézni a Kádár-villát, a kormányőrségi épületet és a pártüdülőt, majd elindultak a tárgyalások, és csereingatlanként júniusban megkaptuk a komplexumot” – emlékezett vissza egy korábbi interjúban Sajgó Szabolcs SJ, az újrainduló Manréza első igazgatója az
1993-as kezdetekre.
Vezetése alatt az épületegyüttes egyaránt helyet adott lelkigyakorlatoknak, valamint konferenciáknak, kulturális eseményeknek, és a néhai pártüdülő egyben szállodaként is működött – hogy „az üzleti alapon működő
konferenciaközpont nyeresége legalább részben fedezze a jellegéből adódóan veszteséggel működő lelkigyakorlatos ház fenntartását”. (Az épület jelenleg továbbra is a jezsuita tulajdonban áll, és felújításra vár.) A Manrézát
Sajgó Szabolcs után, 2008-tól Vízi Elemér SJ irányította, 2017 óta pedig Lukács János SJ vezeti.

A Manréza egykor...
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...és ma

APOSTOLI MŰVEK

Mobil Manréza
Pár éve indult a kezdeményezésünk, mely azt a célt szolgálja, hogy a személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlatok elérhetők legyenek a Manrézán kívül is. Ez misszió: eljutni azokhoz, akik nem tudnának kiszakadni otthonról,
mint például kisgyermekes anyukák vagy fogyatékkal élők. Ezek a mobil alkalmak lehetnek kihelyezett bentlakós
lelkigyakorlatok, kísért imahetek plébániákon, közösségekben vagy online – utóbbi a járvány egyik gyümölcse,
amely áthidalja a térbeli távolságokat és az országhatárokat.
Ez a lelkigyakorlat különösen a járvány okozta kihívások, a magány, a bezártság, a betegség, a túlterheltség, a
tehetetlenség közepette megy házhoz. A tapasztalat szerint a bezártság és a korlátozások nemcsak nem akadály,
hanem az online lelkigyakorlat megnyitotta a teret az Istennel való mélyebb találkozásra. Mintha a kísérés egy
szűk réteggel való kapcsolat helyett kiment volna az utcákra; oda, ahol az emberek vannak.
Ízelítőként következzen pár „élőkép” arról, hogyan szegődik Isten a különböző élethelyzetekben azok mellé,
akiket meghívott a kísért imádság hetére.
• Játszótéren vagyunk, a csúszda két oldalán állunk, az édesanya és a kísérő. A hároméves kislány kitartóan felmászik és lecsúszik, mindketten vigyázunk rá, de közben mély beszélgetés zajlik a tegnapi imáról. Ezzel mintegy
„plusz” figyelmet kapunk – akár az, aki megoszt, akár az, aki meghallgat.
• Zoomon beszélgetünk. Közben a lelkigyakorlatozó édesanyával ott van a babája: kicsit szoptatni kell, kicsit
megnyugtatni...
• Megszakad az internet – áramszünet van az egész településen. A kísérő gyorsan kocsiba ül, egy településsel
odébb megy, ahol egy parkban egy csendes padon találkozik a kísért személlyel. És folytatódik a kísérés, a váratlan helyzet pedig beépül a lelkigyakorlatba.
• Vezetett ima a Zoomon: vajon ez hogyan lesz? És beáll a csend, tapinthatóvá
válik Isten jelenléte, még ott is, ahol az ember jelenléte sem tapintható már... A végtelen, határtalan Isten...
• Egy lelkes plébános nagyon reklámozza
a lelkigyakorlatot, így jelentkeznek olyanok
is, akiknek nem tartozik a kultúrájukhoz
a lelki kísérés, a személyes ima. Aztán pár
nap múlva könnyes szemmel kérdezi az
idős néni, aki egy életen át templomba járt
és imádkozott: eddig miért nem mutatta
meg neki senki, hogy ennyire közel van az
Isten, hogy ennyire személyesen lehet fordulni hozzá, és tapasztalható módon meg
tud szólítani.
A kísérő számára is mindig istenélmény
látni Őt munkálkodni mások életében. Különösen akkor, amikor minden akadály ellenére felkeresi azokat, akik vágynak rá.

Illusztráció: Mihalkov Ferenc SJ

Arendtné Salacz
Nadine
Schuschnigg Theresia CB

Fotó: Hendrik Schmalhorst

IN MEMORIAM

„Istent
szemlélni
mindenben”
Jálics Ferenc 2013-ban Gries-ben, háttérben
a lelkigyakorlatos házával

Február 13-án a budai Farkas Edith Katolikus Szeretetotthonban 94 évesen elhunyt Jálics Ferenc SJ.
Az alábbiakban bemutatjuk a szemlélődő imamód megteremtőjének életútját Magyarországtól
Dél-Amerikáig, az Egyesült Államoktól Németországig, majd ismét szülőhazájáig. Írásunkat az
édesanyja, Jálics Izabella Csodálatos fonal című önéletrajzából vett idézetekre fűzzük fel.
Sz. Sz.

„Egy pap vendégünk volt, és étkezés után megkérdezte Feri fiamat, mi szeretne lenni. A gyerek szemlesütve azt mondta, ő pap lesz. […] Amikor azonban középiskolás korba került, az anyagi nehézségek miatt arra gondoltunk, hogy
megkérvényezzük a katonaiskolába való felvételt. Felmerült bennem az aggály, hogy ha a gyereknek tényleg ilyen
gondolatai vannak, helyes-e az életét egészen más irányba terelni, és ottan még latint sem fog tanulni. Megkérdeztem gyóntatómat, aki azt felelte, hogy akit az Isten kiválaszt magának, azt meg is találja.”
Jálics Ferenc 1927. november 16-án született Budapesten, majd családjának gyáli birtokán nevelkedett. Tízen voltak testvérek, ám egyikük korán meghalt. Hitéletének meghatározó alakítója édesanyja, aki a Szent Ignác-i lelkiség
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szerint élő Sacre Coeur-nővérek iskolájába járt. Apja kívánságára katonai pályára lépett: hadapródiskolás, majd tisztjelölt volt, a második világháború vége felé pedig Nürnbergbe vezényelték. Személyiségfejlődésének meghatározó
pillanataként egy pincében a légitámadások alatt közvetlen közelről tapasztalta meg a halál fenyegetését. „Amit ott
láttam, egészen megváltoztatta az életemet, mert rájöttem, hogy az életnek van egy mélyebb értelme, mely még
a haláltól is független. Ez lett mindennek a mércéje. Ez lett az életem iránytűje” – fogalmazott később.
„Feri elhívott sétálni és közölte, hogy pap szeretne lenni. Mondtam neki, hogy talán a legnehezebb, egyszersmind a
legszebb életpálya, de kizárólag az ő döntésétől függ. Akkor bevallotta, hogy nemcsak pap, hanem jezsuita szeretne
lenni. Csak annyit mondtam neki, ha úgy érzi, hogy az Úr hívja, akkor csak menjen. Miután leérettségizett, elment a
Manrézába egy háromnapos lelkigyakorlatra. Onnan ragyogó arccal jött vissza, hogy fel van véve. Ezt a nagymama
zokon vette, mert nem értette meg, hogy miért lehet annak örülni, hogy el akar menni otthonról.”
Jálics Ferenc a világháború után, 1946-ban tért haza Magyarországra. Itt leérettségizett, és belépett a Jézus
Társaságába. Az egyre erősödő kommunista diktatúra miatt két év múlva sok más fiatal jezsuitával együtt el kellett hagynia hazáját. 1950-től Németországban nyelveket és irodalmat tanult, diplomáját Belgiumban, a Leuveni
Katolikus Egyetemen szerezte filozófiából 1954-ben, majd a jezsuiták dél-belgiumi gimnáziumában, Mons-ban
végezte a filozófiát követő rendi gyakorlatot, a magisztériumot.
1956-ban a rend Chilébe, egy év múlva Argentínába küldte, ahol teológiát tanult. Itt szentelték pappá 1959ben. Ezután az argentínai Córdobában töltött egy évet, utána a jezsuiták San Miguel-i teológiai és filozófiai fakultásán tanított. 1963-tól ugyanott a rend növendékeinek – többek között a ma Ferenc pápaként ismert Jorge
Mario Bergogliónak – a lelkivezetője lett, és ebben az időben kezdett lelkigyakorlatokat adni. 1966-ban teológiai
doktorátust szerzett, és a salvadori, valamint a Buenos Aires-i katolikus egyetemen oktatott. Első könyveit – Testvéreink hite, Tanuljunk imádkozni, Fejlődik a hitünk – spanyolul írta Dél-Amerikában.
„Feri kis csoportja nem politizált, de a tény, hogy a nyomortelep mellett laktak, és Orlandó, az egyik társa azok lakóinak pasztorációjával foglalkozott, baloldali beállítottság gyanúját jelentette. Áprilisban gondterhelten, de a gondviselésre hagyatkozva indultam el hazafelé. Feritől azonban többé életjel nem érkezett, ami nagyon nyugtalanított.
Június közepén a provinciális útján értesültem, hogy Ferit és Orlandót letartóztatták. Öt hónap telt el anélkül, hogy
Feriről közelebbit megtudtam volna.”
„A rabságban nem a fizikai szenvedés volt a legnagyobb megpróbáltatás, hanem az a lelki folyamat, aminek következtében sikerült helyükre tennem a múlt egyes történéseit. A meditáció csendje vezetett el aztán valami mélységes megtisztuláshoz, aminek gyümölcseit azóta is alkalmazom a lelkigyakorlatokban” – nyilatkozta 2013-ban élete
meghatározó epizódjáról. 1974-ben ugyanis Buenos Aires egyik szegénynegyedébe költözött, ám két év múlva a
jobboldali katonai diktatúra fegyveresei őt orosz kémnek, társát pedig baloldali gerillának hitték, ezért elrabolták.
Közel fél évig ágyúgolyóhoz láncolva, összekötözött végtagokkal, bekötött szemmel kellett élniük egy cellában.
„De az Úr, aki Ábrahámot is csak próbára tette, nem mindig követeli meg az áldozatot, talán csak a készséget annak
elfogadására. Másnap telefonhívást kaptam Argentínából, és beszéltem Ferivel. Néhány órával azután, hogy nálunk
megvolt a szentmise, Orlandóval együtt máshová vitték és elaltatták őket. Éjnek idején egy mocsárban ébredtek fel,
sejtelmük sem volt, hol vannak. Amikor megvirradt, útnak indultak, és délutánra sikerült eljutniuk a fővárosba.”
Miután kiszabadult, börtönélményeinek hatására fejlesztette ki a szemlélődő imamódot, mely azóta már nemzedékek számára vált az istenkapcsolat éltető forrásává. Mint utóbb elmondta, ez idő alatt nemhogy nem szenvedett
lelki, pszichikai sérülést, de „földolgoztam életem több traumatikus élményét. Előtte volt egy enyhe depresszióm –
ez ott elmúlt. Az őrök meg nem tudták mire vélni, hogy nem esünk kétségbe, nem ordibálunk, hanem Jézus nevét
ismételgetjük és meditálunk.”
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Kiszabadulása után egy évig Észak-Amerikában élt. 1978-ban Németországba került, 1984-ben pedig Gries-ben
megalapította lelkigyakorlatos házát, mely a szemlélődésre vágyó keresztények valóságos zarándokhelyévé vált.
Az évtizedek során több mint húszezer embernek adott lelkigyakorlatot, könyveit – köztük fő művét, az itt írt
Szemlélődő lelkigyakorlat, valamint a Lelkivezetés az evangéliumban című köteteket – közel másfél tucat nyelvre
fordították le, és módszerét legalább húsz országban alkalmazzák.
„1981 januárjában Feri meghívására egy hónapot nála töltöttem Nürnbergben. A noviciátusban volt a lakása, de
alig volt otthon, mert állandóan úton volt lelkigyakorlatokat adni. Remekül bedolgozta és feltalálta magát Németországban. Ilyenkor télen volt egy kis szusszanója. Nekem ottlétem remek kikapcsolódást jelentett. Az a lelki béke, ami
a vele való szorosabb kapcsolat folyamán elmélyült, kimondhatatlan örömmel tölt el.”

JÁLICS FERENC-EMLÉKKÖNYV
Halálának napján online emlékkönyvet nyitottunk, hogy tisztelői arról vallhassanak, milyen lelki,
szellemi örökséget kaptak Jálics Ferenc SJ-től. Mindjárt az első nap közel ötven bejegyzés született
– a következőkben ezekből szemezgetünk. (Az egész gyűjtemény a jezsuita.hu-n megtalálható.)
„Minden abból a gödörből nőtt ki, a magánzárka csöndjéből, az elhagyatottságból, Jézus segítségül hívott nevéből. Ott
kapott egy missziót és teremtett hozzá iskolát, amiről nem is tudta, hogy misszió, sem azt, hogy iskola! Csinálta. Egészen
ezt és csak ezt csinálta. Az egész Jálics Ferenc benne volt. Ahogy a gyerekek a játékban. S ahogy ők bemennek szabadon
az Isten házába, úgy ment be a kapun éjjel háromkor, nagy figyelő szemeivel. Ott bent megismerték egymást, majd Feri
elveszett az Atya ölelésében.”
Vértesaljai László SJ
„Szüleim ugyanabban a szeretetotthonban élnek, ahol Feri atya töltötte utolsó éveit. Őket látogatva vele is többször
összefutottam a folyosón, és nagyon szépek voltak azok a széles mosollyal kísért meleg kézfogások, amiket ilyenkor
kaptam tőle: bár fogalma sem volt róla, hogy ki vagyok, mégis valami nagy, személyes szeretetteli, magammal vihető
figyelmet tapasztaltam részéről ezekben a kézfogásokban: gyümölcse, gondolom, egy Isten közelében leélt életnek.”
Fehérváry Jákó OSB
„Jálics atya lelkigyakorlatán, a szemlélődő imában találkoztam először az élő Istennel. Az Ő szemével látni magamat
elviselhetetlenül fájt, zokogtam a szembesüléstől. Amikor ezt elmondtam Feri atyának, olyan természetességgel ölelt át,
mintha évtizedek óta ismernénk egymást. Nem magához, az Istenhez ölelt.”
Mihályi Anikó
„Lecsendesedni, figyelni a belső csendre, nyitottá válni a gondolataim elengedésére és hagyni, hogy történjen vagy ne
történjen bennem valami Jézus nevével, nevében. Új inspirációk és istenkapcsolat, önismeret és a valamikor menthetetlenül bekövetkező haláltusára készülés – sok botladozással és sok gyümölccsel. Ráakadtam az útra, és rajta evickélek,
jobbat, igazabbat, személyre szabottabbat nem találtam.”
Dr. Velkey György
„Ő tanított meg az imádságban a leglényegesebbre, hogy végső soron a jelenlét számít, hogy a jelenlétemben Istennel
legyek. Minden más előbb-utóbb el fog fárasztani, kiéget vagy szórakozottá tesz, tehát elidegenít. Csak ha képes vagyok
visszatérni az őszinte jelenlétbe, csak akkor fog az imádság felüdülés lenni számomra.”
Horváth Árpád SJ
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Jálics Ferenc 2017 nyarán visszatért Magyarországra. Az utóbbi években a budai Farkas Edith Katolikus Szeretetotthonban élt, ahol a külvilág egyre inkább elvesztette a jelentőségét számára; mindennapos társa lett a belső
csend, a szakadatlan figyelem és az örökös jelenlét. Amikor a halála előtti napon Vízi Elemér tartományfőnök hírét
vette, hogy állapota válságosra fordult, a járványügyi óvintézkedések betartásával meglátogatta, feladta neki a
betegek kenetét, és megköszönte neki egész életét és szolgálatát. Ferenc atya így, a szentségekkel megerősítve,
békésen tért meg teremtőjéhez.

Jálics Ferenc SJ temetése április 8-án, 18 órakor lesz
a pesti Jézus Szíve Jezsuita Templomban.

„Egy tahi lelkigyakorlaton többen voltunk evangélikusok. A mi kedvünkért úgy ünnepelte Jálics atya a misét, hogy közben magyarázta is, mi történik. Valahogy sikerült mindent úgy átadnia, hogy nem éreztünk feszültséget a katolikus mise
mögötti teológia és a saját hitünk között.”
Dávid Adél
„Egy nappal földi eltávozása előtt voltak félévindító óraim orvostanhallgatóknak. […] Egyszerű bevezető órák, alapvetően csak a szabályokat kell ismertetnem, mégis mindkét csoportnak el tudtam részletesen magyarázni a Jálics Ferencféle, vagy ahogy az angol programban mondtam, Franz Jalics-féle öt prioritást. Minden évben elmondom diákjaimnak
ezeket, mert az orvossá válás embert próbáló kihívás. Lelki út is lehet, és a kiégés és cinikussá sorvadás útja is. Aludni,
mozogni, imádkozni, barátokkal lenni és dolgozni, ebben a sorrendben minden diák számára fontos figyelmeztetés
pályája elején.”
dr. Bálint Bálint László
„Életem egyik legnagyobb élménye volt ebben a kisközösségben tartott szentmiséje, ahol a prédikáció egy közös beszélgetésből bontakozott ki. Csodálatos élmény volt, ahogy átsugárzott személyiségén az élő Krisztus, a rendíthetetlen hit
és a mélységes szeretet. Hálás vagyok, hogy találkozhattam Vele személyesen, és meditációs lelkületével inspirálta, és
inspirálja életemet a mai napig! Soli Deo Gloria.”
Gömböcz Elvira

„Olyan jó látni, hogy sokan járnak-járunk azon az úton, amit tőle tanultunk – hogy a munkája gyümölcsöt terem.
Drága Feri, mindent köszönök!”
Gelencsér Katalin
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Fotó: Hendrik Schmalhorst

„Amit én kiemelnék: hogyan tudta Jálics Ferenc újra meg újra megvédeni és újraépíteni a határait a fogantatása előtti
időtől kezdve a féléves tkp. siralomházi kiszolgáltatottságán és az ezután még jó néhány évig tartó »el nem fogadás«
során anélkül, hogy be- és elzárkózó különccé vált volna. »Szabad hogy legyen, engedd meg!« Mind a meditációban,
mind a gondolkodásban vagy cselekedetekben – a valahova tartozás nem jelenti a feloldódást, szokatlannak tűnő
utaknak nem kell folyamatos ellenkezésből eredniük. Mindehhez viszont a jelen(lét) kiapadhatatlan isteni forrásából kell
meríteni, oda újra meg újra visszatérni.”
Bitter Ákos
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„Megtanultam megkülönböztetni
Isten hangját a kísértő hangjától, ami
nélkül mindig eltévednék, és nem tudnék tovább haladni az úton. Vágyom
arra, hogy életem további szakaszában
Isten napról napra közelebb vezethessen magához, és a lelkigyakorlat ily
módon a hétköznapokban is folytatódhasson.”
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MAGIS EUROPE 2021 – ÉLJ ÁT EGY FELEJTHETETLEN HETET!
Túl vagy a 18. születésnapodon, de még nem múltál el 35? Eltöltenél egy hetet más nemzetek fiataljaival, jezsuitákkal és barátaikkal? Szabad vagy augusztus 7. és 15. között? Kész vagy rá, hogy kilépj a komfortzónádból? Szívesen
zarándokolsz, vonz a Szent Ignác-i lelkiség, a karitatív munka vagy a művészet, érdekel a teremtésvédelem? Beszélsz angolul? Ha igen, téged is vár a Magis Europe 2021!
Bár a regisztrációig bőven van idő, már most felfedezheted az idén Magyarországon rendezendő a nyári találkozó honlapját:
magis.jesuits.eu
Az ignáci lelkiségben a „magis” kifejezéssel jelöljük az ember törekvését, hogy azt kutassa, mi Isten szándéka, hogyan lehet az
Ő nagyobb dicsőségét szolgálni. Ennek szellemében született több mint 15 éve ez a nyári program, melynek első felében arra
hívunk, hogy újfajta módon ismerd meg önmagad, másokat és Istent. Ezt szolgálják a megszokottól eltérő helyzetek, az experimentumok, melyeken ki-ki ráébredhet a közös munka jelentőségére és arra, hogy bár eltérő kulturális háttérből érkezünk,
mindannyian az emberiség nagy családjába tartozunk. Magyarország mellett Szlovákia is vendégül látja az egyes témakörök
iránt érdeklődőket, hogy aztán mindannyian Miskolcon találkozzunk a záróeseményen.
Az idei év mottója – „Megtalálni Istent mindenben” – kapcsolódik a Szent Ignác megtérésének 500. évfordulójára emlékező ünnepi évhez.
Legyen szó csendes lelkigyakorlatról, zarándoklatról a Pilisben vagy Tihanytól Pannonhalmáig, mások segítéséről, Isten szavának feltárásáról papíruszon, budapesti élő kövek, azaz templomok révén történő evangelizációról, szakrális táncról, a teremtett
világ védelméről, avagy a jezsuita létbe belekóstoló hétről, a cél ugyanaz: hogyan hozhatunk ki magunkból, egymásból többet,
jobbat, szebbet, hogy aztán mindezt Isten nagyobb dicsőségére fordíthassuk.
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Fotók: Pásztor Péter
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„A meditációban
a létet élem át”
Egy szép téli napon 24 órára kitelepültünk Dobogókőre, hogy az ottani jezsuita rendház négy tagjának vendégszeretetét élvezve készítsük elő mostani lapszámunkat. Egyik programként sétálni
hívtuk MUSTÓ PÉTER SJ-t, s a Manrézát környező erdei ösvényeken a szemlélődő lelkigyakorlatról
kérdeztük. Miközben a friss hóban baktattunk, szó esett arról, hogy a meditációban milyen szerepük van a szavaknak, gondolatoknak, az érzékelésnek, és miként lehet iskolázni a figyelmet.
Szőnyi Szilárd

Szavak nélkül imádkozom.
A szavaknak erejük van, de nem képesek kifejezni a teljes valóságot. Mindenkiben más és más képzettársítást
idéznek elő. Az egyik korban vagy közegben ezt jelentik, a másikban azt. Nem tudhatjuk, hogy a teljes valósághoz vezetnek-e minket.
Amikor meditálok, a jelenben működő Istennel számolok. Benne élünk, mozgunk és vagyunk, olvasom a
Szentírásban. Ilyenformán elsősorban nem a szavakkal jutok közel Istenhez, hanem ha a valós világunkban keresem. Épp abban, ami a valós világban megmutatkozik, figyelek jobban rá.
Rendtársam és mesterem, Jálics Ferenc hasonlata szerint ha a szobámban éppen levelet fogalmazok a barátomnak, ő pedig váratlanul betoppan, akkor nem folytatom az írást, hanem örömmel üdvözlöm a jelenlévőt.

Ha Isten itt van körülöttem, velem, bennem, akkor nem szükséges, hogy beszéljek hozzá. Az is a javamra válhat, de
vigyázni kell, hogy engedjem őt is szóhoz jutni. Nem csak hálaadás, köszönet, kérés jár ki Istennek. Persze felszabadító, ha előtte minden titkos érzelmet, vágyat kifejezhetek, habár akkor még csak magammal foglalkozom. De fontos
az is, ha el tudok csendesedni, figyelmesen hallgatni, teret engedni annak, hogy ő minden által szólhat hozzám.
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A meditációban újra és újra tudatosítom, hogy Isten mindig és mindenben jelen van, működik; akkor is, amikor alszom, amikor az imában nem
vagyok összeszedett, hanem elkalandoznak a gondolataim, amikor semmit hasznosat sem csinálok, mégis, azzal a szándékkal ülök a zsámolyon,
hogy történjen, amit ő akar.

Bár sok a közös pont a Szent Ignác-i, személyesen kísért, illetve a meditációs lelkigyakorlat között, az egyik különbség, hogy utóbbiban nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a testtartásnak. Nem nagyon jó, ha
összegörnyedve imádkozom. Úgy ülök vagy állok, hogy a hátgerincem
fölegyenesedhessen. Az ima ugyanis fölemel, nemcsak átvitt, hanem
szomatikus értelemben is. Ezt egy időben úgy tapasztaltam meg, mint
amikor a kéményseprő kitisztítja a járatot, és a kéményben megindul a
jótékony huzat.

Nem szívesen használom azt a szót, hogy istenkapcsolat. Azt sejteti, mintha független is lehetnék Istentől, s össze
kellene kapcsolni két különállót. Holott mielőtt megszülettem volna, ő már akkor átjárt belülről. Összeköttetést
nem szükséges teremteni köztünk, csak észre kell vennem, hogy benne élek, mozgok és vagyok.
A meditációban nem „istenélményt” keresek. A létet élem át. Az imában nem mindig vagyok összeszedett,
csak ritkán vagyok egész valómmal jelen, de ilyenkor sem kapcsolatot keresek, hanem a figyelmességet gyakorlom. Hogy jelen legyek szívvel, lélekkel ott és abban, ahol és amiben vagyok. Ez a meditáció gyakorlata, s ez nem
kötődik egyetlen egyházhoz vagy valláshoz sem.
Rendalapítónk korában Európában mindenki keresztény volt, senki nem kételkedett Isten létezésében, vagy
ha mégis, azt maga elől is eltitkolta. Most más világot élünk, a résztvevők nem ugyanazzal a közös hitbeli alappal
érkeznek.
A lelkigyakorlatoknak más hátteret ad, hogy ma már nem hitvitákat folytatunk, egymást nem meggyőzni,
megtéríteni akarjuk, hanem mások véleményét, tapasztalatait tiszteletben tartjuk.
Aki nem keresztényként jön lelkigyakorlatra, azt figyelmeztetjük, hogy katolikus szerzetesek házába érkezett,
ahol a mi szokásainkat, szertartásainkat ismeri meg. Biztosan tudja, mire vállalkozott. Itt szentmisén vesz részt,
amit a katolikus liturgia szerint ünneplünk. Számunkra Jézus Krisztus a közvetítő az élethez, Istenhez.

Nem mi változtatjuk meg a résztvevőt. Támogatjuk, hogy megerősödhessen belülről testben-lélekben, imagyakorlatokat végezve, hogy átengedje magát az élet szolgálatára. Mert az ima önátadás, elköteleződés, ami a lélek
műve, a Szentlélek ajándéka. Hívő és nem hívő életében egyaránt.
Ha Isten olyan világot teremtett, amelyben helye van a betegségnek, zűrzavarnak, akkor kell, hogy a rossznak is
legyen jelentősége, feladata, értelme. Betegségek és pszichikai zavarok gyógyítása mellett így sokszor spirituális
rendeződésre is szükségünk van.
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A spirituális fejlődés útján át kell mennünk – talán szükségszerűen vagy sorsszerűen – olyan fázisokon, amit nevezhetünk bűnnek, függőségnek vagy rossznak. De ami jó esetben alázatossá, figyelmesebbé, irgalmassá tehet
minket. Senkinek sem kívánom, hogy megroppanjon az egészsége, de gyakran betegségek, tragédiák, megpróbáltatások idején történnek minőségi változások a bensőnkben, s válunk lelkileg érettebb emberekké.
Még nem találkoztam igazán rossz emberrel. Gyengék vagyunk vagy gyávák, figyelmetlenek és érzéketlenek.
Nem sikerül jónak lennünk. De nem vagyunk gonoszok.
Számomra az a kérdés, hogy miben bízunk, mit táplálunk, mit erősítünk magunkban. A negatív erők elleni küzdelem köt-e le bennünket, vagy a jó felé fordítjuk figyelmünket. Jálics atya mondása szerint nem a sötétség ellen
kell küzdenünk, hanem világosságot kell gyújtanunk. Nem a bűnt kell kiirtanunk, hanem a jót, hitet, szeretetet
erősítenünk.

Feladatom a lelkigyakorlatok vezetésében, hogy a résztvevők számára lehetőséget biztosítsak lelkük elmélyüléséhez. Hogy az isteni éltető, gyógyító lélek hatékonyan működhessen bennük.
Kereteket teremtek a nyolcnapos, csoportos lelkigyakorlathoz. Tanítok figyelemgyakorlatokat, amelyek tapasztalataim szerint segítik az összeszedettséget. Esténként evangéliumi példák alapján beszélek lelki folyamatokról
és arról, hogy mi is történik igazán a hosszú, csendes, mozdulatlanul figyelő imában. Napközben személyes
beszélgetés keretében meghallgatom azokat, akik ki akarják mondani, ami
bennük történik.
Van, aki elvárja, hogy vezessek, irányítsak, értelmezzek, tanácsot adjak.
Nem ezt teszem.
Évtizedek óta tanulom, hogy visszafogjam magam, amikor jelenlétemben valaki belső történéseit igyekszik megfogalmazni. Lelki folyamatok
tanúja vagyok. Nem feladatom, hogy beavatkozzak abba, ami a lelkigyakorlatozóban zajlik. Nem kell mindent tudnom. Még akkor sem, amikor
nem vagyok biztos abban, hogy jó úton jár-e. Ilyenkor felindítom a bizalmat Istenben, abban a felsőbb tekintélyben, aki a lelkigyakorlatozó életét
a fogantatásától kezdve irányítja.
Afölött, ami a lelkigyakorlatozó testében-lelkében végbemegy, nincs
rendelkezésem. Nem az én feladatom, hogy meghatározzam, mivé kell
válnia. Élete irányát nem én szabom meg. Életének problémáit nem nekem kell megoldanom. Kísérője vagyok. Figyelmes, jóindulatú tanú. Eszköz, esetleg médium, hogy megnyílhasson önmaga, illetve Isten számára.
Megtanultam, hogy a kísérő beszélgetés során meg se szólaljak. Ne
ítélkezzek még gondolatban sem. Ne akarjak diagnózist állítani. Figyelek
arra, hogy tisztelet és jóindulat erősödjön bennem az előttem megnyíló
személy iránt. De nem érzéketlen, néma falként, mereven vagyok jelen,
hanem érdeklődő, jóindulatú figyelemmel. Minden kíváncsiságot kizárva, testben-lélekben összeszedetten ülök,
mintha meditálnék. Lehetőleg meg sem moccanok. Néha megismétlem azt a szót, amit a lelkigyakorlatozó kimondott. Amikor észreveszem, hogy mocorogni kezd benne a lélek, még jobban elcsendesedem, és a vajúdó
feszültségét átélve várom, mi fog megszületni. S ápolom magamban a bizalmat, hogy működik a lélek. A Szentlélek. A gyógyító, életrendező lélek.
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A szemlélődő lelkigyakorlatban a légzés, a test érzékelése,
a figyelem gyakorlása mellett szerepe van a szó ismétlésének is. A mi meditációnk rokonságban áll olyan hagyományos imaformákkal, mint a rózsafüzér vagy a litánia.
Hangsúlyt kap a szavak ritmusa. Amikor ugyanazokat
a mondatokat imádkozzuk újra és újra, amíg aztán már
nem igazán a szavak értelmére figyelünk, hanem arra,
hogy az ismétlés mit vált ki a bensőnkben, a lelkünkben.
Ilyen értelemben minden rózsafüzérező keresztény
egyfajta meditációs imát gyakorol, még ha ezt nem szokás is megfogalmazni így, és talán sokan megijednének,
ha azt mondanám: nem az a lényeges, amit mondasz,
hanem ahogyan mondod. S amit benned kivált.
Krisztust lélegzem be, s a kilégzéssel Jézus belsőleg,
nem a hangszalagokkal kimondott nevét engedem
megremegni a testemben, hogy azt átjárja Isten lelke.
Hasonlóan az orosz zarándokhoz, aki addig-addig ismételgette a Jézus-imát, amíg már nem is ő mondta,
hanem a szívéből tört fel benne.
Jézus Krisztus neve gyerekkoromtól kezdve belém ivódott. Sőt már az anyaméhben hallottam, hogy édesanyám hozzá fohászkodott. Jézus neve Istennel kapcsolatos erőket elevenít fel bennem: reménységet, életkedvet, váratlanul érkező megoldásokat, életerőt, a szenvedésben bátorságot, kitartást. Az isteni közelség azt sugallja, hogy bízhatok benne. S főképpen arra a nyitottságra és érzékenységre nevel, hogy minden létezőben Isten
teremtményét lássam meg.
Jézus mint hús-vér ember, aki kétezer éve élt, fontos számomra. Ahogyan másokkal bánt, ahogyan az Atyjához
viszonyult, azt tanulom tőle. Amikor viszont a nevével imádkozom, nem embert szólítok meg, hanem szeretnék
általa teret nyitni magamban Isten működésének.
Jézus nevével meditálva a világmindenség megmagyarázhatatlan létére utaló valóságnak engedem át magam. Isten valósága felülmúlja az értelmemet, képzelőtehetségemet.
Ezt az alázatot fejezi ki a zsidóság tiszteletre méltó módon, amikor nem mondja ki, illetve csak körülírja Isten
„nevét”. Ugyanerről tanúskodik a reformáció ábrázolásellenessége is, mondván, a valóság nem tud megegyezni
azzal a képpel, amit – ráadásul mindig az adott kornak, kultúrának megfelelően – róla alkotunk. Hiszen amennyire
igyekszünk ezzel kifejezni a kimondhatatlant, egyúttal korlátok közé is zárjuk a korlátozhatatlant, emberi ésszel
felfoghatatlant és evilági eszközökkel leírhatatlant.

Lelkigyakorlatokat csak az vezessen, aki maga is imádkozik. Mert nem mindegy, mennyire összeszedett, men�nyire van jelen, mennyire küzdötte meg saját nehézségeit. Másokat kísérni csak olyan ember tud, aki maga is
sokszor fájdalmas lelki folyamatokon ment keresztül.
A lelkivezetés nem könyvből elsajátítható technika, habár sokat lehet tanulni hozzá. Testünk-lelkünk, egész
lényünk, begyógyult sebeink, ki nem mondott gondolataink, érzéseink hatnak arra, aki kitárja a lelkét előttünk,
és ezzel kiszolgáltatja magát.
Visszajelzésekből tudom, hogy nem mindig az volt hasznos a lelkigyakorlatozók számára, amikor engem elégedettség töltött el, hanem az, amikor észrevették, hogy én is egy vagyok közülük.
Hogy én is úton vagyok.
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APOSTOLI MŰVEK

A MANRÉZÁBAN TARTOTT
LELKIGYAKORLATOK FAJTÁI

„Kérjem a kegyelmet, amit kívánok.
Itt azt a kegyelmet kérem a mi Urunktól,
hogy ne legyek süket az ő hívására,
hanem készséges és szorgos
szent akaratának teljesítésében.”
Loyolai Szent Ignác

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat
A hangsúly a szemlélődő nyugalmon, a teljes csenden és a személyes kísérésen van. Minden lelkigyakorlatozót személyre szabott imaanyagokkal kísérnek, hogy a legmélyebb vágyaival, érzéseivel, belátásaival kapcsolatban
maradva megismerhesse Isten jelenlétét, vezetését az életében, és válaszolni tudjon rá.
Szemlélődő, meditációs lelkigyakorlat
Jálics Ferenc jezsuita atya módszere nyomán a hangsúly Isten jelenlétének
egyszerű megtapasztalásán van, szavak és gondolatok nélkül. Ennek útja a
természetben töltött szemlélődéssel kezdődik. Az egyszerű érzékelés segítségével megpróbálunk pusztán jelen lenni, ítéletmentesen észlelni azt, ami
van és körülvesz. Majd a természettől befelé haladva a testünk egyszerű észlelésével, légzési gyakorlatokkal készülünk fel arra, hogy tudatosan időzzünk
Isten tiszta és egyszerű jelenlétében, és a Jézus-ima gyakorlásával átadjuk
magunkat a vezetésének.
Egyéb lelkigyakorlatok
Lehetőség van táncmeditációs lelkigyakorlatra, melynek során a résztvevők
a mozgás, a tánc útját keresik ahhoz, hogy Istenhez közelebb kerüljenek.
Valamint anonimitás mellett lehetőséget biztosítanak olyan nőknek is, akik
elcsendesülésre vágynak az abortusszal kapcsolatos döntés előtt.

MIRE KÉSZÜLJEK A LELKIGYAKORLATON?
Csendre: a lelkigyakorlat megnyitója után kívül és belül egyaránt elcsendesedem. Kikapcsolom a telefonomat, eldugom magam elől a könyvemet, ha hoztam, csendesen járok és létezem, hagyom, hogy kiélesedjen a figyelmem arra,
ami körülvesz.
Imára: napi több órát imádkozom, a kápolnában vagy a szobám csendjében,
vagy akár kint a természetben. Engedem, hogy az ima kiterjedjen az egész napomra, áthassa az erdőben tett sétáimat, az étkezéseket, a házban végzett szolgálataimat. Az élő Istenre szeretnék figyelni mindenben.
Megosztásra: a lelkigyakorlatos utat nem egyedül járom, imatapasztalataimat
naponta megosztom a kísérőmmel.
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MIKOR KEZDŐDIK A LELKIGYAKORLAT?
A lelkigyakorlat a jelentkezéssel kezdődik: összeszedem a gondolataimat, felmérem, hol tartok az életemmel, hogyan van jelen Isten az életemben. Megteremtem a naptáramban és a lelkemben a néhány szabad napot, amit
lelkigyakorlatra szánok. Mérlegelem, van-e támogatásra szükségem, hogy a lelkigyakorlatot ki tudjam fizetni: ha
kérek támogatást, mennyit kérjek, hogy másnak is maradjon, ha pedig ki tudom fizetni a díjat, szeretnék-e adományozni, hogy más ebből támogatást kaphasson.

MIKOR ZÁRUL A LELKIGYAKORLAT?
A lelkigyakorlat általában reggelivel ér véget, majd mindenki kitakarítja, előkészíti a szobáját a következő lelkigyakorlatozónak. Valójában a lelkigyakorlat küldetéssel folytatódik, a megtapasztalt kegyelmet, megtisztult tekintetet viszem magammal a családomnak, környezetemnek.

LELKIGYAKORLATOS NAPTÁR
ÁPRILIS
Lelkigyakorlat típusa

Kezdete

Vége

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat

2021. április 7.

2021. április 11.

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat

2021. április 14.

2021. április 18.

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat

2021. április 14.

2021. április 20.

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat

2021. április 28.

2021. május 4.

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat

2021. április 28.

2021. május 2.

MÁJUS
Lelkigyakorlat típusa

Kezdete

Vége

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat

2021. május 12.

2021. május 16.

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat

2021. május 12.

2021. május 21.

Szemlélődő, meditációs lelkigyakorlat

2021. május 17.

2021. május 23.

JÚNIUS

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat
(30 nap)

2021. június 24.

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat

2021. június 28.

2021. július 4.

Kairosz: megújulóprogram papoknak, férfi
szerzeteseknek

2021. június 30.

2021. július 21.

2021. július 25.

JÚLIUS
Lelkigyakorlat típusa

Kezdete

Vége

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat

2021. július 5.

2021. július 11.

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat

2021. július 12.

2021. július 21.

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat

2021. július 22.

2021. július 31.

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat

2021. július 27.

2021. július 31.

Lelkigyakorlat típusa

Kezdete

Vége

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat

2021. augusztus 11. 2021. augusztus 15.

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat

2021. augusztus 11. 2021. augusztus 17.

Személyesen kísért szemlélődő, meditációs
lelkigyakorlat

2021. augusztus 18. 2021. augusztus 26.

AUGUSZTUS

Lelkigyakorlat típusa

Kezdete

Vége

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat

2021. június 2.

2021. június 6.

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat

2021. június 2.

2021. június 8.

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat

2021. június 9.

2021. június 13.

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat

2021. augusztus 18. 2021. augusztus 26.

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat

2021. június 9.

2021. június 15.

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat

2021. augusztus 27. 2021. augusztus 31.

Személyesen kísért Szen Ignáci lelkigyakorlat

2021. június 16.

2021. június 25.

ELÉRHETŐSÉGEK
manreza.hu • lelkigyakorlat@manreza.hu
Telefon: +36-30-824-1179 (munkanapokon 9.00-15.00 között, csoport érkezésekor 14.00-20.00 között)
A jelentkezéseket online formában, itt fogadjuk: regisztracio.manreza.hu
A jelentkezések két lépcsőben történnek: először felhasználói fiókot kell létrehozni, ezután lehet
jelentkezni a kiszemelt lelkigyakorlatra.
További információk: manreza.hu
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AKTUÁLIS

Ünnepi évünk elé
Megtérésének 500. évfordulóján a Jézus Társasága világszerte Szent Ignác-esztendőt hirdetett. Az
idén május 20-án kezdődő ünnepi eseménysorozat 2021. július 31-én ér véget, és magában foglalja
a rendalapító szentté avatásának 400. évfordulóját is.
Vízi Elemér SJ

Iñigo López de Loyola a spanyol király szolgálatában harcolt, amikor 1521 pünkösd vasárnapján Pamplona várának védelmében megsebesült. Egy ágyúgolyó okozta sérülés vetett véget a becsvágyó nemesember érvényesülésének. Hosszú ideig kellett feküdnie Loyolában a családi kastélyukban, ahol őt érdeklő olvasmányok híján a
karthauzi Szász Ludolf Jézus élete című könyvét és a Szentek életét kezdte forgatni, majd egyre inkább a hatásuk
alá került.
Az út még hosszú volt, amíg a magát később Ignácnak nevező fiatalember felismerte, hogy Isten mit akar tőle.
Először a szent remeték nagy vezekléseit és hosszú imádságait próbálta utánozni a katalán zarándokhely, Montserrat melletti kisvárosban, Manresában, majdnem egy egész esztendőn át. Ez az időszak először a küzdelemé
volt, a már-már kétségekig fokozódó lelki gyötrődésé, később pedig a misztikus átalakulásé. Ignác az üdvösségéért aggódó remeteként érkezett Manresába, de új emberként, új küldetéssel távozott. Hivatását most már abban
látta, hogy az embereket – vagy ahogy ő szokta mondani: a lelkeket – segítse. Amit saját lelki tapasztalataiból
megoszthatónak vélt, elkezdte feljegyezni – így született meg alapműve, a Lelkigyakorlatos könyv magja.
A jubileumi év magában foglalja Ignác és rendtársa, Xavéri Ferenc szenté avatásának 400. évfordulóját, mely
egyszerre történt Avilai Teréz és Néri Fülöp, valamint a XII. században élt parasztember, Földműves Izidor oltárra
emelésével 1622. március 12-én. A magyar rendtartomány az esztendő mottójául a következő, Szent Ignác lelkiségében gyökerező mondatot választotta:

„Megtalálni Istent mindenben”
Ez a meghívás spirituális dimenziót nyit életünk minden területének, és ösztönzi kapcsolatunkat Istennel. Emlékeztet arra, hogy teljesen Istenben vagyunk – ahogy Szent Pál mondja, „benne élünk, mozgunk és vagyunk”.
(ApCsel 17,28). Kapcsolatban áll életünk valamennyi területével és mindazzal, ami körülvesz minket. Így minél
inkább megtaláljuk őt életünk eseményeiben és azok mögött, annál inkább eljutunk a megtérésre, mert valami
átalakul látásunkban, gondolkodásunkban, és tágul szabadságunk a jóra.
Az emlékév eseményeiről, kezdeményezéseiről a továbbiakban folyamatos híradással leszünk.
A JUBILEUMI ÉV KIEMELT IDŐPONTJAI
2021. május 20., csütörtök: a Szent Ignác-év megnyitása, Ignác atyánk megtérésének 500. évfordulója
2021. július 31., szombat: Szent Ignác ünnepe
2021. szeptember 7., kedd: rendtartományunk ünnepe, a kassai vértanúk emléknapja
2021. november 6., szombat: konferencia a megtérésről a Jézus Társasága összes szentjeinek emléknapján
2022. március 12., szombat: Ignác és Xavéri Ferenc szentté avatásának 400. évfordulója
2022. július 31., vasárnap: a jubileumi év zárása
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„Ebben
a lelkiségben
hazataláltam”
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TÁRSAK A KÜLDETÉSBEN

GERBER GYÖRGY az Ignáci Lelkiségi Központ képzését elvégezve nyolcadik éve kísér lelkigyakorlatokat és folytat lelki vezetést. Emellett választott vezetőként szolgálja a Szent Ignác-i lelkiség
vonzásába kerültek köréből alakult Vándorúton-csoportot. A szakembert a jezsuiták A Szív című
magazinja népszerű 1-től 10-ig rovatának műfaját kölcsönvéve mutatjuk be.

1.

Egy évig dolgoztam a Székesfehérvár nevű Duna-tengerjáró hajón mint gépész. Ez idő alatt nyertem beavatást abba a misztériumba, hogy az ember élete egyszerre több dimenzióban zajlik. A tengerjárók titka abban
áll, hogy miközben folyamatosan ki vannak téve a változásnak – hiszen valahonnan valami felé tartanak –, az állandóságot is átélhetik, mivel napokig, olykor hetekig nem látnak mást, csak eget és vizet. Így kettős beavatásban
részesülnek: az élet tagoltságába és a lét határtalanságába.

2.

Két dologtól szeretnék Isten segítségével mentes maradni. Az egyik a felelőtlenség, a másik a félelem. Úgy
tapasztalom, ezért naponta meg kell küzdenem. A bizonytalanság, mely egyre inkább jellemzi földi valóságunkat, újra és újra megkísért, és arra ösztönöz, hogy valamelyik véglet mellett tegyem le a voksomat. Nagy
áldás és segítség a Szent Ignáctól tanult megkülönböztetés abban, hogy képes legyek megőrizni elfogulatlanságomat a dolgok szemlélésében.

3.

Az életemet inspiráló hajtóerő három kérdésben sűríthető össze: Mit jelent embernek lenni? Mit jelent magyarnak lenni? Mit jelent kereszténynek lenni? Tudatosan vetettem el a miért kérdőszót ezekben a mondatokban. Tapasztalatom szerint ugyanis az elme gyorsan válaszokat kreál, hogy feloldja a miért kérdésekben rejlő
feszültséget. Pedig a kérdések erőterében maradva egyre nyitottabbá válhatunk arra, hogy képesek legyünk
felismerni a lelkünk mélyén szüntelenül újjászülető, életadó válaszokat.

4.

Négy jezsuita tanító formálta/formálja bennem a készséget, képességet a lelkivezetői, lelkigyakorlatkísérői szolgálathoz. Jálics Ferenc, Mustó Péter, Henri Boulad és Monty Williams. Velük való találkozásaim,
írásaik olvasása mindig egyre mélyebbé, tisztábbá teszik a medret, melyben rajtam keresztül Isten szeretete a
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TÁRSAK A KÜLDETÉSBEN
világba, a másik ember felé áramolhat. A csend szeretetét, a nagylelkűség, a kitartás és a nyitottság eszközeit
kaptam tőlük, hogy – mint a mesében – használjam őket, amikor életem útján nehézségekbe ütközöm.

5.

Isten különösen szeretett gyermekeként élem meg apai/nagyapai mivoltomat. Öt leányt nevelhettünk föl
feleségemmel. Abban a vágyban fogalmaztuk meg szülői szerepünket, hogy szeretnénk hozzásegíteni őket
ahhoz, hogy jó édesanyákká váljanak. Hittük, és hisszük ma is, hogy az emberiség sorsát az édesanyák alakítják.
Ma már egyre alázatosabban, de nagy örömmel kimondhatjuk: Isten segítségével álmunk megvalósulni látszik,
melynek kézzelfogható bizonyítéka tizenegy unokánk.

6.

Hatéves koromtól kezdve betűfaló lettem. Sokat és gyorsan olvasok. Általános iskolás voltam még, amikor
egy kisebb könyvtárnyi szépirodalmat megemésztettem. Nem volt tehát meglepő, hogy amikor harminckét évesen elindultam diplomákat gyűjteni, a magyartanári szakra jelentkeztem. Ekkorra már a néprajzi, filozófiai,
teológiai, pszichológiai könyvek is szép számmal terítékre kerültek. Kedvenc szerzőim közül hirtelen Hamvas
Bélát, Thomas Mertont, Gyökössy Endrét, Kányádi Sándort emelném ki.

7.

A hét szabad művészet közül a zene is meghatározó szerepet játszott az életemben. Ez legjelentőségteljesebben akkor tudatosodott bennem, amikor Újpesten Tóth József meghívott az általa alapított Harmat
kórusba. Karizmatikus személyisége nagy hatással volt zenei és lelki fejlődésemre. Itt találkoztam Sillye Jenővel,
akinek evangelizációs küldetésében mint sógor, jó barát és tettestárs sok éven át részt vettem. Csodálatos, Isten
áldotta évek voltak ezek – az édesapám betegsége és halála miatt elvetélt papi hivatás megélésének egyfajta
lehetőségét pengették meg szó szerint.

Az Ignáci Lelkiségi Központ képzései

Az elmúlt közel tíz év alatt több mint ötvenen – közel felük laikus személy, köztük ápolónő, orvos, mérnök, tanár, kutató, könyvtáros – végezték el az Ignáci Lelkiségi Központ (ILK) lelkivezető- és lelkigyakorlatkísérő-képzését. Mindannyian abban segítik a lelkigyakorlatozókat, lelkivezetetteket, hogy istentapasztalatukat a Szent Ignác-i módszerek segítségével megoszthassák kísérőjükkel, és elmélyülhessenek
benne.
Teszik azt úgy, hogy nem prédikálnak, hanem – Loyolai Szent Ignác szavaival kifejezve – bizalmasan
beszélgetnek egyes emberekkel Isten dolgairól. Az egyéni lelkivezetés során általában havonta egy-egy
órát szentelnek lelkivezetettjeikre, akik ilyenkor megosztják velük imatapasztalataikat és életüknek azon
mozzanatait, melyeken keresztül vigaszt, illetve vigasztalanságot éltek meg. A lelkivezetők e megosztások
alapján próbálják segíteni vezetettjeiket, hogy felismerjék és megfogalmazzák, hogyan van jelen Isten az
életükben, és mire hívja őket az imatapasztalataikon keresztül.
Emellett kísérői feladatot látnak el a személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlatokon, melyek időtartama három, öt, nyolc, illetve 30 nap. Ez a feladat a lelkivezetéshez hasonlóan arra irányul, hogy a lelkigya-
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8.

Nyolcgyermekes családban nőttem fel. Harmadikként, de a legidősebb fiúként. Édesapánk, hosszas betegség után, tizennyolc éves koromban eltávozott közülünk. Ekkor, édesanyám kérésére – nagy naivan – vállalkoztam arra, hogy kisebb testvéreim pótapja legyek. Persze ez a törekvés kudarcra volt ítélve. Hála Istennek,
megmaradt azonban bennem a vágy, hogy a szívemben hordozzam őket. Ezt a szavakon túl tevőlegesen is
igyekszem kifejezni. Mindig nagy ajándék, ha találkozom velük vagy nagyszámú leszármazottaikkal. Ez kiváló
lehetőséget nyújt arra, hogy növekedhessek az elfogadás és az elengedés művészetében.

9.

Kilencedik éve vagyok nyugdíjas. Munkáséletem második felét könyvtárosként éltem le. A Pest megyei
közkönyvtári hálózat gondozását végeztem több mint egy évtizeden át. A megyét járva nagy figyelemmel igyekeztem jelen lenni a könyvtárosok számára, akik egy-egy látogatásom alkalmával nem csak szakmai
örömeiket, gondjaikat osztották meg velem. Már több éve gyakoroltam a lelkivezetői, lelkigyakorlat-kísérői
szolgálatot, amikor meglepetésként talált rám a felismerés, hogy Isten milyen tudatosan készített fel arra már
munkáséveim alatt.

10.

Jó tíz esztendeje, hogy életem összefonódott a jezsuitákéval. Először a meditációs vasárnapok vonzottak
Dobogókőre, majd egy tíznapos szemlélődő lelkigyakorlaton felismertem, hogy ebben a lelkiségben
hazataláltam. Úgy élek benne, mint hal a vízben. Az az elhívás, melyet gyermekkorom óta hordoztam magamban, ismét felhangzott, és magával ragadó erővel hatott rám. Igent mondtam az Úrnak és Vízi Elemérnek, aki
meghívott – feleségemmel együtt – a lelkigyakorlatkísérői-lelkivezetői képzésre. Több mint hét éve végzem ezt
a szolgálatot, mindig nagy hálával fogalmazva meg, hogy életem legszebb esztendeit élem.

korlatozó felismerje, el- és befogadja Isten iránta megnyilvánuló személyes szeretetét, és annak erejében
élete rendezettebbé, boldogabbá, gyümölcsözőbbé váljon.
„Mielőtt új kísérés indul, megkérjük a jelentkezőt, írjon pár sort magáról és arról, mit vár a lelkigyakorlattól, s ahogy a sorait olvasom, ismerkedem is vele. A találkozás előtti időszakban már imádkozunk azzal, aki
érkezik, aki bejelentkezett. Keressük, hogy mire vágyik, és vajon Istennek mi lehet a terve vele. A beszélgetések alatt lélekben figyelek arra, vajon az Úr hogyan látja, hallgatja a lelkigyakorlatozót, és a beszélgetések között »konzultálunk«” – vallja munkájáról Pirityiné dr. Papanek Márta családterapeuta-lelki vezető, a
Manréza munkatársa.
Akinek az élethelyzete nem teszi lehetővé az elvonulást, az a teljes, 30 napos Szent Ignác-i lelkigyakorlatot a mindennapokban, kilenc hónap alatt is elvégezheti olyan lelkivezetők, lelkigyakorlat-kísérők segítségével, mint Varga Krisztina vagy Gerber György és felesége. Ez a lehetőség különösen a járványhelyzetben
értékelődött fel, az online kapcsolattartás különféle eszközeivel. Az ILK-n végzett szakemberek közül néhányan, köztük Papanek Márta és Szénásy Anna szupervizorként is tevékenykednek kísérőtársaik hatékony
munkálkodásának elősegítésére.
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Megújulási program
papoknak
és férfi szerzeteseknek
A Manréza Kairosz programjának elsődleges célja, hogy „kegyelmi” teret és időt nyisson papoknak és férfi szerzeteseknek a megálláshoz és megpihenéshez, hogy reflektálhassanak élet- és lelki
útjuk alakulására, felüdülhessenek testben és lélekben, megerősödjenek hivatásukban, megújulhassanak elköteleződésükben és szolgálatukban.
Kővári Magdolna SSS

„Ez az egyik legjobb lehetőség, amit ismerek, ha az életút közepe táján valaki szükségét érzi annak, hogy
megálljon egy kicsit, csendben legyen Istennel, és közben minden szükséges emberi segítséget is megkap.”
Egy volt résztvevő

Mit kínál?
Milyen többletet ad a Kairosz egy személyesen kísért lelkigyakorlathoz képest? A szokványos lelkigyakorlatoktól
eltérően ez egy miniszabbatikumhoz hasonló „megállóhelyet” kínál a papi/szerzetesi életút és szolgálat kritikus
pontjain. Apropója lehet a visszatekintés egy hosszabb, megpróbáló szolgálati időszak után, avagy fontos váltások előtt vagy után; de lehet egy nehéz élethelyzet, elakadás is, ami megállásra szólít, amikor túl sok fáradtság és
feszültség gyülemlik fel; vagy egy életkori átmenet, amikor a dolgok átértékelésre szorulnak.
A tartalom sokfajta témát érinthet – például életvitel, istenkapcsolat, imaélet, életút, hivatás, élethossziglani
fejlődés és az ebből adódó normatív krízisek, kihívások a szolgálatban, kapcsolatrendszerek működése, döntéshelyzetek –, attól függően, hogy a résztvevőknek mire van szükségük. Mindehhez a belső munkához egyéni lelki
és szakmai kísérést biztosítunk.
A program felépítése a régi bölcsességet követi, miszerint „a kegyelem a természetre épít”, vagyis a lelki
dimenzió elmélyítéséhez szükségesek az emberi alapok. Ennek megfelelően az első rész az önismeretre összpontosít: segíti a résztvevőt kapcsolatba kerülni önmagával, jelen valóságával, az esetleges elakadásokkal. Sokat
jelent ebben a szakaszban az egyéni ima és reflexió mellett a csoportos feldolgozás. Ez nagyon megerősítő tud
lenni nemcsak azért, mert közösség épül a paptársak között, hanem azért is, mert felfedezhető, hogy a többieknek is vannak hasonló problémáik, sőt, egymás tapasztalatából épülni is lehet. Az első rész olyan, mint a mélyszántás, amely előkészíti a talajt a vetésre. Így lép be a résztvevő a második, csendes lelkigyakorlatos részbe, az
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imába, az istenkapcsolat bensőségességébe, amely elől immár elhárultak az emberi sík nehézségeiből adódó
akadályok, Isten veszi át a munkát és teljesíti ki a változást az egyénben, hogy az „élet bőségben” buzogjon fel
benne (vö. Jn 10,10).
„A csoportmunka segített abban, hogy Isten szemével, irgalmas tekintettel nézzek vissza addigi életutamra. Így érkeztem el a lelkigyakorlat második, csendes részébe, amelyben valóban személyre szóló vezetést
kaptam, amelyben azt élhettem át, hogy megértettek engem ott, abban a szituációban, ahol vagyok, és
életem új távlatot kapott.”
Egy volt résztvevő

Mit kíván?
Komoly elköteleződést, hiszen három hét első hallásra ijesztő lehet, főleg, ha figyelembe vesszük a paphiány miatt egyre nehezebbé váló helyettesítés megszervezését. Ahhoz viszont, hogy a folyamatok kibontakozhassanak az
egyénben és le is kerekedhessenek, s így mélyreható és maradandó változások történjenek, szükséges ez az idő.
„A jelentkezéskor elég hosszúnak tűnt a három hét, visszatekintve mégis rövid volt... E három hét számomra a kegyelem és a kivételes idő napjai voltak. Újra rátaláltam önmagamra, az életem hajtóerejére: ezt
ajándékozta a csoportos munka, amitől a jelentkezéskor tartottam, de minden félelmem szétoszlott már
az első napokon. A lelkigyakorlat második felében pedig olyan intenzíven, bensőségesen és reálisan tapasztaltam meg Isten jelenlétét, hogy erre nem is számítottam. Lelki életem új dimenzióval tágult, a papi
hivatásom megszilárdult.”
Egy volt résztvevő
Az idő odaszánásán túl átadott, minőségi jelenlétre is szükség van, vagyis arra, hogy a résztvevő valóban beleadja magát. Ez távolról sem egy előre kigondolt, kívülről ráerőltetett keretbe való beleállást jelent. A struktúrát
együtt alakítjuk a résztvevőkkel rugalmasan és a szükségleteiknek megfelelően. Így nincs két egyforma program.

Mit ígér?
Egy szóban: átalakulást. Mégpedig olyan átalakulást, amely nem kopik meg a szolgálatba történő visszatérés
után, hanem hosszú távon az élet forrása marad. Egy résztvevő azért jelentkezett a programba, mert tanúja volt
egy ilyen változásnak a paptársában. „Én is ezt akarom, ezért vagyok itt” – mondta.
„Nem tudtam, mire számítsak, de nem is tudtam volna elképzelni, mert ilyen tapasztalatban még nem
volt részem. Teljesen nekem szólt, azt kaptam, amire szükségem volt. Tudtam – már amikor jelentkeztem
–, hogy ez kairosz, Isten kegyelmi ideje számomra, de utólag ez a szó nagyságrendileg mélyebb értelmet
nyert. Előzetes sejtésem csak halvány előképe volt annak a valóságnak, amellyel Isten megajándékozott.
Nem érzem túlzásnak kijelenteni, hogy új időszámítás kezdődött az életemben.”
Egy volt résztvevő
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Lelkiségi szolgálataink
támogatása
Segítsen Ön is, hogy a vírushelyzet enyhülésével minél többen töltődhessenek fel Szent
Ignác-i lelkigyakorlatokon!

pap

pszichológus

lelkész

pedagógus

szociális munkás

hitoktató

GONDOLTA VOLNA, HOGY A DOBOGÓKŐI MANRÉZA LELKIGYAKORLATOS HÁZBAN…
…évente 25 rövidebb, 10 hos�szabb és két alkalommal 30
napos lelkigyakorlatot tartunk?

…a lelkigyakorlatokat a kísérőkön
túl egy pap és 3-4 fős segítői
stáb munkája támogatja?

…évente 900 lelkigyakorlatozót
látunk vendégül?

…lelkigyakorlatozóink egy-egy
lelkigyakorlatot követően 1-1,5
évvel ismét visszatérnek?

tréner

családsegítő
coach

mentálhigiénés munkatárs

„A Manréza arra törekszik, hogy akiben megszületik a vágy,
részt vehessen az általa választott lelkigyakorlaton. A hozzánk
érkezők között számos segítő foglalkozású szakember: pszichológus, mentálhigiénés munkatárs, családsegítő, coach, tréner,
valamint pedagógus, szociális munkás, hitoktató, lelkész és pap
van, akik a mindennapokban más embereket támogatnak, segítenek, oktatnak, kísérnek.”
Vándor Györgyi, a Manréza munkatársa

Az emberekkel foglalkozó szakmák képviselői számára nagy veszély a kiégés, melynek hatásait az általuk segítettek is megérzik. Egy-egy lelkigyakorlatozással töltött hét lehetőséget nyújt, hogy a segítő szakemberek hivatásukban megerősödhessenek, lelkileg feltöltődhessenek, sűrű mindennapjaikból kiszakadhassanak, és életüket
rendezhessék.
A lelkigyakorlat napidíja 12 000 Ft, amely magában foglalja a szállás, a napi háromszori étkezés és a kísérés költségeit. Tapasztalataink alapján a támogatást igénylő lelkigyakorlatozók átlagosan a valós napidíj 60-70%-át tudják
kifizetni. Diákoknak, valamint nehéz anyagi körülmények között élő lelkigyakorlatozni vágyóknak egyéni kérelem
alapján további támogatást biztosítunk, elsősorban adományokból, szükség esetén rendtartományi támogatásból, esetleg pályázatokból.
Kérjük, járuljon hozzá ön is, hogy a felújítás és a járvány után újranyitó lelkigyakorlatos
házainkban minél többen vehessenek részt Szent Ignác-i lelkigyakorlaton!
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A mellékelt csekken vagy átutalással 5000 Ft adománnyal egy fő egynapi tartózkodásához
járulhat hozzá. Hálásak vagyunk, ha ezzel az összeggel vagy annak egy részével áll ügyünk mellé,
vagy akár több napnyi lelkigyakorlatozást tesz lehetővé.
Kedvezményezett neve: JTMR Adományszámla
Számlaszám: HU23 10702019-19014056-55200004 (CIB Bank Zrt.)
Közlemény: Lelkiségi szolgálat, az ön e-mail vagy postai címe
Bátorítjuk, hogy a közlemény rovatban ossza meg velünk e-mail címét is. Szeretnénk ugyanis köszönetet mondani az adományokért, és tájékoztatást adni a támogatások jóvoltából megvalósuló eredményekről. Ezúton köszönjük, hogy decemberben elindított kezdeményezésünkre 1 605 700 Ft összegben küldtek adományt!
Cégén keresztül támogatná az adománygyűjtést?
A Jézus Társasága Alapítvány mint közhasznú szervezet számlájára juttatott adománnyal cégén keresztül is támogathatja ügyünket. Az adományt elszámolhatja költségként, és adókedvezményt is igénybe vehet – mindehhez egy egyszerű adományozási szerződést kell megkötni. A pontos teendőkkel kapcsolatban kérjük, vegye fel
velünk a kapcsolatot az alapitvany@jezsuita.hu e-mail címen.

Vízi Elemér SJ

András Attila SJ

Jacsó Annamária

tartományfőnök

rendi forrásfejlesztési
vezető

forrásfejlesztő

IMA LOYOLAI SZENT IGNÁCHOZ A JÓ LELKIGYAKORLATOK VÉGZÉSÉÉRT
Szent Ignác, te, aki iránymutatást adsz a lelkigyakorlatok végzésére, kérünk, támogasd a lelkigyakorlatokat kísérőket, és
erősítsd belső útjukon mindazokat, akik idén lelkigyakorlaton vesznek részt. Add, hogy kérdéseikre választ, lelki bajaikra orvosságot kapjanak, bűneiket maguk mögött hagyják, tisztábban lássanak, s ezáltal Krisztus hű követőivé váljanak.

Köszönet az 1%-os felajánlásokért
Az szja 1%-ából a Jézus Társasága Alapítvány számlájára tavaly 758 barátunknak köszönhetően 5 627 567 Ft érkezett. Ez az összeg több mint 760 ezer forinttal magasabb, mint az előző évben, és 86 emberrel többen csatlakoztak felhívásunkhoz. Köszönjük, ha idén is számíthatunk felajánlásukra! A JTA adószáma: 18064333-2-42.

SZIKSong
A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Janka György vezette SZIKSong csapata ősszel három online koncertet
tartott a jezsuiták arlói cigánymissziója javára. A kezdeményezésre az adjukossze.hu felületén, valamint átutalással az eredetileg célként kitűzött 500 ezer forint több mint kétszerese, 1 075 000 Ft gyűlt össze. Hála minden
támogatónak! A koncertek a SZIKSong Youtube-csatornáján elérhetők, lásd a QR-kódot:

Cipősdoboz-akció
Köszönettel gondolunk minden ajándékozóra, akik a Cipősdoboz-akció határon innen és határon túl felhívásunkhoz csatlakoztak. A kezdeményezés keretében a Délvidék és Kárpátalja mellett Arlóba is készítettünk dobozokat,
összesen 411 darabot. Az átadásról készült kisfilm Youtube-csatornánkon elérhetők, lásd a QR-kódot:
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„Nekem nincs időm sietni”

Csendben lenni. Lelassulni. Lépésről lépésre Isten jelenlétét szemlélni mindenben. Rácsodálkozni
a teremtett világra és önmagunkra. A dobogókői rendházban élő SZŐCS LÁSZLÓ jezsuita szerint
mindez művészet.
Balázs Zsuzsa

– Mit csinálsz most Dobogókőn? Ha ezt a kérdés 2019-ben tettem volna fel, más választ adtál volna?
– Ugyanazt csinálom, mint amit azóta teszek, hogy 2014-ben idekerültem. Lelkigyakorlatokat adok, lelki beszélgetések, gyóntatások történnek, misézek, sőt korábban jó pár keresztelő, felkészítővel egybekötött esketés is
volt itt, Dobogókőn, és ha meghívnak, triduumokat tartok templomokban. Tevékenységem a járvány miatt picit
leszűkült, azzal viszont bővült, hogy virtuálisan is kísérek lelkigyakorlatokat, és lelki beszélgetéseket folytatok
azokkal, akik messze laknak és nem tudnak idejönni.
– A lelki beszélgetéseken szóba kerül a járvány és a vele járó esetleges szorongás?
– Igen, beszélgetünk erről is. Jó volna lelki-mentális védekezést kialakítani a félelem és szorongás ellen, mert
az lehúzó erő. Valójában az Istennel való kapcsolat teheti védetté az embert. A lelkigyakorlat alatt ez az istenkapcsolat alakulhat, mélyülhet. A lelkigyakorlat valójában egy út, és abban segíthet, hogy olyan viszonyba kerüljünk
a Jóistennel, amelyet Szent Ignác családiasságnak nevez. A meghittség az egyik legszebb jelenség az emberi
kapcsolatokban. Istennel is meghitt viszonyba lehet kerülni, s akkor ebből az alapállásból kiindulva találom meg
és teszem az akaratát. És ez maga a szabadság. A szeretet szabadsága. Egy atyánál olvastam, hogy Isten szeretetből szeretetre teremtett minket. Ignáci kifejezéssel élve szenvedélyesen kell keresnünk Istent mindenben, amíg
eljutunk – s ez valójában folyamatos életfeladat – erre a szeretetből fakadó szabadságra.
– Megvan még ez a szenvedély az emberekben?
– A járvány is közrejátszik abban, hogy az emberek elfásultak. Belefáradtak a sok korlátozásba. Nincs szabad
mozgásterük, az egymás közti viszony is romlik. Ha viszont eljutnak az Istennel való kapcsolatuk elmélyítésére, a
meghittség állapotába, onnantól másképp is láthatják a mindennapokat. Már nem úgy érinti bensőjüket a korlátozott léthelyzet, nincs annyi szorongás, félelem, aggodalom és bizonytalanság.
– Honnan indul a lelkigyakorlatos „pályafutásod”?
– 1992 tavaszán, novíciusként Weissmahr Béla novíciusmesterünk elvitt minket Jálics Ferenchez lelkigyakorlatozni Németországba. Tíz napig voltunk ott, és nagyon megérintett az az út, amit Feri atya felkínált. Nemsokára,
még abban az évben, nyáron már kispapoknak és később civileknek is tartottam szemlélődő lelkigyakorlatokat.
Annyira újszerű és mély istenélmény-tapasztalat volt sokaknak, hogy elkezdtem rendszeresen tartani ilyen jellegű lelkigyakorlatokat. És amikor a gyulafehérvári szemináriumban spirituális lettem Nemes Ödön atya után,
folytattam ezt a munkát is. Aztán Kolozsvárra kerültem, az ottani Manrézába, s már úgymond főállásban foly-
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tattam a lelkigyakorlatos tevékenységet. A szemlélődő lelkigyakorlat vagy más néven bevezetés a Jézus-imába
közel áll a szívemhez, de emellett személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlatot is tartok.
– Egy évben hány lelkigyakorlatot vezetsz?
– 2014-ben, amikor Erdélyből Dobogókőre kerültem, több mint kétszáznál tartottam. Aztán itt, Dobogókőn
jöttek egymás után a rövidebb és hosszabb lelkigyakorlatok, és egy idő után már nem számoltam. A lelkigyakorlat-adás, kísérés, vezetés valójában művészet. Jelen lenni, éberen figyelni a másikra, hogyan dolgozik benne
a Lélek, milyen irányba viszi, mi mozgatja, és a végén megszületik a lelkigyakorlatozóban az elszántság, elköteleződés, a vágy, hogy másképp fogja élni az életét – mindez csodaszép folyamat. Van egy szülőorvos lelki vezető
munkatársam, ő mondta, hogy olyan ez, mint amikor a bábaasszony segíti a kisbaba világra jöttét. A lélek ráeszmélésénél vagyok jelen. Nem is lehet megunni és belefáradni sem.
– A virtuális világban hogyan tud működni ez a meghitt folyamat?
– Idegenkedem ettől. Nézem a képernyőt, látom a másik ember arcát, nézem, és nem érzem úgy, ahogy személyesen lehetne. Nem élő a visszajelzés. Különösen nehéz, amikor olyan ember jelentkezik be virtuális lelkigyakorlatra, akit akkor látok először, nem tudom, mit rejt a mosolya, pillantása, a mozdulata. Nézem, de nem érzem
őt, a pulzusát.
– Ilyenkor mit tudsz tenni, hogy sikeresen záródjon a virtuális lelkigyakorlat?
– Próbálok még intenzívebben figyelni, hogy ráérezzek, ő hol tart. Egészen új jelenség ez, és úgy gondolom,
sosem leszek igazán híve a virtuális lelkigyakorlatnak. Nem az én világom. És nagyon fárasztó is tud lenni.
– Te mivel és hogyan regenerálódsz?
– Szabadnapokon sétálok, olvasok, zenét hallgatok.
– Mit olvasol?
– Amire késztetést érzek. Most Lin Yutang Egy bölcs mosoly című könyvét olvasom. Ő kínai filozófus, aki Amerikában és Kínában is élt, és könyvében párhuzamot von a nyugati és keleti életstílus között. És újra kezdtem
olvasni Hamvas Béla Scientia sacráját. Gyakori olvasmányom még Marcus Aurelius Elmélkedések című könyve.
No meg Epiktétosz kézikönyvecskéjét olvasom, amikor buszozok. Kisméretű, könnyen belefér a belső zsebbe.
Kempis Tamás Krisztus követése című kis könyvét viszont naponta forgatom, újból és újból. Megunhatatlan.
Zenében klasszikusokat hallgatok. A zene is Isten szép világát közvetíti.
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– Te magad is mész lelkigyakorlatra?
– Kötelezően. Tavaly Csobánkán a Segítő Nővéreknél
voltam. Ilyenkor már rábízom magam Istenre, az ő vezetésére, és kikapcsol belőlem a lelki vezető. Egyszerűen csak hagyom, hogy történjenek bennem a dolgok.
– Mit kívánhatok neked az elkövetkező hónapokra?
– Mit szeretnél?
– Békességet.
– Na, ez a legfontosabb, mert ez a lelki egészség
jele, mely hatással van a testi létre is. Mert aki lélekben
egészséges, az minden testi gyengeség ellenére is fiatal marad.
– Lélekben hány évesnek érzed magad?
– Mindenképpen fiatalnak. A testem öregszik, itt-ott
fáj és nehezebben is járok, de a fiatalság érzete nem
múlt el a lelkemben.
– Mitől marad fiatal a lélek?
– Az ősidőktől fogva bennünk lévő életbizalomtól,
reménytől. Ha ez nincs, az ember élettelenné válik,
nem lesz kedve semmihez, és megöregszik. Valaki egyszer így fogalmazott: ne mondd, hogy már hatvanéves
vagy, mondd inkább azt, hogy még csak hatvanéves vagyok. A „már” és a „még nem” közti feszültség teszi
elvenné, fiatallá az embert, adja az élet lendületét. Mindegy, hány éves vagy papíron. Százévesen is lehetsz fiatal,
és 25 évesen is nagyon fáradt öregember.
– Most éppen mi foglalkoztat?
– Mindig az foglalkoztat, ami van. Legalábbis ezt próbálgatom. Most a kettőnk beszélgetése, ezután pedig a
rakott krumpli fog. Ma én készítem a vacsorát a rendházban. Ha misézem, akkor az, ha bevásárolni megyek, akkor az foglalkoztat. Az éberség, a jelenlét mindig segít abban, hogy valamennyire törésmentes legyen a napom.
A szemlélődő imamódnak is ez a jellegzetessége, az éberség és Isten jelenlétének tudatosítása. S ez a jelenlét
átvihető a mindennapi tevékenységbe is. Legyél jelen abban, amit csinálsz! Ha mosogatsz, abban, ha főzöl, akkor
abban. Ha beszélgetsz, akkor ott legyél éber, és legyél ott. Ha imádkozol, akkor a Jóisten jelenlétében legyél fokozottabb éberséggel. Ne járjanak szerteszéjjel a gondolataid. Így lesz a szemlélődő ima életmód.
– Van erre praktikus tanácsod, hogyan ne kószáljanak el a gondolataink?
– Szoktam ajánlani, hogy egy kis cetlire írd fel: „MOST”, tedd ki a szobád jól látható helyére, és eszedbe jutatja az
„itt és most”-ot. Segít visszahozni a jelenbe. Amikor szentírástudományt tanultam, akkor hallottam a mezuzáról;
ez az egyik legismertebb zsidó jelkép, az ajtófélfára szerelt kis tokba helyezett pergamenlapra írt imádság, a híres
Sema Jiszraél, Halld, Izrael, én vagyok a Te Urad, Istened sorai. A hívő zsidók a mezuzát megérintve emlékeztették
– és emlékeztetik a mai napig – magukat az Istennel való egységükre, mely ilyen módon átszövi az egész napjukat. Isten jelenlétében lenni ott, ahol vagy, ez egyfajta – ha lehet így fogalmazni a pszichológus Csíkszentmihályi
Mihály szavával élve – „flow”-élmény, a teljesség érzete.
– Te sosem esel ki a flow-érzésből?
– Dehogynem, ám amikor észreveszem, tudatosítom, hogy elkalandoztam, s szép lassan és szelíden visszajövök a jelenbe. Ahogy mondani szoktam: nekem nincs időm sietni. A lelkigyakorlatokhoz is hozzátartozik a lassúság folyamatának felfedezése. A lassúság vezet be a csendbe, a jelenlétbe és a mostba.
– Akkor most nem sietsz sehová?
– Nem sietek, csak igyekszem, mert lassan el kell készíteni a rakott krumplit.
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Önkéntes szolgálat
a Manrézában
Balázs Zsuzsa

A statisztikák szerint ha a földkerekség valamennyi önkéntese egy nemzetbe tömörülne, övék lenne a világ tizedik legnagyobb országa. Aki pedig valaha is önkénteskedett már, tisztában van vele, hogy miközben annak célja
mások szolgálata, az ember ezáltal önmaga megismeréséhez is közelebb kerülhet. Vaszkun Judit tapasztalatból
tudja ezt, hiszen 15 éve lelkigyakorlatozóként, később önkéntesként érkezett Dobogókőre, ma pedig a Manréza
házvezetője. Fő tevékenységéhez tartozik az önkéntesprogram koordinálása is.
„Önkénteseket legalább egyhónapos itt-tartózkodással fogadunk, és a szolgálatukhoz lelki vezetést biztosítunk. Számítunk precíz munkavégzésükre, lendületükre, kreativitásukra, önállóságukra, hiszen most nagyobb
mértékben támaszkodunk rájuk, mint korábban. Ugyanakkor ügyelünk, hogy ez számukra is gyümölcsöző időszak legyen: maradjon idő pihenni, kirándulni, de mindenekelőtt az ön- és istenismeretben fejlődni”– mondja.
A ház, ha a járványügyi korlátozások részleges enyhítésekor megnyílhat majd, négy szobát is fenn tud tartani
önkénteseknek. A napi hat óra munka és heti öt munkanap mellett jut idő az imádságra, elmélyülésre, de a rekreációra, kirándulásra is. Nem feltétel a teljes elzárkózás a világtól, lehet használni internetet, telefont, adott esetben
el is lehet utazni ügyeket intézni. A konyhai kisegítésen és takarításon túl több ház körüli teendő is az önkéntesek
feladata. A jelentkezőktől motivációs levelet, ajánlásokat, egészségügyi alkalmasságit kérnek, valamint a jelentkezés része egy felvételi beszélgetés. „Fontos megismerni a jelentkezők élethelyzetét, motivációit, hiszen szoros
kapcsolatban leszünk. Nem mindegy, az illető hogyan bírja a magányt, a csendet, tudja-e egyedül is hasznosan
tölteni a szabadidejét” – mondja Judit.
„A megújult ház új működési móddal nyit ki. Általánossá tettük a lelkigyakorlatozóknak a napi egy óra csendes
szolgálatot, ami a közös területek tisztán tartását, valamint a mosogatás körüli teendőket jelenti. Egy próbaidőszak során ugyanis kiderült, hogy a lelkigyakorlatozókra jó hatással volt ez a rendszer. Azt, hogy miként lehet
megőrizni a figyelmet az Úr jelenlétére, gyakorlással lehet elsajátítani. A hétköznapi tevékenységek nem különülnek el élesen az imádságra szánt időtől, az egyik visszatükrözi a másik helyzetben való lelkiállapotot. Az Úrral
való kapcsolat elmélyítése, de maga a jelen-lét, a jelenre való figyelem hosszú gyakorlás művészete, amihez jó
gyakorlóterep lehet a ház.”
A programra a jelentkezés folyamatos, érdeklődni a következő e-mail címen lehet: onkentes@ manreza.hu.
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„Újra fellobbant
bennem
a kínai tűz”
Az idén épp 25 éve jezsuita ANDRÁS ATTILA SJ a magyar jezsuita rendtartomány gazdasági ügyekkel foglalkozó ökonómusa, a
dobogókői közösség tagja. Életútinterjúnkban családjáról, erdélyi
gyökereiről, hivatásának hátteréről, kínai nyelvtudásának okáról,
valamint jezsuita mivoltának örömeiről és kihívásait is beszél.
Tornya Erika RSCJ

– Mennyiben határoznak meg erdélyi gyökereid?
– 1977-ben születtem Székelyudvarhelyen. Mindkét családi ágról székelyek
vagyunk. Nemrég tudtam meg egyik unokatestvéremtől, hogy az 1600-as
évekig vissza tudták vezetni származásunkat. A felmenők között például
sikeres bankárok voltak. Legkedvesebb gyerekkori emlékeim abból a korszakból vannak, amit a várostól húsz
kilométerre lakó nagyszüleimnél töltöttem, Székelypálfalván. A nagyszüleim a természet közelében éltek. Keveset
beszéltek. Céltudatosak voltak. Egy Fekete István-idézettel így lehetne megfogalmazni. „Nem beszél, hát nem is
hazudik, nem ígér, mégis odaadja mindenét, nem szól, mégis többet mond, mint amit valaha ember mondott.”
Ezt persze Fekete a természetről mondotta… no, de nem hat a természet arra az emberre, aki harmóniában
szeretne élni vele? Erdész nagybátyámmal sok időt töltöttem kinn az erdőben s így nem csoda, hogy a természetszeretet már korán belém ivódott. Tizennégy éves koromig laktam Udvarhelyen, majd Gyulafehérvárra kerültem
középiskolába. Ebben az időszakban ismerkedtem meg jezsuitákkal, Nemes Ödönnel és Szőcs Lászlóval.
– Az ő hatásukra fordultál a jezsuita élet felé?
– A velük való találkozás ösztönzően hatott rám. Nemes Ödön beszámolói a japán misszióról egészen lenyűgöztek. Ödönnel sokat beszélgettem, tele voltam kérdésekkel. Utólag csodálkozom is, hogy szóba állt velem,
gyerekkel; komolyan vett, és türelmesen megválaszolta gyerekes kérdéseimet. Egy alkalommal meghívtuk osztályfőnöki órára, hogy beszéljen Japánról. Nagy hatással volt ránk, amikor behozta a földgömböt, és azon mutatta az ujjával, mennyit kell repülni, hogy átérjünk a Föld másik oldalára. Talán itt indult érdeklődésem a távoli mis�sziók iránt. Ezek után könyveket kértem a jezsuitákról, hogy még jobban megismerhessen Ignác életét. Bevallom,
nem tetszett nagyon: komornak, durci-morcinak találtam. De az Ödönnel és Szőcs Lacival való ismeretség által
élővé váltak számomra a jezsuiták. Rajtuk keresztül kezdett el az érdeklődés mocorogni bennem.
– Érettségi után a noviciátusba mentél. Fiatal fiúként hogyan lehet ekkora döntést meghozni? Mit
szólt a családod?
– Volt bennem bizonytalanság, de Ödön azt mondta, nem kell túlbonyolítani, a kétéves noviciátus alatt eldőlhet,
hogy ez lesz-e az én utam. Ez megnyugtatott. Valószínűleg ezt kellett hallanom ahhoz, hogy továbbléphessek.
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Így történt aztán, hogy 1996 őszén
Szegedre kerültem a noviciátusba,
apám nagy keserűségére. Azt el
tudta ugyan képzelni, hogy pap
legyek, de otthon, Erdélyben, közel
hozzájuk. Az viszont már nehéz volt
neki, hogy jezsuitaként egyre távolabb kerülhetek Erdélytől. Tíz évbe
telt, amíg megemésztette mindezt,
és diakónussá szentelésemet már
örömmel várta. Sajnos nem élhette meg, de biztosra veszem, hogy
odafentről végig kísérte az eseményeket. Anyám szívében megbékélés volt, azt hiszem. A húgom talán
picit megszeppent.
– Mi történt a fogadalmad
után?
– Budapestre kerültem fél évre,
úgynevezett juniorátusba, ahol
német nyelvet, irodalmat, valamint
krisztológiát tanultam. Az utóbbit
Babos István atyával. Könnyed természetességgel beszélt a Jézus és
a tanítványok közti barátságról. Ez
nagyon hatott rám, hiszen közel
hozta az egyszerű tanítványokat, akik bizony néha nem értették a történetekkel, példabeszédekkel dobálózó
Jézust.
– Ezután hamar külföldön találtad magad.
– Filozófiai tanulmányaim végzésére Münchenbe kerültem. Eleinte a Szókratész előtti filozófusok érdekeltek.
Tetszett a kételkedve megismerés módszere. Ez most talán nem divatos, de nekem nem bizalmatlanságot jelentett, hanem azt, hogy egy dolgot akkor tudok megérteni, ha minden oldalról alaposan körüljárom, kérdezek,
figyelek. Később Albert Schweitzer életére figyeltem fel. Ha maradtam volna mesterizni Münchenben, talán az
ő világnézetével foglalkoztam volna mélyebben, mely az élet tiszteletén alapult. Élte a maga életét, tanított, de
aztán képes volt otthagyni mindent, elmenni Afrikába, hogy orvosként tegyen másokért. Talán ő hozta vissza
bennem a misszió kérdését. Müncheni tanulmányaim befejezésekor felmerült, hogy Sankt Blasienben maradjak
magisztériumban, a jezsuiták ottani kollégiumában, de Ádám János atya, az akkori tartományfőnök elintézte a
kérdést azzal, hogy „iskolánk és kollégiumunk van nekünk is, gyere haza”. Így kerültem a miskolci jezsuita gimnáziumba. Akkor fejeződött be a fiúkollégium építése, nekünk csak be kellett lakni a csodaszép épületet. Szívesen
emlékszem vissza az akkori nevelőcsapatra és a huncut gyerekek seregére.
– Tajvanra hogy kerültél?
– Már két éve voltam Miskolcon, amikor jött egy lehetőség, hogy kínai misszióba jelentkezzem. A Társaság
generálisa ugyanis kérte a jezsuitákat, hogy különös figyelemmel legyenek Kína iránt, mert „China is the priority
of priorities”! Jelentkeztem az akkori tartományfőnöknél, aki támogatta az ügyet, így a bürokratikus előkészületek
után egy jezsuita társammal nekivágtunk az útnak, a kínai tartomány tajvani missziójába. A misszionáriusképzés
első két éve nyelvtanulással kezdődik, és semmi másról nem szólt, mint ismerkedés a nyelvvel, a kultúrával, az
emberekkel. Mi a szárazföldi Kínában beszélt mandarin nyelvjárást tanultuk, amit a kantoni nyelvjárásban beszélő
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hongkongiak nem értenek meg. A kiejtés annyira különbözik, hogy a mandarin és a kantoni nyelvet beszélők
nem tudnak szóban kommunikálni. Írásban viszont igen, mert mindketten ugyanazt a karakterkészletet használják. A nyelviskolában több mint kétszáz diák tanult, a második év végére ketten végeztünk kitűnő eredménnyel.
– Hogyan képzeljük el a jezsuita közösséget, ahol a misszionáriusok formálódnak?
– Tajvani közösségünk 45-50 jezsuitából állt. A fele távol-keleti volt, ők is a szélrózsa minden irányából: tízen
kínaiak, a többiek vietnámiak, koreaiak, hongkongiak, Fülöp-szigetekiek, de volt indonéz, maláj, szingapúri és makaói jezsuita is. A közösség másik fele Európából és Amerikából jött: volt olasz, spanyol, osztrák, francia, kanadai,
amerikai és argentin rendtárs is.
– Milyen inkulturációs nehézségekkel kellett szembenézned?
– Sok szempontból úgy éreztem magam, mint egy pici gyerek, aki éppen születőben van. Annyira más a kultúra, hogy nem tudtam kiigazodni alapvető dolgokban sem. Nem tudtam beszélni, pálcikával enni, nevet kaptam
anélkül, hogy megkérdeztek volna. Összegyűltek az idős jezsuiták és a tanárok, de nem könnyen jutottak dűlőre,
így háromszor kaptam nevet, míg végül mindenki elégedett volt. A kíniaknál nem szokás olyan elnevezéseket
adni, ami már létezik a közeli rokonságban vagy baráti körben, és a közösségben már előforduló elnevezéseket sem szerették volna megismételni. Nekem persze egy-egy hetembe került, amíg sorban megtanultam a
neveimet, hogy hallgassak rájuk vagy megismerjem a
sajátomat a hirdetőtáblán. Végül is a nevem Anderué
lett. Ez csupa jót jelent: An – békés, de – erkölcsös, rué
– szerencsés. Amikor a nevünkön szólítanak, onnantól
másképpen létezünk a világ számára, onnantól másként alakulhat a viszonyunk a körülöttünk levőkhöz. A
kínaiak is tudják ezt, és figyelnek arra, hogy az újszülött
pozitív csengésű és kellemesen hangzó nevet kapjon.
– Hogy bírtad az ázsiai időjárást?
– A klíma komoly kihívást jelentett. A magas páratartalom miatt minden nedves. A ruhák megpenészednek a szekrényben, de ez ott az élet rendjéhez tartozik.
A nyár 35-40 fokkal és 90 százalékos páratartalommal
még elviselhető, de a tél – amikor sosem megy nulla
fok alá, ám magas a páratartalom, sok az eső és erős
a szél – irgalmatlan tud lenni. Az az érzése az embernek, hogy csontig fázik. Felöltözik ugyan, de a ruhák is
nedvesek. Központi fűtés a háztartásokban nem volt,
a szigetelés is hagyott kívánnivalót maga után. Ezt a
klímát nem nagyon bírtam. Az ízületeimet és a porckorongokat támadta meg olyannyira, hogy egy időben
csak gyógyszereket szedve tudtam felkelni az ágyból. Hosszú fizikoterápiás kezelés következett, de a gerincműtét
lehetősége is felmerült, amiben az orvos szerint benne volt a lebénulás kockázata is. Na, ez megijesztett. Nem
voltam képes azzal a tudattal élni, hogy 23 évesen akár le is bénulhatok. Viszont lenyűgözött a tajvani egészségügy modern felszereltsége, a kedves és mosolygó orvosok, segítőkész nővérek.
– A kínai kultúra nagyon markáns. Ilyen körülmények között van esélye annak, hogy megérinti a
nyugati kereszténység? Van-e értelme egyáltalán a missziónak?
– A tajvaniak nagyon kíváncsiak a nem kínaiakra. A kínaiak büszkék a négyezer éves történelmükre, de Európa sokszínűsége a maga művészetével és a nyelvek sokaságával lenyűgözi őket. Egy kínai, ha valami szépet
lát, arra nagyon rá tud csodálkozni. Képes gyönyörködni az Isten által teremtetett valóságban, még ha ezt
nem így fogalmazza is meg. Fontos számukra a család, a barátság. És ezekbe lehetne kapaszkodni, amikor a
két kultúra találkozásáról gondolkodunk. A nagy jezsuita misszionárius, Matteo Ricci is azt mondta: „Először
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barátságot kell kötni, utána megfigyelést kell tartani,
majd bízni kell”. Az az érzésem, hogy Kelet és Nyugat
barátsága sebzett, így a megfigyelésekből sem születhet más, mint bizalmatlanság. A születőben levő
barátság, melyen Ricci dolgozott, megtört az ősök
tiszteletének felszínes és bálványimádás szintjén kezelt valósága miatt, amit csak tetézett az ópiumháborúk okozta feszültség Kelet és Nyugat között. Ki tudja,
talán ha a barátság kibontakozhatott volna, Kína mára
katolikus ország is lehetne?
– Végül egészségügyi okokból nem vállaltad,
hogy Tajvanon maradsz, és három évre Londonba mentél teológiát tanulni. Itt talán liberálisabb hatások érhetik a hallgatókat. Hogyan
élted meg a váltást?
– A londoni Heathrow College egy római egyetemhez képest lehet, hogy valóban liberális, de sosem
volt az az érzésem, hogy életünk csak a liberális témák
körül forogna. Sokkal fontosabb volt, hogy Angliában
olyan képzési központ működött, ahova minden földrészről érkeztek jezsuiták. Gazdagító volt az az emberi
sokszínűség, amivel ott találkoztam. Természetesen
az is lehet, hogy ha nincs mögöttem a karakteres távol-keleti tapasztalat, akkor jobban hat rám az angol
világ különlegessége.
– Ezek után hazatértél Magyarországra.
– Megtisztelő volt a diakónussá szentelő londoni püspök atya kérése, hogy nem volna-e kedvem az egyházmegyéjében működő kínai templom lelkésze lenni, és esetleg hosszú távra is ott maradni. Újra fellobbant
bennem a kínai tűz, de miután egyeztettem a tartományfőnökkel, egyértelmű volt, hogy visszajövök Magyarországra. Ismét Miskolcra kerültem, ahol 2010-ben szenteltek pappá. A kollégium vezetése mellett hittant és
etikát tanítottam az iskolánkban, és egyben a helyi jezsuita közösség elöljárója voltam. Rövid ideig a rendtartomány formációban lévő tagjaiért is feleltem, és átmenetileg besegítettem a miskolci templom munkájába is mint
plébános. De amire a legbüszkébb vagyok: sikerült elindítani egy kínai programot az iskolánkban, ami azóta is
szépen fejlődik. Így a diákoknak lehetőségük van megismerkedni a kínai kultúrával, és évről évre magasabb szintű nyelvtudást szerezni a Pekingből érkező tanárnők vezetésével. 2017 végén aztán átvettem a rendtartomány
ökonómusi feladatait, vagyis a provincia gazdasági ügyeit. Nagy kihívás volt ezt Miskolcról ellátni, ezért örültem,
amikor 2019-ben közelebb költözhettem Budapesthez. Nagy könnyebbség a dobogókői közelség, hiszen innen
akár 45 perc alatt a jezsuita központban lehetek.
– Ismét markáns váltás az életedben: a pezsgő miskolci iskola után egy csöndes lelkigyakorlatos ház.
– Valóban nagy váltás, melyre már lelkem mélyén nagyon vágytam. A 24 jezsuita év után először adatott meg,
hogy egy kis csendes településen lakhatom, közel a természethez. Jó az a csend, amelyet a madarak csicsergése, az erdő zúgása és az imádkozó emberek nyitott szíve tölt be. Szívesen vagyok a vasárnapi szentmisére járók
közösségével is. Sokan 40-50 kilométerről is eljönnek, rááldozzák a délelőttjüket, hogy együtt imádkozzanak, és
Isten közelében lehessenek. Nagyszerű a lelkigyakorlatos ház újraindításán dolgozó kis csapat, akik könnyedén
befogadtak. Hálás vagyok nekik. Annak is örülök, hogy a jezsuita közösségben társaimtól sokat tanulhatok. Az
intenzív iskolai élet után itt nem sok minden történik látványosan, de ezen a helyen az emberek visszatalálnak
Istenhez, új reménnyel térnek vissza az élethez, talán picit jobbá is válnak. És ezek nagy dolgok.
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LELKISÉG

Examen:
a szerető figyelem imája
A Szent Ignác legkedvesebb negyedórájának is nevezett examen a szerető figyelmesség imája. Kerete
egyszerű: napunk egy alkalmas időpontjában elcsendesedünk, és visszatekintünk az előző examen óta
eltelt időre. Lényege a bennünk működő folyamatok mérlegelése, kiértékelése. Az alábbiakban a dobogókői Manrézában használt imakártyáról idézzük e jezsuita imamód menetét.

I. RÁHANGOLÓDOM AZ IMÁDSÁGRA
Isten jelenlétébe helyezkedem (testtartás, megérkezés). Egy percre érzékelem, hogyan vagyok most jelen imádságom kezdetén. Isten felé fordulok mindazzal, ahogyan vagyok.

II. IMA

Hálaadás
Hálát adok Istennek az Ő mindenben megnyilvánuló szeretetéért. Megköszönöm ajándékait és hűségét. Megköszönöm ezt a napot.
A közös tekintet megtalálása
Kérem Istent, hogy az Ő tekintetével nézhessek rá napom eseményeire, külső és belső történéseire. Majd engedem, hogy Isten Lelke felidézze bennem azokat az eseményeket, amelyeket szeretné, hogy lássak.
Hol éreztem ma örömet, békét, belső erőt? Hol kaptam ma szeretetet? Hol tudtam ma szeretni? Volt-e bennem
és körülöttem élet a mai nap során? Volt-e valami, ami szépségével megérintett? Létrejött-e ma igazi találkozás
önmagammal, másokkal, Istennel?
A sok élmény közül elidőzöm most annál az egy tapasztalatnál, amiben a mai nap folyamán leginkább érzékelem Isten
jelenlétét, közeledését, vagy aminél úgy érzem, Ő szeretné, hogy elidőzzek. Itt maradok, ízlelek, nem sietek tovább.
Soraim rendezése
Ha szükséges, kérek Istentől bánatot és gyógyulást azokra az eseményekre, amelyek önmagamba zártak, amelyek távol tartottak embertársaimtól és Tőle.
Nem tartok magamnál semmilyen bűnt, hibát, félelmet, sőt egyetlen negatív érzést sem, hanem kimondom
Istennek és így odateszem az Ő kezébe. Kérem az irgalom és a visszatalálás életadó örömét.
Előretekintés
Előretekintek a következő (fél) napomra, és megkérdezem Istentől: Neked mi volna fontos az előttünk lévő órákban? Kivel szeretnéd, hogy időt töltsek, és mit kerüljek? Mire hívsz engem, Istenem, és mire nem? Hol és hogyan
szeretnéd, hogy együtt legyünk?

III. VISSZATEKINTÉS
Pár kulcsszóban leírhatom magamnak, amit ebben az examenben most megláttam. A másnapi imaidőmben ide
térek vissza, innen folytatom.
Végül kérem az Ő áldását életemre, és a Rá-hagyatkozás ajándékát.
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Horváth Árpád SJ
„Hogy Jézus örömhíre
sok emberhez
eljuthasson.”

Lukács János SJ
„Hogy a rászorulók is részt vehessenek
lelkigyakorlaton.”

Sajgó Szabolcs SJ
„Hogy ingyenes kulturális
programjaink
folytatódhassanak.”

Bellovics Gábor SJ
„Hogy szakollégistáink
ösztöndíjat kaphassanak.”

Koronkai Zoltán SJ
„Hogy az iskolából kimaradt fiatalok
bizonyítványt szerezhessenek.”

Kiss Ferenc SJ
„Hogy tovább segíthessük a mélyszegénységben élő, köztük roma családokat.”

Csókay Károly SJ
„Hogy a betegek vigaszra
leljenek.”

Forrai Tamás SJ
„Hogy az üldözést
szenvedők otthonra
találhassanak.”

1%

A JEZSUITA
KÜLDETÉSRE
Nagylelkű barátaink jóvoltából immár
700 rendelkezésnek köszönhetően
közel 5 000 000 Ft-ot fordíthatunk
közösségeink, intézményeink sokrétű
tevékenységeire. Köszönjük, ha Ön is
hozzájárul a jezsuita kezdeményezések
megvalósításához.

Kérjük, rendelkezzen adója
1%-áról a Jézus Társasága
Alapítvány javára legkésőbb

május 20-ig!
Adószám: 18064333-2-42

Teremtő Istenünk,
keresünk Téged a csendben, a Manréza magányában.
Úton vagyunk Hozzád, Te Rejtőzködő Isten. Hívsz minket, hallgatásodhoz.
Meddig kell még kérdezni, hogy beszéddé váljék a hallgatásod,
hogy érthetőbbé váljék a csend?
Uram, megnehezült az idők járása fölöttünk.
Árnyékba húzódtunk a napfény elől.
Úgy tűnik, Te nem segítesz nekünk, nekünk kell segítenünk Neked,
a Te Lakhelyedet mibennünk a végsőkig megvédeni.
Hiszen egyidejűleg vagyunk itt és most jelen egymásnak.
Dicsőség, Uram, Neked.
Ámen
Szőcs László SJ

