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a programokat szervezi. Őt
kértük meg, hogy mutassa
be a képzést.”
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BEKÖSZÖNTŐ

Provinciánk most formálódó, a következő tíz évet meghatározó apostoli tervének alapja a hivatásbarát kultúra megerősítése közösségeinkben és jezsuita intézményeinkben. Ez a vezérfonal
szeretne végighúzódni minden szolgálatunkon, így nem elkülönítve, nagyobb tevékenységi
területeink egyikeként tárgyaljuk, hanem a hivatásbarát kultúra szeretné áthatni az összes
apostoli munkánkat.
A hivatásbarát kultúra II. János Pál pápa egyik kedvelt kifejezése volt. Azt jelenti, hogy életünket egy hívásra adott válaszban értelmezzük. Hivatásunk iránya mindnyájunknál ugyanaz: egyre
mélyülő válasz és haladás a teremtő és élő Isten, valamint mások szeretete és szolgálata felé.
Mindnyájan haladunk, hogy megérkezzünk oda, akik szívünk mélyén vagyunk, amire teremtve
lettünk. A legtöbben a családos életre kapnak hivatást, de vannak, akiket Jézus kifejezetten a
társának hív meg, illetve léteznek olyan fiatalok is, akikre Isten rábízza a választást, hogy milyen
módon szeretnék követni őt. Bármi legyen is a mi utunk, akkor vagyunk a helyünkön, hogyha
Istennel való közelségben és mások szolgálatában élünk, azokat a talentumokat használva,
amelyeket kaptunk.
A hivatásbarát kultúra négy elemére szeretnék most rámutatni, amelyekre egyénileg és
közösségileg is rá tudunk nézni, amikor az apostoli munkáinkra és életünkre reflektálunk.
1. Az egyén azt éli át, hogy Istennel való közelségben van, mások szolgálatában él, és azokat a
talentumokat használja, amelyeket kapott.
Két dolog segít Isten közelében lennünk. Egyrészt, hogy szánunk naponta időt a személyes
imádságra és az Eucharisztia megünneplésére. A másik, ha oda megyünk, ahol Ő jelen van –
például a szegények, a kiszolgáltatottak vagy éppen a bűnösök közé.
2. A szerzetesi közösségben, munkatársaink között olyan légkör alakul ki, hogy közösen is Istennel
való közelségben élünk, mások szolgálatában, és azokat a talentumokat használjuk, amelyeket
jezsuitaként kaptunk.
Ezt a légkört segítik például a napi közösségi és munkatársi imádságok. Emellett beszéljünk
magunk között arról, hogy jezsuitaként milyen talentumokat és közösségi hivatást kaptunk.
3. Kötelességeink teljesítésén felül tudatosan szánunk időt emberek megszólítására és átmeneti
időkre, amikor Istenhez fordulunk.
A hivatásbarát kultúra szempontjából kulcsfontosságú, hogy adjunk lehetőséget spontán
beszélgetésekre, valamint legyen energiánk és bátorságunk kezdeményezni és megszólítani
személyes találkozásra a környezetünkben élő alkalmas embereket.
4. Ha hivatásokra gondolunk, nem programot és célcsoportokat látunk magunk előtt, hanem
konkrét személyeket, akiknek ismerjük a nevét.
Példánk ebben is Jézus, ahogyan kiválasztja, megszólítja és kíséri az apostolokat, ahogy ő
figyel rájuk, mellettük áll, tanítja, bevonja őket az Istennel való közelség és apostoli élet valóságába.
Ezekkel a gondolatokkal ajánlom az őszi MIND-et, melynek írásai Provinciánk Apostoli Tervének pilléreire épülnek, és az egyes területeken az épp aktuális történéseket mutatják be. Járja
át a hivatásbarát kultúra személyes életünket, valamint apostoli és közösségi küldetésünket!
Nagy Bálint SJ
hivatásgondozó

Fotó: Pásztor Péter

A hivatásbarát kultúráért
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SZENT IGNÁC-NAP
PAPSZENTELÉSSEL

Fotó: Thaler Tamás

HÍREK

Fotó: Pásztor Péter

Loyolai Szent Ignác jezsuita rendalapító ünnepén, július 31-én a budapesti Jézus Szíve Jezsuita Templomban Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök pappá szentelte Jancsó
Árpád jezsuitát. A bensőséges szertartáson
a magyar rendtartomány húsz tagja mellett
számos további pap koncelebrált, és a liturgia
keretében első alkalommal szólalt meg Kaposi
Brúnó Missa A.M.D.G. című kompozíciója (lásd
írásunkat a 6. oldalon).

ÚJ JEZSUITA PLÉBÁNIA BUDAPESTEN

KONFERENCIAKÖZPONT
DOBOGÓKŐN
Rendházuk és Manréza lelkigyakorlatos központjuk révén a jezsuiták közel
három évtizede vannak jelen Dobokókőn és érzik otthonuknak a települést.
Idén júniustól Fény utca 1. szám alatti épületük felújításával új fejezet nyílik a
Társaság itteni életében. A húszhónaposra tervezett munkálatok végeztével,
várhatóan 2023 elején nyílik meg a Cardoner Képzési és Konferenciaközpont,
mely a remények szerint hosszú távon szolgálhatja majd az ide érkezőket.
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Fotó: Pásztor Péter

Augusztus 1-től Erdő Péter bíboros kinevezése nyomán Horváth Árpád SJ látja el a pesti Jézus
Szíve-templommal szomszédos Belső-Józsefvárosi Krisztus Király plébánia kormányzói feladatait is. Az ország egyik legkisebb plébániájához a Palotanegyed néhány utcája és a Semmelweis Egyetem körüli háztömbök tartoznak. Területén több az intézmény, mint a lakóház,
s a lakásokat többségében külföldiek bérlik. Nehéz terep tehát, kevés hívővel, szerény lehetőségekkel. Pedig nem volt mindig így. Az 1920-as években az addigra túl nagyra növő Józsefvárosi Plébánia tehermentesítésére önállósították a körzetet, kápolnáját egy belső udvaros
sarokház magasföldszintjén alakították ki két lakás összenyitásával, s helyére saroktemplomot
terveztek. Most az a cél, hogy az ingatlanegyüttes megteljen élettel és fiatalokkal – a Jézus
Szíve-templom népszerűsége, a szomszédos egyetemekre járó diákok és a környező sétálóutcákon pezsgő társasági élet alapján erre minden esély meg is van.

JEZSUITA ÓVODA MISKOLCON
„Csodálatos lehetőség, hogy a másokért élő, Jézus Krisztus példáját követő emberek nevelését egész kicsi korban elkezdhetjük” – így kommentálta Holczinger
Ferenc SJ, a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatója, hogy a rendtartomány szeptember 1-jével átveszi a helyi, keresztény szellemiségű Szent Miklós
óvodát. Az ovi mostantól része lesz a JEZSU közösségének, ezt jelzi az intézmény
új neve is: Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda. A rendtartomány
köszönettel tartozik az óvoda alapítójának, az elkötelezett görögkatolikus Szőke
Gábornénak, aki nyugdíjba vonulása előtt megbízható kezekbe kívánta átadni az általa létrehozott alapítványi intézményt. Holczinger Ferenc hangsúlyozza: az óvodában is a Szent Ignác-i pedagógia elveit kívánják alkalmazni, melynek alapja a személyes törődés. A további fejlesztésekről szólva az igazgató előrevetítette, hogy az óvodát közelebb
szeretnék hozni az iskola kampuszához, „hogy jobban kihasználjuk a JEZSU feltételeit az óvodai nevelésben. A sportolási lehetőségek, a teremtett természet közelsége, valamint a templom közelsége is indokol egy ilyen álmot.”

JEZSUITA DISPOZÍCIÓK

Orbán Mihály SJ, aki eddig Szatmárnémetiben teljesített szolgálatot, júliustól Montreálba (Kanada) került, ahol a
helyi magyar nyelvű egyházközséget vezeti. Szatmárnémetiben a német nyelvű személyi plébánia vezetését Pakot
Géza SJ vette át tőle, aki továbbra is a helyi Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum lelkivezetője marad. Jancsó
Árpád SJ miskolci gimnáziumunk iskolalelkésze lesz, Nevelős Gábor SJ pedig a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia
munkájába kapcsolódik be. Két novíciusunk szeptember 18-án Genovában tesz fogadalmat, azt követően Tímár Dániel SJ miskolci iskolánkhoz kerül gyakorlati időre, Török Gellért SJ pedig megkezdi filozófiai tanulmányait Rómában.

JEZSUITÁK AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSON
 A Jezsuita Kiadó a kiadványaival a kongresszus egész hete alatt jelen lesz a Szent István Bazilika előtti téren.
 Szeptember 6-án tematikus délután+este az Eucharisztiáról a Párbeszéd Házában és a Jézus Szíve-templomban.
 Nagy Bálint hivatásgondozó és munkatársai sátorral várják az érdeklődőket a Margitszigeten szeptember 11én 10–15 óra között rendezendő családi napon; az alkalmon az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat, valamint a Szentjánosbogár közösség is jelen lesz.
 A Jézus Szíve-templom közössége zászlókkal, énekszóval vonul a kongresszus jezsuita vonatkozású helyszíneire.
 A magyar jezsuiták külföldi tevékenységét is ismerteti a Külgazdasági és Külügyminisztérium „Magyar katolikus jelenlét a világban” című, a NEK alkalmából készített utazókiállítása.

FALUDI FILMSZEMLE ÉS FOTÓPÁLYÁZAT
A Párbeszéd Házának Faludi Film és Média részlege 24. alkalommal hirdeti meg tematikus nemzetközi filmszemléjét és
a hozzá kapcsolódó fotópályázatát. Az idei mottó: TÖBBRE SZÜLETTÉL. Nevezni e hívószó gondolatkörébe illeszkedő
filmmel vagy fotóval lehet október 8-ig. A tavalyi év után idén ismét online várhatók a vetítések és a kísérőprogramok
november 17. és 20. között. A fesztivál hangsúlyozottan célozza meg a hazai és külföldi filmegyetemi hallgatókat, az
általuk beküldött pályamunkák külön versenykategóriát képeznek. A szemlére nevezők és a nézők többsége a fiatal
korosztály (18-30 év). A rendezvény alapvető célja, hogy a vizuális kultúra világán keresztül teremtő párbeszédet indítson el társadalmi kérdésekről, és kreativitásra buzdítsa az alkotókat. Részletek és nevezés: www.faludifilmfestival.hu
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MISSA A.M.D.G.:
A SZENT IGNÁC-NAPRA ÍRT MISE ŐSBEMUTATÓJA

Fotó: Gruber-Végh Zsuzsanna

„Modern zeneként
határoznám meg a misét,
mégsem avantgárdként:
mindenhol
hangmagasságok
vannak, ritmikájában
abszolút hagyományos,
harmóniájában pedig
Max Reger és Liszt Ferenc
későromantikus stílusa
ötvöződik a 20. századi,
Kodályra és Bartókra
jellemző magyaros
világgal
és a bachi polifóniával.”
(Kaposi Brúnó)

Július 31-én, a jezsuita rendalapító emléknapján a Jézus Szíve-templomban Jancsó Árpád SJ pappá szentelésének szertartása egyben a Kaposi Brúnó – a templom orgonaművésze és kántora – által Szent Ignác tiszteletére
írt A.M.D.G. mise ősbemutatója is volt. Az Ignác-i Ad Maiorem Dei Gloriam (Mindent Isten Nagyobb Dicsőségére)
mottó nem csupán a mise címéül szolgált, hanem a jelenlévők vezérmotívumként több tételben is felismerhették a híres dallamot. A négy kezdőbetű (A.M.D.G.) pedig további izgalmas zenei megoldásokat tett lehetővé,
átültetve őket a zenei abc megfelelő hangjaira: A, M (=mi =E), D és G.
A misét áthatotta a párbeszédes forma, s az orgona és a mesterharmónium kettőse; a karzaton és a szentélyben éneklő két kórus felelgetése nemcsak térben, hanem hangzásban is két külön világot igyekezett közelíteni
egymáshoz. Míg a fenti, latin kórus inkább elméleti, visszafogottabb muzsikát szólaltatott meg, a lenti, magyar
kórus a Kodály-Bartók féle magyaros hangzásvilágot és virtust kívánta megragadni. A harmónia a mű végére térben is megszületett, amikor az asszisztencia kivonulása után a két hangszer, a két kórus és a négy szólista közösen
szólaltatta meg a szentélyben a zárótételt, a B-A-C-H és A.M.D.G. motívumok kettős fúgáját.
A latin és az anyanyelv tudatos keverése, az orgona és a harmónium hangzásának váltakozása, a modern és a
hagyományos hangzáspár hidat volt hivatott teremteni a földi és a szakrális világ között, amelynek hangulatában
és terében valóban megtörténhetett a megfoghatatlan, az áldozópappá szentelés.
Közreműködött: Kaposi Brúnó (orgona), Szabó Balázs (mesterharmónium), Lőkösházi Mária (szoprán), Nagy
Bernadett (alt), Csapó József (tenor), Najbauer Lóránt (basszus), Vass Lajos Kamarakórus (művészeti vezető:
Darázsdi Zita), 447 Hertz Kamarakórus (művészeti vezető: Fehérváry Péter).
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A SZENT IGNÁC-ÉV ŐSZI ESEMÉNYEI
Könyv a jezsuiták magyarországi történetéről
„Tisztában vagyunk vele, milyen veszély fenyegeti azokat az albumokat, amelyek egy intézmény
jubileumára látnak napvilágot. Azért, hogy kötetünk sorsa – egyszeri belelapozás után – ne a
könyvespolcon porosodva teljesedjen be, feltett szándékunk volt: mi nem ilyen kiadványt fogunk
készíteni.”
A Jezsuita Kiadó új kötete a magyarországi jezsuiták történelmét mutatja be a kezdetektől
napjainkig, sok képpel, portréval, térképpel, a történelmi tényeket átélhetővé tevő személyes
történetekkel. (jezsuitakiado.hu)

Társasjáték a jezsuitákról
„Izgalmas kihívásnak tűnt, miként tudjuk ötvözni a lelkiséget a versengő játékszellemmel. A játék
arra mutat rá, hogy a célt elérni csak együtt sikerülhet. A játékban jezsuita missziós központokat
kell létrehozni, melynek során a résztvevők jobban megismerhetik a rendet és kicsit önmagukat is.”
Korábbi nagysikerű hasonló kezdeményezése után a Múlt-kor történelmi magazin a rendtartománnyal együttműködésben az ősz elején jelenteti meg A Misszió – De mit adtak nekünk
a jezsuiták? című legújabb társasjátékát. (themission.world)

Zarándokfilm Szent Ignác lába nyomában
„A zarándoklat megtanít arra, hogy nem vagyunk egyedül, és ha menetelünk tovább, akkor azt a
többiek miatt, illetve leginkább azért tesszük, mert Ő velünk vonul.”
Szeptember 4-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatják be Tolvaly Ferenc Szent Ignác
útja című dokumentumfilmjét. Az alkotás négy magyar zarándok külső és belső utazását örökíti meg a baszkföldi Loyola és a katalóniai Manresa között. (caminoignaciano.org)

Jezsuita futás
„A futás témája Szent Ignác megtérését követi öt állomáson keresztül: 1. világi sikerek, 2. a kudarc
tapasztalata, 3. a megtérés, 4. közel lenni Jézushoz, 5. megtalálni Istent mindenben. Gyertek, fussatok velünk és Szent Ignáccal!”
Szeptember 25-én harmadik alkalommal szervezzük meg a jezsuita futást a makkosmáriai
kegytemplom és a Sodrás utcai rendház között. Az esemény fél 10-kor a Vízi Elemér SJ provinciális által bemutatott szentmisével kezdődik. (jezsuita.hu/futas-2021)

Kiállítás Szent Ignácról
Szeptember 17-én nyílik a Párbeszéd Háza Faludi Galériájában a megtérés labirintusszerű
zarándokútja. Az emlékév alkalmából a Szent Ignác életéből vett öt helyszínen elmélkedhetnek a látogatók saját életükön Ignác és a magyar jezsuiták példája alapján. (parbeszedhaza.hu)

Konferencia a megtérésről
„A lelkigyakorlatok értelmében a megtért ember képes újra és újra odafordulni Istenhez, és kivárni,
megérteni, mire indítja őt, és cselekedeteit ehhez igazítani.”
November 6-án, a Jézus Társasága összes szentjeinek emléknapján nagyszabású konferenciát
szervezünk a megtérés, az életrendezés témakörében. Az előadók között egyaránt lesznek
teológusok, lelkivezetők és pszichológusok. (jezsuita.hu)
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A MAGIS élménye
„Jó vagyok és elég vagyok úgy, ahogy vagyok; de lehetek több és jobb is!” – válaszolta valaki a
jezsuita lelkiségű fiatalok nemzetközi találkozója, a Magis Europe alatt a kérdésre, hogy mit jelent
számára a magis kifejezés. Életképek az idén augusztus 7. és 15. között Magyarországon tartott
rendezvényről Pásztor Péter és Póka Milán fotóival.
Nagy Luca

Kétszáz fiatal 28 országból, földrészünkről és azon túlról, köztük 30 jezsuita vett részt a Jézus Társasága – idén
rendtartományunk szervezésében megvalósuló – európai ifjúsági találkozóján. A Magis Europe 2021 jelentőségét mi sem mutatja jobban, mint hogy Ferenc pápa is áldását küldte, Arturo Sosa jezsuita generális pedig
videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket. A hét nap célja a résztvevők számára nem volt más, mint hogy
keressék Isten szándékát és azt, hogyan lehet az Ő nagyobb dicsőségét szolgálni.
Ennek szellemében született a több mint 15 éves múltra visszatekintő, 18-35 év közötti fiataloknak szóló nyári
program. Isten és saját maguk mélyebb megismerését szolgálták az egy hétig tartó úgynevezett experimentumok, melyeken ki-ki ráébredhetett a közös munka jelentőségére és arra, hogy az eltérő kulturális háttérrel
rendelkező résztvevők is egyazon keresztény családhoz tartoznak.

Zarándoklatok
A zarándokolni vágyó fiatalok
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Budapesttől Esztergomig tartó útvonalán vagy a Pannonhalmától Tihanyig tartó zarándoklatok egyikén
tapasztalhatták meg Isten jelen
létét a természetben.
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Művészeti terület
Templomi tanúságtétel
és bemutatók, tánc
meditáció, taizéi zene és
papíruszra történő ősi
íráskultúra megismerése közül választhattak
azok a fiatalok, akik a
művészetek közben szerettek volna elmélyedni
és megtapasztalni Isten
jelenlétét.

Szociális és környezeti területek
Akik ezen a területen választottak experimentumot, egy
héten át lehetőséget kaptak arra, hogy közös élményekben részesüljenek fogyatékkal élő társainkkal, de a jezsuiták arlói Jelenlét Programjához kapcsolódva betekintést
kaphattak a cigánymisszióba is. Valamint voltak fiatalok,
akik az ökológiai elkötelezettségre összpontosítottak, ös�szekapcsolva azt a katolikus hittel és az ignáci lelkiséggel.

Ignáci lelkiség
A szerzetesség iránt érdeklődő, hitükben elkötelezett
férfiak Sodrás utcai rendházunkban egy héten át közelről beleláthattak a jezsuita életbe, de a fiatalok választhatták az egyhetes csendes lelkigyakorlatot is a festői
Püspökszentlászló lelkigyakorlatos házában.

Magis-kör
A Magis alatt minden résztvevő kis körben megosztást tart a napról, elmondva élményeit, tapasztalatait,
érzéseit, valamint megosztják egymással, hol volt jelen
Isten számukra azon a napon.

Jezsuita csoportkép
a miskolci zárófesztiválon
Szerte a világból több mint 30
jezsuita volt jelen a Magison, segítve a fiatalokat az experimentumok és a fesztivál ideje alatt.
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Záróprogram – Miskolc Magis Fesztivál
A háromnapos záróprogram a miskolci jezsuita gimnáziumban zajlott. A 11 experimentum résztvevői itt találkozhattak először egymással. Változatos programok adtak teret a régi magisos történetek felelevenítésére és új
barátságok megszületésére, találkozásokra, beszélgetésekre. A jezsus öregdiákoknak és az iskola munkatársainak
köszönhetően a vendégek valóban otthon érezhették magukat a miskolci komplexumban. Hálát adunk Istennek
a találkozó kegyelmi pillanataiért, a Magis szellemiségének megtapasztalásáért több mint 200 hitében elkötelezett fiatallal. Nagyboldogasszony közbenjárását kérjük a következő találkozó szervezőire, a horvát jezsuitákra!

Imavirrasztás
Péntek a bűnbánat estéje volt. A fiatalok három órán át
együtt virrasztottak a miskolci templomban, miközben
az épület előtti téren szentgyónásra és lelki beszélgetésre is lehetőségük volt.

Kerekasztal-beszélgetés a hivatásról
A fesztivál első programjaként Nagy Bálint SJ három
jezsuitával és két Sacré Coeur-nővérrel beszélgetett a
Magis jelentéséről, hitről, imádságról.

Ünnepi záró szentmise
A fesztiválprogram és egyben a Magis Europe 2021
zárónapja Nagyboldogasszony ünnepén. A hálaadó
szentmisét Vízi Elemér SJ magyar tartományfőnök
tartotta több mint két tucat hazai és külföldi jezsuita
társaságában.

Magyar táncház
Szombat este az önfeledt, közös ünneplésé volt a
főszerep. Az experimentumok bemutatkozása után a
Jezsu udvarán mianmari vagy éppen lengyel egy emberként ropta éjszakába nyúlóan az élőzenés magyar
táncházban.
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„Gyümölcsözővé
tenni a krízist”
1991 nyarán egy Dunakesziről induló keresztény családos közösség megtartotta első országos táborát, melyet utána még még 219 követett. Mi vezetett el ahhoz, hogy néhány, hitbéli közösséget kereső, válaszok után kutató fiatal szülő kezdeményezése nyomán harminc éve megalakult a
Szentjánosbogár? Milyen szerepet játszottak ebben a jezsuiták, élükön Sajgó Szabolccsal? Interjú
az egyik alapítóval, TEREZA WOROWSKA műfordítóval.
Major Szabolcs

– A Szentjánosbogár tényleg azért jött létre, mert a 80-as évek közepén néhány család Dunakeszin
„megrekedt” a hitében?
– Igen. Fiatalkorunkban lendületes hitéletünk volt, aztán jött a munka, a család, a kevés szabadság és
sok kötelesség, ami kiszorította az életünkből az olyan fontos, de nem sürgős dolgokat, mint a hitfejlődés. Emellett többünknek a legfontosabb kérdés az volt, hogy milyen szülők leszünk, hogyan neveljük
a gyerekeinket. Azon gondolkoztunk, mit tudunk tenni, hogy a gyermekeink ne veszítsék el azt, amit mi
az életünk alapértékének, legnagyobb kincsének tekintünk. Évekkel később Forrai Tamás, a jezsuita rend
későbbi provinciálisa lejött egy táborunkba, és úgy fogalmazott, hogy „ez tulajdonképpen keresztény
életmód-tábor”. Szerintem ez tökéletes megfogalmazása a tevékenységünknek. A hit megőrzése, a hitben
való fejlődés a Szentjánosbogár legfontosabb célja volt már akkor is, és maradt a mai napig. Szerencsére
volt is erre kereslet akkor Dunakeszin.
– Hogyan kezdtetek hozzá a közösség létrehozásához?
– Többen voltunk nagycsaládosok, ketten hitoktatók is, így első lépésként klubot alapítottunk a gyerekeknek, ahol összecsiszolódhatott a banda. A kezdeményezők két helyi egyházközséghez tartoztak, és mindkét
plébános felkarolta a megmozdulásunkat. Dunakeszin egy szakiskolában szereztünk pár termet, és vetésforgóban tartottunk délutáni klubfoglalkozásokat. Ezeket imával és énekkel kezdtük és zártuk. Közben volt kis
uzsonna, amire az anyukák süteményeket küldtek. Minden foglalkozásra pedagógiai alkalomként tekintettünk,
ahol átadhatunk valamit a keresztény értékekből. Ezután fogalmazódott meg bennünk, hogy készítsünk egy
kis újságocskát is. Ekkor az egyik apuka elhozta Sík Sándor Az Isten küld… című versét – ez nemcsak nekünk, de
a gyerekeknek is nagyon tetszett. A vers utolsó sorában megjelenő szentjánosbogár lett a közösségünk neve
és az újságunk címe is. Ennek készítésébe már a kezdetektől bevontuk a gyerekeket: küldhetek rajzokat és
verseket, sőt részt vehettek egy versenyben, mely a Bibliai böngészde névre hallgatott. Aztán 1990 tavaszán,
az egyik klubfoglalkozásunkon megjelent egy rőthajú, szakállas figura. Ő Sajgó Szabolcs jezsuita volt, aki akkor
épp azon dolgozott, hogy főszerkesztőként A Szív magazint újra elindítsa Magyarországon. Később többször
eljött, beszélgetett velünk, megértette a céljainkat, elfogadta a stílusunkat. Végül felkért minket, hogy a Szentjánosbogár újságot jelentessük meg a frissen induló magazin egyik rovataként.
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Sík Sándor: Az Isten
küld…
Az Isten küld,
testvéreim tinéktek,
hogy sugarai eleven
tüzét,
amik arcáról a
szívembe égtek,
sugározzam csendesen
szerteszét
a testvéreknek, kik az
éjben járnak.
Az Isten küldött,
szentjánosbogárnak.
1916
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– Így jelent meg a Szent Ignác-i lelkiség a közösség életében?
– Igen. Szabolcs látta, hogy nagyon nyitottak vagyunk, és szép
csendesen elkezdett minket bevezetni az ignáci lelkiségbe. Ezzel
az egész vállalkozásunk szintet lépett, amit rendkívüli eseményként
éltünk meg. Csak később tudtam
meg, hogy voltak dolgok, amiket
már korábban is ennek a szellemiségnek a jegyében csináltunk. Azt
figyeltük, hogy milyenek a közösségünkben lévő gyerekek, mi lenne jó nekik, és ehhez igazítottuk a
programjainkat. Ez a fajta „inkulturáció” a jezsuita gondolkodásban is
nagyon fontos.
– Hogyan lett a Szentjánosbogár országos elérésű közösség?
– Mivel Sajgó Szabolcson keresztül a Szentjánosbogár bekerült
A Szívbe, a kis lapunk országos terjesztéshez jutott. A velünk aktívan
levelező gyermekek számára 1991ben, jutalomként egy tábort szerveztünk. Ez volt a Szentjánosbogár
Lámpafényesítő napok, melyre száz
gyerek érkezett. 1989-ben volt már
egy párnapos táborunk a dunakeszi közösségnek, de ez a létszám és
az ismeretlen gyerekek új kihívást
jelentettek számunkra.
– Miből állt ez a tábor?
– A gyerekekkel a mai napig minden bogártáborban körüljárunk egy témát. Manapság ez már inkább a lelki fejlődést szolgálja, de akkoriban kézzelfoghatóbb dolgokon gondolkoztunk, így az első táborban az újságkészítést
mutattuk be nekik. Megtanulták például, mi a riport, és hogyan kell készíteni. Ehhez elmentünk hajóval Vácra,
és a gyerekek, csoportokra osztva, a helyieket kérdezhették a város bizonyos helyszíneiről. Megtanulták, hogyan
kell interjút készíteni, hogyan kell címet kitalálni, mi kell az újság első és utolsó oldalára. A tábor végére minden
csapat elkészítette a saját lapját. Közben persze tartottunk akadályversenyt, tábortüzet, csoportbeszélgetéseket.
Következő tavasszal Sajgó Szabolccsal ültünk a szerkesztőségben, csináltuk az újságot, amikor kezdtek telefonálni
a szülők, hogy mikor és hol lesz a következő tábor. Erre elkerekedett a szemünk, mert addig fel sem merült bennünk, hogy lesz folytatás. Gyorsan megkerestük az előző évi kapcsolatainkat, és megszerveztük a második tábort
is, aztán a harmadikat. A negyedik évben már két táborra volt szükség, majd évről-évre többre. Idén már harminc
esztendeje szervezzük ezeket a táborokat, átlagban nyaranta nyolcat.
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– Ahogy egy szervezet növekszik, úgy általában megjelennek az újabb és újabb
kihívások. Ti hogyan tudtatok
megbirkózni velük?
– A gyerekek, akik a kezdetektől
velünk voltak, szépen lassan középiskolásokká váltak, de ugyanúgy
kérdezték, hogy lesz-e nekik valami
program. Ahogy nőtt a létszám,
úgy lett egyre több tábor – köztük
ifjúsági táborok a nagyobbaknak –,
tehát több vezetőre volt szükség.
Erre Sajgó Szabolcs felkért nővéreket a Jézus Szíve (Népleányai)
Társaságából és a Sacré Coeurtől,
de jöttek segíteni jezsuita novíciusok és a Szent Ignác Kollégium
tagjai is. A negyedik táborunkban
azzal a kérdéssel keresett meg egy
résztvevő lány, hogyan vezethet ő
is csoportot. Ezután elkezdtünk vezetőképzőt szervezni a dobogókői
Manrézában, majd más helyeken. Mostanra a vezetőink nagy része volt bogár, tehát megtapasztalták, milyen
érzés résztvevőként végigcsinálni egy tábort.
– Ha az ember szétnéz a közösség honlapján, megüti a szemét a bogárpedagógia kifejezés. Ez mit takar?
– Ez a táborok alapján összegyűjtött tapasztalataink, elveink összessége. Az egyik ilyen például, hogy mindenkit befogadunk: aki jelentkezik és tetszik neki, amit csinálunk, nyugodtan jöhet, rá onnantól szentjánosbogárként tekintünk. Ha két évig nem jár programokra, mert az élet úgy hozza, de utána ismét jelentkezik,
örömmel látjuk. A másik, hogy nem büntetünk, nem küldünk haza gyereket. Ha a tábor harmóniája valahogy
megzavarodik, valaki rossz fát tesz a tűzre, akkor megpróbáljuk megértetni vele, hogy a tettei milyen következményekkel járnak, utána pedig közösen találjuk ki, hogy milyen kompenzáció hozhatja helyre az egyensúlyt.
Egyszer egy kultúrházban volt programunk, és két fiú a helyszín büféjéből elcsent egy-egy kólát, ami persze
kiderült. Ekkor leültünk beszélgetni a gyerekekkel, hogy lássák be, azt a kólát egyrészt a büfés hölgynek a saját
pénzéből kell majd kifizetni, másrészt ha kiderül, hogy a bogarak lopnak, akkor lehet, hogy később elveszítjük
ezt a helyszínt, nem lesz hol megszervezni a táborokat. Ezután természetesen kifizették a kólákat, és felajánlották, hogy felmossák a helyet. Ők találták ki, hogyan lehet visszaállítani a felborult rendet. Sok hasonló esetet
említhetnénk még, de a lényeg, hogy ezekre a helyzetekre sohasem reagáltunk kizárással, mert az nem segítette volna a megértést, jóvátételt és fejlődést a hitben.
– Számodra mi a legfontosabb élmény, amit ez a közösség adott?
– Egyetlen élményt nem tudok megfogalmazni, de volt egy nagyon fontos érzés, ami végigkísérte az elmúlt
harminc évet. Manapság kereszténynek megmaradni a világban egyre nehezebb, talán még nehezebb is
most, mint három évtizede. Ehhez elszánás, elhatározás, belső motiváció kell. Egy egészséges fiatalnál szinte
kötelezően jelentkezik a hitbéli krízis. Ezt sok bogár vészelte át azért, mert annyira ragaszkodott a közösséghez. Voltak, akik eltávolodtak a hittől, de a táborba mindig jöttek. A szeretetkötelékeknek, barátságoknak, a
stílusunknak és a jezsuita rend intellektuális töltésének hála, komoly kríziseket legyőztek a közösségünkben.
Végül gyümölcsöző lett a krízis – azt hiszem, ez a legfontosabb.
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Sajgó Szabolcs
az egyik
Szentjánosbogártáborban.
Az idén 70 éves jezsuita
augusztus 20-án
a Magyar Érdemrend
tisztikeresztje
elismerést kapta
a magyar kultúra
határon inneni és
túli műveléséért,
a világnézetés vallásközi párbeszéd
előmozdításáért,
valamint az üldözött
keresztények melletti
kiállásáért.

IFJÚSÁG

Menekült magyarok
közösségéből szabad
szellemi műhely
Idén hatvanéves a leuveni Collegium Hungaricum. Hogyan lett a II. világháború, majd 1956
után elmenekült magyarok közösségéből a
nyolcvanas években az anyaországi katolikusok jeles képzőhelye, mára pedig szabad
szellemi műhely? A belgiumi város jezsuita
szakkollégiumának útja Muzslay István SJ-től
napjainkig.
Janka György

A szakkollégiumok intézménye a rendszerváltozás
előszelének – némelyek már a „gulyáskommunizmus”
közepének – idejére vezethető vissza. Anno az egyetemi kollégiumok hallgatóit szakmai előmenetelük
mellett az egypártrendrendszerben még nehezen
elképzelhető szabadabb gondolkodás és a társadalomért vállalt felelősségtudat vezette, akár szerepvállalásra is a politika világában. Ez a háttér tetten érhető
a leuveni kollégium esetében is. A II. világháború után
több magyar fiatal menekült a belgiumi városba, ahol
1949-ben egy domonkos atya, Sigmond Rajmund vezetésével ötlött fel a gondolat, hogy diákotthont alapítsanak. Június 1-jén össze is álltak, és házat béreltek
Leuvenben. Az így létrejött Mindszenty Diákotthon
– melyet az abban az évben letartóztatása miatt külföldön is ismert magyar bíborosról neveztek el – november 1-jén már alapszabállyal is rendelkezett, az
otthoni elnyomás szülte tettrekészség révén pedig a
Magyar Nemzeti Csoport nevű szervezet megalapítására sem kellett sokat várni. Ez az immár bárminemű
elnyomástól mentes szellemi műhely és az elnevezés
vallási vonatkozása kettős fricska volt az akkori magyar
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REKTORVÁLTÁS
A KOLLÉGIUMBAN

kommunista rezsimnek. A diákotthon pedig 1950-ben átköltözött a kolléKétéves szolgálata után leköszön
gium mai helyére, a Blijde Inkomststraat 18. szám alá.
tisztségéről Mércz András, a leuveA szakkollégiumok élén mindig áll egy vezető, aki az igazgatás melni Collegium Hungaricum rektora.
lett a hallgatók szakmai előmenetelét is támogatja. A jezsuitáknál ez kiUtódja Mossóczy Katinka Zsófia, a
Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium
egészül egy kollégiumi lelkésszel, de arra is több példa volt már, hogy
öregdiákja, aki a Budapesti Corvinus
a vezetői tisztséget is rendtag töltötte be. Nem volt ez másképpen a
Egyetemen végzett nemzetközi taleuveni kollégium esetében sem, melynek indulásában és történetében
nulmányok, illetve környezeti és regi– valamint a falain kívül élő belgiumi magyarok sorsában – jelentős szeonális gazdaságtan szakon. Nemzetrepet játszott Muzslay István jezsuita, aki 1955-ben érkezett Leuvenbe.
közi tapasztalatait a Magyarországi
Amikor az ’56-os forradalom után újabb kivándorlási hullám indult meg,
Olasz Kereskedelmi Kamara gyakora Leuveni Katolikus Egyetemre több mint 200 magyar diák iratkozott
nokaként, és Belgiumban Magyarorbe, akikkel így már közel ezer főre duzzadt a Belgiumban élő magyar
szág Állandó NATO Képviseletének
ösztöndíjasaként, illetve a Stand Up
menekült fiatalok száma. Segítségükre Muzslay atya az akkori egyetefor Europe-nál szerezte. Ez után felmi rektor támogatásával létrehozta a Segély a Magyar Ifjúságnak nevű
vételt nyert a brüsszeli European Leszervezetet, amely Magyarországon és Belgiumban élő tehetséges maadership Programme-ba is.
gyar fiataloknak nyújtott anyagi segítséget. Muzslay István a támogatás
és a kollégium vezetése mellett lelkiatyaként is jelen volt számukra, és
magyarságuk ápolására is odafigyelt. „Ha a Karácsony napjait nem nálunk, hanem a belga családnál töltöd,
jusson mindig eszedbe, hogy mindenütt a diákközösségünket és a magyar népet képviseled” – írta például
1956 végén körlevelében a diákoknak, s ugyanebben az évben Leuven történelmi kollégiumainak egyikében,
a Sólyom Kollégium (College de Valk) impozáns épületében megalapította a Collegium Hungaricumot.

Mércz András

Mossóczy
Katinka Zsófia

Muzslay István SJ
emlékét a kollégium
ma is ápolja
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Fontosnak tartotta ugyanakkor a hallgatók integrációját is a leuveni közösségbe, elég csak arra gondolni, hogy a kollégium diákjai számára holland-magyar/magyar-holland szótárt szerkesztett. Elvárta a szakmai
teljesítést is, melynek jegyében a kollégiumi lakhatást jó tanulmányi eredményhez kötötte. Megalapította a
Közép-Európai Kutatói Intézetet is, ahová saját költségén hívott tanulni tehetséges, de egyházi iskolai végzetségük miatt Magyarországon hátrányos megkülönböztetést szenvedő magyar fiatalokat Leuvenbe.
A Collegium Hungaricum fenntartói nem mindig jezsuiták voltak. A szerzetesrendek 1950-es feloszlatásakor
fel sem merülhetett, hogy a magyar rendtartomány hivatalosan működtesse az éppen induló diákotthont.
S bár Muzslay István előtt is voltak jezsuita kollégiumi vezetők – Benkő Antal SJ (1950-1953) és Hegyi János
SJ (1953-1955) –, az intézmény fenntartását nem ők, hanem a magyarokkal rokonszenvező városi szerzetesek,
civilek és a Leuveni Katolikus Egyetem is jelentősen támogatták. Muzslay atya 1960-ban tudta megvásárolni a
Blijde Inkomststraat 18. szám alatt lévő ingatlant, amit októberre felújíttatott és kibővíttetett. A kollégiumnak
ekkor lett először saját épülete, így a 2020-21-es tanévben volt a stabilitást jelentő költözés 60. évfordulója.
Muzslay István 1998-ban vonult nyugdíjba, fontosnak tartotta azonban a kollégium jövőjét. A Pázmány Péter
Katolikus Egyetem akkori rektorával, Erdő Péterrel kötött szerződést, melynek keretében a PPKE vállalta a fenntartást, egészen 2012-ig, amikor a Collegium hivatalosan is a magyar jezsuiták gondozásába került.
A szakkollégiumok a rendszerváltás után profilváltáson mentek keresztül. Mivel 1990-ben elérték a gondolkodás szabadságát, a további politikai szerepvállalás helyett szakmai és közösségi életükre, a társadalmi
felelősségvállalásra épülő modelljük tökéletesítésére koncentrálhattak. Ez a váltás Leuvenben is tapasztalható
volt. Ekkortól már nem a menekült, másodgenerációs magyar öntudat volt a meghatározó, sokkal inkább
a magyar diákok külföldre utazásának lehetősége, a 2000-res években pedig a magyar EU-tagság előnyeit
használni tudó hallgatók igényei. A különféle szakterületen tanuló egyetemisták szakestek, előadások révén
szélesítették ismereteiket, s kerekasztal-beszélgetések, teaházak keretében híres vendégekkel beszélgethettek, neves emberektől tanulhattak.
De mitől jezsuita a Collegium Hungaricum? Attól, hogy – a rend többi szakkollégiumához hasonlóan –
a Szent Ignác-i lelkiség sokkal inkább vonzó lehetőség, mint taszító kötelesség. Hogy a szakmai programok és
az egyetemi hajtás mellett forrásként szolgálhat az esti imádság, a szentmise vagy egy lelkigyakorlat. Hogy a
kollégisták a szakmai elkötelezettség és motiváció mellett példát adnak egymásnak emberségből, hitből és
figyelmességből. A CH összetartó, szellemi-lelki bázis, ahová más hazatérni, mint egy sötét albérletbe, főleg,
ha az ember külföldön tartózkodik. Ahol este tízkor nem áll be szilencium, és nincs lámpaoltás, hanem a lakó
az iránta megnyilvánuló bizalmat és szabadságot a maga javára tudja használni, s épülhet, fejlődhet belőle.

BIG DATA – AZ MBJ SZIMPÓZIUMA AZ ADATOKRÓL
A Kiss Ulrich SJ alapította Management by Jesus üzleti klub idei, VI. szimpóziumát október 15-én a
Párbeszéd Házában rendezzük meg. A konferencia címe: BIG DATA – Are they big enough? – A határtalan határai. Témája: Mit jelentenek az adatok? Milyen hálózatfejlesztési hatások érvényesülnek
a gazdaságban, a társadalomban? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a meghívott előadókkal.
A rendezvény védnökei: Vízi Elemér SJ, Chikán Attila,
Bojár Gábor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk,
bővebb információ:
www.jezsuita.hu/vimbjszimpozium
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ADOMÁNYGYŰJTÉS

ADOMÁNYGYŰJTÉS
A JEZSUITÁK
LELKISÉGI SZOLGÁLATAIRA
Köszönet és hála annak a közel ezer főnek, akik 2020 tele óta szívükön viselték lelkiségi szolgálatainkat, és a
MIND-ben meghirdetett adománygyűjtésünket 5,2 millió forinttal támogatták. Örömmel adjuk hírül, hogy május
közepén megnyítottuk dobogókői lelkigyakorlatos házunkat, a Manrézát, június közepétől pedig már a püspökszentlászlói Életrendezés Háza is fogadni tudta az elcsendesedni vágyókat. A járvány enyhülésével minden hozzánk fordulónak lehetőséget kínáltunk a pandémia idején megélt krízishelyzetek, nehézségek átimádkozására.
Lelkigyakorlatos házaink megteltek élettel, munkatársaink és a lelkigyakorlatok kísérői szeretettel fogadták a lelki
megújulásra vágyókat. A MAGIS Europe 2021 ifjúsági rendezvény keretein belül egy nemzetközi fiatal csoport is
csendes lelkigyakorlaton vehetett részt Püspökszentlászlón.
Továbbra is kérjük barátaink segítségét, hogy folytathassuk a rászoruló lelkigyakorlatozók támogatását.

Kedvezményezett neve: JTMR Adományszámla
Számlaszám: HU23 10702019-19014056-55200004 (CIB Bank Zrt.)
Közlemény: MIND 2021/3, az Ön e-mail címe
Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel e-mail címét, hogy tájékoztatást adhassunk a megvalósuló eredményekről.
Kérjük, járuljon hozzá ön is, hogy minél többen vehessenek részt
Szent Ignác-i lelkigyakorlaton!
Köszönettel:

Vízi Elemér SJ
tartományfőnök

András Attila SJ
rendi forrásfejlesztési vezető

Jacsó Annamária
forrásfejlesztő
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A noviciátusból jelentjük
Fotók: Pásztor Péter

Ősszel három magyar fiatalember is megkezdi rendi képzését a genovai jezsuita noviciátusban.
A magyar rendtartomány növendék tagjait arra kértük, mondják el, honnan jöttek, és mi segítette
őket hivatásuk kibontakozásában.

Forián-Szabó Miklós (19 éves)
A piaristáknál érettségiztem, majd elkezdtem a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakát. Budakalászon nőttem fel szüleimmel, bátyámmal és
négy húgommal. A helyi plébániai és cserkészközösségekhez hamar csatlakoztam,
majd egyre több felelősséggel megbízott vezető lettem. Érettségi után részt vettem
egy lelkigyakorlaton, ahol tulajdonságaim és vágyaim felett elidőzve megszólított az
Istennek szentelt élet gondolata. Végiggondoltam, hogy nem is olyan ciki papnak lenni: a pap annak szenteli az életét, hogy magát és a többieket közelebb segítse Istenhez. Hiszem, hogy minden
ember végső soron erre van meghíva, de papként főállásban lehet ezzel foglalkozni. Egy esti szentségimádáson
Isten hatalmasságával, végtelen, személyes szeretetével találkozva megértettem, hogy ennek az életformának is
a szoros és intim szeretetkapcsolat az alapja, de nem egy másik emberrel, hanem a tökéletes Istennel.
Ez a gondolat nem múlt el, így a lelkigyakorlat után nem sokkal véget ért a párkapcsolatom. Na jó, valami Veled, Istenem, de mégis milyen életforma? Egyházmegyés papság? Esetleg szerzetesség? Erre kerestem a választ,
igyekezve a legmélyebb vágyaimat belém ültető Istenre figyelni. A belső és külső hívásokat követve jutottam el
a jezsuitákhoz, ahol úgy éreztem, igazán a helyemen vagyok; ekkor merült fel a hivatástisztázó Montserrat-ház
lehetősége. Idén márciusban költöztem a Sodrás utcai rendházba, ahol megerősödtem, hogy ha a közös utat
választom Jézussal, akkor jó helyen vagyok a jezsuitáknál. Jelentkeztem a rendbe, most pedig nagy lelkesedéssel
a noviciátusra készülök. Idén nyáron is sok táborban voltam jelen, immár a búcsúzás szelével, de most fontossá
váltak az olaszórák, valamint a rendházban, az ottani beszélgetésekben, imádságokban eltöltött percek.

Rácz Benedek (29 éves)
Az Isten, akiben hiszek, nem létezik; akit tapasztalok, abban nem akarok hinni.
Szinte napra pontosan két évvel ezelőtt jutottam el idáig.
Piliscsabán nőttem fel katolikus nagycsaládban. Minden szépen alakult: az iskola,
a helyi közösségi élet a plébánián, a Regnumban, a zene, a tánc, a párkapcsolat,
villamosmérnöki pályám az egyetemen, az iparban, aztán egyszer csak bumm: széthullt minden. Rengeteg – egyébként jó – dolgot csináltam, de a legtöbb nem volt
az enyém; megszokások, külső, belső elvárások feszítettek: „ezt így szoktuk”, „ezt nem így illik”, és valahogy
Istennel is így voltam: „Istennek ilyennek kell lennie”, „aki ilyen, az nem lehet Isten”.
Szóval két éve ott ültem a Tahi lelkigyakorlatos ház kápolnájában, a medence alján. Láttam, hogy addigi
életem összetört. Tudtam, hogy másnap új élet kezdődik, és most választok, melyiken indulok el. Az egyik út
az, hogy itt hagyok mindent, ami keresztény, transzcendens. A másik, hogy nem tudom, hogyan, de léggyökereket eresztek, mint az orchideák, és élek, hogy szinte csak a semmi tart. S bár ezt akkor még nem éreztem,
csak reméltem, itt indult el valami. Itt indult el, hogy ezek a léggyökerek a semmiből táplálkozva kihajthassa-
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nak. Rendkívül izgalmas, amikor a körülöttem állók még nem látnak semmit, de én már tudom, hogy valami
elindult. Akár éjjel, akár nappal, nem tudom, hogyan, de valami növekszik. Él.
Szép lassan újra tudtam imádkozni, nagyobb figyelemmel Isten és nagyobb megértéssel magam felé. Egy
év elteltével gyakran az érkezett imában, hogy várjak. Várjak. Jó, de mire? Így várakozni jelentkeztem a hivatástisztázó Montserrat-évre. És végül eljött Ő, akire várnom kellett. Eljött, és hívott, hogy osztatlan szívvel
szolgáljak neki.
Igen, az elmúlt évben és azóta is szinte csak a semmi tart, de ettől olyan könnyű minden. Ez a semmi, ami
mindig bizonytalan, de mindig megtart. Ez a semmi lett a mindenem, és ez a biztos-bizonytalan határozza
meg minden egyes napomat. Nem tudom, hova megyünk, mindig csak egy lépés látszik a semmibe, de azt
tudom, tegnap megtartott! Hátha ma is megtart. És igen.

Füszfás Pál (25 éves)
Visszanézve az ide vezető utam egészen egyenesnek tűnik. Első gyerekként születtem nagyon jó családban, a hitet tulajdonképpen a szüleimtől örököltem. Az ő
hitük, feltétlen bizalmuk a Gondviselésben és lelkes, őszinte életük mellett én is belenőttem az Egyházba.
A gondolat, hogy pap legyek, kisgyerekkorom óta foglalkoztat. Néhány évente
visszatért az ötlet, de általában nem vettem komolyan. A szerzetesség gondolata
az egyetemi éveim alatt ért el. Egyszer csak az kezdett gyötörni, hogy az életem hogyan lehetne hasznos, jó,
értékes. Ha szétnézek a világban, azt látom, bármit tehetek úgy, hogy az teljesen értelmetlen és hiábavaló,
ugyanakkor bármit tehetek úgy, hogy az nagyon értékes és fontos. Tulajdonképpen azt a kérdést tettem föl,
hogy mire hív Isten. Ekkor jött a gondolat, hogy szerzetes legyek, és ez gyökeret is vert bennem.
A 2019/20-as tanévben a Montserrat hivatástisztázó évet töltöttem a Sodrás utcai jezsuita rendházban.
Hosszú ideig tartott, mire mertem hinni a hívásnak, ami egész idáig elkísért. A 2020/21-es tanévben a Kaszap
István Önkéntes Közösség tagjaként szolgáltam a Jézus Szíve Jezsuita Templomban, majd 2021 márciusában
jelentkeztem a Jézus Társaságába.
Nagy reménnyel indulok a noviciátusba, Genovába. Bár arról, hogy mi vár ott, még nem sokat tudok. A híres jezsuita probációkról én is hallottam már, tudom, hogy kötött és szigorú napirendünk lesz, és imádkozni,
magunkra, egymásra és Istenre figyelni tanulunk. Hogy a gyakorlatban ez mit jelent, az legyen meglepetés!

Fulajtár József (42 éves)
Vallásos családban nőttem fel a gyönyörű szép Felvidéken. A Kassa melletti Szepsi községből származom, innen indult az utam Jézus felé. Az Aquinói Szent Tamás
gimnáziumban érettségiztem, ahol jezsuiták, domonkosok és szalézi szerzetesek
munkálkodtak a hitéletünk kibontakozásában. Mondhatnám, hogy sikeresen, mert
az aktívan megélt krisztusi hit ebben az iskolában vert gyökereket bennem. Ezt próbaltam kamatoztatni az egyetemen és a jótékonysági munkákban. Informatikai hálózatmérnökként dolgozom. Az irgalmasság cselekedeteit és a szeretetszolgálatot mindig keresztény mivoltom
meghatározó részének tartottam. Mindemellett éreztem, hogy ezzel az életem még nem teljes, és vizsgálni
kezdtem magamban a szerzetesi hivatás kérdését. Ennek többéves folyamata volt, amiben a 2020-21-es jezsuita
hivatástisztázó Montserrat-év nagy segítséget nyújtott. Hiszem, hogy a jóságos és irgalmas Isten kezében vagyunk. Mindannyiunkkal konkrét terve van. Azzal a reménnyel kezdem a noviciátust, hogy amit a jó Isten eltervezett velem, annak át tudjam adni magam, és az Ő akarata teljesedhessen ki bennem.
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A Csángóföldről
Csíksomlyóra:
zarándokúton hazafelé
Lukácsy György

A Párbeszéd Háza bizalmat szavazott egy stábnak, hogy elkészíthessék dokumentumfilmjüket a
2020-as járvány tépázta csíksomlyói zarándoklatról. Aztán a forgatás több fordulatot vett, s a jezsuiták barátainak nagy kalandja lett belőle. S persze egy film: otthonkeresésről, a hagyományos
vallásosság helyéről a modern korban és egy nemzedéki életérzésről. Így látta az Otthon, otthon
című film születését a forgatókönyvíró.

2018 augusztusában több tízezer emberrel együtt nézhettem végig a Nemzeti Színház Csíksomlyói passió című
előadását a somlyói nyeregben. A következő évben tanúja lehettem, ahogy Ferenc pápa ellátogat a kegyhelyre,
sőt ez alkalomból Isten bolondja címen esteket is szerveztünk Berecz András ének- és mesemondónak Csíkszeredában. Csíksomlyó kisugárzása mindkét alkalommal magával ragadott, de tudtam, hogy Mária-kegyhelyünk
az igazi arcát pünkösdkor mutatja meg. Barátaimmal nagy lelkesedéssel terveztük tehát a visszatérést 2020-ban.
Szándékunkat márciustól beárnyékolta a Covid-járvány, s a határlezárások, szigorítások láttán rá kellett jönnünk,
hogy ha lesz is abban az évben pünkösdi búcsú, mi nem tudunk részt venni rajta. Filmünk ötlete tulajdonképpen
önmagunk vigasztalására született. Nézzük meg, milyen a búcsú ebben a történelminek mondható helyzetben!
A somlyói fogadalmi zarándoklatot a román kommunista diktatúra alaposan megszorongatta, de békeidőben a pünkösdi búcsújárás folytonossága nem szakadt
meg. Tavaly úgy tűnt, a járvány ezt az áldatlan munkát
is elvégzi.
Bekopogtunk a jezsuitákhoz, ahol baráti körünk már
bő tíz éve létrehozta a Szőts István Filmműhelyt. Itt
ismertük meg egymást: Hajnal Gergely, filmünk producere, Csabai Attila vágó és Bányai Zsuzsanna animációs rendező. Együtt bíztunk abban, hogy a rengeteg
bizonytalanságot le tudjuk küzdeni. Erre a reménykedésre szükségünk is volt, hiszen folyamatosan puhatolóztunk a somlyói ferenceseknél, a gyulafehérvári
érsekségnél és mindenkinél, akitől azt a választ reméltük: lesz búcsú a járvány idején. Vízi Elemér tartományfőnök és Sajgó Szabolcs, a Párbeszéd Háza igazgatója
végül az elképzelésünk mögé állt, a Nemzeti Filminté-
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Fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír

zet is támogatta pályázatunkat, így
elkezdhettük a szervezést.
Két héttel pünkösd előtt vált
biztossá, hogy Csíksomlyón lesz
búcsú, de a határátlépés szigorítása miatt anyaországi zarándokokra
nem számítanak. Így vált kétlakivá
a mi produkciónk is. Szabó Attila
székelyudvarhelyi rendező és stábja kezdett szereplőválogatásba
Székelyföldön, és kapcsolattartónak a Faludi Akadémia akkori munkatársát, a karantén idejére haza,
vagyis Gyimesközéplokra költöző
Sebestyén Renátával kötöttük ös�sze. Renátából azonban végül nem
kapcsolattartó, hanem főszereplő
lett. Közvetlen, bájos, szókimondó
személyiségével ideális alanya egy
dokumentumfilmnek, de élethelyzete miatt új gondolatokat ébresztett az alkotókban. Megismerésével ugyanis az eredeti filmterv új rétegeket kapott. Kiindulópontunk tulajdonképpen azt volt hivatott illusztrálni, hogyan is fest a 2020-as évben a csíksomlyói búcsú a Covid-járvány idején.
Renáta viszont egészen más mélységekre nyitotta rá a szemünket.
Gyönyörű tájszólásával, gyakorlatias mentalitásával és hagyományos vallási neveltetésével ugyanis feltűnően üde jelenség új lakóhelyén, Budapesten. A Kolozsvárott diplomát szerző, félig székely, félig csángó lány jó
pár éve a magyar fővárosban él. Azaz személyiségében hordoz egy sor olyan dilemmát, amely meghatározza
korunk fiataljainak gondolkodását. Hogyan lehet megélni egy metropoliszban azt a hagyományos vallásosságot, amelynek része a Mária-tisztelet, az archaikus népi énekek és a meglehetősen konzervatív erkölcsi elvek?
A húszas éveiben járó Renáta felveti a sokszor hallott kérdést is: menjek vagy maradjak? A szíve Gyimesközéplokra húzza, de a rengeteg lehetőséget kínáló Budapesten dolgozik és boldogul. Van-e visszaút a csodálatos
hegyi legelők által ölelt Gyimes-völgybe a fővárosi dzsungelből? Képes-e beilleszkedni a nagyvárosban egy
vidéki lány?
Minderre utal a film címe is: Otthon, otthon. Naponta halljuk, hogy korunk legfőbb erénye a társadalmi mobilitás, de vajon ez nem mond-e ellent az otthon iránti vágyunknak? Hol vagyunk otthon? Be tudunk-e rendezkedni két helyen? Mindez a mi döntésünk-e: el tudunk egyáltalán szakadni otthonunktól, vagy csak a honvágyat takargatjuk azzal, hogy megpróbáljuk belakni új lakóhelyünket, és átvesszük szokásrendjét? Minderről
az erdélyi forgatás után, Budapesten faggatta Renátát egy sorstársa, a film másik rendezője, Nagy Anikó Mária,
aki a kilencvenes évek elején Csíkszeredából költözött az anyaországba. Ő hasonló kételyekkel és beilleszkedési
zavarokkal élte meg berendezkedését Budapesten, s tisztában van vele: az átköltözésnek hosszú árnyéka van,
ezért különleges érzékenységgel tapogatta Renáta lelkének rezdüléseit.
Így vált filmünk egy esemény feldolgozása helyett egy nemzedék életérzésének kifejezésévé. A júliusi gyimesközéploki bemutatón legalábbis ezt mondták ki Renáta barátai. Az azt követő zártkörű vetítés a pesti Uránia Nemzeti Filmszínházban pedig arra mutatott rá, hogy az a kavics, ami Renáta lábát nyomta a Gyimesből
Csíkba tartó negyven kilométeres zarándokútja során, Budapesten is átélhető. De Sebestyén Renáta barátainál szebben ezt a dilemmát nem lehet megfogalmazni: „Renátát ki lehet venni a Gyimesből, de Renátából a
Gyimest sosem.”

Lukácsy György
forgatókönyvíró
Sebestyén Renáta
főszereplővel

A filmet az alkotók
több fesztiválra
is benevezték.
Amint a reménybeli
vándorutat az
Otthon, otthon
megteszi, újra
hazatalál,
és itthon bemutatják,
majd társadalmi
forgalmazásban
– elsősorban
középiskolákban –
tervezik széles körben
is megismertetni
a nézőkkel
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Az intellektuális
apostolkodás
zászlóshajója
Keresztény mentorműhely a másokat segíteni szándékozóknak; kommunikációs tanfolyam az értékelvű újságírás jegyében; vezetői kurzus a jelen vagy
a jövő döntéshozóinak. Három képzés a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia kínálatából, melyek mellett
az intézmény társadalmi reflexiós programokkal és
kutatói tevékenységével is leteszi névjegyét a hazai
szellemi műhelyek asztalára.

Az intellektuális apostolkodás mindig is része volt a jezsuiták küldetésének, legyen szó a teológia műveléséről,
a világi tudományokban történő elmélyülésről vagy éppen az ateistákkal folytatott párbeszédről a XX. század
második felében. Elég csak a Jézus Társasága számtalan oktatási intézményére, egykori és mai tudós tagjaira
gondolni – köztük például Faludi Ferenc XVIII. századi költőre, akinek nyelvújító tevékenységét olyan szavak dicsérik, mint a napirend, zsebóra, vélemény, félreért és otthonosság.
Nem véletlen, hogy a magyar rendtartomány felnőttképzési és kutatóintézményének is ő lett a névadója. A Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia – hasonló nevű jogelődje révén – a kilencvenes évek közepe óta van jelen a hazai
szellemi életben, mely társadalomformáló tevékenység most új lendületet kapott. Ennek megfelelően az FFJA
küldetése, hogy keresztény értékeket közvetítő képzéseivel a magyarországi ifjúság és felnőttek, elsősorban a
ma és a holnap vezetői és tehetségei számára lelki, szellemi támogatást nyújtson, általuk és velük egyre bővülő
közösséget formáljon, hogy hozzájárulhassanak környezetük, illetve az ország boldogulásához, valamint közös
otthonunk, a Föld megóvásához.
Az akadémia részben már eddig is működő jezsuita kezdeményezéseket fog össze és koordinál, részben új programokat indít. A már régebb óta önállóan működő művek, intézmények közül a következők kerültek az ernyője alá:
• Ignáci Pedagógiai Műhely: Az IPM olyan, jezsuita értékeket képviselő, köznevelési szervezeteket támogató műhely, amely az egyházi, állami és civil fenntartású iskolák, kollégiumok és óvodák érintettjeivel folytatott
párbeszédre építve ad válaszokat a közösségek egyedi kihívásaikra. A reflexiós folyamatok által lehetőség nyílik
a mély önismeretre, az egyéni és csoportos fejlődésre, mely az ember szabadságérzésének megélését szolgálja
hivatásában és magánéletében egyaránt.
• Társadalmi Reflexió Intézet: Az intézet célja, hogy a jezsuita rend küldetése alapján segítse a társadalmi
igazságosság, a legkritikusabb társadalmi kérdésekben a tényalapú párbeszéd előmozdítását; e tevékenységé-
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ben támaszkodik a TRI kutatásaira, különös tekintettel a
AZ FFJA VEZETŐSÉGE
hazai és regionális valóság megismerésére.
Elnökség: Vízi Elemér SJ, Szécsi Anikó (operatív igazgató),
• Jezsuita Egyetemi Kollégiumok: A JEK hálózata
Alakszainé dr. Oláh Annamária, Benedek József, Csillag
a rend fenntartásában működő egyetemi szakkollégiSára, Feledy Botond, Gaál Péter, Lázár Kovács Ákos, Rosta
umokat fogja össze. Tagjai: Szent Ignác Jezsuita SzakGergely
kollégium és Jezsuita Roma Szakkollégium (Budapest),
Szakmai tanácsadó testület: Aczél Petra, Prof. Dr. Csermely
a leuveni Collegium Hungaricum (Belgium), Kaszap
Péter, Sajgó Szabolcs SJ
István Kollégium (Szeged), Marosvásárhelyi Jezsuita
Kollégium.
• Management by Jesus: A Kiss Ulrich SJ által alapított üzleti mozgalom az egyház társadalmi tanításának
tanulmányozására és széles körben történő megismertetésére jött létre. Tevékenységében meghatározók az
evangéliumi alapokon álló vezetőképző szemináriumok.
• További jezsuita partnerek: Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat, Lehetőségek Iskolája, Inigo.
Miközben az akadémia ernyőt nyújt az eddig is működő jezsuita kezdeményezések fölé, észleli, hogy a világ
gyökeresen megváltozott, s új vagy újraértelmezett képességekre és készségekre van szükségük a felnőtteknek
is. Napirendjén ezért olyan új képzések szerepelnek, amelyek ezek elsajátításában nyújtanak segítséget:
• Keresztény Mentor Műhely azoknak, akik másokat segítenek az emberi, hitbéli fejlődésben
• Kommunikációs képzés az értékelvű újságírás jegyében
• (Tovább)képzés a jelen és jövő vezetőinek
• Az IPM pedagógusképzései és szakmai műhelymunkái: 1. A miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium szakemberei által kidolgozott műhelymunkák pedagógusok támogatására, például a coaching vagy a disputa a
nyelvtanításban témakörében. 2. Akkreditált pedagógustovábbképzések a gyermekvédelem, a tanár – diák –
szülő együttműködés, a csoportmunka témakörében. 3. Szakmai műhelyek az iskolai szervezetfejlesztésről és a
konfliktuskezelésről. 4. Az ignáci lelkigyakorlatok módszertanának átadása, lelki napok és lelkiségi műhelymunkák
pedagógusoknak. 5. Pedagógus Párbeszéd Műhelyek a jövő iskolájának témakörében.
Az FFJA emellett a kommunikációs és retorikai magatartás, a kreatív írás, a kritikus gondolkodás és a teremtésvédelem terén tervez képzéseket. Az akadémia nagy hangsúlyt fektet a reflexióra is, így vitakörein, konferenciáin, szellemi műhelyeiben korunk meghatározó kérdéseit járja körbe. Ennek egyik jelentős példája volt a 2021. márciusában
rendezett „A közösségépítés útjai világjárvány idején” című online konferencia. A további tervek között szerepelnek:
• Interaktív fórumok a teremtett világról és a fenntartható fejlődésről
• Kerkai Jenő SJ, a KALOT alapítója máig ható életművének feldolgozása
• Közéleti vitakör
Az FFJA tudományos eszközökkel nyomon követi a társadalmi jelenségeket, hogy mikor és hol van szükség
különleges figyelemre, újító megoldásokra, legyen szó világjárványról, a fiatalok helyzetéről vagy az oktatás jövőjéről. Tervezett kutatások:
• Hitélet a koronavírus-járvány idején (a 2020-as kutatás folytatása)
• Fiatalok, fiatal felnőttek igényei és lehetőségei
• Pedagógusok és szülők együttműködési lehetőségei
• Szervezetfejlesztés az iskolában

Részletek az akadémia képzéseiről és jelentkezés az www.ffja.hu honlapon.
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P. Őrsy László SJ
– egy évszázad
Idén július 30-án ünnepeltük P. Őrsy László SJ századik születésnapját. Egy rövid írásban lehetetlen
összefoglalni rendtársunk rendkívül gazdag életútját. Legfeljebb a főbb állomásokat és fordulókat
emelhetjük ki.
Bartók Tibor SJ

Őrsy atya 1921. július 30-án született a Fejér megyei Pusztaegresen. Középiskolai tanulmányai a koronázóvároshoz, Székesfehérvárhoz kötik. Az ősi királyi székhely történelmén és atmoszféráján keresztül magyarságtudatot
és hazaszeretetet szív magába. Érettségi után jogot tanul a Pázmány Péter Tudományegyetemen, majd 1943ban belép a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományába. Szegeden kezdi filozófiai tanulmányait, s a római
Gergely Egyetemen, a Gregorianán fejezi be, ahol 1948-ban filozófiai licenciátust szerez. Ugyanott kezdi a teológiát is, de hamarosan Észak-Európa felé irányítják elöljárói.
A belgiumi Leuvenben szentelik pappá 1951-ben, s egy évvel
később ott fejezi be teológiai tanulmányait licenciával. A jezsuita képzést lezáró harmadik próbaévet, az ún. terciát a wales-i
St. Asaphban végzi (1952-1953). Rövid londoni plébániai szolgálat (1953-1954) után visszatér Rómába, hogy a Gregorianán
kánonjogi doktorátust szerezzen (1954-1957). Mindezt civil jogi
mester fokozattal egészíti ki Oxfordban (Honour School of Jurisprudence, 1957-1960).
1960-1966 között kánonjogot tanít a Gregorianán. Ez az időszak egybeesik a II. Vatikáni Zsinattal. Rendtársunk közvetlen
közelről követi a zsinati eseményeket, hiszen peritusi, azaz teológiai tanácsadói szerepet tölt be a tanácskozáson részt vevő
Francis William Markall salisbury-i érsek (Rhodesia) mellett.
A zsinati egyház tapasztalata, dokumentumai és a rájuk vonatkozó reflexió alapozza meg Őrsy atya teológusi és kánonjogászi
tevékenységének további irányát – egy újabb földrajzi helyváltoztatás után. 1966-ban ugyanis P. Őrsy a washingtoni Amerikai
Katolikus Egyetemre kap meghívást, egy évvel később pedig
a New York-i Fordham Egyetem kánonjog tanára lesz. 1974-ben
visszatér az Amerikai Katolikus Egyetemre, de ezzel egyidejűleg számos más észak-amerikai és európai egyetem vendég-
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professzora és meghívott előadója. 1991-től egészen
2018-ig – 97 éves koráig! – a washingtoni Georgetown
Egyetem jogi intézetében tanít kánonjogot, római jogot és jogfilozófia-történetet.
P. Őrsy László tanári, írói és lelkipásztori tevékenységének középpontjában a II. Vatikáni Zsinat tanításának megismertetése és elmélyítése állt és áll úgy
teológiai, mint egyházjogi szempontból. Könyveiben
és tanulmányaiban választ keres a zsinat utáni egyház
kihívásaira. A szerzetesi élet, az emberi jogok, a megkülönböztetés, a keresztény erkölcstan nagy kérdései,
a bűnbánat és a házasság szentségének válsága, az
egyházi tanítóhivatal és a teológus szabadságának
kapcsolata, a zsinat teológiai és kánonjogi recepciója
– megannyi téma és irány kutatásaiban.
Magyar fordításban megjelent művei közül a két
legutóbbi – Életerős zsinat (2017), A Lélek terében (2020)
– a zsinat gyakorlatba ültetésének, valamint a személyes és közösségi megkülönböztetés problémáival foglalkozik. P. Őrsy – amíg tehette – szinte minden nyáron hosszabb időt töltött Magyarországon, számos előadást,
szemináriumot, teológiai műhelyt és lelkigyakorlatot tartva. Szerénysége, közelsége és a beszélgetésekben megnyilvánuló figyelme vonzóvá tette személyét sokunk számára.
Őrsy atya munkássága nemzetközi viszonylatban jól ismert, teológusok és kánonjogászok körében egyaránt.
Az Amerikai Katolikus Teológiai Társaság 1999-ben a John Courtney Murray-díj, a Kanadai Kánonjogi Társaság
2006-ban a Jean Thorn-díj odaítélésével fejezte ki elismerését P. Őrsy iránt. Több egyetem díszdoktori fokozatot
adományozott neki (Loyola University New Orleans – 2005, Georgetown University Law School – 2007, St. Paul
University Ottawa – 2011, Sacred Heart University Fairfield – 2012, stb.). P. Őrsy Lászlóban a II. Vatikáni Zsinat utáni
egyházjog és teológia valóban világhírű művelőjét tisztelhetjük.
Személyesen 2002 óta ismerem Őrsy atyát. Nyaranta Dobogókőn találkozva vele, meglepett előbb 80, aztán
90 év utáni szellemi frissességével, világos látásmódjával, józan kritikai érvelésével és iróniájával, amelyet a számára oly kedves zsinattal szemben is alkalmazott, nem hallgatva el annak emberi és történelmi korlátait sem. Az
események, teológiai és jogi dokumentumok, teológiai irányzatok történeti beágyazottságán túl – sőt inkább
azokon belül – mindig képes volt és ma is képes keresni és meglátni a Lélek jeleit, melyeken keresztül Isten vezeti
az egyházat.
P. Őrsy jezsuita nemzedéke az intellektuális apostolkodás több kiemelkedő személyiségével ajándékozta meg
a magyar rendtartományon keresztül a Jézus Társaságát és a világegyházat. Elég csak Alszeghy Zoltánra (19151991), Nemeshegyi Péterre (1923-2020), Szilas Lászlóra (1927-2012), Weissmahr Bélára (1929-2005), Somfai Bélára
(1932-2015) vagy Szabó Ferencre gondolni (1931)… A kommunista diktatúra csak az enyhülés éveitől kezdve engedte, hogy közvetve bekapcsolódjanak a magyar egyházi élet formálásába. Legtöbbjük hatvanas, sőt hetvenes
éveiben járt – így Őrsy atya is – a vasfüggöny leomlása utáni évtizedben. Mindamellett korukat meghazudtoló
erővel és frissességgel ajánlották fel tudásukat a szabadságát visszanyerő magyar egyháznak és társadalomnak.
A felületesség és az azonnaliság mai kultúrájával szemben ez a sokat látott és próbált jezsuita nemzedék egy
másféle kultúra világából üzen, mely a szellem kitartó, gyakran aszketikus, a mélyebb megértés kereséséért időt
és energiát áldozó, sőt kemény áldozatokat vállaló magatartására épül. E magatartás legmélyén igazi keresztényi
és hivatásukhoz tartozó szerzetesi aszkézis, ima és istenkeresés rejtőzik.
Kedves Őrsy atya, köszönjük Istennek mindazt a szellemi-lelki jót, amit eddig nekünk adott Rajtad keresztül az
elmúlt évszázadban. Őrizze meg szellemi frissességedet és keresésedet, hogy még adhass, ha Ő is úgy akarja.
Isten éltessen!
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Fotók: Pásztor Péter

LELKISÉG

Segíteni a lelkeket
A dobogókői Ignáci Lelkiségi Központ égisze alatt tíz éve indult a lelkivezető- és lelkigyakorlatkísérő képzés. Kővári Magdolna szociális testvér részt vett a kezdeményezés kidolgozásában, ma
pedig a programokat szervezi. Őt kértük meg, hogy mutassa be a képzést.
Kővári Magdolna SSS

Ha megkérdezünk embereket arról, hogy szerintük mi a lelkivezetés, a legtöbben egyből lelkigondozásra, de
mindenképp valamiféle spirituális támogató, problémamegoldó jellegű kapcsolatra asszociálnak. Hogyan is lehetne tisztán és világosan megragadni a lelkivezetés lényegét?

„Mint a GPS – segít megtalálni az utat”
Mielőtt a definíciókhoz fordulnánk, talán jobban segít, ha magát a lelkivezetés tapasztalatát vesszük kiindulópontnak. Egyszer megkértük a képzésben lévőket, hogy személyes tapasztalatuk alapján fejezzék ki valamilyen
képben a lelkivezetés lényegét. Ilyen válaszokat kaptunk: „a lelkivezetés olyan, mint a GPS – segít megtalálni az
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utat”; „mint egy varázsszemüveg – látom a nem látható tartományokat”; „mint egy léghajós utazás – nem szokványos”; „a lelkivezetés találkozás a hitben”; „belső világom feltárása – közös útkeresés”; „születés”; „élő víz – teremtő
közeg”; „megmerítkezés Isten szent jelenlétében”.
Sokkal többről van tehát szó, mint szokványos segítői beszélgetésről; ez olyan kapcsolat, aminek célja az élő
Istennel való személyes találkozás és az ebben való átalakulás. A lelkivezető-képzés elméleti megközelítésének
alapját képező definíció szerint: „A lelkivezetés olyan segítség, amelyet az egyik hívő ember nyújt a másiknak,
lehetővé téve számára, hogy Isten személyesen neki szóló közlésére odafigyeljen, válaszoljon a személyesen
megszólaló Istennek, növekedjen a kapcsolat bensőségességében, és életében megvalósítsa azt, ami ebből
következik.”1
Ez a bensőséges kapcsolat Istennel azonban sohasem öncélú, vagyis nem valamilyen idillikus belső állapot
keresése, hanem ez a kapcsolat átalakulásra, növekedésre, az Isten barátságában kibomló párbeszédből fakadó
hívások életre váltására szólít. Egy másik meghatározás ezt így ragadja meg: „A lelkivezetés ajándék, karizma, szolgálat, amely során egy másik embert végigkísérhetünk az Úrban való átalakulásában, ... A lelkivezetésben Isten
megajándékozza az egyik embert, hogy segíteni tudjon egy másiknak ebben az átalakulási, megszentelődési
folyamatban, hogy a másik jobban együtt tudjon működni Istennel, Isten szerető-átalakító munkájával.”2

„Anamchara” – Ki is a lelkivezető?
Ennek a szolgálatnak a gyökerei messzire nyúlnak vissza a keresztény hagyományban, és sokfajta formájával
találkozunk az évszázadok folyamán. Ha a lelkivezető személyét szeretnénk jobban megragadni, akkor talán a
kelta hagyományhoz érdemes visszanyúlni ennek szemléltetésére. Szent Patrik és Szent Kolumbán korának kelta
egyházában az „anamchara” fontos szerepet töltött be a keresztények életében. A szó fordítása „lelki barát” lehetne, ami viszont nem egy általános értelemben vett barátságot jelentett. Az „anamchara” olyan személyt jelölt,
aki „megosztja a sátrát a másikkal”, vagyis a mély istenkapcsolatából születik egy olyan tágas és szent tér, amiben
egy másik ember képes a saját istenkapcsolatára figyelni és abban növekedni. Ez önkéntes szolgálat volt, amit
többnyire laikusok gyakoroltak, férfiak és nők egyaránt. Olyan fontosnak tartották ezt a szolgálatot, hogy nézetük
szerint akinek nem volt ilyen lelki barátja, az olyan volt, „mint a fej nélküli test.”
A lelkivezető gyakorlott a befelé figyelésben, ugyanakkor tud nyitott lenni mások tapasztalataira, melyek a
sajátjától nagyon eltérőek is lehetnek. Élnek benne a sivatagi atyák/anyák hagyományában fontosnak tartott
tulajdonságok: az éleslátás, a diakrisis, vagyis a képesség, hogy meg tudja különböztetni a másik ember szívében
történő megmozdulásokat, a türelem, az együttérzés, a határozottság, a kellő időben való szólás képessége, a
belső erő.
A lelkivezető jártas továbbá a különböző lelkiségi hagyományokban, és képes a másikat a saját hagyományában kísérni anélkül, hogy bármilyen vallási/lelkiségi gyakorlatot ráerőltetne. Ebből a mondatból fontos kiemelni
a „kísér” szót. Gyakran a lelkivezetést olyan módon is félre szokták értelmezni (és sajnos előfordulhat, hogy ez a
gyakorlatban is megjelenik), minthogyha a lelkivezetőnek kellene vezetnie a másikat valamerre, mintha a lelkivezető biztosan tudná, hogy mi az Isten akarata, illetve a másiknak mit kellene tennie. Az ilyen téves hozzáállás
igen sok kárt tud okozni.
A lelkivezetésben egyvalaki vezet, mégpedig Isten Szent Lelke. A lelkivezető csak szemlélője, tanúja vagy eszköze a Lélek munkájának a másikban. Éppen ezért sokan a „kísérő”, kísérés” szavakat preferálják ennek a szolgálatnak a megnevezésére.
A szó igazi értelmében tehát lelkivezetés akkor történik, amikor mind a két fél egészen Istenre figyel. A kísért
személy azért, hogy mélyebben bele tudjon merítkezni az Istennel való kapcsolatba. A kísérő pedig azt figyeli,
hogy Isten mit és hogyan kezdeményez a másik személyben, illetve mi akadályozza Isten munkálkodását a másikban, hogy lehetőleg minden akadályt el lehessen gördíteni a lélek és az Isten közötti közvetlen kommunikáció
útjából.
Ez a jellegzetes belső dinamika különbözteti meg lényegileg a lelkivezetést minden más segítő jellegű beszélgetéstől. A lelkivezetésben a lelkivezető, bár kívülről szemlélve az látszik, hogy a másik személyre hangolódik rá
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a figyelmével, valójában a másikra
figyelésben egészen Istennek adja
át magát, ami teljes kiüresedést
jelent minden saját elképzelésből
vagy tenni akarásból. Bibliai képpel élve olyan, mint a „Vőlegény
barátja” (vö. Jn 3,29): Krisztusnak
növekednie kell a kísért személlyel
folytatott beszélgetés terében, neki
pedig kisebbednie, mi több, teljesen el is kell tűnnie a térből, hogy
Isten maradhasson a főszereplő.
Bármilyen szépnek és egyszerűnek látszik is ez a feladat így kívülről, ezt a fajta kiüresedést távolról
sem könnyű elsajátítani, és nem is
képes rá mindenki. Azon túl, hogy
Isten személyes elhívása szükséges
ahhoz, hogy valaki lelkivezetésbe
kezdjen, az erre hivatottak alapos
képzése éppen olyan fontos.

A szükség és a válasz

William A. Barry &
William J. Connolly,
A lelkivezetés
gyakorlata. Jezsuita
Kiadó, Budapest. 2015.
26. old.
2
F. K. Nemeck & M.
T. Coombs, The Way
of Spiritual Direction.
The Liturgical Press.
Collegeville, MN. 1985.
1

Korunk egyik legnagyobb ínsége
a szellemi-spirituális éhség. Az emberek éheznek valamilyen spiritualitásra, éhezik az Istent, de sokszor a
hagyományos vallási struktúrák nyújtotta lehetőségeket már nem tartják kielégítőnek, és elindulnak keresgélni
mindenfelé.
Keresztény hagyományunknak ott van a két évezredes gazdagsága megannyi lelkiségi formával, és sokszor
nincs, aki ezt a bőséges „eledelt” a keresők számára elérhető és kívánatos formában felkínálja. És általánosnak
mondható gyakorló keresztény körökben is a „nincs emberem” tapasztalat: nincs, aki „anamchara” módjára mellém szegődne keresésemben.
Ezzel az ínséggel szembesülve született meg a lelkivezető- és lelkigyakorlat-kísérő képzés gondolata az Ignáci Lelkiségi Központ égisze alatt 2011-ben, tíz évvel ezelőtt, hogy elméletileg megalapozott, széles nemzetközi
tapasztalatokat magába ölelő programot hozzon létre, amely szakmailag színvonalas képzést kínál mind a folyamatos lelkivezetés, mind a lelkigyakorlat-kísérés terén. Az ebből kifejlődött képzés keresztény teológiai alapokon
áll, az egyház kétezer éves lelkiségi hagyományaiból merít, és ökumenéra törekszik. Megközelítési módjában az
ignáci lelkiségre épít. A Szent Ignác-i lelkigyakorlatok megtapasztalásából indul ki, elvezet az ilyen lelkigyakorlatok kísérésének elsajátításához, majd erre építve bevezet a folyamatos lelkivezetés szolgálatába. Emellett kitekintést nyújt más lelkiségi hagyományokba és imamódokba, hogy ezáltal a képzést elvégző lelkivezetők bármilyen
lelkiségi háttérből érkező személy kísérésére képessé váljanak.
Az eltelt tíz év alatt hat évfolyam vett részt a képzésben, papok, szerzetesek, laikusok, más felekezetűek, lelkészek, az országon belüliek és a határokon túlról. Szolgálatuk sokféle formában sok irányba szerteágazik, de
egyvalami közös bennük, a lelkület, amellyel ezt a szolgálatot végzik, és amit gyönyörűen összefoglal egyikük
vallomása: „Üresen, eszköztelenül, megtörtségemben gyökerezve átadni önmagam Krisztusnak, és hármasban,
mindenben azt keresni, amit Ő valósnak tart, jónak lát, szépnek mond.”.
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Idén is volt Márton
Áron-imatúra, melyen
a marosvásárhelyi
jezsuiták közül Jakabos
Barnabás, Mihalkov
Ferenc és András Csaba
is részt vett

Gyalogolj
és imádkozz!
Húsz évvel ezelőtt, 2001-ben egy kedves barátom biztatására indultam el az erdélyi Márton
Áron-imatúrára, persze úgy, hogy fogalmam sem volt, mire is vállalkozom. A gyaloglás és imádkozás kombinációja azonban izgalmasan hangzott.
Szokol Réka

A Márton Áron-imatúrát a kilencvenes évek végén szervezte meg Gyurás István jezsuita atya. Szeretett volna
segíteni az embereknek abban, hogy megtanuljanak imádkozni, olyanoknak is, akik nem tapasztaltak a lelki élet
terén, de vágyakoznak kapcsolatba kerülni Istennel. Úgy gondolta, számukra egészen kiváló módszer a természetben való barangolás és a csendes elmélkedések, lelki beszélgetések ötvözése.
Az imatúra tulajdonképpen lelkigyakorlatos keretek között működött, de nem elvonultan, egy szoba csendjében és magányában végeztük a Szent Ignác-i lelkigyakorlatot, hanem a természetben, egy csoport részeként.
A környezet az elmélyülést, szemlélődést segítette, a csoport megtartott és tanított. A mozgást, túrázást napi
három-négy imaalkalom váltotta, és minden nap volt személyes beszélgetés, melynek során az imatapasztalatokat, lelki élményeket lehetett megosztani. Minden csoportnak volt ugyanis egy kísérője, aki segített a napi
imagyakorlatok elvégzésében, és meghallgatta mindenki lelki élményeit, nehézségeit.
Nyolc napig tartó imádságos zarándoklat után az ember már nem teljesen ugyanolyan. Megtanul imádkozni –
nem csupán megszólítani Istent, hanem meg is hallgatni Őt. Sokak életében hozott sorsdöntő fordulatot az imatúra, és többen ébredtek rá az imádságos gyaloglás közben, hogy papi vagy szerzetesi életre hívja őket az Isten.
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Eucharisztia:
a közösség szentsége
A koronavírus-járvány miatt tavalyról idén szeptemberre halasztott Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus ihlette Koronai Zoltán SJ Eucharisztia – A barátság szentsége című, 2020-ban a Jezsuita Kiadónál megjelent könyvét. Az alábbiakban a kötetből részletet idézünk az oltáriszentség
közösségi vonatkozásáról.

Jézus életének középpontja a húsvéti esemény, ekkor kerül sorra az Eucharisztia alapítása is. Ha az Eucharisztia-alapítás közösségi dimenziójára nézünk, akkor azt látjuk, hogy átöleli a múlt, a jelen és a jövő emberiségét.
Jézus a zsidó húsvét ünnepét, annak szertartásait választotta és alakította át, amikor az Eucharisztiát megalapította. Ilyen értelemben az Eucharisztiába belefoglalta népe történelmét, vallási hagyományait. Nem kreált valami
teljesen újat, hanem a korábbiakra építve járt el. Jézus nem a forradalmárok a „múltat végkép eltörölni” mentalitásával cselekszik, hanem integrálja a múltat, ősei hagyományait, Istennel megélt tapasztalatait. Jézus zsidó
ember, és e konkrét nép szokásaiba ülteti és fejezi ki azt, ami meghaladja e nép kereteit, és az egész emberiség
egységének szentségévé válik.
Tudatosan kötötte össze önmagát előző generációk sokaságával, akik a húsvétot mint a zsidó nép szabadulását
ünnepelték. Sőt még tovább mehetünk: Jézus e konkrét vallási közösséghez való kapcsolódása révén valamilyen
formában integrálja önmagában az egész emberiség vallási hagyományait is, kapcsolatban van minden emberrel, aki a történelem kezdetei óta kereste az Istent.
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Jelen
Természetesen itt a jelen valósága is: „Vegyétek és egyétek!” Ti, a tanítványok. A tizenkettő,
akiket Jézus évekig formált. Az utolsó vacsora meghitt, bensőséges közösségi hangulatban
zajlik. A felszólítás: „egyétek”, illetve „igyátok”, minden tanítványra vonatkozik. Együtt hallgatják Jézus szavait és együtt veszik magukhoz az ő testét és vérét. Együtt cselekszenek, mégis
megmaradnak önállóan gondolkodó, kérdező, olykor vívódó személyeknek. A Jézus körüli
tanítványi egység nem monolit tömb, ahol feloldódik az egyén. Az apostolok neve és személyes kérdéseik, különböző magatartásuk világosan elkülöníthető az evangéliumi elbeszélésekben. A Jézus testében és vérében való részesülés nem vette el a szabadságukat sem.
Erkölcsi értelemben sem automatikus, és nem is azonnali a következmény. Az apostolok nem
lettek azonnal hősökké. Sőt még ezen az éjszakán is arról fognak vitatkozni a tanítványok,
hogy ki a legnagyobb közülük (vö. Lk 22,24–27). Néhány óra múlva Júdás elárulja, Péter pedig
megtagadja Jézust, a többiek pedig János kivételével szanaszét futnak. Egészen megdöbbentő, hogy az evangéliumok elbeszélései mennyire nem idealizálják az apostolokat, hanem
nagyon is gyarló embereknek mutatják be őket. Joggal mondható, hogy az ősegyház eucharisztikus teológiájának egyik alapvető iránya volt, hogy az eucharisztiát mint a bűnösökkel
való lakomát tekintették.
Hozzá kell ugyanakkor tenni, hogy a tanítványok története nem ért itt véget, pünkösd után
ők válnak a keresztény közösség oszlopaivá, valódi hősökké, akik vértanúként adták életüket Krisztusért. Mindez
elképzelhetetlen lett volna ezen este nélkül. Hosszabb távon éppen ez a történés alakította át őket.

Múlt
Külön figyelmet érdemel a szövetségkötés témája. Jézus új szövetségről beszél: „Az én vérem az új szövetségé”.
Itt megint megjelenik a múlt. Mert kapcsolódik ahhoz a szövetséghez, amit Isten Mózes által kötött a néppel (Kiv
24,1–18), valamint a próféták által közvetített új szövetség ígéretéhez is kötődik (vö. Jer 31,31). Ugyanakkor ettől
a pillanattól kezdve új szövetség jön létre. A szövetség partnere minden alkalommal egy közösség – először
Izrael népe, most pedig az apostolok („értetek adatik”), akik tizenketten vannak, mintegy az új Izrael. A szövetség
ugyanakkor kitágul azok felé is, akik nincsenek jelen ezen a vacsorán. Jézus vére „sokakért” fog kiontatni (vö. Mt
26,28). Jézus ezzel a szövetséggel újjáalkotja Isten népét. Új nép születik, az újszövetségi nép. Itt a gyökere annak
a meggyőződésnek, hogy az Eucharisztiából születik az Egyház.

Jövő
A harmadik dimenzió, ami ott van ezen az estén, a jövő: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Ez a megbízatás kifejezi Jézus szándékát, hogy tanítványai az idők végéig emlékezzenek arra, amit tett, sőt cselekedjék „ezt”.
Jézus itt előre tekint, szándékában már ott van a jövő minden kereszténye, sőt minden ember, aki titokzatos
módon részesül e cselekedet gyümölcseiből. Érdemes rácsodálkozni arra a bizalomra is, ahogy Jézus rábízza a
tanítványaira az Eucharisztiát, önnön magát és azt a módot is, ahogy később ünnepelni fogják. Jézus nem adott
részletekbe menő utasítást, hogy miképp kell végezniük ezt a cselekvést. Hatalmas nagyvonalúság ez a részéről,
bizalom, hogy tanítványai fognak tudni hallgatni a Szentlélekre, aki ebben a vonatkozásban is elvezeti őket a
teljességre. Az Eucharisztiát Jézus az Egyházára bízza, egy közösség kapja a megbízatást a jövőre vonatkozóan.
Sőt ezen az éjszakán megjelenik az örökkévalóság dimenziója is: „Mostantól nem iszom a szőlőnek ebből a
terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom veletek Atyám országában” (Mt 26,29). Az Atya végső, beteljesedett országában a mennyei lakoma várja Jézust és a tanítványokat. Az új bort, ami az öröm és boldogság
szimbóluma, együtt fogják inni. Ezen az éjszakán Jézus azért imádkozik, hogy azok is, akik a tanítványai szavára
majd hinni fognak benne, szintén ott legyenek vele és lássák dicsőségét (vö. Jn 17,24).
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A cigánymisszió
egy éve Arlón
A Belügyminisztérium Felzárkózó Települések programjában a jezsuiták vállalták a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Arló pártfogását. A helyi Jelenlét-program immár egy éve indult. Ennyi idő
alatt alatt nem lehet virágzó települést varázsolni, ám a célig a maratonfutó is lépésekben halad.
Jelenlétünk eddigi fontosabb momentumai.
Pásztor Péter

Párbeszéd Háza-filmklub
vendégekkel
A pesti Párbeszéd Háza kitelepült az arlói
művelődési házba. A kultúresten nemcsak a
filmek rendezőjével találkozhattak a résztvevők,
hanem Kaláka-koncerten is részt vehettek.

2020. nyár

Cigány tánc és kultúra
Bari József munkatársunk hetente
cigány kultúra- és táncoktatást
tart a fiatal lányoknak.

2020. ősz

2021. tél

Diagnózis és cselekvési terv
Szemészeti szűrés
Bekapcsolódtunk a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat szemészeti
programjába, melynek keretében
500 arlói óvodás és iskolás gyerek
szűrése után hatvanan kaptak
ingyenes szemüveget.
A helyi intézményekkel és családokkal felvett interjúk alapján
elkészítettük a diagnózist, amely a
cselekvési tervünket alapozta meg.
Programunk kisgyermekkori fejlesztésre, a higiéniai körülmények
javítására, oktatási, foglalkoztatási,
lakhatási, gazdasági és közösségi
területekre összpontosít.
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Cipősdoboz-akció karácsonyra
Minden arlói óvodás gyermek
kapott karácsonyi ajándékot.
A gyűjtésben és az átadásban nagy
segítséget jelentett a jezsuita
közösségek közreműködése.

Családmentori szolgálat

Együttműködés Arlón

Hét új helyi munkatársunk közreműködésével elindult a máltai „első 1000
nap” módszertanát követő programunk. Mentoraink a fogantatástól
az óvodáskorig kísérik és segítik a
családokat.

Kezdeményezésünkre a polgármesteri
hivatal havonta egyeztetést tart az
állami, önkormányzati, civil és egyházi
segítő szolgálatokkal.
Jelenlét Ház
Lassan befejeződik a Jezsuita
Jelenlét Ház felújítása a falu központjában. Az épületben közösségi
programokat, egyéni segítségnyújtást biztosítunk, és kialakítjuk
a programirodát. Emellett játszószoba, mosókonyha és közösségi
fürdőszoba is rendelkezésre áll.
Erzsébet-tábor Zánkán

Iskolai jelenlét
Négy kollégánk vállalt óraadói,
illetve önkéntes munkát az általános
iskolában. Testnevelést, ének-zenét,
informatikát tanítottak. Ezáltal
jobban megismertük a gyerekeket és
a családokat.

2020. tavasz

Kiskert-program
Felhívásunkra 29
család ásta fel a
kertjét veteményesnek. Őket
vetőmaggal és
palántákkal segítettük. Emellett
elindult a kiskertek
virágosítása is.

Tizennégy arlói fiatallal öt napot töltöttünk el a Balaton partján. Voltunk zenei
foglalkozáson, íjászkodtunk, trambulinoztunk, pingpongoztunk, csocsóztunk,
tollasoztunk, röplabdáztunk, és az
Erzsébet-tábor kalandparkját is kipróbáltuk. A legjobb programnak azonban
a sárkányhajózás és a fürdőzés bizonyult
a Balatonban.

2021. nyár

Szimfónia-program és -tábor

Lakhatási-életveszély elhárítás

Négy zenetanár tanított ötven gyereket
heti kétszer. Induláskor gitárt, furulyát,
dorombot, cayont lehetett választani.
A járványidőszakban online folytattuk
az oktatást. A féléves munkát nyáron
egyhetes zenei tábor zárta, ahol a
diákok koncerten mutatták be megszerzett tudásukat.

Bekapcsolódtunk a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat tetőfelújítási
programjába, melyen belül a harmadik életveszélyes ház tetőcseréjét
kezdjük meg. A munkát a segített
családok tagjaival együtt végezzük,
szakember irányítása mellett.
Együtt az óvodában
Iskolaelőkészítő programunkban munkatársaink és önkénteseink tartanak készségfejlesztő foglalkozásokat az óvodában.
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Oázis –
Az Éltető találkozásokért
Már a járvány elején megfogalmaztam: egy dolog lenne igazán ijesztő az idő előrehaladtával, ha
nem változna semmi az életemben… A helyzet változásra hív, és a Ki vagyok én? helyett előtérbe
helyezi azt a kérdést: Kihez tartozom? Az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat intézményvezetője arról, hogy a Covid mennyiben befolyásolta a munkájukat.
Kovács Éva

Ahogy a forrásból csörgedező ér kiteljesedik és egyre nagyobb folyamba torkollik, Krisztus által úgy kapcsolódhatunk mi is az éltető és mozgásban lévő Forráshoz. Kapcsolataink elevenségüknél fogva mint kiteljesedő,
hömpölygő víztömeg kisebb-nagyobb hullámokban táncolnak vagy éppen botladoznak. A világjárvány okozta
hullámok viharos és dühöngő módon vernek. Adott ponton mást nem tehetünk, mint ráfekszünk a hullámokra,
vagy máskor intenzív karcsapással megküzdünk velük. A ritmus tanulható! Amikor pedig elborít a víz, vagy a vízfenék aljára süllyedünk, jól jön a kísérő. A lelki egészség (mentálhigiéné) is hasonlóan „működik”: nem a betegség
hiánya, hanem belső folyamategyensúly, fenntartása folyamatosan történik.

Távkísérés járvány idején
A világjárvány idején az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat gyorsan és rugalmasan reagált a váratlan szükségletre, és egy hét alatt átállt a távkísérésre. A Skype és a telefon könnyebb elérhetőséget biztosít
a határon túli magyarok, a vidékiek és a mozgásukban akadályozott személyek számára. Mindez az önkéntes
szakértő munkatársaink személyes hivatása és egymás iránti elköteleződése nélkül nem ment volna: közösségi
lelkületünk mindennapi forrásunk. Lendületesen bővülő munkatársi csapatunk modellértékű szakmai, szerzetesi
összefogásában és az önkéntesség kultúrájának megvalósításában egyaránt. Szolgálatunk továbbra is anonim
módon, térítésmentesen és várólista nélkül érhető el.
Kiemelkedő mutatókat láthattunk 2021 év első félévében, amikor személyes és távkísérés útján, valamint egyéb
csoportalkalmak keretében 348 személlyel találkoztunk mindösszesen 992 alkalommal. (Összehasonlításképpen:
az eddigi legerősebb terheltségű elmúlt két évben, 2019-ben és 2020-ban évente 1100 körüli találkozásról számolhattunk be.) Az Oázis az év során csak augusztusban van hosszabb ideig zárva. A nyári szabadságolások
idején azt is megtapasztaljuk, hogy a hasonló kompetenciával működő segítő helyek is hozzánk irányítják az
őket felkeresőket, és biztos pontot nyújtunk azoknak, akik pszichoterápiába vagy pszichiáterhez járnak, de saját
szakemberük szabadságát tölti. Közben tovább csökkent azon helyek száma, ahol térítésmentesen és várakozási
idő nélkül lehet szakmai segítséget kapni a lelki egészség támogatására. Ismét egyre több 18 év alatti személy
keres meg minket, akiket egyből tovább kell irányítanunk, miközben egy súlyosan szorongó fiatalnak akár fél évet
is várakoznia szükséges, hogy tb-alapon ellátást kapjon.
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Nőtt a szorongás
A járvány elején tudatosan tértünk
vissza a Forráshoz, és közösségi szinten is teret és időt biztosítottunk Istennek. Közben arra hívtuk a minket
felkeresőket, hogy ők is alakítsanak
ki „oázist” önmagukban és az otthonukban, ezzel is elősegítve a hozzáférést a belső erőforrásokhoz. Közben az Oázis mottója is formálódott:
Oázis – Az Éltető találkozásokért.
Az Oázis anonim statisztikája szerint a járvány három magyarországi
hullámának időszakában a minket
felkeresők között a szorongás nőtt
leginkább, de a depresszió és a
gyász terén is emelkedő arányokat
tapasztalunk.
Szorongás:
25,35% – 27,25% – 29,53%
Depresszió:
6,45% – 9,92% – 9,53%
Gyász:
9,22% – 9,92% – 10,93%
Csökkentek viszont a hittel kapcsolatos kérdésekkel és a magánnyal összefüggő megkeresések.
Hittel kapcsolatos kérdések: 47,62% – 37,23% – 34,6%
Magány: 19,9% – 14,45% – 12,66%.
Szemléletes a klinikai szakpszichológus és OH-kártya tanár Németh Lóránd megfigyelése: a pandémia elején a szakemberek a trauma workshopot tartották előnyben, a másodiknál a stresszműhelyt, a harmadik hullámban a kapcsolatok témájút preferálták. Németh Lóránd szerint ez a folyamat tükrözheti azt is, milyen nehézségekkel keresték fel a
kollégákat, továbbá mutathatja a segítő szakemberek önismeretében zajló egyéni folyamatokat és érzelmi állapotokat.

Fókuszolással a stressz ellen
Új profilunk a fókuszolás. A fókuszolás azért is megtartó erejű, mert a stresszt nem elég gondolati szinten kezelni. Ha a testben nem történik változás, pszichés feszültséggé válhat és fordítva. A fókuszoló kapcsolódni képes
önmagához (belső koordinátarendszerként támogatja a személyt testi – érzelmi – gondolati szintű párbeszédében), és ahhoz a valósághoz, akinek Isten teremtette. A rendszeresen fókuszolók kapcsolatai teljesebbé és
rugalmasabbá válhatnak, miközben megerősítő légkör formálódik körülöttük.
A hivatalos fókuszképzés a Magyar Szomato-pszichoterápiás Intézetben zajlik, melynek keretében 2021-ben
11 munkatársunk fókusztrénerként végzett. A fókuszolás az Oázisban nemcsak önálló kísérés és csoportmunka
keretében érhető el a minket felkeresők számára, de szakmai működésünkre, segítői létmódunkra és szervezeti
kultúránkra is hat. Személyes gyengeségünk elfogadásával és elfogadhatóságával nyitottabbak és elfogadóbbak
maradunk a minket felkeresők felé. 2021 őszén az eredeti Gendlin-i Változások (fókusz)csoportot is elindítjuk.
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„Mindszenty kellemetlen,
Kerkai veszélyes”
Ősszel kezdődő doktori tanulmányaim során a KALOT-alapító Kerkai Jenő SJ életművét fogom
kutatni a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a XX. század
e nagyszerű jezsuitájának tevékenysége – és ahogy eddig megismertem, úgy gondolom, életszentsége – ismertebbé váljon. Szociális elkötelezettsége példa lehet számunkra is.
Koronkai Zoltán SJ

Nyolcvan éve, 1941. augusztus 15-én tette le ünnepélyes fogadalmát a jezsuita rendben Kerkai Jenő,
Magyarország történetének legnagyobb agrárifjúsági
mozgalma, a KALOT (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete) alapítója. Innsbrucki teológiai tanulmányait befejezve Kerkai a szegedi szemináriumban lett teológiai tanár és prefektus, s emellett
először csak hétvégente tudott azzal foglalkozni, amire
évek óta készült: a parasztifjúság felemelésével.
1935 nyarán a friss diplomás Farkas Györgyöt és a világcsavargásból hazatért Ugrin Józsefet azzal szólította
meg, hogy: „Jöjjenek, segítsenek felemelni a magyar népet”. Ők lettek az első munkatársai. Először lelkigyakorlatot adott nekik, majd együtt álmodták meg a KALOT
cselekvési tervét és jelszavait: „Krisztusibb embert! Műveltebb falut! Életerős népet! Önérzetes magyart!”

Népfőiskola dán mintára
A KALOT nem maradt pusztán jámborsági egyesület.
Fontosnak tartották a mezőgazdasági és az általános
műveltség fejlesztését – ebből a törekvésből nőtt ki
később dán mintára húsz KALOT-népfőiskola. A testület síkra szállt a mezőgazdasági bérmunkásokat megillető egyéni és családi bérezésért. A hárommillió koldus
országában a KALOT a földosztást tekintette hosszú
távú célnak, és népfőiskoláiban az önálló gazdálkodás-
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ra készítette fel a parasztfiatalokat.
Negyedik fő jellemzője a Szent István-i állameszme és a népi hagyományok ápolása volt, ami ellenpontot képzett az akkoriban erősödő
német orientációval szemben.
A mozgalom vezetőképző tanfolyamai révén a vidéki agrárifjúság valóban öntudatra ébredt.
A képzésből hazatért legények
önszerveződő csoportokat hoztak
létre, amelyek a helyi plébánosok
támogatását élvezték, de a gyakorlati és szervezési munkát a fiatalok
öntevékenyen folytatták. Az 1938as Eucharisztikus Világkongres�szuson már tízezer KALOT-legény
vett részt, 1940 végére a KALOT
már majd’ 300 vezetőképző tanfolyamot szervezett, közel 20 ezer
parasztlegényt képzett ki, és 3500
faluba jutott el.
A KALOT-ot a II. világháború előtti katolikus elit többnyire túl radikálisnak tartotta, a háború után viszont a hatalomra törő kommunisták szemében „fasiszta”, így betiltandó szervezet lett. Apor Vilmos győri és Mindszenty József veszprémi püspök kivételével a püspöki kar először fenntartásokkal tekintett a földosztást is kilátásba helyező KALOT-ra, hiszen akkoriban
az egyik legnagyobb földbirtokos az egyház volt. Egy alkalommal például, amikor Kerkai a KALOT-fiatalokkal
felkereste Serédi Jusztinián hercegprímást, s beszámolt neki a népfőiskolákról és további terveikről, a prímás
megrökönyödve mondta: „De páter, ez kész kommunizmus…”. XII. Piusz pápa viszont lelkesen támogatta a KALOT-ot, hasonlóképpen Teleki Pál miniszterelnök, így végül a püspöki kar is kénytelen volt elismerően nyilatkozni
a mozgalomról.

A nyilasok és kommunisták ellenfele
A háború után viszont a kommunista sajtó a KALOT-ot mint fasiszta szervezetet bélyegezte meg. Hiába, hogy
vidéken a KALOT volt a nyilasok legnagyobb ellenfele, és ahol erős helyi csoportjai voltak, ott a Volksbund sem
rúgott labdába. Nem véletlen, hogy a nyilas hatalomátvétel után a mozgalom vezetőit letartóztatás fenyegette.
1946 nyarán Rajk László kommunista belügyminiszter mégis betiltotta a KALOT-ot. Az sem számított, hogy a
háború után a KALOT nem folytatott kifejezetten konfrontatív politikát a kommunistákkal szemben, sőt tárgyalásokra törekedtek – ami miatt a mozgalom konfliktusba is keveredett Mindszenty József hercegprímással. A betiltás mögött az állhatott, hogy a mozgalom politikailag is számottevő tényezővé vált, s a parasztság meghódítását
is célul kitűző Kommunista Párt konkurenciának tekintette.
A KALOT feloszlatása után Kerkai Jenő Falumanréza néven lelkigyakorlatos mozgalmat szervezett, amelyen
évente több mint tízezer parasztfiú vett részt. Egyik célja volt, hogy felvértezze az agrárifjúságot az ateista propagandával szemben. Szociális központot is szervezett, amely összegyűjtötte a szociális témáról szóló külföldi
folyóiratokat, és a magyar egyházi vezetés számára kivonatolta őket. Kerkai az egyik fő szellemi támogatója volt
a Demokrata Néppártnak is (a mai KDNP elődje), amely az 1947-es választásokra a Magyar Kommunista Párt legnagyobb ellenfelévé nőtte ki magát.
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Nem véletlenül mondta Rákosi Mátyás: „Mindszenty kellemetlen, Kerkai veszélyes.” 1970. november 8-án bekövetkezett haláláig valóban így tekintett Kerkai Jenőre a rendszer.
1949 februárjában letartóztatták, kilenc és fél évet ült börtönben, ahol rendszeresen bántalmazták. Fél szemére vakon,
meggyűrt idegrendszerrel szabadult 1959-ben. Ezután évekig gyári munkás volt Dunaharasztiban, majd favágó és segédkertész Püspökszentlászlón, de itt is veszélyesnek ítélték,
ezért Pannonhalmára internálták. Még ott, az idősek otthonában is megfigyelés alatt tartották.
Kerkai Jenő tudatosan vállalta az üldöztetés sorsát. Többször is elmenekülhetett volna az országból, barátai is igyekeztek rábeszélni erre. Még a jezsuita generális is ezt tanácsolta neki. Mégis maradt Magyarországon. Meggyőződése
volt, hogy hivatásához tartozik nemcsak az, hogy dolgozzon a nép felemelkedéséért, de az is, hogy osztozzon a
sorsában. Börtönéveire mint „ajándékra” tekintett; „hiszek
a szenvedés erejében” – írta egyik feljegyzésében. A duharaszti hajógyárban pedig azzal a lelkülettel végzett kemény
fizikai munkát, hogy ez által részesedjen a munkás magyar
nép sorsában.

Imádságból született mozgalom
A KALOT történetéről már számos kutatás jelent meg, de kevéssé ismert, hogy a mozgalom menyire mélyen
Kerkai Jenő imádságból született. Rendtársának, Hegyi Jánosnak mondta el egy alkalommal, hogy a mozgalom
terve egy Szent Ignác-i lelkigyakorlat során fogant meg benne, amikor Jézus születését szemlélte. Kerkai nagyon imádságos jezsuita volt, aki rendkívül pörgő apostoli élete közepette is tudott időt szakítani a mindennapi
imára. Rendtársai megfigyelték, hogy bármily későn tért haza, hajnalban már a térdeplőjén imádkozott. Munkatársa, Takáts Ágoston szerint éves nyolcnapos lelkigyakorlatai nemcsak lelki életének megújulását jelentették,
hanem új apostoli impulzusokat is hoztak. Munkatársai is lelkigyakorlatokat végeztek, így elmondható, hogy a
KALOT-program is tulajdonképpen a lelkigyakorlatokból nőtt ki.
Hangsúlyos volt Kerkai életében a közbenjáró ima fontossága is. A mozgalomért imádkozókat „harmadik had
oszlop”-nak nevezte. Rendszeresen felkereste a szemlélődő szerzeteseket, mint a karmelitákat vagy a Halász
Piusz-féle reform-ciszterci közösséget és a kórházak betegeit, hogy imáikat kérje. Mélységes hittel nézett az eseményekre. „Benne vagyunk a Gondviselés tervében” – volt kedvenc mondása.
Kerkai Jenő 2003-ban posztumusz Magyar Örökség-díjban részesült, s valóban ott a helye a magyar Pantheonban. Számosan, akik közelről ismerték, szentként tekintettek rá. Ezzel a meggyőződéssel volt elöljárója, Kollár
Ferenc provinciális is, aki temetésekor így imádkozott: „Egy szenvedő testvért elvesztettünk, egy tehetetlen bénult atyát eltemettünk, de reméljük, hogy egy imádkozva közbenjáró testvért kaptunk a mennyben, és egy erős
hatalmas pártfogót kapott a népünk.”
Még évekkel a rendszerváltás előtt egyik első munkatársa, Ugrin József így vallott róla: „Sok nagyszerű tulajdonsága, adottsága között három kiválóság emeli őt az átlagember fölé: vasakarat, nagyszerű szervezőképesség
és életszentség! E hármasság teszi őt történelmi parasztvezérré és szentté. Róla könyveket fognak írni, mihelyt az
emberi önzés, részlehajlás és előítélet le fog csillapodni körülötte.”
Ezek a hullámok már lecsillapodtak, manapság inkább az elfelejtés veszélyezteti Kerkai Jenő örökségét. Néhány könyv már megjelent vele kapcsolatban, de az életét és lelkiségét bemutató alaposabb kötet még várat
magára. A magam részéről doktori tanulmányaimmal e hiány pótlásában szeretnék segíteni.
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„MIT ADTAK NEKÜNK A JEZSUITÁK?”
Keresse a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya új kiadványait!

SZEMÉLYISÉGEK, TÖRTÉNETEK,
MÉRFÖLDKÖVEK
Gazdagon illusztrált történelmi
áttekintés a magyarországi
jezsuitákról
Kedvezményes áron megvásárolható
a Jezsuita Kiadó könyvesboltjában
(a pesti Jézus Szíve-templomban)
és webshopjában

VERSENGÉS, STRATÉGIA,
LELKISÉG
Társasjáték Szent Ignáccal
Együttműködésben
a Múlt-kor történelmi
magazinnal
Megrendelhető
a Jezsuita Kiadónál

További információ: jezsuitakiado.hu

Urunk, Te látsz minket,
elképzeléseinket, álmainkat, terveinket,
erőfeszítéseinket, melyekről azt gondoljuk, Neked tetszők.
Segíts, hogy egyre inkább a Te szemeddel lássuk a világot,
egymást és magunkat!
A Te irgalmas és szerető szemeddel,
amely megszabadít bennünket a méricskéléstől, a szégyentől.
Amely szabad és alázatos emberré formál minket,
akik nem kényszerből vagy megszokásból,
hanem odaadásból és szeretetből cselekszenek
nem a maguk, hanem a Te dicsőségedre!
Amen
Jancsó Árpád SJ

