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Mikor kapta a papi hi
vatását? Mindig is pap
szeretett volna lenni?

Akkor megerősítette pa
pi szándékát?

Miért épp hozzájuk?
Ismert valakit kiizű

lük?

Zugligeten, a Manré
zában volt a jezsuita
noviciátus. Hogyan él
tek ott?

Jálics Ferenccel
Jálics Ferenc 1927. november 16-án született Budapesten. tízgyermekes
családban. Érettségi után belépett a jezsuita rendbe. A két év noviciátust
követően tanulmányait küljöldön folytatta. 1959-ben Dél-Amerikában,
Buenos Airesben pappá szentelték. Ugyanitt dogmatikát ésfundamentális
teológiát tanított. 1979 óta Németországban él. Lelkigyakorlatainak, me
lyeken a résztvevőket a szemlélődő imára tanítja, óriási a hatása. Évről

évre Magyarországon is vezet kurzusokat.

Papi hivatást elég korán, már gyermekkoromban éreztem, apám azon
ban azt akarta, hogy katonaiskolába menjek. Ö az első világháborúban
hivatásos huszárszázados volt, és a második háborúban is bevonult.
Az volt a meggyőződése, hogy a legjobb nevelés mégiscsak a katonai
nevelés. De más oka is volt, hogy a katonai pálya felé irányított. Tízen
voltunk testvérek, és a többiekre is gondolnia kellett. Azt mondta, ha
katonaiskolába lépsz, akkor eggyel több gyermeket tudok taníttatni.
Ha majd nagyobb leszel, és még mindig pap akarsz lenni, akkor me
hetsz. Beleegyeztem, így kilenc éves koromban katonaiskolába kerül
tem, először Kőszegen, azután Marosvásárhelyen. Tizenhét éves vol
tam, amikor a háború véget ért, és ezzel - nagy örömömre - katonai
pályafutásom is befejeződött.

A háború utolsó évében Németországba rendeltek, és amikor véget
ért a háborús menekült lettem. Egy évig várakoztam, hogy hazajö
hessek, közben sokat jártam a szabadban, gyönyörű erdőkben, és a
természet szépségét látva föléledt bennem gyermekkori papi hiva
tásom. Hazajöttem, befejeztem tanulmányaimat, és érettségi után
beléptem a jezsuitákhoz.

Bár gyermekkorunkban templomba jártunk, sokat ministráltunk,
nem rendelkeztem mély vallási ismerettel. Anyámtól tudakozód
tam, hogyan lehet pappá válni. Azt válaszolta, lehetek világi vagy
szerzetes pap. Fogalmam sem volt, mi a különbség. A szerzetesek
olyanok, mint a jezsuiták vagy a ferencesek - mondta. Ezek mind
katolikusok? Ezt kérdeztem. Anyám annak idején a Mikszáth téri
Sacre Coeur apácákhoz járt, akikkel a kapcsolata később is megma
radt. Például könyveket kapott tőlük, főleg jezsuita szentek életéről.

Nekem megtetszett, ezért mentem a jezsuitákhoz.

Szigorú noviciátus volt. Két évig nem mehettünk ki, még vakációra
sem. A két évfolyamon közel negyvenen voltunk novíciusok, de élt
a Manrézában több jezsuita atya is. Naponta két órát dolgoztunk a
konyhában vagy a kertben, előadások voltak, litániák, olvasmá-
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Szülei és testvérei ho
gyan élték ezt meg?

Nehéz lehetett Magyar
országtói elszakadni.

1956-ban DéI-Ameri
kába, egy egészen más
világba került. Mi
lyennek találta?

nyok, pontos napirend szerint beosztva. Némi latint is tanultunk.
A Manrézában végeztem el az első harrnincnapos lelkigyakorlato
mat. Novíciusmesteriink P. Kovács Jenő két éve halt meg, 95 éves
korában. A szétszóratást követően a Széher úti kórházban volt ker
tész, onnan nyugdíjazták. Kijárt Máriaremetére segíteni, azután
egészen odaköltözött, gyóntatott és misézett.

Éppen két éve voltam a noviciátusban, amikor elvették a sze
gedi teológiánkat, kezdetét vette Mindszenty üldözése, a Kalot
zaklatása. A helyzet egyre rosszabbodott. Ekkor a generális atya
Rómából fölhívást intézett hozzánk, hogyatanulmányainkat kűl

földön fejezzük be. Nekem is döntenem kellett, megyek-e vagy
maradok. 1949 augusztusában hagytam el Magyarországot.

Nehéz volt átlátni a helyzetet, de azt tudták, hogy idehaza kilátás
talan a jövőm. Nekik sem volt könnyű. Apámnak földbirtoka volt
Gyálon, ezt elvették tőle; és volt még kilenc testvérem. Szüleim
mégis úgy gondolták, majdcsak meglesznek valahogy itthon. Apám
azonban egy évvel azután, hogy külföldre mentem, meghalt. Ha
mis váddal elítélték, s bár több hónapos fogvatartás után fölmen
tették, nem engedték haza. Bevitték az Andrássy út 60-ba, és ott
megmérgezték. A háború utolsó éveiben őt is behívták, s mivel
frontszolgálatra már öreg volt, levente-parancsnok lett. Dabason
végzett irodai munkát. A háború után azzal vádolták, hogy hazafi
asan és vallásosan nevelte a fiatalságot. Nem tudjuk pontosan, mi
történt az Andrássy út 60-ban, ötvenöt éves volt akkor, és tökélete
sen egészséges. Két hét telt el, mikor egy szombati napon, ebéd
után elengedték. Húsz perc múlva összeesett az utcán. Alig tudott
a legközelebbi ismerőshöz elvánszorogni. Döntően nem javult az
állapota, és rövidesen meghalt. Az orvosok elmondták anyámnak,
több ilyen eset volt, üvegport raktak az ételébe, és az néhány hónap
alatt tönkretette a veséjét.

Beláttuk, hogy Magyarországon sokkal nehezebb lett volna. Hely
zetünk nem a szokványos kivándorló magyaroké volt, akik úgy
érkeztek meg egy idegen országba, hogy nem volt senkijük és sem
mijük. Nekünk megvolt az anyagi biztonságunk, és a tanulási lehe
tőségünk. Ez igénybe vette minden erőnket. Az első két évben Né
metországban tanultam, főleg nyelveket, azután három éven át fi
lozófiát Belgiumban.

Első benyomásom az volt, hogy a lakosság nagyon szegény, hatal
masak az osztálykülönbségek, és a jezsuiták sokkal magasabb ní
vón élnek, mint az ottani lakosság ötven százaléka. Nem mondom,
hogy nagy jólétben, de a helyi viszonyokhoz képest erős volt a
kontraszt. Házunktól százötven méterre óriási nyomorban tengőd

tek emberek.
Hat hónapig spanyolul tanultam Chilében, azután átküldtek

Argentínába, ahol négy évig teológiát tanultam. A harmadik év-
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Dél-Amerikában való
ban elterjedt az okkul
tizmus?

Mi történt közben édes
anyjávaléstestvéreivel?

A II. Vatikáni zsinatDél
Amerikában milyen vál
tozásokat hozott?

Argentínában?

Voltak, akiknemakarták
a változásokat elfogad
ni?

ben, 1959 decemberében Buenos Aires kardinálisa pappá szentelt.
Tanulmányaim végén 1962-ben, elöljáróm kérésére, tanítani kezd
tem Buenos Airesben, ahol magam is tanultam. először dogmati
kát, azután fundamentális teológiát is.

A nép között nagyon elterjedtek egyes okkult jelenségek, spiritiz
mus, jövőbelátás, gyógyítások, sőt, az elátkozás is. Az ember lép
ten-nyomon találkozik velük. A vallásos és az okkult törekvések
között óriási a különbség. A vallás Istent keresi, ezek viszont olyan
tikos emberi tudást, amellyel mások nem rendelkeznek, ezért ha
talmat ad. Képességeikkel mások ellen harcolnak. Ha valaki saját
javára használja ezt a hatalmat, az lelki szempontból nagyon rossz:
önzés.

1949-ben mentem kűlfőldre, és anyámmal1959-ben, pappá szente
lésem alkalmából találkoztam újra. Akkoriban már Amerikában élt,
1956 decemberében, nyolc testvéremmel együtt elhagyta Magyar
országot. Egy hónapon belül Amerikában voltak. Azóta is ott él, 95
éves, és minden évben több hónapot tölt velem. Elsajátította a spa
nyol nyelvet, csak azért, hogy Tanuljunk imádkozni című könyvemet
magyarra lefordíthassa.

Az egész egyház forrongott, óriási változásokon ment keresztül,
ami számos feszültséggel, túlzásokkal járt.

Mindenhol. Abban az időben tíz hónapos körutat tettem Észak
Amerikában és Európában; ennek során tíz jezsuita rendi főiskolát

látogattam meg. Láttam, micsoda nagy átalakulások valósultak
meg a zsinat következtében. A liturgiával kezdődött. Akkortól le
hetett latin helyett hazai nyelven is misézni, igeliturgiát végezni
szentmise nélkül, liturgikus újdonságokat bevezetni. Mindez sok
ellenállással és lázadással találkozott.

Igen. Azután jött a többi. Lehetőség nyílt a Szentírás szabadabb
értelmezésére. Addig szigorúan vették, hogy a hívek csak a hivata
los magyarázatokat ismerhetik meg. Fölmerültek dogmatikai prob
lémák is, azután az egyházi tekintélyelv kérdése, hogy az egyház
nemcsak hierarchikus szervezet, hanem közösség is, és akkor alul
ról, a néptől is jöhet kezdeményezés. Hangsúlyt kapott a püspökök
és a papok kollegialitása, a plébániákon egyházközségi testületek
alakultak. Sok minden megkérdőjeleződött.Számos pap és szerze
tes elhagyta hivatását. Harminc év távlatában a legtöbb dolog már
természetes, ami akkor a reveláció erejével hatott. 1966-ban talál
koztam itthon maradt nővéremmel, aki azt kérdezte tőlem, miért
volt a zsinat. Neki itthon még fogalma sem volt a zsinatról és ered
ményeiről, holott egyházi körökben mozgott.
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Ha oly nagy volt az el
lenállás a zsinati újítá
sokkal szemben, akkor
miként merült föl ezek
szükségessége, és 00
gyan tudott megvaló
sulni?

Hogyan lett Ranner
mégis zsinati teológus?

Milyen maRahnerelfo
gadottsága a teológiá
ban?

LJél-amerikaimozgalom
afölszabadítás teológiá
ja. Mi a lényege?

A zsinat alatt egyre több püspök győződöttmeg a szükségességé
ről. A több mint kétezer püspök részvételével megtartott zsinat ele
jén a szavazati arányok azt mutatták, hogy nem lesz fordulat. Vé
gül mégis többségbe kerültek, akik változtatni akartak. Emlékszem,
előzőleg Rómában tartottak egy helyi zsinatot, ahol megírták a dek
rétumokat, a határozatokat, és azokat mindenki aláírta. A német
püspökök megüzenték, ha a Vatikáni zsinaton is így lesz, akkor ők
nem mennek el. Rahner, Congar, de Lubac, Schillebeeckx és azok,
akik később a zsinatra a legnagyobb hatással voltak, az elején mind
ki voltak onnan tiltva.

A zsinat évekig tartott, és az egyik püspök elvitte őt mint magán
teológusát. Így mégis bekerült, később azután a zsinat jelentős teo
lógusa lett.

A katolikus teológiában az évszázad legnagyobb teológusának te
kintik, de nem mondanám, hogy népszerű író, mert nagyon elvont,
nehéz megérteni.

Két különböző dologról van szó, Egyrészt egy nagyszeru alulról
jövő és Dél-Amerika-szerte elinduló kezdeményezés volt. A népe
ket arra biztatták, hogy problémáikon saját helyzetükből kiindulva
kezdjenek el gondolkodni. Például nincs víz, nincsenek lakóházak;
vagy pedig feszültségek támadnak egyes csoportok között. A prob
lémákat azután az evangélium fényébe helyezve jobban meg lehe
tett oldani. Vagyis először nem nagy teóriákat, szisztémákat kell
meghatározni, és a legutolsó kijelentést is ezekből levezetni. Ellen
kezőleg. Mindig a konkrét helyzetből kiindulva kell az igazságot és
a helyes utakat keresni, az evangélium fényében.

Voltaképp magam is ezen a vonalon haladtam, mikor funda
mentális teológiát tanítottam. Tanítványaimmal először földolgoz
tuk ahitéletüket. Kikérdeztem őket családi helyzetükről. hitük fej
lődéséről, hagytam őket beszélni. Azután kezdtem magyarázni,
amit ti most mondtatok, azt az egyház is így tanítja. Saját hitük
ből ismerték föl, hogy mit tanít az egyház. Ez módszertani kér
dés. Európában nehéz volna megcsinálni, mert mindenki elvon
tan gondolkodik, az iskolákban is mindent könyvekből tanítanak.
Pedig a dogmák is úgy keletkeztek, hogy nehézségek támadtak a
konkrét életben, és azokat a hit fényében próbálták megoldani. A
gyakorlat tisztázására keresték az elméleti hátteret. Miért ne lehet
ne ma is abból kiindulni, amit az emberek megélnek, amit szeret
nének és azt az evangélium fényénél magyarázni? A fölszabadítás
teológiájának másik oldala, s Európában sajnos ez vált ismerteb
bé, hogy számos helyen, ahol így kezdtek el gondolkodni, sokan
kihasználták a szociális problémákat, és a helyes kezdeményezé
seket marxista irányba tolták el. Innen a vád, hogy a fölszabadí
tás teológiája félig-meddig marxista mozgalom.
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Tehát ez igaz?

Az egyház elítélte ezt az
irányt.

Volt kapcsolata a világi
hívekkel is?

Ekkor kezdett lelkigya
korlatokat tartani?

Végül fontosabbá vált,
mint a tanítás.

Ön a Szent Ignác-féle
lelkigyakorlatba vezeti
be az érdeklődőket.

Mennyiveljobb ez, mini
más módszerek?

Akkor miért nem elter
jedtebb, miért előadáso
kat tartanak valódi lel
kigyakorlatok helyett?

1972-bena Buenos Ai
res-i jezsuita rendház
bólkiköltözöttegy nyo
mortelepre. Abbahagy
ta a tanítást?

Részben igaz, másrészt egyáltalán nem igaz. Hogy a konkrét hely
zetből kiindulva kezdjünk el gondolkodni, az természetesen nem
marxista gondolat, de ha mindez nem az evangélium alapján tör
ténik, hanem a háttérben mégiscsak Marx, Lenin és mások állanak,
akkor valóban marxizmusról van szó.

A túlzásait igen, de magát a felszabadítás teológiáját az egyház nem
ítélte el, mert az az, hogy a népek kezdjenek el gondolkodni a saját
életükről.

Nagyon sok. Tanítottam két másik egyetemen is, sok lelkigyakorla
tot vezettem, előadásokat tartottam, plébániákon kisegítettem, lel
kivezetést vállaltam.

Sőt már előtte. Voltaképp amióta a jezsuitákhoz beléptem, a lelki
gyakorlat mindig is fontos volt a számomra.

Igen, mert a tanításnál sokkal nagyobb hatással van az emberekre.
A lelkigyakorlatokon meghallgathatom, hogy mik a problémák, s
azokon jobban tudok segíteni, mint bármely tananyag leadásával.
Megmutatom annak, aki kéri, milyen lépéseket tehet az Isten felé
vezető úton.

Itt nem konferenciákról van szó, A Szent Ignác-i lelkigyakorlat az
ember Isten felé vezető útját a legmélyebb, a legfontosabb ponto
kon érinti és segíti tovább. Más szóval, az embert az Istennel való
találkozáshoz segíti, lépésrőllépésre. A megújulásban óriási szerepe
van az imának.

Ez ellen harcolunk immár harminc éve. Az ilyen előadássorozatok

nem lelkigyakorlatok, hiába nevezik annak. Ma már mind több je
zsuita próbálja az igazi lelkigyakorlatokat bevezetni, elfogadott
gyakorlattá tenni, ami együtt jár az egyéni lelkivezetéssel is. Nagy
nehézség azonban, hogy kevés a pap és sokan szeretnének részt
venni. Óriási az igény a hívek részéről. A személyesen vezetett lel
kigyakorlatokon úgy számítják, hogy egy pap, vagy lelkigyakorlat
vezető egyszerre hat személynek tarthat lelkigyakorlatot. Konferen
ciát akár ötven embemek is. Ha tehát ötvenen vannak, akkor vagy
elküld negyvennégyet, vagy előadásokat tart, ami nem ideális.

Nem hagytam abba a tanítást, csak a lakóhelyemet változtattam
meg. Két rendtársammal kiköltöztünk a város egyik nyomortelepé
re, és onnan jártunk be az egyetemre tanítani.

Tanúságot akartunk tenni, hogy ilyen is létezik. Országszerte
nehéz volt a politikai helyzet. A kubaiak gerillákat képeztek ki,
hogy forradalmat robbantsanak ki Argentínában. Szociális igazság
talanságokra hivatkoztak, és ezzel sokakat, főleg egyetemi hallga
tókat meggyőztek.Kubába vitték, és mint kiképzett, fölfegyverzett
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Kiderült, oogy semmi
kbzűk a gerillákhoz?

Hogyan szabadultak
mégis?

S láttak valamit?

Ön is visszaakart térni
Argentínába?

gerillákat hozták vissza őket. Ebben a légkörben költöztünk ki, ren
di elöljáróink hozzájárulásával, a nyomortelepre. Erőszakmentes

magatartásunkkal tanúságot akartunk tenni arról, hogy valóban sú
lyosak a szociális igazságtalanságok, és hogy ezért nem kell fegy
verhez nyúlni, hanem békésen is lehet segíteni. A nincstelen embe
rek között nagy szeretetet és mély hitet éltem meg. Sokan követtek
bennünket, hatásunkra számos egyetemista jött ki anyomortelepre,
hogy foglalkozzon az elhagyatottakkal. Sajnos voltak, akik attól tar
tottak, hogy mi is marxisták vagyunk. Polgárháború volt, naponta
hat-nyolc embert gyilkoltak le a nyílt utcán. Mindenki félt minden
kitől. Egyházi körökből származó feljelentésre a katonák kettőnket

mint kommunista gerillákat elhurcoltak. Öt hónapig tartottak fog
ságban, bekötött szemmel, összekötözve.

Ez három nap alatt kiderült, de háború volt, és a katonák nem
akartak bennünket elengedni.

Számos zűrös politikai ok játszott közre, Dél-Amerika teljesen más
világ, mint Európa. Mindenesetre fontos esemény volt, hogy ülése
zett az argentin püspöki kar. A püspökök elhatározták, hogy a kar
tiltakozó levelet ír a kormánynak. A levélben benne lett volna, hogy
papokat is vádolnak igazságtalanul. A katonák ezt megtudták, és
egy nappal a püspöki kar tanácskozása előtt mindkettőnket elen
gedtek. Mint később kiderült, az a különítmény, amelyik bennünket
elhurcolt, hatezer ember haláláért volt felelős. Többen is tanácsol
ták, amíg a helyzet ilyen zavaros, menjünk külföldre, nehogy a
katonák az utcán meggyílkoljanak azért, amit láttunk.

Láttunk. El kellett engedjenek, mert valahogy kitudódott, hol va
gyunk, de azután az utcán lelőhettek volna. Dél-amerikai jezsuita
társam, akivel együtt raboskodtam, négy év múlva ment vissza Ar
gentínába és a mai napig is ott él.

Otthon éreztem magam Argentínában, és szépen tudtam ott dol
gozni. Több mint egy évig várakoztam Észak-Amerikában, és köz
ben befejeztem Testvéreink hitecímű, negyedik könyvemet. Mível az
argentin helyzet nem változott, elöljáróim 1979-ben Németországba
küldtek, ahol jezsuita életem legtermékenyebb szakasza kezdődött

el. Feladatom, a német provincíálissal történt megbeszélés alapján,
lelkigyakorlatok tartása lett. Az első években állandóan utaztam, és
a különböző lelkigyakorlatos házakban közel százötven lelkigya
korlatot adtam. Azután úgy látszott, praktikusabb, ha nekem van
egy házam, ahová a csoportok egész évben jöhetnek. Ez a ház, ahol
1984 decembere óta élek, Griesben, Bajorország északi részében áll,
és a bambergi egyházmegyétőlbérelem.

Lelkigyakorlatok tartásában több évtizedes gyakorlattal rendel
kezem. Részben saját lelkigyakorlatos tapasztalataim alapján 
ami rendkívül fontos -, részben mert teológiai tanulmányaimmal
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Mi az Ön által vezetett
lelkigyakorlatok lénye
ge?

egyidőben megtanultam Szent Ignác-i lelkigyakorlatot adni. Már
Argentínában száz, főleg hat-nyolc napos lelkigyakorlatot vezet
tem. Lelkigyakorlataimon soha sem előadásokat tartottam, hanem
a résztvevőket az elmélkedő imára, később az egyszeru szemlélő

dő imára tanítottam. Ez az, amit az egyház így fogalmaz meg:
szeretetteljes nézés Istenre. A szemlélődő imamódnak óriási a ha
tása. Már Dél-Amerikában sokan számoltak be arról, hogy életük
gyökeresen megváltozott a szemlélődő lelkigyakorlatok alatt. Ha
csoportomban sokan voltak, akkor is igyekeztem mindenkit sze
mélyesen vezetni.

A nálam lelkigyakorlatozók száma Németországban is egyre
nő, ma már évente több mint ötszázan vannak. Sok pap és teoló
giailag képzett világi vette át a szemlélődő imamódot, a tőlem ta
nult módon lelkigyakorlatokat tartanak és imacsoportokat vezet
nek. Házakat is alapítottak Gries mintájára. Itt írtam meg több
mint harmincéves lelkigyakorlatos tapasztalataimat, Szemlél6d6 lel
kigyakorlatok című, legfontosabb könyvemben, mely azóta négy
nyelven nyolc kiadást ért meg.

Lelkigyakorlataimon imádkozni tanítom a résztvevőket. Arra, hogy
imájuk mindinkább letisztuljon, egészen addig, amíg Isten jelenlé
tének egyszeru szemlélése, nézése nem lesz. Az imának arra a pont
jára igyekszem elvezetni a hozzám fordulókat, ahol teljes csöndben,
különösebb gondolkodás vagy vallásos érzelem nélkül egyszeruen
csak Isten jelenlétében vannak. Az ima találkozás Istennel, szívünk
és értelmünk felemelkedése az Úrhoz. Nem pusztán emberi erőfe

szítés, Isten szeretete hozza létre és tartja fenn. Isten csodálatosan
behatol az ember életébe, és sokszor rövid idő alatt megvalósítja
mindazt, amit emberi erőfeszítésünknem volt képes elérni. Máskor
elrejtőzik és hagy bennünket keresni. Növekedni az imában azt je
lenti, hogy Istennel való kapcsolatunk egyre egyszerűbbé, termé
szetesebbé, ezért mélyebbé válik. A jó ima az embert lényének ad
dig nem ismert mélységeibe vezeti, rejtett képességeket tár föl. Az
Istenhez vezető utat tanulni kell, ezért tanító mestert s - főleg a
nehéz pillanatokban - kitartást és áldozatot is igényel. Van, aki
már tizenöt-húsz éve jár hozzám. Ez életformává lesz, ugyanakkor
a kezdőknek hat-nyolc nap alatt komoly bevezetést tudok adni. Aki
tovább szeretné folytatni, annak azt tanácsolom, folytassa otthon,
naponta fél vagy egy órát. A következő lelkigyakorlaton azután
megint tovább lehet lépni. Amit a résztvevők a védett lelkigyakor
latos körülmények között, néhány nap alatt átélnek és megtanul
nak, azt fokozatosan átviszik mindennapi életük egyre több terüle
tére. Végül az egész életnek kell imává válnia. A lelkigyakorlat ab
ban segít, hogy megtanuljunk, életünk minden percében lsten jelen
létében élni.
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