
A Megszentelt Élet Éve alkalmából az alábbi kérdé-
sekkel fordultunk néhány magyarországi szerzetes-
rendhez:

— Ki a szerzet alapítója, mikor, hol tevékenyke-
dett, milyen céllal hozta létre szerzetét?

— Magyarországon mikor telepedtek le, milyen
tevékenységet folytattak?

— A feloszlatás előtt mennyi volt a rendtagok
száma, milyen intézményeket tartottak fenn/mi lyen
munkát végeztek?

— Ma mennyien vannak a világon és Magyar or-
szágon, milyen intézményekben milyen munkát vé-
geznek?

— Két-három mondatban foglalják össze jövő ké-
püket.

Ezúton is köszönjük a válaszaikat. (További kilenc
szerzetesrend bemutatkozását az augusztusi számunk -
ban közöltük. A szerk.)

Árpád-házi Szent Margitról nevezett
Szent Domonkos rendi Nővérek
Apostoli Kongregációja (Domonkos
Nővérek)

A domonkos rendet, hivatalos nevén a Prédiká-
torok Rendjét (Ordo Praedicatorum, OP) 1216-
ban alapította Guzman Szent Domonkos kasztí-
liai kanonok (1170–1221), az osmai káptalan tag-
ja. Domon kos egy diplomáciai út alkalmával ta-
lálkozott Dél-Franciaországban a katar eretnekség
következtében előállt egyházi helyzettel: hiá-
nyoztak azok, akik megfelelő képzettséggel fel-
vértezve, hitelesen, az apostoli életforma eszmé-
nyének megfelelően (szegényen, közösségben)
tudnák hirdetni Isten igazságát, a katolikus hitet a
maga tisztaságában. 1206-ban ezért Domonkos és
püspöke, Diego, először egy ciszterci és más rend-
beli szerzetesekből álló kis missziós csapathoz csat-
lakoztak. Püspökének hazatérése után Domonkos
ott maradt Dél-Franciaországban, hosszú ideig
egyedül prédikált tovább. 1215-ben újabb fordulat
állt be az életében: Fulco püspök meghívására Tou-
 louse-ban telepedett le ott csatlakozó első társai-
 val együtt, és az egyházmegye hivatalos prédi-
 kátorai lettek. Ugyanebben az évben a IV. Lateráni
zsinaton találkozott III. Ince pápával, aki az új kö-
zösség jóváhagyása feltételéül egy már létező
szerzetesi regula választását szabta. Domonkos és
társai Szent Ágoston Reguláját választották: ezt a
premontreiektől átvett egyéb előírásokkal egészí-
tették ki. Az új közösséget 1216. december 22-án
hagyta jóvá III. Honóriusz pápa. Domonkos má-
sik nagy újítása a prédikáció hivatásszerű felvál-
lalása mellett a stúdiumnak a szerzetesi életbe való

bevezetése volt: az első testvérek közül többeket
Párizsba, a kor legfontosabb egyetemére küldött,
és a rend később is nagy szerepet játszott a teo-
lógia művelésében.

Domonkos még voltaképpen saját rendje hi-
vatalos megalapítása előtt létrehozta a rend női
ágát Prouille-ban: kontemplatív szerzetesi kö-
zösséget alapított azon nők számára 1206-ban,
akik a katar eretnekségből tértek meg. Az ő utó-
daik a domonkos rend úgynevezett másodrend-
je, a domonkos apácák, akik közbenjáró imájuk-
kal segítik a rend apostoli küldetését.

Az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent
Domonkos rendi Nővérek Apostoli Kongregáció -
jának (www.domonkosnoverek.hu) első konvent -
jét 1868-ban alapította Kőszegen Tommaso Anselmi
olasz domonkos szerzetes, a Monarchia domon-
kos rendtartományának reformátora, tíz olasz és
osztrák fiatal nővel együtt. Ebben az időben Eu-
rópában már sorra jöttek létre az olyan domonkos
női szerzetesközösségek — az úgynevezett Re-
guláris harmadrend —, amelyek az aktív, aposto-
li életmódot követve akarták megélni a domonkos
szerzetesi ideált. Az első nővérek célja az volt, hogy
Magyarországon újraélesszék a domonkos rend tö-
rök kor óta kihalt női ágát és Árpád-házi Szent Mar-
git életeszményét. Ám nem kizárólag szemlélődő
életet akartak élni, hanem, a kor kihívásainak meg-
felelve, az akkor alakuló apostoli kongregációkhoz
hasonlóan kezdettől fogva felvállalták a lányne-
velést mint apostoli szolgálatot. Így Kőszegen az
alapítással egy időben lányiskolát is nyitottak,
amely nagy nehézségek közepette indult, mivel a
tanítási nyelv magyar volt, de az első nővérek kö-
zül senki sem tudott magyarul.

A későbbi években alapított házakból 1895-ben
jött létre a Kongregáció, amelynek 1950-re kilenc
helyen voltak közösségei Magyarországon. Ezek
közül hat helyen (Kőszeg, Vasvár, Szombathely, Ve-
lem, Szeged, Hódmezővásárhely) tartottak fenn kü-
lönböző típusú oktatási intézményeket a nővérek
(óvodától a tanítóképzőig). Kőszegen működött az
ország egyik legnagyobb tanítónő-képző intézete,
amelynek jogutódja lett a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Főiskola (ma Nyugat-Magyarországi Egye-
tem). 1903-ban Kassán is alapított házat és iskolát
a Kongregáció; ez a konvent a trianoni béke kö-
vetkeztében Szlovákiában maradt és a későbbi szlo-
vák domonkos kongregáció alapja lett.

Az 1950-es feloszlatás közel 210 szerzetesnőt
érintett. Közülük néhányan az illegalitás évtize-
deiben is foglalkoztak olyan fiatalokkal, akiket meg-
érintett a domonkos lelkiség, és különösen is Ár-
pád-házi Szent Margit életpéldája. Ők titokban csat-
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lakoztak a közösséghez és tették le fogadalmukat.
1990-ben a rend az egyetlen visszakapott rend-
házban, Szombathelyen indult újra, a feloszlatás
előtt belépett, és az illegalitás évtizedei alatt, titokban
belépett nővérek segítségével. Jelenleg négy helyen
van jelen a kongregáció: Kőszegen, Budakeszin
(anyaház, noviciátus), Hódmezővásárhelyen és
Szombathelyen, összesen 48 taggal, akik közül ki-
lencen az illegalitás alatt léptek be, harmincöten pe-
dig az újraindulás után; jelenleg kilencen vannak
képzésben. Közösségünk egyike annak a körülbelül
150 női domonkos kongregációnak, amelyek mint -
egy 28.000 taggal szinte a világ összes országában
jelen vannak. Ezeket a kongregációkat fogja össze
világszinten a DSI, Dominican Sisters International,
amely a nemzetközi kapcsolattartás, együttmű-
ködés, segítség hatékony eszköze.

A Kongregáció a domonkos család része 1878-
tól kezdve, így magáénak vallja a domonkos
rend lelki és szellemi hagyományát. Életformája
egyesíti a monasztikus és apostoli szerzetesi élet
elemeit. A domonkos élet alapja a szentmise és a
közös zsolozsma, valamint az egyéni imádság, eb-
ből forrásozik az apostoli tevékenység. A do-
mon kos rend küldetését így frappánsan foglalja
össze a rend Aquinói Szent Tamástól vett jelmon-
data: szemlélődni, és a szemlélt igazságot továb-
badni. A prédikálás nem szűkíthető a homíliára:
az Evangélium szóval és tettel, az egész élettel tör-
ténő hirdetését jelenti. A domonkos prédikáció a
közös és egyéni imádságból fakad; erősíti és táp-
lálja a stúdium, vagyis Isten Igazságának szünte-
len tanulmányozása. A domonkos életforma és
apostoli tevékenység közösségi. Végül Árpád-házi
Szent Margit példájára, a karizma fontos része az
engesztelés: minden ember üdvösségére vágyni és
Istent viszontszeretni minden ember nevében.

A domonkos rend küldetését, az Igazság hir-
detését a Kongregáció hagyományosan a katoli-
kus nevelésen keresztül valósította meg. Ez a fel -
adat, mint közösségi apostoli tevékenység, jelen-
leg is rendkívül fontos: az újrainduláskor a rend
csak egyetlen intézmény működtetését vállalta
újra, Kőszegen. Itt a Kongregáció jelenleg óvodát,
általános iskolát, illetve gimnáziumot tart fenn kol-
légiummal (www.arpadhazi.hu); a tantestületnek
tíz szerzetesnő tagja van, akik hittant és világi tár-
gyakat tanítanak. Az 1990-es újraindulás után a hit
továbbadásának egyéb apostoli területei is meg-
nyíltak az iskolai jelenlét mellett. A domonkos for-
rásokhoz való visszanyúlás ösztönzést jelentett
arra, hogy az arra alkalmas nővérek külföldön is
kaphassanak teológiai-filozófiai képzést. Így Bu-
dakeszin laknak azok a nővérek is, aki a Sapien-
tia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tanítanak
filozófiai és teológiai tárgyakat. Ugyanitt a rendi
nevelés és a hivatásgondozás mellett apostoli fel -

adat egy egyetemi kollégium fenntartása, a hit-
oktatás és katekézis. Hódmezővásárhelyen a
Kong regáció óvodát tart fenn, az itt élő nővérek
a pasztorációs munka különféle formáival (ka-
tekézis, iskolai hitoktatás, lelkigyakorlatok, lel -
kinapok tartása stb.) segítik a helyi egyházköz sé-
geket. Szombathelyre 2015 szeptemberétől települ
vissza a rend Veres András megyéspüspök meg-
hívására, hogy a Brenner Iskolaközpont lelki éle-
tét, lelki programjait szervezze, segítse.

A domonkos rend alapításának nyolcszáz éves
jubileumára kerül sor a 2016-os évben. Szeretnénk
ezt az évfordulót Magyarországon is méltó kere-
tek között megünnepelni, és arra felhasználni,
hogy mint domonkos nővérek, a rend gazdag in-
tellektuális és spirituális hagyományából merít-
ve, új lendületet kapjunk hivatásunk éléséhez,
ugyanakkor szélesebb körben is megismertessük
a rend jelenét és múltját. Meggyőződésünk, hogy
a domonkos életforma, hagyomány ma is életet
adó, ugyanakkor aktuális a rend küldetése, Jézus
Krisztus igazságának hirdetése, régi és új csator-
nákon keresztül is. Szeretnénk olyan szerzetesek
lenni, akiket megragadott és közösségbe hívott Jé-
zus Krisztus személye; akik napról-napra együtt
keresik Istent, s a közös imádságból és a közös élet
tapasztalatából merítve a hit örömét és szépségét
másokkal is szeretnék megosztani.

DEÁK VIKTÓRIA HEDVIG OP
ÁLTALÁNOS FŐNÖKNŐ

Gödöllői Premontrei Perjelség

Szent Norbert (1080 k.–1134) az „ősegyház apos-
tolait követte, amikor már a 12. század elején ván-
dorprédikátor lett, és a keresztény tömegek, a be-
felé fordult monasztikus szerzetesek és a szegény
néptől elfordult kanonokok közötti űrt próbálta
betölteni. Ebben az életformában követőkre talált,
letelepedett az észak-franciaországi Prémontrében
és olyan szerzetesrendet alapított [1020], amely
a szemlélődő szerzetesi életformát összekötötte
az apostoli tevékenységgel. Norbert monostora-
it városokba, vagy forgalmas helyek közelébe épí-
tette, de életük centruma nem a monostor volt, ha-
nem a nyitott templom, az abban végzett ünne-
pélyes liturgia, melyet nem a monasztikus szer-
zetesek rítusa, hanem az ünnepélyesebb székes-
egyházi, saecularis szokás szerint végeztek. Éle-
tükhöz Szent Ágoston reguláját választották sza-
bályul. Ez a püspök körül, közösségben élő világi
papok életszabálya, így lettek Norbert és követői
maguk is szerzetes kanonokok. Öltözékük is ki-
fejezte irányzatuk kettősségét: a fehér, kártolatlan
gyapjú a vezeklő szerzetesek ruhájának anyaga,
amelyhez kanonoki gallér járul.”
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Az első magyar premontrei monostort II. Ist-
ván alapította 1130-ban Váradhegyfokon (Pro mon -
torium). 1320-ban egy hivatalos jegyzék szerint a
hazai prépostságok száma 39. A tatárjárás, majd
a török hódoltság idején a kolostorok fokozato-
san elnéptelenedtek. A török kiűzése után 1694-
ben telepedtek le újra Magyarországon; először
Jánoshidán, majd Jászón, Leleszen (1699), Csor-
nán (1702), Türjén (1703), Váradhegyfokon és Hor-
pácson (1705). Pasztorációval, birtokaikon gaz-
dálkodással, hiteleshelyeiken jogszolgáltatás sal
foglalkoztak. A prépostságokat, gazdasági és spi  -
 rituális megerősödésük közepette, II. József vá-
ratlanul feloszlatta (Jánoshida: 1785. március 14.,
Türje: december 9., Csorna: 1786. december 7., Jász-
óvár: 1787. március 26.). A premontreieket régi jo-
gukba I. Ferenc 1802. március 12-én kiadott ok-
mánya állította vissza. Így jött létre a váradhegyfoki,
leleszi és jászóvári prépostság egyesítésével a Gö-
döllői Premontrei Perjelség (GPP) közvetlen jog-
elődje, a Jászóvári Premontrei Kanonokrend,
Jászó központtal. A Diploma Restitutionale speci-
ális, fő feladatul az oktatást jelölte ki számukra.
Ez a 19. században öt, eredetileg jezsuiták alapí-
totta (kis) gimnáziumra terjedt ki (Rozsnyó:
1778–1787, 1810–1919, 1938–1945; Kassa: 1802–
1919, 1938–1945; Nagyvárad: 1808–1923, 1940–
1945; Lőcse: 1811–1851; Eperjes: 1853–1861). Az
I. világháborút követően a csehszlovák és román
állam jogtalanul megfosztotta a rendet gimnázi-
umaitól. Székhelye, rendházainak 83,3 százaléka,
plébániáinak 81,25 százaléka, földbirtokainak
70,9 százaléka a magyar határon kívülre került.
1922. július 7-én az Apostoli Szentszék a jászóvári
prépostságot (10 plébániával együtt) a megyés
apátság rangjára emelte (de ez nem realizálódott).
Az 1924. augusztus 20–23. közötti Teplai generális
káptalanon engedélyezték a Magyarországon
maradt, illetve a Csehszlovákiából és Romániából
kiutasított szerzeteseknek egy új rendház létesí-
tését Gödöllőn, amelyhez két gimnázium és kol-
légium is épült (1924–1928, 1938). Takács Meny-
hért prépost lemondását, majd halálát (1933) kö-
vetően az Apostoli Szentszék a jászói, nagyvára-
di és gödöllői tagozat élére generális prokurátort
rendelt ki Hubertus Noots személyében. 1937. jú-
nius 26-án létrejött az önálló Gödöllői Premont-
rei Perjelség, de a Felvidék visszatértével 1938. no-
vember 15-ével megszűnt, és szerzetesei ismét a
Jászóvári Premontrei Kanonokrendhez tartoztak.
1944-ben a rend vezetése alatt állt: 2 hittudomá-
nyi intézet (Budapesten 1894-től, Gödöllőn 1928-
tól), 6 gimnázium (Budafokon 1937-től), 2 kon-
viktus (Kassán és Gödöllőn), 13 rendi plébánia,
17 templom, 2 levéltár, 1 könyvtár. A rend 117 tag-
ja közül 80,3 százalék áldozópap, 51,28 százalék
tanár, 14,5 százalék lelkipásztor. A mindenkori

jászóvári prépost méltóságánál fogva a főrendiház
(1715–1918), majd a felsőház tagja volt (de facto:
1938. június 28.–1944. november 8.).

Premontrei nővérek már a középkorban is él-
tek Magyarországon, 3 házban. A 16. században
a rend női ága kihalt. A Premontrei Női Kano-
nokrendet (PNK) 1927-ben alapították újra.

A II. világháború után a rendnek Magyaror-
szágon 3 társháza, 2 hittudományi intézete, 3 gim-
náziuma és 3 plébániája maradt. 1947-ben a nyolc-
osztályos gimnáziumok első négy osztályából ál-
talános iskolákat szerveztek. A premontrei iskolák
államosítását követően (1948) a rend 52 (1947: 55)
felszentelt papot és 5 novíciust számlált. A szerzetes
papok közül ekkor 6 plébános, 18 kisegítő lelkész,
8 hit-, 3 egyetemi, 1 középiskolai tanár; elsősorban
lelkipásztori munkát végeztek. Szétszórattatásukat
jól jellemzi állomáshelyük listája: Budapest (16 fő),
Gödöllő (13 fő), Szeged (3 fő), Aszód, Budafok,
Cinkota, Csongrád, Erdőbénye, Győr, Mondaye
(Franciaország), Monor, Nagylengyel, Nagytétény,
Novaj idrány, Nyáregyháza, Nyésta, Rátka, Róma,
Szik  szó, Szolnok, Tiszakarád, Tura, Váchartyán
(1–1 fő). 1950-ben, a szerzetesrendek feloszlatá-
sa előtt a 70 premontrei nővér népiskolákban ta-
nított, óvodákat vezetett és kántori szolgálatot lá-
tott el a plébániákon.

2012-ben 25 országban 1300 premontrei szerzetes
élt. — 1989 óta a Gödöllői Premontrei Perjelség és
a Premontrei Női Kanonokrend ismét nyilvánosan
létezik. Napjainkban a GPP összlétszáma 9, ebből
8 örök-, 1 egyszerű fogadalmas. A PNK 7 szerze-
tes nővért, 1–1 egyszerű fogadalmas és jelölt tagot
számlál. Előbbi atyái Gödöllőn, Zsámbékon és Má-
nyon szolgálnak, továbbá két középfokú oktatási
intézményt (Premontrei Szent Norbert Gimnázium,
Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon, Gö-
döllő; Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János
Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) tartanak
fenn. A női rend a liturgikus és a gyakorlati temp-
lomi szolgálat mellett a következő hitoktatási és szo-
ciális indíttatású intézményeket működteti: Szent
Norbert Karitatív Alapítvány; Premontrei Napkö-
zi Otthon; Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola
és Szakiskola; Boldog Gertrúd Alapszolgáltatási
Központ és Idősek Átmeneti Otthona; Fészek Fo-
gyatékosok Nappali Ellátója.

A jövő fontos feladatai közé tartozik a rend éle-
tének gyarapítása hivatásgondozással és minél több
alkalmas segítő munkatárs bevonásával. Továbbá
szeretnénk, ha minél több helyen megismernének
bennünket, jelenlétünkkel, liturgikus, apostoli és
tanítói szolgálatunkkal a megfelelő helyeken és fe-
ladatkörökben segítenénk Anyaszentegyházunkat.

ULLMANN PÉTER O.PRAEM.
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Jézus Társasága Magyarországi
Rendtartománya

A Jezsuita Rend — hivatalos nevén Jézus Társa-
sága — alapítója Loyolai Szent Ignác (1491–1556),
aki 30 éves koráig a lovagok életét élte. Megtéré-
se után apostoli közösséget alapított, melyet III.
Pál pápa 1540-ben hagyott jóvá. Ignác és társai cél-
ja az volt, hogy a keresztény hitet védjék és ter-
jesszék, lelkigyakorlatokkal, prédikációkkal, elő-
adásokkal és gyóntatással segítsék az embereket
a keresztény életben való növekedésben. A rend
egyik sajátossága a különleges kötödés a pápához,
amit a három hagyományos szerzetesi fogada-
lomhoz járuló negyedik fogadalom fejez ki, mely
szerint a jezsuita kész bárhova menni a világon,
ahova a pápa a hit hirdetése érdekében küldi.

A jezsuita rend döntő szerepet játszott a kö-
zépkor végére megrendült katolikus egyház
megújulásában. A jezsuiták szorgalmazták a ka-
tolikus papság emelt szintű oktatását, és számos
középiskolát, kollégiumot, főiskolát és egyetemet
alapítottak. Intellektuális tevékenységük, valamint
a lelkigyakorlatok és a népmissziók által felvi-
rágoztatták a katolikus hitet Európa számos or-
szágában. A jezsuiták nagy szerepet vállaltak az
újonnan felfedezett földrészek evangelizációjában.
Elsősorban Dél-Amerikában és Ázsiában értek el
jelentős sikereket.

A sikeres missziók és az oktatásban kifejtett te-
vékenységük következtében a jezsuiták jelentős
befolyásra tettek szert világszerte, ami oda veze -
tett, hogy Európa abszolutisztikus uralkodói vé-
gül korlátozva érezték hatalmukat. 1773-ban az ő
nyomásukra XIV. Kelemen pápa feloszlatta a ren-
det. (Számos történész a rend feloszlatását a sza-
badkőművesség egyik legjelentősebb egyházel-
lenes sikerének tekinti.)

VII. Piusz pápa viszont 1814-ben újból enge-
délyezte a Jézus Társasága működését, amely ismét
dinamikusan növekedett. A katolikus egyház 50 je-
zsuitát avatott szentté, 147-et boldoggá. A magyar
rendtartományunk szentje Pongrácz István, a kas-
sai vértanúk egyike. Kaszap István boldoggá ava-
tási eljárása pedig előrehaladott állapotban van.

A II. Vatikáni zsinat után a hit védelme és ter-
jesztése mellett a társadalmi igazságosság kérdése
is növekvő szerepet kapott a jezsuiták küldetés-
tudatában.

Magyarországon 1561-ben telepedtek le először
a jezsuiták. Az első idők legismertebb jezsuitája
Pázmány Péter volt, aki esztergomi érsekként
megalapította a nagyszombati egyetemet. 1773-
ban a rendnek 19 kollégiuma volt, és 935 jezsui-
ta dolgozott az országban, 50 különböző helyen.

A Jézus Társasága visszaállítását követően a je-
zsuiták 1853-ban tértek vissza Magyarországra.

A független magyar rendtartomány az osztrák pro-
vinciából vált ki 1909-ben. A magyar provinciának
1945-ben már 400 tagja volt, akik kilenc templom-
ban, két gimnáziumban és egy lelkigyakorlatos ház-
ban működtek. Ezekhez járultak még a rendi ifjú-
ság képzésére rendelt intézmények, a budai novi-
ciátus (Manréza) és a szegedi filozófiai és teológi-
ai főiskolák. A magyar jezsuiták nyolc folyóiratot
adtak ki (A Szív, Magyar Kultúra stb.). Az egész or-
szágra kiterjedő apostoli munkáik közé tartoztak
a Mária Kongregációk, a KALOT (mint a két vi-
lágháború közötti időszak legjelentősebb szociális
ifjúsági mozgal ma), a Szívgárda, a Szívtestőrség és
a népmissziók. A magyar jezsuiták hazai munká-
ikon kívül Kínában is vállaltak önálló missziót.

A kommunista hatalomátvétel után a Jézus
Társaságát betiltották. 1950-ben közel 400 jezsuitát
internáltak, sokakat bebörtönöztek (összesen több
mint ezer esztendős büntetést kaptak!), intézmé-
nyeiket pedig államosították. A jezsuita legfőbb elöl-
járó rendelkezésére a fiatal rendtagok kiszöktek Ma-
gyarországról, hogy képzésüket befejezhessék.
Negyven éven keresztül a magyar jezsuiták szét-
szóródásra kényszerültek, csak 1989-ben kezdhe-
tek ismét szabadon dolgozni Magyar országon.

Világszerte mintegy 17.000 jezsuita él, össze-
sen 126 országban. A szolgálatok sokszínűsége jel-
lemező ránk, mivel nem egy küldetést kaptunk,
hanem mindig a helyi egyházi aktuális kihívá-
saihoz alkalmazkodó szolgálatot végzünk.

A magyar rendtartományhoz mintegy 70 je-
zsuita tartozik, és minden hagyományos rendi te-
rületeken dolgozunk:

— Lelkigyakorlatos szolgálat (Manréza, Életren-
dezés Háza) és lelkipásztorkodás (Budapest, Szeged,
Miskolc, Marosvásárhely, Szatmárnémeti, Tö-
rökkanizsa és a kanadai Toronto). Működésüket
segíti az Ignáci Lelkiségi Központ, melynek tevé-
kenységi körébe könyvek kiadása, valamint lel-
kigyakorlat-kísérő kurzusok szervezése tartozik.

— Nevelés és oktatás a középiskolákban és egye-
temeken (Fényi Gyula Gimnázium Miskolcon, öt
egyetemi kollégium), míg társadalmi gondolat-
formálást és felnőttképzést a Faludi Ferenc Aka-
démia segítségével tudunk végezni.

— Szociális apostolkodásunkat igyekeztünk a
roma integrációra fókuszálni, hogy ott, főleg a ne-
velés útján tudjunk kreatív modelleket kialakítani,
és azokra hálózatokat felépíteni. (Lehetőségek Is-
kolája, Jezsuita Roma Szakkollégium, és Mis-
kolcon a lakótelepi mintaprogram, a Közös Tér).

— Médiaapostolság (A Szív, Jezsuita Kiadó,
Vatikáni Rádió és tudatos web2 jelenlét), illetve
a kultúrák, lelkiségek, vallások közötti párbeszéd
ápolása, munkák a keresztény értékek kommu-
nikációja területén (a kulturális, közösségi és lel-
kiségi programokat befogadó Párbeszéd Háza).
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— A határainkon túl élő magyarság szolgálata ke-
retében vezetjük a Torontói plébániát évtizedek óta,
mely az emigrációs magyarságnak egy máig
erős közösségét látja el a lassan asszimilálódó
észak-amerikai közösségek között. Délvidéken a
Törökkanizsai plébániát látjuk el. A román pro-
vinciával való együttműködés már 2002-ben el-
kezdődött a kétnyelvű programokat befogadó ko-
lozsvári Manréza lelkigyakorlatos házon ke-
resztül. Marosvásárhelyen 2008-ban indult el leg-
újabb szolgálatunk, ahol ma egyetemi kollégiu-
mot és lelkészséget, valamint egy belvárosi lel-
készséget lát el három jezsuita, akik emellett részt
vállalnak sokirányú lelkigyakorlatos munkában.
Új munkaként magyar lelkipásztori munkát vé-
geznek jezsuiták Szatmárnémetiben is.

— Európai jezsuita jelenlétünk megerősítését
szolgálja a leuveni posztgraduális Collegium Hun-
 garicum (mely az ötvenes évek óta sok kiváló fia-
talt nevelt) és oktatói jelenlétünk megújítása a ró-
mai Gergely Egyetemen, illetve a Collegium Ger -
ma nicum et Hungaricumban.

Küldetésünk a hit szolgálata és az igazságos tár-
sadalom előmozdítása hiteles jezsuita közösségek és ba-
rátaink együttműködésével.

Mi, magyar jezsuiták, bár egy egyre erőtelje -
sebben szekularizált világban élünk, arra kaptunk
hivatást, hogy felkínáljuk környezetünknek Lo-
yolai Szent Ignác lelkisége által ihletett és meg-
élt istentapasztalatunkat. Küldetésünk a követ-
kező négy pillére épül:

— A hit hirdetése a magyar egyház és a kö-
zösségek szolgálatára, megosztva az ignáci imád-
ságos reflexió tapasztalatát.

— Igazságos, befogadó társadalom építése új
utak keresésével, melynek során egészen a „hatá-
rokig” el kell menni a teológiai reflexióban és a mai
kultúrával folytatott párbeszédben, különleges fi-
gyelmet szentelve a fiataloknak, hogy másokért élő,
hivatásukra felkészült keresztények lehessenek.

— Szerzetesi és közösségi életünk megújítása
és elmélyítése, hogy Krisztust kereső életünket fel-
mutatva képesek legyünk a fiatalokat megszólí-
tani és elkötelezetté tenni a jezsuita hivatásban.

— Mindehhez együttműködés szükséges a kö-
zös misszióba meghívott, felkészült és elkötele-
zett társainkkal (munkatársak, öregdiákok, tá-
mogatók, önkéntesek, ignáci közösségek).

Jövőképünket a 2011/2012-ben megfogalmazott
Apostoli Tervünk így foglalja össze: Arra törek-
szünk, hogy 2020-ra az ignáci lelkiség egyházunk
meghatározó támasza legyen, felismerhető jegyek -
kel és komoly szakmaisággal:

— A magyar jezsuiták életükkel vonzó, látható
alternatív életformát mutatnak fel, megtapasztalva
törékenységüket, és engedve, hogy az Úr lelki
oázi sokká formálja őket;

— a Szent Ignác-i lelkigyakorlatok útján meg-
újítóan és saját karizmánkkal tudjuk szolgálni az
új evangelizációt egyházunkban;

— négy nagyvárosra összpontosítva képesek le-
szünk megújítóként és mások számára modellként
hatni társadalmi-egyházi környezetünkre;

— erősebb jezsuita nemzetközi együttműkö-
désünk segít kitágítani szolgálatainkat, jobban ki-
használni erőforrásainkat és előmozdítani a ki-
engesztelődést világunkban;

— megerősödik körülöttünk azon elkötelezett
világiak széles rétege, akik vállalják közös kül-
detésünket, melyet — a lelkigyakorlat-adás, a pe-
dagógiai és az ifjúsági munka révén — hatékonyan
támogat egy kiforrott reflexiós és képzési rendszer.

FORRAI TAMÁS SJ
TARTOMÁNYFŐNÖK

Piarista Rend Magyar Tartománya

A Piarista Rendet Kalazanci Szent József alapította
Rómában a 17. század elején. Első szándékai kö-
zött nem szerepelt a szerzetesi közösség megala-
pítása, talán még akkor sem, amikor már meglátta
azt a feladatot, amelyet később a közösségre bí-
zott. Kegyes Iskola néven olyan intézményt szer-
vezett, amely elsősorban a szegény családok fiai
előtt nyílt meg. Saját szerzetesközösség alapítását
akkor határozta el, amikor az iskolát hordozó és
fenntartó közösség keresése során más irányú pró-
bálkozásai sorra kudarcot vallottak. Az útkere-
sésnek ez a története elég határozottan azt állítja,
hogy azt a fajta iskolát, amelyet Kalazancius
megálmodott, csakis közösség képes fenntartani,
ráadásul olyan közösség, amelynek belső formá-
ját, ritmusát és dinamikáját a szerzetesség alapvető
tapasztalatai határozzák meg.

Magyar területre ő maga küldte társait 1642-ben.
Az akkor átmenetileg Lengyelországhoz tartozó,
a mai Szlovákia területén található Podolin vá-
roskában indult iskola a megtelepedő szerzetes-
közösség gondozásában. A század következő év-
tizedeiben a Felvidék további számos városába
meghívtak minket, majd a 18. század elejétől
kezd ve a mai Magyarország területére is, köztük
elsőként Veszprémbe 1711-ben, majd Vácra és Kecs-
kemétre 1714-ben, Pestre 1717-ben, Szegedre 1721-
ben. A török és kuruc háborúk lezárultával indu-
ló nagyarányú terjeszkedés következtében 1721-
ben létrejött az önálló magyar rendtartomány.

Trianon előtt közvetlenül 24 piarista rendház
és iskola volt Magyarországon, utána csupán 10
maradt magyar területen.

A kommunista diktatúra 1948-ban államosítot-
ta a rend iskoláit, majd 1950 nyarán hat rendház
lakóit kényszerlakhelyre deportálta. Az 1950. évi
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egyezmény ugyan lehetővé tette, hogy tovább mű-
ködtessük két iskolánkat (Budapesten és Kecske-
mé ten), de a 237 szerzetesből csak 90-en maradhat -
tak meg a rendi keretben, és más szempontból is
szigorú létszámhatárok közé fogták a közösséget.

Jelenleg 62 szerzetes alkotja a tartomány kö-
zösségét. 8 iskolát tartunk fenn, ezek közül há-
romban általános iskola is van a gimnázium mel-
lett. Gödön szakiskolánk van. Kollégium négy is-
kolánk mellett található, de Sátoraljaújhelyen mű-
ködik egy önálló középiskolai, Szegeden egy egye-
temi diákotthonunk is. Társfenntartói vagyunk a
bencés és a ferences renddel együtt a Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Főiskolának.

A magyar tartomány jövőképét az élet keresé-
se határozza meg. Hogyan tudunk életet adni, él-
tető közeg lenni azoknak, akiket ránk bíz a Gond-
viselés? Mire van szükségük a hozzánk fordulók-
nak ahhoz, hogy életre kapjanak? Milyennek kell
lennie az iskolánknak és a közösségünknek ahhoz,
hogy életadó legyen? Hol találunk mi is életre, sze-
mélyesen és közösen, mi ad nekünk életet, hogyan
tudjuk befogadni az életet egyenként és közössé-
gileg? Ezek a kérdések foglalkoztatnak minket.

Életre találunk, amikor megtapasztaljuk, hogy
az igazságot keresve és az igazsággal találkozva
miként nyílnak ki, növekednek és válnak egyre
inkább Istentől megálmodott önmagukká a ránk
bízott gyermekek és fiatalok.

Életre találunk, amikor magunk is keressük az
igazságot, amikor találkozunk vele, és amikor
munkatársaivá fogad.

Életre találunk, amikor a közösségben befogad -
juk egymást, a társat, azt, akit a „nem ti választot -
tatok engem, hanem én választottalak ki titeket”
evangéliumi logikája adott mellénk.

Életre találunk, amikor az egyházban megta-
láljuk, és a közösségünkbe hívjuk azokat a vilá-
gi testvéreket, akiket ugyanaz a Szentlélek-aján-
dék, ugyanaz a karizma éltet és formál emberré,
mint minket, szerzeteseket.

Életre találunk, amikor a piaristaság egyetemes,
globális valóságával találkozunk, és annak a ta-
pasztalatában van részünk, hogy távoli földrészek
szülöttei olyan rokonok, mintha a legközelebbi
családtagjaink lennének.

Életre találunk, amikor merünk szegények és ki-
szolgáltatottak lenni, amikor merjük meghallani a
Gondviselés hívó és a kiszámíthatóságot nyújtó
rendszereinkből kihívó szavát, amikor merünk nem
a biztonság- és bírvágyunktól vezetve szeretni, ha-
nem úgy, hogy a másik egyre szabadabb legyen.

Életre találunk, amikor minden napnak meg-
térésre készen indulunk neki, igyekszünk figyel-
ni a Lélek sugallataira a mindennapi esemé-
nyekben, az élet ügyes-bajos dolgaiban és forga-
tagában, keressük a Mindennevűt a mindenben.

Ez az az élet, amelyet személyesen és közös-
ségként ajándékba kapunk, és amelyet alapítónk,
Kalazanci Szent József példájára szeretnénk meg-
osztani okosan végiggondolt módon, reflektáltan,
rendezetten, „iskolásan”, szépen a ránk szorulók -
kal és a hozzánk fordulókkal, hogy nekik is éle-
tük legyen, és bőségben legyen. Reményünk sze-
rint így valósul meg az a célunk, hogy a nevelés
által Jézus örömhírét hirdessük.

LABANCZ ZSOLT SP
TARTOMÁNYFŐNÖK

Szalézi Szent Ferenc Társasága — Don
Bosco Szaléziak

A szalézi rendet, melynek hivatalos elnevezése: Sza-
lézi Szent Ferenc Társasága — Don Bosco Szalézi-
ak (SDB — Salesiani di Don Bosco), Bosco Szent Já-
nos (1815–1888), vagy közismert nevén Don Bos -
co alapította 1859. december 18-án Torinóban, és
Sza lézi Szent Ferencről nevezte el, akinek nagy tisz-
te lője volt. Don Bosco szegény, félárva gyerekként
nagyon sokat küzdött, hogy tanulhasson. Pappá
szentelése után Torinóban a fiatalok nyomora és el-
hagyatottsága mély benyomást gyakorolt rá, ezért
apostoli munkaterületének a szegény, kiszolgálta-
tott fiúk, segédmunkások, utcagyerekek felkarolását
választotta.

Don Bosco fő műve az oratórium, amelynek az
állandó helyét néhány viszontagságos év után To-
rino Valdocco nevű külvárosában találta meg. Be-
fogadta a legelhagyatottabb, szegény, árva fiúkat,
és tanműhelyeket, iskolákat, kollégiumokat nyitott
számukra.

A Szalézi Társaság apostoli célja ma is az ifjú -
ság oktatása és nevelése iskolákban, szakiskolák -
ban és különféle ifjúsági intézményekben. Jelmon -
data: „Da mihi animas, cetera tolle” („Lelkeket adj,
a többit vedd el”) az egész rend jelmon data lett.

Don Bosco lelkisége elválaszthatatlan a neve-
lési módszerétől, amit „megelőző nevelési mód-
szernek” hívunk. Ennek lényege, hogy a nevelő
állandóan a neveltjei között legyen, nemcsak a ta-
nulás, hanem a szabadidő eltöltésének idején is.
Szívélyes, szeretetteljes kapcsolatot alakított ki a
fiatalokkal, elvezette őket Istenhez, átélhetővé tet-
te számukra a vallás örömét. Atyaként, barátként
elkísérte őket a felnőtté válás útján, azon mun-
kálkodva, hogy becsületes állampolgárok és jó ke-
resztények váljanak belőlük.

Az első magyar szaléziak 1913. november 6-
án érkeztek Magyarországra, Péliföldszentke reszt -
re (Komárom-Esztergom megye). Főleg az árva,
szegénysorú fiúk oktatása és nevelése volt a cél-
juk. A rend hamarosan látványos fejlődésnek in-
dult, rendházaik száma gyorsan növekedett,
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mellettük iskolákat, fiú internátusokat, oratóri-
umokat alapítottak.

1950. szeptember 7-ig 203 szalézi működött (108
pap, 71 kispap, 24 testvér). Rendházaik voltak Ba-
lassagyarmaton, Borsodnádasdon, Esztergomtá bor -
ban, Gyulán, Magyaróváron, Mándokon, Mező-
nyárádon, Nyergesújfalun, Óbudán, Pestszent lő-
rincen, Péliföldszentkereszten, Rákospalotán,
Szom bathelyen, Tanakajdon, Újpesten és Visegrá-
don; diákotthon működött Balassagyarmaton,
Óbudán, Esztergomtáborban, Gyulán, Magyaró-
váron, Rákospalotán, Szombathelyen, Újpesten és
Visegrádon. Esztergomtáborban szakiskola, Nyer-
 ges újfalun pedig országos hírű szalézi fiúnevelő in-
tézet működött, amely a rend gazdag utánpótlását
biztosította. Péliföldszentkereszten rendi főiskola,
Mezőnyárádon és Takajdon tanulmányi ház szol-
gálta a szerzetesek képzését. Rákospalotán műkö -
dött a Don Bosco Nyomda. Nagybányán is volt egy
szalézi rendház, a szalézi missziókban pedig akko -
riban 26 magyar szalézi tevékenykedett világszerte.

A Don Bosco Szaléziak létszáma a világon ma
15.298, jelen vagyunk 132 országban, szervezetileg
8 régió 86 tartományára bontva. Formációs köz-
pontokat, oratóriumokat, ifjúsági központokat,
iskolákat, tartományi központokat, hivatáspasztorá -
ciós központokat, plébániákat, szociális műveket,
tömegtájékoztatási és tartományi szolgálatokat
működtetünk világszerte.

Hazánkban 32 szalézi szolgál, közülük tíz
misszionárius. Magyarországi rendházaink (Péli -

földszentkereszt, Óbuda, Újpest, Kazincbarcika,
Szombathely) mellett az oktatás minden szintjén
képviseltetjük magunkat az óvodától a főiskolai
kollégiumig. Jelentősek középiskoláink és szakis-
koláink (Nyergesújfalu, Kazincbarcika, Budapest),
ezek közül kiemelt a kazincbarcikai Don Bos co
Szakiskola, ahol hátrányos helyzetű, cigány fiata -
lokkal foglalkozunk. A rendházak és intézmények
mellett oratóriumokat — szalézi stílusú ifjúsági
központokat — működtetünk, ahol segítjük a fia-
 talokat szabadidejük értelmes eltöltésében. Lel-
kigyakorlatos központunkban, Péliföldszentke -
reszten várjuk a testi-lelki felüdülésre vágyókat.
A Don Bosco Kiadó biztosítja a szalézi könyvek ki-
adását magyar nyelven.

A jövőben is a fiú ifjúság nevelését tartjuk el-
sődleges feladatunknak. Ezzel összefonódik a
családpasztoráció és az iskolai tanítás. Meg sze-
retnénk újítani az oratóriumok, azaz az ifjúsági
szabadidő központok életét. Ugyanakkor erősít-
jük elköteleződésünket a nehéz sorsú, peremen
élő fiatalok felé, elsősorban a cigány és a szakmun -
kás tanuló ifjak iránt. Fontos része szerzetesi kül-
detésünknek a fiatalokkal való közösségi munka
és a közösségformálás, de emellett módot kell ta-
lálni a személyes elkísérésre és a lelkivezetésre is.

ÁBRAHÁM BÉLA SDB
TARTOMÁNYFŐNÖK
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TERÉZ ANYA

Ahol szeretet van, ott az Isten 

Ez a könyv bizonyos fokig folytatása a Jöjj, légy a világosságom!
című könyv nek. Ott Teréz Anya elsősorban példaként és mo-
dellként áll előttünk, itt a szerepe főleg a tanítóé és a vezetőé. A
könyv az eddig legteljesebb gyűjteményét adja Teréz Anya gon-
dolatainak, tanításainak, tematikus rendben összegezve őket.
Tömör összefoglalást találunk arról, amit ő hitt és tanított az em-
beri életnek azokról az alapvető kérdéseiről, amelyek különösen
is fontosak napjaink ban. Reméljük, hogy szeretetének pél dája és
bölcs szavai sokakat segíteni fognak abban, hogy több szeretetet
vigyünk a világunkba, és azt egy kicsit jobbá tegyük. 

Ára: 3.800 Ft

Megvásárolható vagy megrendelhető a Vigilia Kiadóhivatalban és a honlapunkon:
1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em. 420.

Telefon: 36-1-317-7246; 36-1-486-4443; Fax: 36-1-486-4444; 
E-mail: vigilia@vigilia.hu; Honlap: www.vigilia.hu
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