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Nemes Ödön emlékezete

Bevezető

Munkámmal a 40 évig Japánban élő és dolgozó Nemes Ödön jezsuita atyáról 
szeretnék megemlékezni. A nyitott szellemű, tiszta lelkű magyar pap és a fel-
emelkedő Japán társadalom különös találkozása egy olyan példa, amely minket 
is segíthet a kultúrák és vallások közti párbeszéd és termékeny kommunikáció 
útján, valamint jó táptalaja egy következő kutatásnak. Ödön atya munkássága 
példaértékű, hiszen missziós papként az evangéliumi értékek közvetítéséért ál-
dozta életét, azonban élete nem prédikációk és hitigazságok hangoztatása volt, 
hanem tevékeny szeretet és szolgálat, ahol önmaga elvesztésével megtanult 
befogadni és szolgálni másokat. Középiskolai és egyetemi tanárként, majd ké-
sőbb lelkigyakorlatok és a jegyesoktatás vezetőjeként közvetlen hatással volt 
a társadalom belső változásaira, ahol mindig a tiszta érték átadása volt a célja. 
Foglalkozott alkoholistákkal, rabokkal, fogyatékos gyermekek szüleivel, illetve 
60 évesen kiköltözött Tokió szegénynegyedébe, így mélyrehatóan ismerhette 
meg a Japán társadalmat, s annak az értelmiségi, illetve a perifériára szorult 
szegmenseit is. Könyveinek többségét japánul írta, s a mai napig vannak olyan 
könyvei, amelyeket nem fordítottak le magyarra. Megemlékezésem elsődleges 
célja, hogy megismertessem Ödön atyát, s ezzel méltó emléket állítsak neki, illet-
ve támpontot adjak azoknak, akik szeretnék megismerni a második világháború 
után rohamosan fejlődésnek induló Japán társadalom belső világát, hisz Ödön 
atya munkássága épp a lelki élet oldaláról reflektált az aktuális problémákra. Még 
le nem fordított könyvei, írásai sok értékes felfedezést rejthetnek magukban.

Gyermekkor

1926. május 27-én látta meg a napvilágot Győrben. Szőkés hajú, átlagos test-
alkatú, álmodozó, örökmozgó gyerek volt.  A családi neve eredetileg Neumann, 
amit az akkori divat szerint magyarosítottak. Édesapja postás volt, s ez a polgári 
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hivatal biztosította a család megélhetését. Ödön atyát már gyermekkorától 
kezdve érdekelték a szegény, perifériára szorult emberek. Az általános négy 
osztály után, 1936t-tól a budai Krisztina-körúti ciszterci gimnáziumba járt 
nyolc éven keresztül. „Fiatal koromtól fogva sohasem tettem semmit pusztán 
kötelességből. Sokat kellett tanulni, amit rühelltem, de értelmet kerestem ben-
ne. Nem akartam csak azért tanulni valamit, mert muszáj.”1 Gimnazista évei 
alatt Budapest külvárosában dolgozott, s az angyalföldi gyerekekből cserkész-
csapatot szervezett. Saját elmondása szerint ott találkozott legszembetűnőbben 
a szegénységgel és a nélkülözéssel. Ekkor született meg benne a gondolat, hogy 
munkáspap lesz és a szegényekkel együtt él, dolgozik. A saját életpéldájával 
akarta hirdetni az evangéliumi örömhírt. Ennek megvalósítása még távol volt 
tőle, azonban már fiatalon foglalkoztatta a papi hivatás. 

Vidéki vakációk

A nyári vakációit vidéken töltötte a rokonainál, napszámos munkával.  Élvezte 
a mezei munkát, hisz a legszegényebbek között dolgozhatott, ami mindig is 
szíve vágya volt. Itt ismerkedett meg a jezsuiták által vezetett KALOT-tal 
(Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Társasága), amelynek 
előadásaira is rendszeresen eljárt. 

1943 nyarán, a napszámos munka közben ismerkedett meg egy lánnyal, 
s gyúlt fel benne először a szerelem érzése. Ez az érzés kölcsönös volt. A nyár 
elmúltával visszautazott Budapestre, de nem szakadt meg a kapcsolat, a máig 
ismeretlen nevű leányzóval. Akkor már felbontották a leveleket a postai hi-
vatalban „megfigyelés” címszó alatt, ezért a legfontosabbat mindig a bélyeg 
alá írták. Közeledett a döntés ideje. Mérlegelnie kellett, hogy a szerelmet, 
s ez által a házas életet választja, vagy az addigi tervét, hogy pap lesz. Hosszú 
ideig mérlegelte az érzéseit, s imádkozott, hogy dönteni tudjon. Később így 
emlékezett vissza erre: „…az világos volt, hogy az életemet a perifériára szo-
rult embereknek kívánom adni, Jézus erejével. Mert Jézushoz közel álltak 
a társadalomból kirekesztett emberek.” 2 Tudta, hogy a házaséletben nem 
tudná teljesen megélni ezt a vágyát, ezért felutazott Győrbe, s közölte a lány-
nyal, hogy pap lesz.

1944 tavaszán másodszor került TBC tüneteivel a korházba. Műtétre ke-
rült a sor, ami után az orvos halkan megjegyezte, hogy reménytelen a helyzet. 
Ödön atya mindezt hallotta, s ennek tudatával jött ki a korházból, mégsem 
1 Naszádi Kriszta – Nemes Ödön, Szabadon, Örömmel, Szeretettel, Bp., Harmat, 2009, 46. 
2 Naszádi – Nemes, i.m., 50.
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volt letörve.3 Csodával határos módon teljesen felépült és 1944. július 30-án 
belépett a jezsuita rendbe.4

Noviciátus és a szegedi tanulmányok

A rendbe való belépése a megszokott módon történ, két év noviciátusi idővel 
kezdődött, amikor jelöltként magára öltötte a szerzetesi ruhát és megismerke-
dett a rend szabályaival és életével. Azonban az 1944-es év váratlan fordulatokat 
hozott. A háborús front egyre közeledett Budapest felé és szenteste az oroszok 
elfoglalták a jezsuiták székhelyét, a Manrézát. Ekkor a rendfőnök úgy döntött, 
hogy a 25 novíciussal Kalocsára mennek, s az ottani rendházukban folytatják 
az oktatást. A tíz napos gyalogút kalandokban és veszélyekben bővelkedett, 
de épségben megérkeztek. Szegényes körülmények között, de folytathatták 
tanulmányaikat.5

A kalocsai rendház egyik épületét lefoglalták a megszálló orosz katonák, 
s hadikórházat létesítettek benne, ahol Ödön is segédkezett. Csak lábsérültek 
kerültek ebbe a korházba, így nem volt meglepő ha naponta több lábat is 
amputáltak. Ödön atyát a műtőbe osztották be, ő fogta a sebesült lábát, amíg 
az orvosok azt leoperálták. Sok vérrel és szenvedéssel találkozott, de sosem 
riadt vissza, ha a rászorulók megsegítéséről volt szó. 

Kalocsai noviciátusa a többi rendtársával együtt 1945 májusáig tartott, ami-
kor együtt visszatértek Budapestre. A vonat annyira zsúfolt volt, hogy a tetején 
utaztak. A lerombolt Budapest képe akkor tárult eléjük először. Visszatérve 
a Manrézába, új körülmények között, sok nélkülözéssel, de folytatták ottani 
életüket. Nagy álmokat szövögettek mindannyian, hogy egy igazságosabb vi-
lág megteremtésén munkálkodnak, vagy messzi országokba mennek hirdet-
ni az örömhírt. Ő már tudott a lehetőségről, hogy missziós papokat várnak 
Kínába, s a szívében már akkor élt a vágy a misszió iránt.  

Szegedtől Japánig 

Nemes Ödön atya a rendtársaival együtt, a két éves noviciátus befejezése után 
letették az első fogadalmat és Szegeden folytatták tanulmányaikat a jezsuita 
egyetem három éves filozófia-kurzusán. A skolasztikus filozófia tanulása mel-
lett a Szívgárda hitbuzgalmi mozgalom vezetésében segített, kirándulásokat 

3 Vö.: Naszádi – Nemes, i.m., 67.
4 Vö.: Bikfalvi Géza, „Magyar jezsuiták történeti névtára”, Bp., METEM, 2007, 164.
5 Vö.: Nemeshegyi Péter, „Nemes Ödön emlékezete”.
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szervezett. Azonban tanulmányai harmadik évében, 1948-ban a kommunista 
párt hatalomátvételével megkezdődött az egyházüldözés.

Fábry Antal atya a szegedi szkolasztikusok rektora felolvasta a római általános 
rendfőnöktől kapott rejtjelezett üzenetet, amely így szólt: „Alajos és János men-
jenek vakációra.” Az üzenet jelentése, hogy a teológia hallgatók (Gonzága Szent 
Alajos a teológusok védőszentje) és a filozófia hallgatók (akiknek Berchmans 
Szent János a védőszentje) próbáljanak külföldre szökni. Ödön már a novicius 
idején fontolgatta, hogy a kínai misszióba szeretne menni, amit később, 1948-ban 
engedélyeztek is a vezetői, de útlevelet nem kapott, ezért az egyetlen lehetősége az 
volt, ha átszökik a határon.6  Ez olyannyira veszélyes vállalkozás volt, hogy még 
az édesanyjának sem mondta el a terveit, azt hazudta, hogy elmegy a faluba lisz-
tért. Úgy látta jónak, ha senki sem tud róla, így csak önmaga életét kockáztatja. 
Hamis személyi igazolvánnyal, civil öltözetben kereste fel az egyik rendtársának 
a rokonát, aki a határ mellett lakott. Ő segített neki a dróthálón való átjutáson 
1949 februárjában. Azonban a drótháló túloldalán eltévedt, s órákig csak bolyon-
gott kétségbeesetten – de a szökése sikerült. Megtalálta a kiutat és amikor Bécsbe 
ért, akkor tudta meg az ottani jezsuitáktól, hogy Kínába már nem mehet, mert 
ott a kommunista párt került a hatalomra. Két éve tervezte, hogy missziós lesz. 
Amikor a szögesdróton is átjutott, más okok miatt hiúsult meg a terve…

A sikeresen emigrált szerzetesek Innsbruckban gyülekeztek, Ausztria egyik 
legjelentősebb jezsuita egyetemén. Ödön atya kénytelen volt lemondani kínai 
missziós álmairól, de Japán, Manila és Tájföld még mindig nyitva állt a misz-
szionáriusok előtt. Sőt, nem sokkal a szökése után a jezsuiták generálisa írt 
egy körlevelet a megszervezendő Japán provinciáról, ahová mindenkit vár. 
Innsbrucki felettese szerette volna, ha Európában marad és Feldkirchben kö-
zépiskolai tanárként dolgozik. Ő azonban nem így gondolkodott, ezért írt egy 
levelet a római rendfőnöknek, hogy két éve megkapta az engedélyt a kínai misz-
szióba, s beszámolt az akkori terveiről is. Úgy gondolta, ha kap választ, ő nyer, 
ha nem, akkor a felettese. Akkor még sokkal lassabb volt a posta, mint ma, így 
a válaszra több hetet kellett várnia. A válaszlevélben az állt, hogy a rendfőnök 
„Nagyra becsüli az elhatározását”. Semmi több. 

Másnap hívatta a felettese és igent mondott az utazására.  
Júniusban letette Szegeden elkezdett filozófia tanulmányainak záró vizsgáját 

Innsbruckban. Mivel a jezsuitáknál latin nyelven folyt az oktatás és egysége-
sen ugyanazt a tananyagot tanították minden egyetemükön, a „de universa 
philosophia” különösebb nehézségek nélkül sikerült. 

6 Nemeshegyi, i.m.
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Irány Japán

A rendfőnök javaslatára Nemeshegyi Péter elkísérte a génuai kikötőbe, hogy 
keressenek egy hajót, amely Japánba viszi. Hosszas keresgélés után akadt egy 
holland hajó, amely utasokat is szállított, de mielőtt az utazásra sor került 
volna, sürgöny érkezett az általános rendfőnöktől, hogy utazzon Rómába és 
onnan repülővel menjen Japánba, hogy ott legyen a nyelviskola megnyitóján.  
Így 1949. augusztus 27-én megérkezett Tokióba. Ha a repülőgép nem robban 
le, s nem állnak egy hetet Manilán akkor talán Xavéri Szent Ferenc Japánban 
érkezésének 400. évfordulójára (augusztus 15-re ) Ő is megérkezett volna. 
Xavéri Szent Ferenc volt az első, aki Japánban hirdette az örömhírt, s az első 
jezsuita, aki a Távol-Keleten járt.7 Ödön atyát az a megtiszteltetés érte, hogy 
ő lehetett az első misszionárius Japánban Magyarországról. 

A távoli keleten 

Nemes Ödön atya az emigrálásáig sosem lépte át az ország határait. Elképzelése 
sem volt, hogy milyen lehet a távoli szigetország, az ottani kultúra és az élet. 
Egyedül annyit tudott, hogy 2 bombát is ledobtak rájuk, amit a hit erejével is 
nehéz elviselni és feldolgozni, hitetlenül még nehezebb.8 Jogos a kérdés, hogy 
miért hagyta el az országot, hisz Magyarországon is szükség lett volna a se-
gítségére. Ő erre így felelt: 

Talán a legmélyebb, személyes okom az volt, hogy ki akartam próbálni, hogy 
a Názáreti Jézus valóban társam tud-e lenni az életemben. Ha az ember a saját 
kultúrájában él, megszokott környezetében, ahol ismeri az embereket, másra is 
tud támaszkodni, ezért megpróbáltam olyan környezetbe kerülni, ahol senkit sem 
ismerek, és ott akartam megtapasztalni, hogy a Názáreti Jézus Krisztus valóban 
boldoggá tud-e tenni.  Ha boldoggá tud tenni, akkor nyugodtan mondhatom majd 
másoknak, hogy igen, ő élő személy, aki a te életedet is boldoggá tudja tenni.9 

Nem a rá váró kommunista kényszermunkától félt, hisz édesapja is volt há-
rom évet Szibériában az első világháború után,  ha kellett volna, ő is elmegy. 
Nem menekülni akart. 

Sok álmatlan éjszakát töltött döntésének meghozatalával . Ebben az idő-
ben szegedi lelki vezetője Szarvas Miklós volt az, akinek már voltak mis sziós 
7 Vö.: Nemes Ödön: „Hogyan születik, nevelkedik, dolgozik egy japán misszionárius?”. 
8 Vö.: Naszádi K. , Nemes Ö: „ Szabadon, Örömmel, Szeretettel ” 17.
9 Vámos Péter, Két kultúra ölelésében, Bp., Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, 1997, 

212.
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ta pasztalatai, illetve nagy hatással volt rá Kosztka Szent Szaniszló élete. Szaniszló 
lengyel származású előkelő ifjú, aki Bécsben tanult, s ráébredt, hogy milyen üres 
világban él. Tizenhárom évesen belátta, ha nem lép ki ebből a környezetből, 
nem lesz belőle semmi. Ezért megszökött onnan, először Augsburgba, majd 
lelki tanácsadója javaslatára Rómába, hogy még távolabb kerüljön Bécstől. 

Ödön saját maga hozta meg a döntését. Mérlegelt, majd 1948. február 5-én 
egy papírra felírta, hogy mik az előnyei és hátrányai, ha misszióba megy. Akkor 
és ott végleg a misszió mellett döntött.

Minden kezdet nehéz

Ödön atya 23 éves volt, amikor megérkezett Japánba. Addig még sosem látott 
japán embert. Ismeretlen volt számára a kultúra, a szokások, a körülmények. 
Huszonöt rendtársával együtt angolul tanulta a Japánt. Így a kínai írásjel mel-
lé, a japán kiejtést, az angol jelentését és legvégül a magyar megfelelőjét írta, 
mivel nem tudott angolul. A kezdeti nehézségek csak fokozódtak, s a hónapok 
elteltével egyre nehezebb és több feladat volt előtte. Három hónap elteltével 
a kápolnába menekülve térdre rogyott és így imádkozott: „Uram, ha Te is úgy  
akarod, én most itt megbolondulok.” Ahogy ezt ki tudta mondani tiszta szívből, 
úgy megszabadult a lelkét gyötrő nehézségtől és tovább tudta folytatni a tanu-
lást. Minden fáradsága ellenére sosem gondolkozott azon, hogy hazajöjjön. 
Szabad akaratából hozott döntést, amely mellett tudatosan kiállt. Életének 
vezérfonala volt mindig a nagyobb kihívást választani, hogy a saját erejéből 
képtelen legyen megküzdeni vele, ezért mindig Jézusra támaszkodjon. 

Hosszas és fárasztó munkával, lassan kezdett boldogulni a japán nyelvvel, 
ahogyan az angollal is. A nyelviskola befejezése után a rendfőnök utasításá-
ra egy középiskolában tanított angolt. Hiába mentegetőzött, el kellett látnia 
a feladatát. 30 fős osztályoknak tanította az angolt úgy, hogy ő maga is csak 
egy-két leckével volt előrébb.  

Kulturális különbségek

Azonban nem csak a nyelvi nehézségek nehezítették meg Ödön atya dolgát, 
hanem az a másság, amely egy európai és keleti ember között van. Sokat be-
szélgetett idősebb misszionáriusokkal, kikérte a véleményüket és a tanácsukat. 
Még így is nehéz volt a kulturális különbségeken átlépni. Japánban az emberek 
nem a szavak és érvek alapján döntenek. Sosem merül fel az a kérdés, hogy ki-
nek van igaza. A legfontosabb a harmónia. Ha valaki nagyon bizonyítani akar 
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valamit, akkor az gyanússá válik. Maga a kommunikáció is sokkal burkoltabb, 
finomabb. Kiemelkedő szerepe van a testbeszédnek.  A közösség és az egység, 
az egy felé haladás a legfontosabb, nem maga a személy. 

Nagy kihívás volt Ödönnek is, hogy egy valóban más kultúrában hogy tudja 
megélni és elhinteni hitét. Ő maga számolt be arról, hogy a talentumainak csak 
egy töredékét tudta hasznosítani, de az evangéliumi szegénységet megtanulta 
ebben is megélni.10

A személyes kapcsolatok, az odafigyelés, a példamutatás volt az egyetlen 
amivel Japánban a kereszténységet hirdetni tudta. Korán rájött, hogy a tan-
termekben nem lehet hitoktató. Iskola után felkereste a tanítványait és azok 
szüleit. Úszni járt a diákjaival, kirándultak, a hegymászó egyesület tagja volt. 
Kiscsoportos beszélgetéseket, Biblia olvasást tartott, ahol ő is csak egy résztve-
vő volt, ugyanolyan rangú, mint bárki más. Az alázat, a tolerancia és a másik 
szabadságának tiszteletben tartása voltak azok az erények, amelyeket életmód-
szerűen kellett gyakorolnia új hazájában. 

Külföldi tanulmányok

Nemes Ödön atya azért akart minél előbb Japánba menni, mert tudta, hogy 
a nyelvtanulást fiatalon kell elkezdenie. Azonban még nem volt pap. Vezetői 
ezért 1951 szeptemberében a torontói egyetemre küldték, ahol teológiát tanult 
1955-ig. Ebben az évben szentelték pappá.

Kanadába érkezésekor felkereste az ott élő Japán közösséget, amelynek leg-
több tagja még nem integrálódott a társadalomba. Az ő társaságukban szinten 
tudta tartani az addigi nyelvtudását, s mivel angolul tanult, így e nyelvben is 
gyorsan felfejlődött. 

Teológiai tanulmányai és a pappá szentelése után még egy évet töltött 
az Egyesült Államokban, ahol lelki vezetést és pszichológiát tanult. Nagy ha-
tással volt rá Amerika és az ottani tanulmányai, tapasztalatai.11

Újra Japánban

Ödön atya tanulmányai befejeztével visszarepült Japánba, ahol Kóbéba, az ot-
tani jezsuita középiskolába osztották be, továbbra is angol tanárnak, azonban 
már valós angol nyelvtudással. Újult erővel vetette bele magát munkájába. 
Lelkesedett a diákjaiért, és sokat fáradozott értük. 11 éven keresztül tanított, 

10 Vö.: Nemes, i.m.
11 Vö.: Nemeshegyi, i.m.
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azonban a vágya most sem teljesedhetett be igazán, mert jómódú gyerekeket 
oktatott, ő pedig mindig is a legszegényebbekkel akart foglalkozni. Vállalkozó 
szellemű diákjaival ellátogattak a Fülöp-szigetekre. Az ottani szegény telepek-
re, leprások közé vitte tanulóit, hogy szemléltesse a nyomort és a szenvedést, 
amellyel a gyorsan fejlődő japánban már egyre ritkábban lehetett találkozni. 
Az általa vezetett csoport hat tagjából később négyen a szegények gondozá-
sának szentelték az életüket. 

1968-ban kinevezték négy évre a tokiói Sophia egyetem rektorává, mivel 
megnyílt a szeminárium, ahol a japán kispapokat tanították. Rektori munkás-
sága mellett keresztény kiscsoportok vezetésével is foglalkozott. Több alkalom-
mal tartott egyhetes kurzusokat kispapok számára a lelki vezetésről. Ebben 
az időben kezdte el írni japán könyveit, amelyek az addigi tapasztalatainak 
feljegyzése, rendszerezése. A második vatikáni zsinat szellemében a szerze-
teseknek tartott továbbképzést, s még egy európai látogatást is tettek, hogy 
lássák, milyen szellemben kell haladnia az egyháznak. 

A betegség misztériuma

Ödön atya megfeszített munkatempója azonban teljesen kimerítette, ami beteg-
ségéhez vezetett. 1979-ban gyorsan terjedő végbélrákot diagnosztizáltak nála. 
Operációra került a sor, amely kétes kimenetelű volt. Hihetetlen nyugalommal 
elfogadta a betegségét. Értéket keresett benne és ajándékként kezelte. „Azért 
tudtam szembenézni a rákkal, mert ha ötvenhárom évig az Isten tenyerén 
voltam, akkor rák ide, rák oda, ott is maradok.” Az operáció sikerült, azonban 
legalapvetőbb szükségletei elvégzésében is segítségre szorult. 

Nem volt benne biztos, hogy teljesen felépül, talán visszatér a daganat, vagy 
élete végéig másokra lesz utalva. Lassú gyógyulásában is megtalálta az értéke-
ket. A rá jellemző derű és optimizmus sosem hagyta el. 12

Élet a betegség után

Még ki sem jött a korházból, de már az előtte álló feladatokkal foglalkozott. 
Betegségéből lábadozva minden erejével a jegyesoktatásnak szentelte magát. 
Az Amerikában megismert házas hétvége nevű kezdeményezés mintájára, 
Japánban is elindította a mozgalmat. Ödön atya a hosszú évek során meg-
tanult burkoltan beszélni. Vallási elköteleződését sosem hangsúlyozta ki, de 
áthatotta mind jelenlétét, mind mondanivalóját. A jegyesoktatás sikereiben 

12 Vö.: Naszádi – Nemes, i.m., 41.
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ez is közrejátszott,  hisz egyre növekvő számban jártak az előadásaira nem 
katolikusok is. 

20-25 fős csoportokban folyt az oktatás, amelynek a lényege a „megosztás” 
volt. Ödön nem igazságként akarta előadni az általa vélt helyes utat, inkább 
a rávezetés, vagy az elgondolkoztatás az amivel közelebb próbálta vinni őket 
a problémákhoz, nehézségekhez és azon kihívásokhoz, amelyek a házas-
társi életben előfordulnak. Ekkor született meg, a magyar nyelven is ismert 
Párbeszélgetés című munkafüzete. Ez a műve egészen egyedi, hisz nincsenek 
megadott jó válaszok. A munkafüzet a jegyesek egyéni és közös érdekeinek 
a megbeszélésére épül.

A tokiói jezsuita templomban meglepően sok nem katolikus pár szerette 
volna megtartani az esküvőjét. Hosszas tanakodás után úgy döntött az ottani 
rend, hogy ezt engedélyezik. A szentségek kiadása helyett csak áldást monda-
nak az ifjú párra. Ennek feltétele az volt, hogy a jegyes képzésen részt kellett 
venniük. Nem a megtérítés, hanem a jó házasságra vezetés volt a fő célja.

Hatvanon túl is új vizeken

Hatvan évesen, 1986-ban megkapta az engedélyt a rendfőnöktől, hogy ki-
költözzön két rendtársával (egy spanyol és egy amerikai jezsuitával) Tokió 
legszegényebb negyedébe. Ödön szíve vágya teljesülhetett és hatalmas boldog-
sággal kezdte új feladatkörét. A jegyesoktatást másra bízva ő maga látogatta 
a fogyatékos gyerekek családját. Főleg a szülőkkel való kapcsolat, lelki vezetés 
volt számára a fontos. Kéthetente a börtönt látogatta, ahol kis csoportban, „ön-
szerveződő társalgó csoport” néven beszélgettek, főleg a Szabadságról. Hogyan 
lehet valaki szabad a rácsok mögött? Mi is az igazi szabadság? Ha véget ér 
a fegyházi büntetés, vajon akkor valóban szabadok lesznek-e? Ilyen és ehhez 
hasonló kérdésekről osztották meg a gondolataikat. Mindemellett az alkoho-
lista nőkkel is tartott beszélgetéseket, foglalkozásokat.

Újra itthon

1993-ban Ödön atya újra Magyarországra látogatott, hosszú idő után. Bálint 
Lajos érsek úr felkereste és felkérte, hogy legyen a gyulafehérvári papi szemi-
nárium lelki vezetője. Nehéz döntés előtt állt, úgy mint 45 évvel ezelőtt, amikor 
a missziót fontolgatta. Ugyanazzal a módszerrel, mint akkor, most is felírta, 
hogy mi szól mellette, illetve ellene. Bár nehéz szívvel, de írt Japánba, hogy 
itthon nagyobb szükség van rá.
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Elsősorban azért, mert tudtam, hogy Romániában sokkal szegényebbek az em-
berek, mint Japánban. Azzal is tisztában voltam, hogy megaláztatásban szintén 
bőven lesz részem, és meg tudom tapasztalni a gyengeségeimet. Krisztusnak 
a szegénység, a megaláztatás és a gyengeség vállalása nagyon fontos érték volt. 
Úgy éreztem, hogy Erdélyben ezt jobban meg tudom élni, mint akár Japánban, 
akár itthon.13

Japán után nehéz volt számára visszailleszkedni. Negyvennégy év távollét után 
még mindig jól beszélt magyarul és akcentusa sem volt, azonban a magyar 
kommunikációt meg kellett, hogy szokja. Japánban megtanult a kimondott 
szavak mögé látni. Itthon értette a szavakat, de nem tudta, miért mondják ezt. 
Öt éven keresztül minden éjjel Japánról álmodott. Meglepőnek találták, sőt 
újnak, hogy a lelkigyakorlatai nem prédikációkból állnak, hanem a hosszú évek 
alatt kidolgozott „megosztás” módszeréből. Japánban megtanulta, hogy hiába 
beszél arról, ami a szívében van és élteti, ha mások nem értik. Mindenkinek 
a saját példáján keresztül lesz érthető és világos az örök érték, amelyet mindig 
is közvetíteni akart.

A missziós élet megtanította, hogy csakis a tapasztalatok, a megélt való-
ságok visznek közelebb az igazsághoz. Ebben a szellemben tartotta itthon is 
a műhelyeit. 

A gyulafehérvári feladatait nagy erőbedobással végezte, de sok ellenszenvbe 
és nehézségbe ütközött. Tanított néhány tantárgyat, s mellette 130 kispap lelki 
vezetéséért volt felelős. Három évig töltötte be ezt a tisztséget.14

1996-ban Budapestre utazott, hogy onnan repüljön vissza Japánba, amikor 
megkérte egy rendtársa, hogy segítsen a magyarországi jezsuita rend újrain-
dításában. Újra egy váratlan, nagy munkába fogott, mert tudta, hogy most itt 
van rá szükség. Gyakorlatilag egyfajta „mindenes” volt, mindig azt a munkát 
végezte, amelyről tudta, hogy senki sem fogja elvégezni.

Foglalkozott idősekkel, betegekkel, jegyesekkel, szerzetesekkel. Barátai se-
gítségével a japánul megjelent könyveinek egy részét magyarra fordította. 

Egy nagy élet utolsó mozzanatai

A nyolcvanadik életévét is betöltő Ödön munkatempója és munkabírása példa-
értékű volt, de 2008-tól a gyengülés jelei láthatók voltak rajta. Először a tüdeje 
nem tudta tartani vele a lépést, s korházba került. Kiengedték a korházból, 
de a nehéz légzése legyengítette, majd lassan ágyhoz kötötte. Még ek kor is 
13 Vámos, i.m., 229.
14 Vö.: Naszádi – Nemes, i.m., 30–31.
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dol gozott, hisz Naszádi Krisztával ekkor jelentette meg közös könyvét Párbeszéd 
az öregségről címmel. Az élete vége felé járó, Istenhez vágyó ember szólal 
meg ebben, aki az időskorban, a betegségben is megtalálta az értékeket. Nem 
kereszt, hanem lehetőség számára, hogy felkészüljön a teremtőjével való ta-
lálkozásra. 

Nemeshegyi Péter így emlékezik az utolsó napjaira: „Ödi azt mondogatta, 
hogy halálának napja, lesz életének a legszebb napja. Nagyon erős hite volt, 
amelyet semmi kétség nem zavart.”15

2011. augusztus 19-én fejezte be földi pályafutását.

Utószó:

Ödön atya munkásságának megismerése rengeteg kincset tartogat, ahogy azt 
a lelkigyakorlat terén kidolgozott módszere, vagy a házasságra felkészítő kö-
tetei is jól bizonyítják. Vallásossága egy letisztult világnézet, elköteleződés és 
mély Istenhit, amelyet a Japán évei csiszoltak olyan erőssé és tisztává. Ahogy 
más kultúrába próbálta beleoltani saját vallása értékeit, úgy került egyre köze-
lebb saját hitének igazságaihoz, amelyek egy elkötelezett és tettre kész ember 
életének alapjait alkották. 

Élete példaértékű, s bizonyíték egy, a lelki értékeket kereső ember csodás 
pályafutásáról, valamint tanúság az evangéliumi értékek embert és társadal-
mat formáló erejéről. Magyarként büszkék lehetünk rá, hiszen élete felében 
a Japán népet szolgálta önzetlenül, valamint megnyitott egy olyan utat, ahol 
a ma embere is megindulhat és járhat, ha a Japán kultúra és társadalom felé 
akar indulni. A vallások közti párbeszéd, a civilizációk közti hidak és az érté-
kek átadásának építője volt; így adva példát nekünk, hogy közeledjünk távoli, 
azonban sok dologban mégis közeli embertársainkhoz.

15  Nemeshegyi, i.m. 
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