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A 96 éves Nemeshegyi Péter 
S.J. életének javát Japánban 
töltötte. A tokiói Sophia 
Egyetem Hittudományi kará-
nak professzoraként misz-
sziót teljesített, komolyzenei 
előadásaival pedig az európai 
kultúrát népszerűsítette a 
messzi távolban.
→ CSERMÁK ZOLTÁN

Az egykori japán missziósok 
sikereiről, szenvedéseiről sokat 
írt az egyháztörténelem. Milyen 
feladatok vártak egy magyar té-
rítőre a 20. században?

A jezsuiták X. Pius pápa uta-
sítására egyetemet alapítottak 
Tokióban, 2013-ban ünnepeltük 
a tanintézmény fennállásának 
centenáriumát. Magam kértem 
kiküldésemet a távoli országba, 
s amikor 1957-ben az oktatás egy 
állami-egyházi fenntartású hit-
tudományi karral bővült, annak 
lehettem a tanára. Harminchat 
évig, 1993-ig végeztem felada-
tomat, s a majd’ négy évtized 
alatt többször megválasztottak 
dékánnak is. A teológia külön-
böző ágait, többek között dog-
matikát, patrisztikát oktattam. 
Diákjaim eleinte papnövendé-
kek voltak, de a II. Vatikáni Zsi-
nattal, az egyház megnyílásával 
a modern világ felé, a népnyelv 
felértékelésével a latin nyelvű 
tanítást azonnal felváltotta a ja-
pán. Ezt a jelentkezők örömmel 
vették, mivel a latinra Japánban 
hasonlóan tekintettek, mint mi a 
kínaira. E nyitással már minden 
érdeklődő jelentkezhetett a kar-
ra, így évente 100–150 hallgató 
kezdhette meg tanulmányait.

A híres jezsuita alkalmazko-
dókészség a nyelvtanulásában 
is érvényesült?

Aránylag könnyen megta-
nultam az ország nyelvét. Úgy 
tapasztaltam, más európaihoz 
képest a magyar embernek jóval 
egyszerűbb elsajátítania a japánt. 
Rajtunk kívül talán még a baszko-
kat említhetem, akiknek – talán a 
nyelvük strukturális hasonlósága 
nyomán – nem okozott nehézsé-
get a nyelvtanulás. A nyelviskolá-
kat kerültem, mivel nem találtam 
célravezetőnek, hogy sok külföl-
divel együtt ismerkedjek a nyelv-
vel. Magántanárral dolgoztam, 
s nemcsak a nyelvben, hanem 
az ország kultúrájában is elmé-
lyedtem. Beszélni hamar meg-
tanultam, az írással viszont már 
gondjaim akadtak: nehéz a kína-
iaktól átvett ötvenezer írásjelet 
s az anyanyelvi különbségekből 
adódó pótírásjeleket perfektül 
megtanulni. Talán nincs is olyan 
ember, akinek ez már sikerült. 
Amikor már otthonosan mozog-
tam a nyelvben, számos könyvet 
írtam, folyóiratot és lexikont szer-
kesztettem.

A klasszikus zene szeretetét a 
szüleitől örökölte?

Valóban, szüleim életében a 
zene iránti szeretet fontos sze-
repet játszott. Édesapám szé-
pen zongorázott, s Bartók Béla 
is tanította. A híres zeneszerzőt 
nagyapám kérte meg, hogy hall-
gassa meg fi a játékát, s a próba 
végén – Bartók szófukarsága 
közismert volt – feltette a kalap-

ját és távozott. Apám szóhoz sem 
jutott, de néhány nappal később 
egy levelet hozott a posta Bartók 
pozitív válaszával. Soha nem lett 
hivatásos zongorista, de fi nom 
billentése volt, és Chopint, Bee-
thovent és Debussyt is szépen 
játszott. Amikor gyakorolt, ma-
gam is odahúztam a sámlit a zon-
gorához, s élvezettel hallgattam. 
Édesanyám, Cséry Ida operaéne-
kesnek készült, Anthes György-
nél, a világhírű tenornál tanult. 
A művész a Kerepesi temetőben 
nyugszik, anyám soha nem fe-
lejtett el virágot vinni sírjára. 
A színpadi játék rejtelmeibe Stoll 
Gizella vezette be, aki gyakran 
megfordult nálunk, és sokat be-
szélt a régi szép időkről. Anyám 
a Városi Színházban 1920-ban 

Gounod Faustjában, Margit sze-
repében lépett fel, rá két évre 
a Magyar Királyi Operaházban 
egyszer, a Lohengrin Elzájaként 
szerepelt. Emlékét egy színész-
lexikon is őrzi. Édesanyámnak 
sok kérője akadt, de édesapámat 
választotta, így a muzsika be-
költözött a falak közé. Gyakran 
jártunk operába, anyámnak sok 
barátja volt, köztük Palló Imre, a 
híres bariton és Pataky Kálmán, 
a világhírű tenor.

E szenvedély hogyan tört utat 
magának a messze távolban?

Jóllehet a jezsuita rend Ja-
pánban fenntart egy zenei főis-
kolát, hivatásánál fogva mégsem 
a művészet áll érdeklődésének 
középpontjában. Az egyetemün-
kön egy olasz jezsuita rektor 
egyszer kifejtette: „az eszet kivá-
lóan pallérozzuk, de az érzelmi 
életre kevesebb fi gyelmet fordí-
tunk”. E megjegyzés szöget ütött 
a fejembe. Mozart és Beethoven 
nagyon népszerű volt a szigetor-
szágban, emlékszem egy FM rá-
dióra, amely megszakítás nélkül 
játszotta Mozart műveit. Mivel 
magam is szerettem a klasszi-
kus zenét, a rektor által említett 
„léleknemesítésre” a muzsikát 
találtam a legalkalmasabbnak. 
Az ötlet eredetinek tűnt, mivel 
a japánok már a 16. századtól 
kezdve lelkesedtek a nyugati 
zenéért. Az ország déli részén 
fekvő Oitában áll egy jezsuita 
szobra, aki hegedűvel a kezében 
oktatja tanítványait. Az 1550-es 
években működő kollégiumra 
emlékeztet az alkotás, és arra 
az intézményre, amelyben – az 
országban először – tanítottak 
klasszikus zenét.

A mag tehát jó talajba hullt, 
de hogyan szökkent szárba?

Intézményünkben egy ál-
talános műveltségi tantárgyon 
belül hirdettem meg a kurzust. 
A rend és a szabadság a zené-
ben – hangzott a címe, amelyet 
a második félévben Mit mond 
nekem Mozart zenéje? elneve-
zés követett. Egy tanteremben 
szereltem fel berendezésemet, 
s egész lemezgyűjteményemet 

felhasználtam az okításra. Nem 
vagyok képzett zeneszakértő, 
így sokszor az ösztönömre és a 
megérzéseimre támaszkodtam. 
Hamar híre ment a kezdeménye-
zésnek, kezdetben harmincan 
vártak rám a teremben, egy év-
vel később már ötvenen, a har-
madik évben százan hallgatták 
az előadásomat, majd annyi-
an lettek, hogy a nagy előadó-
ba beférő háromszáz főt már 
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