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JELENITS ISTVÁN: KÜLDETÉSBEN

A közmegbecsülésnek örvendő szerző össze
g.YŰjtött műveinek harmadik kötetében négy
ciklusba rendezve olvashatjuk pedagógiai tár
gyú, hosszabb-rövidebb írásait, amelyeket egy
befűzi felelős komolysága és a nevelés kivételes
jelentősége iránt érzett elkötelezettsége. Jelenits
István bölcs tapintattal és nyitottsággal igyekszik
olyan fogódzókat adni, amelyek a nevelést ma
gát és a nevelői tevékenységet értékközpontúvá
és céltudatossá tehetik, segítve az ifjúság felelős

ségérzetének és erkölcsi szilárdságának kialakí
tását. Ezt a törekvését a piarista és általában a
magyar katolikus oktató-nevelő munka hagyo
mányai épp úgy segítik, mint saját tapasztalatai .

Először a hagyomá nyokról. a piarista neve
lésnek azokról az alapjairól szóln ánk, amelye
ket Kalazanci Szent József vetett. Ezek az írások
az Örökség című ciklusban olvashatók. A piaris
ták első tanárnemzedékének áldozatos tagjai
v~lóban küldetést teljesítettek, "egy széthulló
VIlágban egyszerre akartak hűségesek lenni az
eva~g~liumhoz is meg a fizikához is, amelyet
Galileitől tanultak. Hogy két úrnak szolgálja
nak? Inkább, hogy diákjaik közt elvégezhessék
vállalt munkájukat, s puszta létükkel tanúsít
sák, hogya teremtő és megváltó Isten ugyanaz" .

A történelmi események bizonyos elvek újra
fogalmazására kész tették a rendet, de az igazi
megrázkódtatást az '50-es évek okozták, hiszen
a piaristáknak összesen két iskolájuk működhe

tett, s a tanulói létszámot is szigorúan korlátoz
ták. Bár a rendi élet és a növendéknevelés za
vartalan menetét a diktatórikus intézkedések
igencsak akadályozták, az erők koncentrációja
mégis hasznára volt a színvonalnak. A megma
radt szerzetesi iskolák nevelő és erkölcsnemesí
tő ténykedésének is köszönhető, hogy a rend
szerváltás küzdelmes folya matát erkölcsi erővel
és hittel felvértezett generációk t ámogathatt ák.

Az 199O-es esztendő azonban megold ásra
váró problémák sorát is felvetette. A szerzetes
rendek, így a piaristák is megtelepedhettek azok
ban a városokban, amelyekben hagyományaik
éltek, de az iskolák zavartalan működéséhez

szellemiekre és anyagiakra is szükség volt, arról
nem is sz ölva, hogy az egyházias, katolikus és
keresztény nevelés alapel veit megkérdőjelezték a
semleges iskolai jelszavát vallók, akik a nevelés
ügyét politikával is átszínezt ék. Jelenits István
tevékeny szerepet vállalt az ideológiaivá forrósí
tott küzdelmekben, s felmérhetetlen érdeme,
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~ogy ő nem harcolt, hanem csendes bölcsességgel
Igyekezett meggyőzni az övéitől eltérő nézeteket
vallókat. A jó párbeszéd példájának nevezhet
nénk magatartását, ha a "párbeszéd" fogalmához
nem tapadnának egyéb jelentésárnyalatok.

A hagyományosan nevelői-oktatóimunkássá
got is kifejtő szerzetesrendek sem vallottak egy
séges elveket a megújulás idején. Hiszen az isko
lák újraindításának sok feltétele hiányzott, s ezek
közül az egyik alapvetőnek az mutatkozott,
hogy a korábbi tilalmak miatt nem volt (és ma
sincs) elegendő számú szerzetestanár. Jelenits
István rendfőnökként mégis vállalta a kockáza
tot, ahol akár halvány esélyét látta az intézmény
működtetésének, visszaállította a piarista iskolát,
bízva a helyi ka tolikus közösség áldozatosságá
ban és - mindenekelőtt - Isten segítségében.
Az események őt igazolták. Pedig meg kellett
vívnia harcát a kisstílűséggel és a nevelés liberá
lis felfogásával is, s - valljuk meg - ezek ma is
kísértenek. Ráadásul az ismeretszerzés ma már
nem korlátozódik az iskolára: az internet, a tele
vízió lényegesen nagyobb lehetőségeket adhat,
mint a még oly színes és eleven tanári előadás, s
az államnak az oktatást, nevelést törvényekkel
és előírásokkal szabályozó irányítása sem feltét
lenül jelent könnyebbséget. De az iskola jelentő-

sége mégsem vitatható. '
A szerzetesi és általában az egyházi iskolák

nak elsősorban az a varázsa és jelentősége,

hogy olyan erkölcsi tartást adnak növendékeik
nek, amelyek az ismeretszerzés más, talán von
zóbb lehetőségeiből hiányoznak. Részben ez a
magyarázata annak, hogy az erkölcs, a közéleti
elkötelezettség, a másokért vállalt áldozatosság
és a családcentrikusság még él és hatásos. A
modern szellemiség ugyan kikezdte e hagyo
má nyos életértékeket, de helyükbe az egyén fel
szabadításának sokat hangoztatott jelszaván kí
vül nem volt képes egyebet állítani . A jelek sze
rint ez kevés. S az sem lényegtelen, hogy ezek- '
ben az isko lákban a jól ér telmezett hazafiság
sem halványult el, elevenen él tovább az a szel
lemiség, amelyet a piarista nevelés olyan ki
emelkedő képviselője, mint Sík Sándor őrzött és
korszerűsített, amikor veszedelmes, később

végzetes elveket valló kortársai elé a magyar
szentek példáját állította. (Sík Sándor örökségét,
szellemiségét több írás ébreszti a kötetben.) ,

Az oktatás és nevelés alapeszköze a szá. E
század történései sokszorosan bizonyítják,
mennyire vissza lehet élni a kommunikáció, a
kapcsolatteremtés eme eszközével. A tényekkel



való manipuláció manapság szinte természetes,
bizonyos foglalkozási ágakban szinte nélkülöz
hetetlen. "A sajtó, a rádió, a televízió alig szaba
dult egy diktatúra hazugságaiból - olvassuk
az Illedelmes szókimondást című cikkben -, máris
elönti a demagógia." Ez a megállapítás tíz eszten
deje hangzott el, sajnos azonban ma is érvényes.

Ha objektíven szemlélődünk,azzal a ténnyel
szembesülhetünk, hogy ritkán voltak ilyen vál
ságban a szavak és a mondatok. Ennek az lehet
a magyarázata, hogy az igazságot pártállás
szerint "privatizálták". Ami nekem igaz, az neki
nem, és fordítva. Ebben a környezetben termé
szetesen az "együtt" értelmezése is szűkebbé

vált, aminek hovatovább az az eredménye, hogy
hazánknak megközeIítően tízmillió lakosa van,
de ez nem tízmillió magyart jelent. Prohászka
Lajos a nemzetünk romlását okozó egyik legsú
lyosabb veszedelemnek a megosztottságot
mondta a híres Vándorés a bujdosó című könyvé
ben. Vajon miképp fogalmazna itt és most? An
nak idején a különféle felekezeti iskolák verseng
tek ugyan, "mégsem gyűlölködtek egymással,
pusztán jobbak akartak lenni egymással" - írja
Jelenits István Az. ez.eréves magyar iskola című ta
nulmányában. Az iskolák talán ma is ebben a
szellemben versengenek egymással. Az isko
lák ... Es ezeknek a keresztény iskoláknak meg, a
bennük oktatóknak épp az lehet a küldetése,
vagy e küldetés egyik eleme, hogya következő

generáció ne gyűlölködjék, s ismét megtanulja
az együtt becsületét.

A piaristák Jelenits István bevezetésével bo
csátották útjára a magyar rendtartomány törté
neti névtárát. Gyakran lapozgatom a sötétkék
papírborítójú adattárat. Eleinte tanáraim adatait
kerestem benne, s szorongó szívvel szembesül
tem a kérlelhetetlen tényekkel: egyre többen
hunytak el közülük, ma alig néhányuk él csak.
Néhány évtized múlva az akkori olvasó számá
ra az én tanáraim ugyanolyan szócikké válnak,
amilyenek az .én számomra a Vörösmartyékat
vagy akár az Orkény Istvánékat oktatók. A ne
velő élete - amint [elenits István fogalmazza
- "elrejtett életek". Am a nevelés eredménye
személyek közösségek tevékenységében érzé
kelhetővé válik. Alighanem a nemzet egésze is
csak nyerhet azáltal, ha e szellemiséget mind
több iskola plántálja növendékei szívébe és
gondolkodásmódjába. Mert igaz, hogy Sík Sán
dor versben is ki tudta fejezni szerzetesi-nevelői

hivatása leglényegét, s erre a matematikusok
vagy a fizikusok nem képesek, de az ő nemes
példájuk ugyanúgy beleivódott növendékeik
lelkébe, mint a kőltőé, s ha e példa nem is lé
nyegül verssé, azért példa és eligazító. Csak
személyes tapasztalataimra hivatkoznék: Po-
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gány Jánost senki sem jellemezné poétikus sze
mélyiségnek, számomra mégis olyan példa adó
ja volt, amely életem végéig kísér majd. Tőle

tényleg meg lehetett tanulni, milyen a követelő,

önértékeinkre döbbentő szeretet, s mit jelent a
jóra való hajlam elszánt keresése.

Ha már a szeretetnél, a keresztény vallás
meghatározó tartományában járunk, fel kell
hívnunk a figyelmet a kötet egyik legigénye
sebb, elgondolkodtaté és helyes szemléletbó1 fa
kadó magatartásmintát kínáló tanulmányára. a
Jegyzetek a szeretetről című írása. Ezt is az a szán
dék és módszer jellemzi, ami Jelenits István
megnyilatkozásait általában is: teológiai meg
alapozottság, mélyen szántó bibliai ismeretek és
életvitelt kínáló szándék. Rendkívül sokat jelent
az olvasó számára ezek szintézise, amely által
nemcsak ismeretek birtokába juthat, nemcsak a
modern teológia felvetéseivel szembesülhet, ha
nem magatartásmintát is kialakíthat a maga
számára. Némely teológusok okfejtéseivel is
merkedve néha olyan érzésünk támad, mintha
a fejünk (és az eszünk) fölött úsznának el a sza
vak egy képzeletbeli, ezoterikus ítélőszék hasz
nálatára. Jelenits István viszont újra meg újra a
Biblia alapvető, mércét jelentő igazságaival
szembesít, s azt mutatja meg, hogyan építhetjük
be ezeket saját kis életünkbe, miképp gazdagod
hatunk általuk, s válhatunk olyan emberré, aki
tudja, akarja szeretni a másikat, s üdvözülésén
munkálkodva miképpen lehet embertársa szelíd,
megértő, ösztönző és nyitott társa. Ezeknek a tu
lajdonságoknak a keresztény nevelésben tevé
kenykedőket is át kell hatniuk, pontosabban tö
rekednünk kell arra, hogy meg-megújulva birto
koljuk őket. "A nevelést nemzedékró1 nemze
dékre újra kell kezdeni - az "Örvény örvényt hív
eló~' című tanulmány berekesztőgondolatát idéz
zük. - Mindig újra kell tanulni, s ennek a koc
kázata mindig jelentkezni fog az emberi életben.
Fölhalmozódnak tapasztalatok, amelyeket át le
het adni. Talán azért vagyunk most olyan szo
rongatott helyzetben e téren, hiszen igazából
nincsenek tapasztalataink, amelyekre föltekint
hetnénk. nem látunk elég vonzó megoldást,
amelynek példaértéke lehetne. A mi dolgunk,
hogy ezeket megteremtsük. Talán akkor egy kö
vetkező nemzedék helyzete már könnyebb lesz,
és hálásan fog visszagondolni ránk. Nem azért,
mert ezeket a problémákat megszüntettük, ha
nem mert a megoldásukra szükséges mintákat
valamiképpen fel tudtuk mutatni.

Az eddigiekhez hasonlóan ezt a kötetet is
Mohay Tamás válogatta, szerkesztette, rendezte
sajtó alá s jegyzetelte. Köszönet érte. (Uj Ember,
2001)
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