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Torgyik Judit

Spirituális háló
Bencések a magyar oktatás és nevelés szolgálatában
„Ha közösségünk életét és jövõjét akarjuk szolgálni,
személyben, és nem intézményben szabad gondolkodnunk.” (1)

Megjelent a 2002. október 29. és 31. között Pannonhalmán rendezett
nemzetközi nevelési konferencia előadásainak és korreferensi
hozzászólásainak írásos anyaga (Pannonhalmi Főapátság,
2003, szerkesztette.: Varga Mátyás).
z ismeretek átadása, közvetítése,
hagyományozódásának mikéntje
korunk egyik legfontosabb kihívása
– a legkérdésesebb és legtöbb problémát felszínre hozó gondolkodási és gyakorlati terület. Nem különös tehát, hogy nem csak azok
foglalkoznak e témával, akik közvetlenül
részt vesznek a tudás továbbadásában. Öt
évvel ezelõtt a 20. Filozófiai Világkongresszus (2) például újra elõtérbe helyezte a
filozófia elveszendõnek látszó, de eredendõ
célját, az „emberiség nevelését”, az „újra kilépést a világba” tanító intenciókkal. De
közvetlenül az oktatással foglalkozó intézmények, különbözõ szintû iskolák képviselõi által tartott konferenciák is egymást érik
nemzetközi, regionális és országos szinten
is. Magyarországon 2001-ben szervezték az

A

elsõ országos Neveléstudományi Konferenciát, amelyet azóta októberben évente megrendeznek. A rendezvény a hazai oktatás és
nemzetközi tapasztalatok majdnem minden
témáját, szintjét és aktuális kérdését átfogja.
(3) Szakszerû, pontos kutatásokról, felmérések eredményeirõl beszámolva szinte számon tarthatatlan mennyiségû témát, szaktárgyat, diszciplínát, kutatási területet világítanak meg a konferenciákon megszólaló elõadók. Ez az „oktatás-robbanás” szorosan
összefügg az ismeretek és a tudás felhalmozódásával, az ebbõl eredõ szelekció és átadás lehetõségének kihívásával, valamint az
Egyesült Európa által fölvetett kérdésekkel.
A bencések által szervezett konferencia
bizonyos szempontból beilleszthetõ ebbe a
folyamatba, de több is ennél: azt tárja fel,
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hogy a bencéseknél nem csupán alkalomszerû, hanem folyamatos az „educationboom”, hiszen a rend eleve „nemzetközi
szinten” mûködik és dolgozik, nemcsak
Európában, hanem Észak- és Dél-Amerikában is. A bencéseknek ily módon igen
nagy tapasztalatuk és gyakorlatuk van az
oktatási-nevelési együttmûködésben, hiszen magát a tanítást-nevelést szinte a kezdetektõl feladatuknak tekintik. (4) Másodsorban pedig olyan elvet és célt követnek,
amely változatlan, tehát stabil alapját adja
a képzésnek – méghozzá a paideia értelmében: vagyis teljes személyiségben, elsõsorban a személyben (5), a (térben és
idõben) egész emberben gondolkodik –,
ugyanakkor ezen belül minden korszak új
elemekkel tud hozzájárulni ennek az elvnek és a ráépülõ oktatási rendszernek az
aktualizálásához. Ebbõl következõen –
harmadszorra – azt érdemes kiemelni,
hogy az oktatandó diákok mellett ugyanolyan hangsúlyt helyeznek az oktató
tanárokra (6) is, hiszen mindnyájan személyek, egyediek, egyéniek, úton levõk: emberek, akiknek méltóságuk van, és lényeges, hogy ez a méltóság egyik oldalon se
sérüljön meg a tanítással együtt járó nehézségek, a mindennapi együttlét erõfeszítései során. (7)
A bencés nemzetközi konferencia nyolc
téma köré szervezõdött, elõadói és korreferensei tanítási tapasztalatokkal rendelkezõ bencés gimnáziumi tanárok – szerzetesek és világiak –, valamint (ex) bencés
diákok voltak. A diskurzus két összehangzó és egymást kiegészítõ megnyitóval
kezdõdött. Az egyiket Egon Kapillari (8)
tartotta, aki az európai mûveltség és mûvelõdés témáin belül egyrészt a keresztény öntudat és a felelõsségvállalás kérdéseirõl beszélt (9), másrészt hat kívánságban fogalmazta meg az egységes Európához tartozást: jó volna, ha Európa békés
lenne, a társadalmi igazságosság helye;
olyan térség, ahol tisztelik és támogatják
az emberi életet; olyan terület, ahol a környezetet nemcsak saját, hanem mások
élettereként is ápolják és gondozzák; a keresztény ökumenizmus térségévé válna,
és békés kapcsolatot tartana fenn más val-

lásokkal. Granasztói György megnyitójában azt emelte ki, jelenleg mit tart Magyarország legfontosabb feladatának. Véleménye szerint az EU-csatlakozás nem
hoz különleges változást, mivel „a mi
problémánk nem az, hogy mi fog történni,
ha Magyarország az Európai Unió tagja
lesz, hanem az, hogy megértsük, megfejtsük mindazt, ami az elmúlt idõszakban
történt velünk”. Mivel a hatalom helye
üres maradt, még élesebben merül fel a
közösségek és az erkölcs kérdése, mely
problémamegoldó válaszokat vár, s melynek alapja „az erkölcsi erõbõl táplálkozó
derû és optimizmus” kell, hogy legyen.
A megnyitók alaphangulatát és értékkijelölését szélesítették a további, nyolc témakörben elhangzó elõadások és a reflektáló hozzászólások kiegészítései, újabb nézõpontjai. Várszegi Asztrik vissza- és elõretekintõ összefoglalója a bencés iskolák
hagyományairól és azok mindig megújuló
továbbviteli lehetõségérõl szólt; Maurus
Krass elõadása a szerzetesiskolák küldetését mérlegelte az egyesült Európában;
Michaele Csordas a családok megváltozott szerepének és státusának hatásáról beszélt, árnyalva ezt a nõvérek és a leánytanulók szempontjaival (azért érdekes ez az
árnyalat, mivel a bencés iskolák tanárai és
tanulói fõként az „elsõ nembõl” kerülnek
ki); Georg Ross az értékátadás és információrobbanás problematikus helyzetét vázolta; Fazekas Ágnes pszichológus a fegyelmezés nehézségeit és a tanárok megoldást keresõ csoportmunkáját vizsgálta;
Christopher Dillon felvetette a „Van-e jövõje a bencés internátusnak?” kérdését, és
e nevelés sajátosságait foglalta össze;
Tringer László pszichiáter tudományos
elõadása a csoportmunka jelentõségérõl
szólt a legváltozatosabb elméletek és kísérletek alapján; végül Horváth Dori Tamás a végzett diákok „elkísérését” helyezte elõadásának középpontjába, s ezzel a
„monostori” iskola egyik sajátos elõnyére
és lehetõségére irányította a figyelmet.
Ami a legerõteljesebben feltûnik a konferencia összes megszólalásában, az a személyiség hangsúlyozása: azért beszédes
ez, mert diszkréten, közvetve utal arra a
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világállapotra, amely az individuum meg- tonságról, amelynek birtokában megszüntetésére tör. Nem a hiány és a sajnál- gyõzõdhetünk a személyes törõdés létezékozás nézõpontjából közelítettek erre az sérõl ezen az úton. A kölcsönös tisztelet és
egyéniséget eltüntetõ jelenségre, hanem megbecsülés – kortól és állapotbeli sajánagyon közvetlenül a lehetséges megoldá- tosságoktól függetlenül – az úton haladók
sokat vetették föl, a kitartó hitet hangsú- között elengedhetetlen: ez az, amit Benelyozták a személy, az egyedi vonások dek úgy fogalmaz meg 6. században írt útmegmenthetõségében. Mindennek alapja a mutatójában, hogy „egymást a tiszteletközösségbe vetett remény, a „docta spes”, adásban elõzzék meg”. Ilyen módon nem
amely odafigyelõ, felvilágosult, tevékeny a tekintélyelvûség és engedékenység szoreménység. Beletarkásos kérdésére hetozik ebbe mind a di- A bencés nemzetközi konferencia lyezõdik a hangsúly,
ák, mind a tanár szenyolc téma köré szerveződött, elő- hanem magára az
mélyisége és méltóélõ, létezõ emberre.
sága, a tanítvány és adói és korreferensei tanítási taEnnek az együttmester modellje, pasztalatokkal rendelkező bencés létnek a keretén belül
mely nem kizár má- gimnáziumi tanárok – szerzete- merül fel a szerzetessokat, hanem vonzza sek és világiak –, valamint (ex) rendek iskoláinak
a többieket, és von- bencés diákok voltak. A diskur- egyre inkább elõtérzóvá teszi a tudást is; zus két összehangzó és egymást be kerülõ jellegzetesa hiteles személyisé- kiegészítő megnyitóval kezdődött. sége: a szerzetestanágek mint biztos pon- Az egyiket Egon Kapillari tartot- rok és a világi tanátok, a nevelés sze- ta, aki az európai műveltség és rok arányának megmélyessége, de bele- művelődés témáin belül egyrészt változása. Pannontartozik az is, hogy
a keresztény öntudat és a felelős- halmán még jó a
elérhetõ eszményehelyzet ezen a téren,
ségvállalás kérdéseiről beszélt,
ket és reális célokat
de van például olyan
együttesen tûzzünk másrészt hat kívánságban fogal- németországi iskola,
ki a személyiségfej- mazta meg az egységes Európá- ahol az egyetlen
lõdés érdekében. hoz tartozást: jó volna, ha Euró- szerzetestanár az
pa békés lenne, a társadalmi
A paideia-Biligazgató. Hogyan
dung eszményébe igazságosság helye; olyan térség, õrizhetõ meg így a
vetett hit megtarthaszellemiség folyamaahol tisztelik és támogatják az
tósága abba a több emberi életet; olyan terület, ahol tossága? Az emberi
évszázados tradíció- a környezetet nemcsak saját, ha- problémák mindenba
illeszkedik, nem mások élettereként is ápol- kinél ugyanazok, és a
amely folyamatosan
ják és gondozzák; a keresztény rendi iskolákban is
megmutatja, hogy a
ugyanazokat a probspiritualitáson, a ökumenizmus térségévé válna, és lémákat kell megolszellemiségen, a békés kapcsolatot tartana fenn dani, mint a világi ismás vallásokkal.
belsõ fegyelmen és
kolákban. Mégis: a
mértéktartáson alaválaszok egy forráspuló bencés discretio – a szélsõségek el- ból való minõsége akkor biztosított, ha a
kerülése – fenntartó erõvel rendelkezik. világi tanárok is a hit és a spiritualitás alapBeleilleszthetõ a „think global – act local” ján gondolják megadhatóknak õket. A konkihívásába is, amely szintén nem újdonsá- ferencián szó került arról is, hogy a tanárok
got, inkább bizonyosságot és feladatmeg- tudatában vannak gondjaiknak, a tanítás
újítást jelent: „lelket adni Európának”. során elõkerülõ problémáiknak. Közösen,
Nem a megérkezés stabilitásáról és biztos az önátalakítást is vállalva keresik a megolpontjáról beszél, hanem az úton-lét bizo- dásokat: nem a diákoknál kezdik, hanem
nyosságáról, valamint arról a belsõ biz- önmaguknál, hogy a megélt tapasztalatok
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alapján tudjanak a tanulók vezetõ társai
lenni mind a tanulásban, mind személyes
útjukon, de közösségben maradva, s nem
feledkezve meg az imádság, a munka és a
szükséges pihenés egyensúlyáról sem. Ebben a folyamatban válik lehetségessé, hogy
a bentlakásos keresztény iskola a megtérés
közegévé váljék. (10)
Az oktatásban alkalmazható eszközök
mindig is központi szerepet kaptak-kapnak mind a tantermekben, mind az egyes
tanácskozásokon: jelenleg mindenhol az
Internet szerepérõl esik a legtöbb szó, és
ezt a bencés konferencia sem kerülte meg.
Nem is csupán a téma fõsodorbeli és aktuális volta miatt érdemes kiemelni az ezen a
területen folytatott vitát, hanem amiatt is,
mivel lényeges gondolkodásmódbeli és
felfogásbeli különbségeket tükrözhet.
Georg Ross arról beszélt, hogy a médiát
„nem szolgálni, hanem használni kell”, s
mindig az üzenet adója tölti meg tartalommal az adott eszközt. Az elsõ korreferátum
(Panykó János) erõteljesen érvelt amellett,
hogy minden tanárnak „magas szinten kell
értenie a modern informatikai eszközökhöz”, s állítása szerint jelenleg sem a tanárok, sem a diákok nem tudják jól használni a világháló lehetõségét. Az alkalmazás
és eszközhasználat felszíni jelenségét a
második korreferátum (Varga Mátyás) fordította mélyebb rétegek felé: arra hívta föl
a figyelmet, hogy a jelenkori technikai
eszközök megjelenése miatt – melyek a
mindenhatóság illúzióját keltik – a legnagyobb szükség arra van, hogy az ember
megmaradjon a valóság talaján, és a tanár
a létezõ-változó valóságot tegye vonzóvá a
diák számára, s ne a pótlékokban keresse
örömét és boldogságát. Hogy tudjon különbséget (discretio) tenni valódi és ál között, minõségi és talmi között. Mindez túlmutat a számítógépek kezelésében tanúsított ügyességen, mivel itt egy tágabb jártasságról, tapasztalatról esik szó: „mind a
személy, az egyes ember, mind pedig a világ szépségének és sebzettségének” megmutatásáról; annak a kifejlesztésérõl, amit
„kétségviselõ képességnek” lehet nevezni.
Valószínûleg nem rohamszerû eszköztanulásba kell kezdeni, hanem „közösségi és

spirituális tapasztalatok alapján” fel kell
lelni a diákokban a még a technikai világ
által nem fertõzött részt, és azt megnyitni a
valóságos tapasztalatok felé – s az így
megnyílt lélek garanciává válhat arra,
hogy a minõséget fogja választani a világháló alkalmazásakor is.
A konferencia végén megszólaló volt
bencés diákok is megerõsítették annak az
erkölcsi, mentális, spirituális erõnek a
meglétét, amely a pannonhalmi és a többi
Benedek-rendi gimnáziumot jellemzi, és a
konferenciát is áthatotta. A diákok, akik a
tanulási idõ együttléte alatt érintetté – és
egyben megérintõvé is – válnak, elviszik
magukkal ezt a szellemiséget, mely tudatában van hagyományainak, és nem hagyja elkápráztatni magát „sem a korszellemtõl, sem a világnézeti, gazdasági és pedagógiai divatáramlatoktól, sem pedig a naponta változó szlogenektõl” (Maurus
Krass). Nem akar „piacképes” lenni, hanem õrzi a „személyes törõdés”, a nyugalom, az állandóság értékeit a személyiségre vonatkozóan; abban a hitben visel gondot, hogy mindenki mint emberi lény fontos, és a nehézségek mellett „dilatato
corde” (11) kíséri és segíti a Másikat saját
útjának megtalálásában.
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