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Bevezetés

A jezsuita nevelés jellemzői című mű az egész 
világra kiterjedő reflexió és együtt gondolko-
dás gyümölcse. A munka az 1970-es és 80-as 
években zajlott a mai jezsuita iskolák misszi-
ójának és önazonosságának tisztázása érde-
kében. A vitába a világ minden tájáról bekap-
csolódtak iskolák, így az összefoglaló 1986 
óta alapvető és meghatározó dokumentuma 
a jezsuita nevelésnek.

A jezsuita nevelés jellemzői visszatér a jezsuita 
gyökerekhez, Szent Ignáchoz. Ignác ember-
központú víziójára épül, amely összhangban 
van a  Szentírás Krisztus-képével. A  jezsuita 
nevelés jellemzői összefoglalja, mi lehet egy 
iskola célja és cselekvési terve annak érde-
kében, hogy az ignáci úton járjon, misszióját 
teljesítse.

A tanításban és a tanulásban kibontakozó je-
zsuita sajátosságokat foglalja össze Az ignáci 
pedagógia (1993) című dokumentum.

A jezsuita Rendalkotmányban (1540) Szent 
Ignác megfogalmazta, hogy a  jezsuita isko-
lák célja “fejlődni az életben, és tanulni Isten 
nagyobb dicsőségére és a közösség javára”. 
Annak idején, 1599-től a Rend újjáalapításáig 
és az iskolák újjászervezéséig, egészen a 19. 
századig a Ratio Studiorum című dokumen-
tum töltötte meg élettel ezt a szikár monda-
tot, iránymutatást adva a jezsuita nevelők ge-
nerációinak. Ehhez hasonlóan ma A  jezsuita 

nevelés jellemzői segít megtalálni az irányo-
kat, célokat.

A jezsuita iskolákra sajátos szellemiség jel-
lemző, amelyet akkor fedezhetünk fel, ha 
átgondoljuk Ignác élettapasztalatát, vala-
mint azt, ahogyan ezt másokkal megosztot-
ta. Érdemes megnéznünk, hogyan alkalmaz-
ta elveit a Rendalkotmányban és leveleiben 
a nevelésre, valamint azt is, hogy a történelem 
folyamán, mind a mai napig, hogyan fejlesz-
tették és alkalmazták a nevelésre az ignáci 
szemléletmódot. A pedagógia, a tanmenet és 
az iskolai élet mögött felfedezhető az egysé-
ges szellemiség, bár az évszázadok alatt sok 
minden változott, illetve az egyes országok 
között is nagy különbségek vannak. 

E dokumentum szemléletmódja és inspirá-
ciója azt a célt szolgálja, hogy a mindenna-
pok küzdelmei tágabb összefüggésbe ke-
rüljenek és több gyümölcsöt teremjenek. 
Gondolkodásra és további tanulmányozásra 
hív, nem pedig a  gondolkodás befejezését 
jelzi.
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A jezsuita nevelés víziója

A jezsuita nevelés alapként tételezi a  világ 
eredendő jóságát. Tudja, hogy „Isten nagy-
szerűsége betölti” azt1. A  teremtés minden 
részét úgy tekinti, mint amely méltó a tanul-
mányozásra, a szemlélődésre, és alkalmas 
végnélküli kutatásra. A jezsuita iskolában tö-
rekszenek arra, hogy Isten teremtményeinek 
tanulmányozása által a növendékekben cso-
dálkozást ébresszenek, és közel vigyék őket 
a misztérium megtapasztalásához.

Isten legfőképpen a „saját képére és hasonla-
tosságára teremtett”2 emberi személy miszté-
riumában mutatkozik meg. A jezsuita nevelés 
feladata tehát kutatni az emberélet értelmét, 
és gondoskodni arról, hogy minden egyes 
diák a lehető legteljesebb képzésben része-
süljön, hiszen Isten mindenkit személy szerint, 
és személyre szabott módon szeret.

Vallási felfogástól függetlenül mindenki Krisz-
tust ismeri meg az emberi élet mintájaként. 
Jézus életéből és tanításából mindenki ösz-
tönzést meríthet és elkötelezettséget tanul-
hat. Jézus tanúságot tett Isten szeretetéről és 
megbocsátásáról, szolidaritást vállalt min-
den szenvedővel, és feláldozta életét mások 
szolgálatában. 

1  Gerard Manley Hopkins God’s Grandeur című verséből.
2  Ter 1,27.
3  Szent Ignác: Lelkigyakorlatok, 23.

Az iskolai közösség keresztény tagjai számá-
ra kereszténynek, krisztusinak lenni azt je-
lenti, hogy amennyire csak képesek vagyunk 
rá, követjük Krisztust, igyekszünk hasonlóvá 
lenni hozzá, megvalósítjuk értékrendjét és 
életmódját. 

A jezsuita nevelés az életre készít fel; az életre, 
amely valójában az örök élet. A jezsuita neve-
lés arra is felkészíti a diákokat, hogy tudásukat 
és képzettségüket az iskola elvégzése után, 
a világban is használni tudják „Isten dicsére-
tére, tiszteletére és szolgálatára”3. A  jezsuita 
nevelés sikerének mértéke nem elsősorban 
a diákok tudományos teljesítménye vagy a ta-
nárok szakmai kiválósága, hanem sokkal in-
kább az életminőség kialakulása.

A tanmenet inkább a személyiségre koncent-
rál, mint az elvégzendő tananyagra. Minden 
növendéknek lehetősége van arra, hogy 
egyéni képességeinek és sajátosságainak 
megfelelő ütemben fejlődjön és érjen el 
eredményeket.

A nevelői közösség szem előtt tartja Krisztus 
példáját, valamint az egyház tanításának fé-
nyében korunk kultúráját is. Előnyben része-
síti a lelki szemléletmódot az anyagi gondol-
kodással szemben; a másokkal való törődést 
az önzéssel szemben; az egyszerűséget 
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a  fogyasztói társadalom felfogásával szem-
ben; a  szegények felkarolását a  társadalmi 
igazságtalansággal szemben. 

A jezsuita nevelésben a kiválóság az iskolai 
élet minden területén elvárás. Ezt segíti az 
iskola működése és légköre is. A tanulmányi 
kiválóságra való törekvés természetes része 
a jezsuita iskolának, de csak az emberi kivá-
lóság nagyobb összefüggésrendszerén belül 
értelmezhető. 

A jezsuita nevelés célja hagyományosan 
vezetők képzése volt. Ma az a célunk, hogy 
olyan embereket képezzünk, akik a szolgálat-
ban válnak vezetőkké. A jezsuita iskola abban 
segít a diákoknak, hogy kifejlődjenek bennük 
azok a  szellemi-lelki képességek, amelyek 
alkalmassá teszik őket, hogy – bármilyen tár-
sadalmi helyzetben – képesek legyenek má-
sokkal együttműködve az emberiség javára 
munkálkodni Isten országának építésével. 

A jezsuita nevelés a diákokban a tanulás örö-
mét és vágyát igyekszik felkelteni, amely az 
iskola elvégzése után is megmarad. A neve-
lés élethosszig tart. 

A jezsuita iskola

Az iskolai közösség a hit közössége, ezt a hitet 
pedig vallási vagy lelki ünnepekben is megé-
li. A katolikusok számára a krisztusközpontú 
hitközösséget kifejező szertartás a szentmise. 
Az iskola buzdítja az iskolai közösség minden 
felnőtt tagját, hogy vegyenek részt a  szer-
tartásokon, nemcsak azért, hogy saját hitü-
ket megéljék, hanem azért is, hogy tanúságot 
tegyenek az iskola céljairól. 

A jezsuita iskolák részei az egyház Isten or-
szágát építő apostoli küldetésének. A jezsu-
ita nevelés olyan eszköz, amely segíti a diá-
kokat, hogy mélyebben megismerjék Istent, 
és válaszoljanak hívására. Az iskola kész arra, 
hogy betöltse Isten népének szükségleteit. 
A  jezsuita nevelés célja, hogy jellemes, ér-
ték-orientált embereket képezzen, akik ké-
szek Jézus nyomában járva másokért élni. 
Jezsuita iskolában tanítani tehát egyházi szol-
gálat is egyben. 

A más vallást követők céljai és ideáljai lehet-
nek összhangban a  jezsuita iskola céljaival, 
így ők is elkötelezhetik magukat erre a mun-
kára a diákok fejlődése és a társadalom job-
bítása érdekében. 

Mindenkit bátorítunk, hogy végezze el 
a  Lelkigyakorlatokat, hogy jobban megis-
merjék Krisztust, megszeressék és kövessék 
Őt. A  Lelkigyakorlatok abban is segítenek, 
hogy az iskolai közösség tagjai megértsék 
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Ignác szemléletmódját, azaz a  jezsuita ne-
velés szellemi hátterét. A Lelkigyakorlatokat 
sokféleképpen lehet végezni, alkalmazkodva 
a  lelkigyakorlatozó idejéhez és képességei-
hez; akár felnőtt, akár diák az illető. 

A jezsuita iskolák mindent megtesznek, hogy 
minél többen részesülhessenek jezsuita ne-
velésben, beleértve a szegényeket és a hát-
rányos helyzetűeket is.

A jezsuita iskolák hálózatot alkotnak; közös 
a  jövőről alkotott elképzelésük és közösek 
az alapvető céljaik. Tanáraink és ügyintézőink 
folyamatosan megosztják egymással gondo-
lataikat és tapasztalataikat, hogy mindnyájan 
birtokában legyenek azoknak az alapelvek-
nek és módszereknek, amelyek a közös vízió 
megvalósítását leginkább segíteni tudják.

A jezsuita iskola tevékenységei és rendezvé-
nyei kiállnak az igazságosságot képviselő hit 
mellett; ugyanakkor kritikával lépnek fel a fo-
gyasztói társadalommal szemben. Az  iskola 
tevékenységei és mindennapi élete a kölcsö-
nös tiszteletre, az emberi méltóság védelmé-
re és az emberi jogok elismerésére irányul, 
legyen akár felnőtt, akár fiatal az iskolai kö-
zösség tagja. 

Az egyház szolgálatának részeként a  jezsui-
ta iskola szolgálja a helyi civil és vallási kö-
zösséget, valamint együttműködik a  helyi 
püspökkel is. Az emberi szükségletek haté-
kony szolgálata érdekében a  jezsuita iskola 

együttműködik a jezsuiták más apostoli mun-
káival, a helyi plébániákkal, egyéb katolikus 
és civil szervezetekkel, valamint a  szociális 
apostolkodás intézményeivel. Az  iskolai kö-
zösség minden tagja egyúttal tagja a  helyi 
civil közösségnek és egyházközségnek is, és 
tevékenyen szolgál is ezekben. 

Az iskolai közösség minden tagja törődik tár-
saival, és tanul is tőlük.

86

148

79

97
98
99

44



 A jezsuita nevelés jellemzői   |   9 

Intellektuális nevelés

A mély és alapos intellektuális képzés ma-
gában foglalja az alapvető humán és termé-
szettudományos tantárgyak beható ismeretét. 
Elsajátításukhoz alapos és kitartó tanulásra 
van szükség, ez pedig csak színvonalas és 
motiváló oktatás nyomán lehetséges. A kép-
zés egyre inkább képessé teszi a diákot a fi-
gyelmes, logikus és kritikus gondolkodásra. 
Teljesen helyénvaló, ha a  jezsuita iskolában 
olyan, kutatásra, felfedezésre inspiráló légkör 
uralkodik, amely lehetőséget ad a diákoknak, 
hogy különböző, egymásnak akár ellentmon-
dó szemléletmódokkal megismerkedve ala-
kítsák ki saját értékrendjüket.

A jezsuita nevelés kiterjed a  technológia, 
a természet- és társadalomtudományok gon-
dos és kritikai tanulmányozására is.

A jezsuita nevelés tanmeneteiben különle-
ges figyelmet kap a diákok fantáziájának, ér-
zelmi és kreatív intelligenciájának fejlesztése 
is. Ezek a dimenziók gazdagítják a tanulást, és 
megóvnak az intellektuális egyoldalúságtól. 
A teljes személyt szeretnénk képezni, hogy 
felfedezhessék a szépségben is önmagát ki-
nyilatkoztató Istent. A tananyaggal és a tanó-
rán kívüli tevékenységekkel szeretnénk le-
hetőséget adni minden diák számára, hogy 
közelebb kerüljenek az irodalmhoz, esztéti-
kához, zenéhez és a képzőművészetekhez. 

A XVII. század jezsuita iskolái híresek voltak 
a kommunikációs képességet, akkori szóval 
az ékesszólást fejlesztő nevelésükről. Fontos 
eszközként használták az esszéírást, színját-
szást, szónoki és vitagyakorlatokat. Ma a  je-
zsuita nevelés - amellett, hogy fejleszti a ha-
gyományos beszéd- és írásbeli készségeket 

- abban is segít, hogy a diákok behatóan meg-
ismerjék a modern kommunikációs eszközö-
ket is. A jezsuita nevelésnek ezért részei azok 
a tanfolyamok, amelyek révén a tanulók meg-
érthetik és értékelhetik a média működését 
és hatását. Hiszünk abban, hogy megfelelő 
segítséggel a modern eszközök az emberség 
növekedéséhez is hozzájárulhatnak.

A jezsuita nevelésnek része az alaposan ki-
dolgozott sport- és testnevelési tervezet. 
Amellett, hogy testüket erősítik, a sport révén 
a fiatalok megtanulhatják a siker feldolgozá-
sát és a  kudarc elfogadását. A  sport révén 
erősödhet bennük a felismerés, hogy a csa-
patjáték mindenkiből kihozhatja a legjobb ké-
pességeket, és egyre többre tehet képessé. 

A felsorolt nevelési elveknek ugyanaz a cél-
juk: olyan kiegyensúlyozott személyiség ala-
kítása, aki saját, megharcolt világképpel ren-
delkezik, és azzal a mindennapos gyakorlattal, 
hogy komolyan megvizsgálja és átgondolja 
az elé kerülő jelenségeket. E képzés érdeké-
ben a nevelési programot úgy kell összeállí-
tani, hogy egyértelművé váljanak a tantárgyak 
összefüggései, és az iskolai tevékenységek 
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teljes köre a tanulók személyiségének kitel-
jesedését szolgálja.

Cura personalis  
- személyes törődés

A cura personalis (személyes törődés) to-
vábbra is alapvető jellemvonása a  jezsuita 
nevelésnek. 

A jezsuita iskolában tanuló fiatalok a  teljes 
érettség felé haladnak; a  nevelési folyamat 
figyelembe veszi az intellektuális, érzelmi 
és lelki növekedés fejlődési szakaszait, és 
minden növendéket a  folyamatos fejlődés-
ben segíti. Így a tanmenet elsősorban a sze-
mélyre koncentrál, és csak másodsorban az 
elsajátítandó tananyagra. Minden növendék 
egyéni képességeinek és személyiségének 
megfelelő ütemben fejlődhet és érhet el 
eredményeket. 

A szükséges és méltányos iskolai rendszabá-
lyok a jellem és az akarat nevelésének érde-
kében léteznek. Segítenek felvenni a harcot 
az önzéssel, a mások iránti közömbösséggel, 
illetve erősíteni a mások iránti tiszteletet és fe-
lelősségvállalást. A szabályok méltányos fe-
gyelmezési gyakorlatról tanúskodnak. Minden 
tanulónak gyakorolnia kell az önfegyelmet, 
amelynek része az intellektuális fegyelem, 

a kitartó, komoly tanulás, illetve a mások em-
beri méltóságát elismerő hozzáállás. 

A teljesség egyik jellemzője a felelős szabad-
ság megélésével alakuló boldogság; ugyan-
akkor egyetlen ember életében sem hagyhat-
juk figyelmen kívül a bűn hatásait. A jezsuita 
nevelés buzdítja a diákokat, hogy nézzenek 
szembe saját szabadságuk akadályaival, sa-
ját megkötözöttségeikkel, és magukat egyre 
jobban megismerve mind jobban megértsék, 
hogy Isten megváltó szeretete megbocsátást 
és megtérést hoz. 

Támogatjuk a diákokat abban, hogy egyrészt 
felismerjék saját előítéleteket és korlátozott 
áttekintőképességüket, másrészt felismerjék 
a  javak viszonylagos voltát. 

A nevelés során a növendékek egyrészt felis-
merik ajándékaikat, sőt fejlesztik azokat, más-
részt elfogadják saját korlátaikat, és igyekez-
nek felülkerekedni rajtuk. 
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Vallási nevelés

A jezsuita nevelés célnak tekinti minden diák 
vallási fejlődését. A diákok taulmányozzák hi-
tük alapigazságait. 

Keresztény diákok esetében ez magában 
foglalja a  Szentírás, különösen az evangéli-
umok ismeretét. A  jezsuita nevelés a katoli-
kus diákokhoz igyekszik közel vinni egyrészt 
az egyházat, másrészt a  szentségeket mint 
a Krisztussal való találkozás kiemelkedő alkal-
mait. Az iskola minden diáknak alkalmat ad az 
egyházi életbe, tevékenységekbe, szolgála-
tokba való bekapcsolódásra.

Mivel minden iskolai tevékenység adhat al-
kalmat Isten felismerésére, ebben minden 
tanárnak van felelőssége. Abban a törekvés-
ben, hogy Istent egyre mélyebben megismer-
jük, és az emberi élet végső célját megtalál-
juk, nagy segítséget jelent a teológia, amelyet 
a vallási és lelki nevelés tud közelebb hozni 
a diákokhoz. A vallási és lelki képzés a jezsu-
ita nevelés szerves része, magától értetődő 
velejárója. 

A jezsuita nevelés fontos célja, hogy utat ad-
jon a  Szentlélek működésének mindenki-
ben, segít megfogalmazni az Istennek adott 
választ, miközben azt is tudomásul veszi, 
hogy senkinek nem lehet megparancsolni 
azt, hogy higgyen. Minden tanítási folyamat-
ban – a hittanórákon különösképpen is – és 

az iskola szellemiségével is arról szeretnénk 
tanúságot tenni, hogy a hívő életformát ter-
mészetes emberi magatartásként mutassuk 
be, amely a legkevésbé sem áll ellentétben 
a racionalitással. Igyekszünk felvértezni a di-
ákokat a modern élet szekularizáló hatásával 
szemben. 

A fejlődési folyamat mozzanatai összessé-
gükben lehetőséget adnak arra, hogy a diák 
végül eljusson a teremtett világban jelenlevő 
és munkálkodó Isten nagyságának felisme-
réséhez és az Istent tükröző teremtett világ 
tiszteletéhez. Az  imádat és a tisztelet részei 
az iskolai közösség életének; megjelennek 
a személyes imaéletben és a közösség isten-
tiszteleti formáiban is. A diákok értelmének, 
képzelőtehetségének, érzelemvilágának, kre-
ativitásának és test ének fejlődése, valamint 
a nevelést átszövő rácsodálkozás attitűdje el-
vezetheti a diákokat a történelemben és a te-
remtett világban munkálkodó Istenhez. 

A lelkipásztori gondozás a  cura personalis 
része. Célja, hogy mindenki felismerje Isten 
kinyilatkoztatott szeretetét, válaszoljon rá; 
felfedezze Isten működését saját életében, 
mások életében és minden teremtményben; 
majd minderre válaszul képes legyen elkö-
teleződni a  közösség szolgálatára. Ez a  jó 
földbe hullott mag életének első mozzana-
tai. A jezsuita iskola az egész iskolai közösség 
számára jelen van lelkipásztori szolgálattal 
is, hogy a személyes hit és elkötelezettség 
megszületését és erősödését segítse.
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A keresztények számára a  lelkipásztori gon-
doskodás központja Krisztus, aki jelen 
van a  keresztény közösségben. A  diákok 
Krisztussal mint baráttal és vezetővel talál-
koznak. Felismerik őt a Szentírás olvasásakor, 
a szentségekben, a személyes és a közösségi 
imában, a játékban, a munkában és másokban 
is. Ha követni tudják a másokért élő Krisztust, 
az őket is megerősíti mások szolgálatában. 
 
Mindenkit arra biztatunk, hogy végezze el 
a Lelkigyakorlatokat, hogy jobban megismer-
je, megszeresse és kövesse Krisztust. Az idő-
beosztást a lelkigyakorlatozó idejének és ké-
pességeinek megfelelően kell kialakítani. 

A jezsuita iskola bátorítja és segíti a diákokat 
abban, hogy válaszolni tudjanak Isten szemé-
lyes hívására: keressék a szolgálat lehetősé-
gét életükben és munkájukban – házasként, 
szerzetesként, papként, vagy nem házas vilá-
giként egyaránt.

Az ima egyrészt jele személyes hitünknek, 
másrészt eszköze is az Istennel való benső-
séges kapcsolatunknak, amely mások szol-
gálatára indíthat bennünket. A jezsuita neve-
lés a diákokat fokozatosan vezeti be az ima 
gyakorlatába. Szeretnénk követni Krisztust, 
aki rendszeresen imádkozott az Atyához. 
Mindenkit buzdítunk, hogy imádságában di-
csérje Istent, adjon neki hálát, imádkozzon is-
kolatársaiért, és kérje Isten segítségét a társa-
dalom szükségleteiben is. 

Istenkapcsolatunknak személyes és közössé-
gi dimenziója is van. A jezsuita iskola közössé-
gét összetartó erők sem csupán emberiek: az 
iskolai közösség a hit közössége, ezt a hitet 
pedig megfelelő vallási vagy lelki ünnepek-
ben is megéli. A katolikusok számára a krisz-
tusközpontú hitközösséget kifejező szertartás 
a szentmise. 

Az iskolai közösség katolikus tagjai megta-
pasztalhatják Isten szerető irgalmát a  bűn-
bocsánat szentségében. Ha lehetséges, a je-
zsuita iskola más szentségekre is felkészítheti 
a diákokat és a felnőtteket is. 
 
Az Atya iránti engedelmesség Krisztust arra 
vezette, hogy egészen mások szolgálatára 
adja magát. Az  Istennel való kapcsolat szo-
rosan összefügg az embertársainkkal való 
kapcsolattal. A  jezsuita nevelés Krisztus tör-
ténelmi személyét helyezi a középpontba, így 
abban segít, hogy Krisztusban felfedezzük 
a másokért élő embert, és őt kövessük.
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Látóhatár és kilátás

A jezsuita nevelés elismeri az iskolai tantár-
gyak értékét, de valójában az életre, ponto-
sabban az örök életre készít fel. A  jezsuita 
nevelés abban is segíti a diákokat, hogy tu-
dásukat és képzettségüket az iskola elvégzé-
se után, a világban is használni tudják „Isten 
dicséretére, tiszteletére és szolgálatára”4. 

Az egyház szolgálatának részeként a jezsuita 
iskola szolgálja a helyi civil és vallási közössé-
get. Az emberi szükségletek hatékony szolgá-
lata érdekében a jezsuita iskola együttműkö-
dik a jezsuiták más apostoli munkáival, a helyi 
plébániákkal, más katolikus és civil szerveze-
tekkel, valamint a szociális apostolkodás in-
tézményeivel. Az  iskolai közösség minden 
tagja egyúttal tagja a helyi civil közösségnek 
és egyházközségnek, és tevékenyen szolgál 
is ezekben. 

Mivel az igazi emberiesség azokban a  kap-
csolatokban mutatkozik meg, amelyekre a fi-
gyelem, a  szeretet és a  szolgálat jellemző, 
ezért a  jezsuita nevelés különösen is figyel 
az egyén közösségben betöltött szerepé-
re és ennek alakulására. A diákoktól, a taná-
roktól a közösség minden tagjától azt várjuk, 
hogy faji, kulturális, vagy vallási különbségre 
való tekintet nélkül mindenkivel igyekezze-
nek szolidaritáson alapuló kapcsolatot építeni. 

4  Szent Ignác: Lelkigyakorlatok, 23.

Iskoláink légköre segíti, hogy mindenki képes 
legyen egyetértésben és szeretetben élni és 
dolgozni, egymásban meglátva és tisztelve 
Isten szeretett gyermekét. 

Tanárok  
a jezsuita iskolában 

A Lelkigyakorlatok vezetője és végzője közötti 
kapcsolat mintát ad a tanár-diák kapcsolatra 
is. Akárcsak a Lelkigyakorlatok vezetője, a ne-
velő is éber, hogy észrevegye a diák egyéni 
képességeit vagy nehézségeit, személyesen 
törődik minden egyes diákkal, és segíti őt bel-
ső képességeinek fejlesztésében. 

A tanárok szerepe nagyobb, mint a  puszta 
tanulmányi vezetés. Mindannyian odafigyel-
nek a  diákok személyes életére, érdeklőd-
nek intellektuális, érzelmi, erkölcsi és lelki 
fejlődésük iránt, és segítik őket, hogy egyre 
világosabban lássák saját értékeiket, és fele-
lősséget tudjanak vállalni a saját közösségei-
kért. Tiszteletben tartják a diákok privát szfé-
ráját, és készen állnak arra, hogy az élet nagy 
kérdéseiben mellettük álljanak, osztozzanak 
örömeikben és bánataikban, segítsék szemé-
lyes és kapcsolati fejlődésüket. Minden ere-
jükkel azon dolgoznak, hogy olyan értékrend 
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kialakulását segítsék elő a diákokban, amely 
a saját érdekeiken túllépő és túllátó, mások 
szükségleteit felmismerő, abban segítséget 
nyújtó döntésekhez vezethet. A  nevelői kö-
zösség felnőtt tagjai saját életükkel is példát 
kell hogy mutassanak a diákoknak, és meg 
kell hogy osszák velük saját élettapasztalata-
ikat is. A cura personalis (személyes törődés) 
a jezsuita nevelés természetes velejárója.

A tanár feladata, hogy minden diáknak meg-
adja a segítséget ahhoz, hogy egyre önállób-
bá válhasson, és felelősséget tudjon vállalni 
saját fejlődéséért. 

A tanárok kihívásokat adnak a diákoknak, hogy 
segítsék őket ebben a növekedésben. Abban 
támogatják őket, hogy értékelni tudják sze-
mélyes tapasztalataikat, és megérthessék 
saját élményeiket.

Minden iskolai tevékenység lehet eszköze an-
nak, hogy Istent meglássuk az életünkben, en-
nek minden tanár tudatában kell hogy legyen, 
amikor a vallási nevelés kérdéseivel találkozik.

Ha a tanárok egyre tudatosabban foglalkoz-
nak a hit és az igazságosság kérdéseivel, ak-
kor a diákokat olyan intellektuális, erkölcsi és 
lelki képzettséggel tudják felvértezni, amely 
később szolgálatra és a környezetük megvál-
toztatására is képessé teheti őket. 

A jezsuita nevelés arra bátorít, hogy használjuk 
ki a szüntelen nevelés és személyes fejlődés 

lehetőségeit a szakmai tudás, a pedagógiai 
módszerek és a  lelki képzés területén egy-
aránt. Minden jezsuita iskola szervez a mun-
katársai számára továbbképzéseket, illetve 
anyagi és munkaszervezési segítséget is ad 
hosszabb képzések elvégzésére. 

A laikusoknak is ismerniük kell az ignáci lel-
kiséget, a jezsuita nevelés történetét, hagyo-
mányait, és a jezsuita élet lényegét. A jezsuita 
iskola a belépő munkatársak számára beve-
zető képzést szervez; később pedig olyan to-
vábbképzéseket, amelyek segítik a  jezsuita 
nevelés céljainak mélyebb ismeretét és egy-
re jobb megértését.

A jezsuita hagyományban dolgozó nevelő 
szabadon és kreatív módon kell hogy meg-
válassza tanítási technikáit és pedagógiai 
módszereit.

Az iskolai közösség felnőtt tagjai kiválóságu-
kat azzal bizonyítják, hogy szakmai tudásuk-
ban és odaadásukban egyaránt növekszenek. 

A jezsuita iskolában a laikusokban és a jezsu-
itákban egyaránt megvan a  készség, hogy 
felelősen együttműködjenek a  vezetésben 
és a szolgálatban. Törekszünk a valódi szel-
lemi-lelki egységre, és apostoli testületként 
együtt dolgozzunk a  diákok képzésében. 
Osztozunk a  szemléletmódban, a  célban 
és az apostoli erőfeszítésben; készek va-
gyunk megvitatni mindazt, ami hozzátarto-
zik a nevelés folyamatához: szemléletmódot, 
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reményeket, vágyakat, tapasztalatokat, sike-
reket és kudarcokat.

A nevelői közösségbe lehetőség szerint olya-
nok tartozzanak, akik értik az iskola sajátos 
szellemiségét, és képesek segíteni az ignáci 
lelkiség gyakorlati megvalósítását. 

Diákok a jezsuita iskolában

 Ha növekedni szeretnénk a  szabadságban, 
ahhoz arra van szükség, hogy növekedni tud-
junk az érettségben és az önállóságban is. 
Ehhez pedig a passzív befogadás helyett a te-
vékeny részvétel vezet el bennünket.

A jezsuita nevelés támogatja a  diákok val-
lási fejlődését. Tanítjuk hitük alapigazságait. 
Alkalmat adunk arra, hogy bekapcsolódhas-
son az egyház közösségi életébe a feladatok, 
események és tevékenységek révén. 

A jezsuita iskola bátorítja és segíti a diákokat 
abban, hogy válaszolni tudjanak Isten szemé-
lyes hívására: vállalják a szolgálattal járó hiva-
tást életükben és munkájukban – házasként, 
szerzetesként, papként vagy nem házas vilá-
giként egyaránt.

A jezsuita nevelés figyel az értékekre, a  vi-
selkedésre és a körülményekre, szabályokra; 
figyel az akarat fejlesztésére. Ezért a nevelés 

fontos kerete az erkölcs: a tudás és az erény 
összekapcsolódik egymással. A  jezsuita ne-
velés magában foglalja a jellem és az akarat 
nevelését. 

A jezsuita iskolában olyan, kutatásra, felfe-
dezésre inspiráló légkör uralkodik, amely le-
hetőséget ad a diákoknak, hogy különböző, 
egymásnak akár ellentmondó szemlélet-
módokkal megismerkedve alakítsák ki sa-
ját értékrendjüket. Segítjük a diákokat abban, 
hogy egyrészt felismerjék az előítéleteket és 
a szemellenzős gondolkodást, másrészt pe-
dig képesek legyenek a valódi értéket meg-
különböztetni a hamis csillogástól. Eközben 
a növendékek felismerik saját képességeiket, 
fejlesztik ezeket, ugyanakkor pedig megis-
merik korlátaikat is, és igyekeznek felülemel-
kedni rajtuk. 

A jezsuita nevelés igyekszik fejleszteni a diá-
kokban a valóság megismerésére irányuló vá-
gyat, és a kritikus gondolkodásra való képes-
séget. Célunk, hogy a diák tisztában legyen 
azzal, hogy az emberek, a szokások, a kultú-
rák változhatnak, és kötelezze el magát olyan 
munkára, amely segít igazságosabb rendsze-
reket és világot építeni. 

A keresztények számára a lelkipásztori gondo-
zás központja Krisztus, aki jelen van a keresz-
tény közösségben. A diákok barátként és ve-
zetőként találkoznak Krisztussal. Megismerik 
őt a Szentírás olvasása, a szentségek, a sze-
mélyes és közös imák által, felismerik őt 
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a  játékban, a  munkában és másokban is. 
A másokért élő Krisztus követése őket is má-
sok szolgálatára vezeti.

„A szeretet tettekben mérhető”: az Isten 
megváltó szeretetére szabadon megszüle-
tő emberi válasz tevékeny élet-szolgálatot 
jelent. A  jezsuita nevelés figyelembe veszi 
a személyiségfejlődés szakaszait, nem ma-
nipulál, egyszerűen csak segít, hogy olyan 
emberek kerüljenek ki az iskolákból, akik 
képesek a  meggyőződésüket és az érték-
rendjüket a mindennapok gyakorlatában is 
megmutatni.

A jelenkor „döntő cselekvése” az igazságos-
ságot megjelenítő hit. A  jezsuita nevelés al-
kalmakat teremt arra, hogy a diákok kapcso-
latba kerüljenek az igazságtalanság világával, 
a szegénységben élőkkel, és szolgálni tudják 
őket. A szolgáló szeretet tetteiről, a helyzet-
ről beszélgetünk is a  diákokkal, elemezzük 
a szegénység okait, hogy a tapasztalatok ne-
velő hatást jelentsenek számukra.. 

A jezsuita nevelés segít a diákoknak megér-
teni, hogy mindazok a képességek, amelye-
ket adományként kaptak, fejlesztésre várnak, 
céljuk pedig nem az, hogy önmagunk jólétét 
vagy hasznát keressük általuk, hanem hogy 
Isten segítségével az emberi közösség szol-
gálatára legyünk velük. A diákokat arra buzdít-
juk, hogy képességeiket Isten iránti szeretet-
ből mások szolgálatára használják. 

A magis (több) keresése nem más, mint min-
den emberi személy egyéni képességeinek 
lehető legteljesebb kifejlesztése az élet min-
den szakaszában. Ebben fontos szerepe van 
annak a  készségnek, amellyel a  diákok ezt 
a fejlesztést egész életükben folytatják, vala-
mint a motivációnak, hogy a kifejlesztett ké-
pességeket mások javára használják. 

A középiskoláinkban végzett diákok koruk-
hoz és érettségükhöz mérten olyan élet-
módot sajátíthattak el, amely minden ma-
gyarázat nélkül is hirdeti Krisztus szeretetét, 
a Tőle származó hitet, és az Őáltala hirdetett 
igazságosságot.

Szülők

A jezsuita iskola tanárai és vezetői szoro-
san együttműködnek a  szülőkkel, akik szin-
tén tagjai a  nevelői közösségnek. Az  iskola 
és az szülők között folyamatos a párbeszéd. 
A szülőket tájékoztatjuk az iskolai tevékeny-
ségekről; buzdítjuk őket, hogy keressék fel 
gyermekük tanárait és beszélgessenek ve-
lük gyermekük előrehaladásáról. Alkalmakat 
adunk nekik, hogy megélhessék szülői hi-
vatásukat és hogy tagjai legyenek iskolai ta-
nácsadó testületeknek. Minden erőnkkel tá-
mogatjuk őket abban, hogy szülőként egyre 
eredményesebbek lehessenek a családban, 
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ők pedig elkötelezetten segítik az iskolában 
folyó nevelési munkát.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
a szülők a lehető legjobban megértsék, érté-
keljék és elfogadják az iskolára jellemző igná-
ci világnézetet. Az iskola – figyelembe véve az 
országonként eltérő helyzeteket – lehetősé-
get ad arra, hogy a szülők egyre jobban meg-
ismerjék az ignáci világnézet nevelésben be-
töltött szerepét.

Fontos, hogy az iskola és a család ugyanazo-
kat az értékeket képviselje. Amikor a  gyer-
mekek beiratkoznak az iskolába, tájékoztat-
juk a szüleiket arról, hogy a jezsuita nevelés 
a hitből következő igazságosság szolgálatára 
kötelezte el magát. A szülők számára előadá-
sokat, képzéseket tartunk, hogy egyre jobban 
megértsék ezt a célt, és el tudjanak kötele-
ződni mellette. 

A jezsuita iskola vezetése

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
a nevelői munkaközösség vezetői olyan sze-
mélyek legyenek, akik képesek a  katolikus 
egyház felfogása szerint továbbadni a diákok-
nak Krisztus tanításait, és tanúságot is tudnak 
tenni minderről.

Az igazgató az apostoli vezető nélkülözhetet-
len szerepét tölti be. Lelkesít, segít kialakítani 
a közös értékrendet, és megteremti a neve-
lői közösség egységét. Mindezek mellett az 
igazgató a végső felelős azért, hogy az iskola 
alapvető nevelési elvei és gyakorlata a jezsu-
ita hagyományból táplálkozzon. 

Az iskolaigazgató felhatalmazása végső so-
ron a Jézus Társaságától származó küldetés. 
A Társaság rendszeresen értékeli a helyzetet, 
a jezsuita alapelvek érvényesülését. 

A jezsuita iskoláért felelős személyek veze-
tőcsoportot alkotnak. Ismerik a nevelésben is 
alkalmazott ignáci szemléletmódot, azonosul-
nak vele; képesek egymás kölcsönös támoga-
tásával, megbecsülésével és egymás képes-
ségeinek együttműködésével dolgozni.

Ha ezek a szempontok érvényesülnek, akkor 
az iskolában bárki vállalhat tényleges vezetői 
feladatot. Ismernie kell a nevelés jezsuita jel-
legét, vállalnia kell annak érvényesítését, azo-
nosulnia kell vele, és el kell hogy kötelezze 
magát mellette. 

A jezsuita iskola nevelői közössége folyamato-
san tanulmányozza a kor társadalmi jellemző-
it, és ezek fényében tervezi meg az iskola eljá-
rásmódját, szervezeti felépítését, módszereit, 
az iskola működésének minden mozzanatát, 
hogy megtalálja azokat az utakat, amelyeken 
járva legjobban tudja teljesíteni az iskola cél-
kitűzéseit és nevelésfilozófiáját. Az alapelvek, 
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amelyeket figyelembe veszünk, megtalálha-
tók az egyház és a Jézus Társasága dokumen-
tumaiban. A jezsuita Rendalkotmány további 
kritériumokkal segíti a magisra irányuló gon-
dolkodást. E kritériumok közé tartozik a még 
egyetemesebb jó, a  még sürgetőbb szük-
séglet, a még maradandóbb érték, a mások 
által el nem végzett munka stb. A tanmene-
tet, a nevelési folyamatot, a tanítási stílust és 
az iskola egész életét hozzáigazítjuk az is-
kola környezetében élő emberek egyéni 
szükségleteihez. 

Összegzés

A jezsuita nevelés jellemzőinek leírása nem 
tökéletes és nem végleges. De a  jezsuita is-
kolák örökségének, vagyis a nevelésben al-
kalmazott ignáci szemléletmódnak a  jobb 
meg értése erőt adhat ahhoz, hogy megújuló 
odaadással végezzük nevelői munkánkat, és 
új lendülettel teljesítsük azokat a feladatokat, 
melyek munkánkat egyre sikeresebbé teszik. 

168
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Szent Ignác világképe

1. Ignác számára Isten teremtő és úr, legfőbb jóság, 
az egyetlen abszolút valóság. 

Minden más valóság Istentől van, és csak annyiban 
van értéke, amennyiben bennünket Őhozzá vezet.

Isten jelen van életünkben, minden dologban „ér-
tünk munkálkodik”.

Hittel felfedezhetjük Istent a természet és az em-
beri világ minden eseményében, a  történelem 
egészében, főképpen pedig minden ember saját 
élettapasztalatában.

2. Isten minden embert személyesen ismer és sze-
ret. Ez a szeretet választ vár. E válasz akkor lesz hite-
lesen emberi, ha a radikális szabadság kifejeződése. 

A jezsuita nevelés jellemzői

1. A jezsuita nevelés apostoli eszköz.

2. A jezsuita nevelés természetes ré-
sze a vallási dimenzió. 

3. A jezsuita nevelés figyelembe veszi 
a világot.

4. A jezsuita nevelés előmozdítja a hit 
és kultúra közötti párbeszédet.
5. A jezsuita nevelés segíti mindenki 
legteljesebb képzését az emberi kö-
zösségen belül.

6. A jezsuita nevelés fontosnak tart-
ja, hogy mindenkivel személyesen 
törődjünk.

Szent Ignác világképe 
és a jezsuita nevelés jellemzői

A 28 jellemző, amelyekkel leírható a jezsuita neve-
lés, Szent Ignác világképének megértéséből fakad. 
Eszerint a világ teremtője és fenntartója Isten, Ő ha-
tározza meg az ember helyét és szerepét a terem-
tett világban.

Szent Ignác világképének elemei 
a bal oldali oszlopban láthatók, a vi-
lágképhez kapcsolódó, nevelési és 
oktatási nézetek pedig a  jobb oldali 
oszlopban.
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Hogy Isten szeretetére válaszolhasson, min-
den ember hivatása: 
• képes legyen szabadon odaadni ön-

magát, ugyanakkor felelősséget tudjon 
vállalni saját tetteiért és azok következ-
ményeiért: legyen tehát szabad, hogy hű-
séges lehessen;

• képes legyen szabadon, hittel munkál-
kodni az igazi boldogságért, amely az 
emberi élet célja: legyen szabad, hogy 
másokkal együtt Isten országát szolgálja 
a teremtett világ gyógyításáért.

3. A bűn és a bűn hatásai miatt az isteni sze-
retetre adott szabad válasz nem működik 
magától. Isten megváltó szeretete által se-
gítve és megerősítve folyamatosan küzdünk 
a szabadság akadályaival – beleértve ebbe 
a bűnösség következményeit –, ugyanakkor 
fejlesztjük az igazi szabadság megéléséhez 
szükséges képességeket.

E szabadság egyrészt megköveteli önmagunk 
valódi megismerését, szeretetét és elfogadá-
sát, másrészt az elhatározást, hogy megsza-
badulunk az olyan megkötöző ragaszkodás-
tól, mint a gazdagság, a hírnév, az egészség, 
a hatalom, sőt még maga az élet is.

Az igazi szabadság azt is megkívánja, hogy 
jól ismerjük a  világban működő erőket, és 
hogy mentesek maradjunk a valóság torzított 

7. A jezsuita nevelés segíti, hogy a  sze-
mély egész élete folyamán készen álljon 
a növekedésre.

8. A jezsuita nevelés hangsúlyt fektet a diákok 
öntevékenységére.
 

9. A jezsuita nevelés önmagunk valós ismere-
tére, szeretetére és elfogadására bátorít.

10. A jezsuita nevelés a környező világ valós 
ismeretét nyújtja.
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felfogásától, az egyoldalú értékítéletektől, a merev 
magatartásformáktól vagy a  szűk ideológiák iránti 
elkötelezettségtől. 

Ha törekedni akarunk e valódi szabadság megszerzé-
sére, akkor meg kell tanulnunk felismerni és kezelni 
mindazt, ami előmozdítja vagy korlátozza ezt a sza-
badságot: a belső lelki megmozdulásokat, minden-
fajta múltbeli tapasztalatot, a másokkal való kölcsön-
hatásokat, a  történelem, a  társadalmi struktúrák és 
a kultúra változásait. 

4. Ignác világképének központjában Jézus Krisztus 
történelmi személye áll. Mintája lehet mindnyájunk-
nak, mert másokat szolgált, így tökéletesen válaszolt 
az Atya szeretetére.

Osztozik emberi természetünkben, és meghív ben-
nünket, hogy szeretettel válaszoljunk az Atyának, így 
kövessük őt a kereszt jelében. Jézus velünk van, és 
továbbra is másokért él, így szolgálja Istent.

5. Isten szeretetének szabad, szeretetteli viszonzása 
nem szavakat vagy szép elméletet jelent. Az elvek ak-
kor érnek valamit, ha cselekvéshez vezetnek: „a sze-
retet tettekben nyilvánul meg”.

Ignác vágya, hogy az emberek vállaljanak teljes és 
tevékeny elkötelezettséget: „valóságosabban köves-
sék Krisztust, legyenek egyre hasonlóbbá hozzá”, és 

11. A jezsuita nevelés értékirányított.

12. A jezsuita nevelés Krisztust állítja 
elénk az emberi élet példájaként.

13. A jezsuita nevelés megfelelő lelki-
pásztori jelenlétet nyújt.
14. A jezsuita nevelés részei a  hit-
gyakorlatok: személyes és közösségi 
imádság, istentisztelet, szolgálat.

15. A jezsuita nevelés tevékeny életre 
készít fel.

16. A jezsuita nevelés az igazságossá-
got eredményező hitet szolgálja.
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váltsák gyakorlatra értékrendjüket a család, a gazda-
sági élet, a társadalmi mozgalmak, a politikai, jogi vi-
szonyok és a vallási élet világában.

6. Ignác elgondolása szerint az emberek a Római ka-
tolikus egyházban és az egyházon keresztül válaszol-
nak Krisztus hívására. Ezen az egyházon keresztül van 
jelen a világban a szentségi Krisztus. Mária, Jézus any-
ja szép példája a kimondott és megélt válasznak. 

Ignác és első társai mind pappá lettek, a  Jézus 
Társaságát pedig Krisztus mindenkori helytartójának 
szol gálatába állították, „hogy a világon bárhová el-
menjenek, ahová Isten nagyobb dicsőségére és a lel-
kek segítségére küldi őket”.

7. Ignác újra meg újra hangsúlyozta a magist, vagyis 
a többet. Szívügye volt Krisztus szorosabb követése, 
ezáltal Isten elkötelezettebb szolgálata. Ez a hozzá-
állás az első társak minden apostoli munkájára be-
folyást gyakorolt. Az Istennek adott valóságos válasz 
legyen mindig ”magasabb értékű önfelajánlás”.

8. Miután Ignác megismerte Isten Krisztusban kinyilat-
koztatott szeretetét, illetve válaszként Isten országá-
nak szolgálatára adta magát, megosztotta tapasztala-
tait másokkal, és társakat gyűjtött maga köré. „Barátok 
lettek Krisztusban”, mások szolgálatára. 

17. A jezsuita nevelés igyekszik máso-
kért élő embereket nevelni.
18. A jezsuita nevelés kiemelten törő-
dik a szegények gondjaival.

19. A jezsuita nevelés apostoli eszköz 
az emberi társadalmat szolgáló egy-
ház megsegítésére.

20. A jezsuita nevelés felkészíti a di-
ákokat, hogy másokat szolgálva aktí-
van kapcsolódjanak be az egyház és 
a helyi közösség életébe.

21. A jezsuita nevelés mindig kiváló 
képzésre törekszik.
22. A jezsuita nevelés célja a kiválóság.

23. A jezsuita nevelés támogatja lai-
kusok és jezsuiták együttműködését.
24. A jezsuita nevelés közösséget is 
teremt. Ennek tagjai a  tantestület, 
a munkatársak, a  jezsuita közösség, 



az igazgatói tanács, a diákok, a szü-
lők, a végzett diákok és a jótevők.
25. A jezsuita nevelés célja a közös-
ségépítés is.

26. A jezsuita nevelés eszközeit és 
módszereit a célok leghatékonyabb 
elérésére alkalmazza.
27. A jezsuita nevelés közös nevelési 
szemléletmóddal és céllal rendelke-
ző iskolahálózatban valósul meg.
28. A jezsuita nevelés biztosítja 
a  szükséges szakmai továbbképzé-
seket, különösen a tanárok számára.

Az Isten országát szolgáló közösség ereje nagyobb, 
mint bármely egyén ereje, vagy az egyének bármely 
csoportjának ereje.

9. Ignác és társai a döntéseket állandó egyéni és kö-
zösségi „megkülönböztető megfontolással” hoz-
ták. Ezt a  „megfontolást” mindig imádság kísérte. 
Szolgálatuk eredményeit imában gondolták át, egy-
úttal felülvizsgálták múltbeli döntéseiket, és módosí-
tották módszereiket, mindig Isten nagyobb szolgála-
tát (a magist) keresve.





AZ IGNÁCI 
PEDAGÓGIA



Bevezetés

Az Ignáci Pedagógia 1993-ban jelent meg 
(magyar fordításban 1998-ban), széles körű 
közös gondolkodás eredményeként. A mű vá-
laszt ad a jezsuita iskolák legfontosabb kérdé-
sére: mit jelent a jezsuita szemlélet a tanítás-
ban? Az alapdokumentum, A jezsuita nevelés 
jellemzői (1986) megfogalmazta, hogy mit je-
lent az önazononsság és misszió a  jezsuita 
iskolák életében. A mű lelkes fogadtatásban 
részesült, és segítette a jezsuita iskolák belső 
megerősödését. 

Az Ignáci Pedagógia célja hasonló: segíteni 
a tanárok munkáját. 

A jezsuita nevelés

A dokumentum célja az, hogy a  megújulás 
előző lépéseire építve nagy lépést tegyen az-
által, hogy olyan új módszereket és gyakorla-
tokat honosít meg, amelyek alkalmasak a je-
zsuita nevelés céljainak elérésére.

Igen fontos, hogy az itt elmondottakat A je-
zsuita nevelés jellemzőiben részletezett ignáci 
szellem és apostoli célkitűzés mentén értel-
mezzük. De vajon hogyan juthatunk el a  je-
zsuita nevelés alapelveinek mai megértésé-
től a gyakorlathoz, amely a tanárok és diákok 
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Bevezetés

Az Ignáci Pedagógia 1993-ban jelent meg 
(magyar fordításban 1998-ban), széles körű 
közös gondolkodás eredményeként. A mű vá-
laszt ad a jezsuita iskolák legfontosabb kérdé-
sére: mit jelent a jezsuita szemlélet a tanítás-
ban? Az alapdokumentum, A jezsuita nevelés 
jellemzői (1986) megfogalmazta, hogy mit je-
lent az önazononsság és misszió a  jezsuita 
iskolák életében. A mű lelkes fogadtatásban 
részesült, és segítette a jezsuita iskolák belső 
megerősödését. 

Az Ignáci Pedagógia célja hasonló: segíteni 
a tanárok munkáját. 

A jezsuita nevelés

A dokumentum célja az, hogy a  megújulás 
előző lépéseire építve nagy lépést tegyen az-
által, hogy olyan új módszereket és gyakorla-
tokat honosít meg, amelyek alkalmasak a je-
zsuita nevelés céljainak elérésére.

Igen fontos, hogy az itt elmondottakat A je-
zsuita nevelés jellemzőiben részletezett ignáci 
szellem és apostoli célkitűzés mentén értel-
mezzük. De vajon hogyan juthatunk el a  je-
zsuita nevelés alapelveinek mai megértésé-
től a gyakorlathoz, amely a tanárok és diákok 

közötti kölcsönhatásban ezeket az elveket 
megvalósítja? 

Az ignáci pedagógia a keresztény hitből táp-
lálkozik. Ugyanakkor azok számára is értékes 
tapasztalatokat hordozhat, akik nem vallják 
magukat kereszténynek, mert a Szent Ignác 
inspirálta pedagógia mélységesen emberi és 
ennek következtében egyetemes. 

A diákokra fordított személyes figyelem 
(cura personalis) tapasztalata segített a  je-
zsuita tanároknak megfogalmazni mindazt, 
ami valóban elősegítette a tanulást és a diá-
kok személyiségfejlődését. Megfigyeléseiket 
megosztották egymással a világ minden pont-
ján működő iskolákban, így általánosságban is 
hatékony nevelési módszereket tudtak kidol-
gozni. Ezek részletes leírása található a Ratio 
Studiorumban, a jezsuita humán nevelés kézi-
könyvében, amelyet a későbbiekben minden 
jezsuita iskolában bevezettek.

Jelentős hatást gyakorol egy diák életére az, 
hogy tanára hogyan viszonyul a gyerekekhez, 
hogyan áll hozzá a tanítás-tanulás folyama-
tához, hogyan vonja be diákjait a közös gon-
dolkodásba, miként vezeti rá őket az igazság 
keresésére, milyen elvárásokat támaszt velük 
szemben, milyen eszményeket állít eléjük, il-
letve mennyire becsületes. 
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A jezsuita nevelés céljai

A jezsuita nevelés végső célja a  teljes sze-
mélyiség formálása, eredménye pedig olyan 
cselekvésben nyilvánul meg, amelyet átitat 
Jézus Krisztus, az Isten Fia, a  másokért élő 
ember lelkülete és jelenléte. 

Ez a cél csak akkor érhető el, ha a képzés so-
rán a teljes emberre figyelünk, és a kiválósá-
got tűzzük ki elérendő célként. A diáknak arra 
kell törekednie, hogy képességeit a  lehető 
legmagasabb szinten bontakoztassa ki. E ki-
válóság nemcsak az értelmi, tudományos ki-
válóságot jelent, hanem érinti az élet sok más 
területét is.

Lassan rájöttünk arra, hogy pusztán a neve-
lés nem teszi szükségszerűen jobb emberré 
vagy kereszténnyé az egyént vagy a közös-
séget. Nem fogadhatjuk el azt a naiv néze-
tet, hogy a nevelés – legyen bármilyen minő-
ségű vagy célú – szükségszerűen erényessé 
tesz. Ha a jezsuita nevelés révén erkölcsi erő-
vé akarunk válni a társadalomban, akkor nem-
csak értelmi síkon, hanem erkölcsi síkon is ne-
velnünk kell. 

Ignáci pedagógia

A pedagógia lényege, hogy a tanárok növe-
kedésükben és fejlődésükben kísérik a  ta-
nulókat. Meghatározott világszemlélet alap-
ján, a kinevelendő ideális embert szem előtt 
tartva.

Korunk egyik irányzata a nevelés célját túl-
nyomórészt hasznossági szempontok alap-
ján határozza meg. Az egyensúly megtartása 
érdekében a  jezsuita iskolák tanárai ember-
központúan mutatják be a tantárgyakat. A cél, 
hogy felkutassák és bemutassák azokat az 
összefüggéseket, viszonyokat, tényeket, kér-
déseket, meglátásokat, következtetéseket, 
problémákat, megoldásokat és következmé-
nyeket, amelyek az adott tantárgy keretein 
belül rávilágítanak arra: mit jelent embernek 
lenni. A nevelés így gondosan átgondolt ku-
tatássá válik, amelynek segítségével a diák ki-
alakítja vagy átalakítja magatartását másokkal 
és a világgal kapcsolatban. 

Keresztény szempontból az ember – az iga-
zi emberré nevelt ember – életének mintája 
Jézus személye. Jézus minden szavával és 
tettével arra tanít bennünket, hogy ember-
ségünk megélésének csúcspontja az, amikor 
Isten tervéhez leginkább hasonlóvá válunk. 
Ezt az embertestvéreink iránti szeretetben, 
igazságosságban és együttérzésben keres-
sük és érjük el. 
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Ez azt jelenti, hogy segítjük a fiatalokat, hogy 
megtapasztalják az áldozatot és örömöt, ami-
kor életüket megosztják másokkal. Segítjük 
őket annak felfedezésében, hogy a legtöbb, 
amit odaadhatnak másoknak, az saját maguk, 
nem pedig az, amit birtokolnak. Segítjük őket 
megérteni és értékelni, hogy legnagyobb kin-
csük a  másik ember. Útjukon együtt járunk 
velük a több ismeret, nagyobb szabadság és 
erősebb szeretet felé. 

A jezsuita iskolákban a nevelés meg akarja 
változtatni a  fiatalok látásmódját: azt, aho-
gyan önmagukat, embertársaikat, a  társa-
dalmi struktúrákat, az egyetemes emberi 
társadalmat és az egész teremtett világot 
szemlélik. A  jezsuita nevelés akkor sikeres, 
ha nemcsak az emberek szokásos gondolko-
dás- és cselekvésmódját alakítja át, hanem 
egész evilági életmódját is. Így válhatnak 
egyszerre szakértő, lelkiismeretes és együtt-
érző emberekké, akiket hitbeli meggyőződé-
sük és az igazságosság melletti elkötelezett-
ségük arra késztet, hogy keressék a nagyobb 
jót (magis). 

Hogyan fogjunk hozzá? Figyeljünk Isten sza-
vára, és kövessük az ignáci hagyományt. A ta-
pasztalat, a megfontolás és a cselekvés egy-
másra hatásában segítsünk az embereknek, 
hogy megváltozhasson a gondolkodásmódjuk. 

A tanár szerepe

A jezsuita iskolában az erkölcsi és értelmi 
nevelést elsősorban nem a különféle techni-
káktól várjuk, hanem – Isten után – magától 
a tanártól. 

A jezsuita iskolának egymás szemébe néző 
emberek közösségének kell lennie, ahol a ta-
nárok és diákok között őszinte személyes 
kapcsolatok alakulnak ki. Ha ez a kapcsolat 
nem alakulna ki, nevelési munkánk elveszí-
tené különleges erejének nagy részét. A ta-
nár és a diákok közötti kölcsönös bizalom és 
szeretetben gyökerező őszinte kapcsolat nél-
külözhetetlen ahhoz, hogy a diákok el tud-
ják kötelezni magukat az értékek szolgálata 
mellett.

Ignác apostoli eszköznek mondja a tanárok 
személyes jó példáját, amely segíti a diákok 
értékekben való növekedését, és mint ilyen 
még a tudásnál vagy ékesszólásnál is fonto-
sabb. Az iskolai közösségben a tanár életpél-
dája jó és rossz irányba is képes befolyásolni 
a diák jellemét. Vl. Pál pápa fogalmazta meg 
ezt világosan Evangelii nuntiandi kezdetű en-
ciklikájában: „A mai diákok nem tanítókra hall-
gatnak, hanem tanúkra. Ha pedig tanítókra 
hallgatnak, az azért van, mert ők egyben ta-
núk is.” 

A tanár nevelői szerepe nem merül ki abban, 
hogy információkat közöl, hanem segítenie 
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kell a diákot, hogy egyre közelebb kerüljön 
az igazsághoz1. Ahhoz, hogy egy tanár ered-
ményesen és céljának megfelelően használ-
ja Ignác nevelési módszerét, önkontrollt kell 
gyakorolnia saját tapasztalatai, magatartása 
és véleménye felett, hogy azokat ne kénysze-
rítse rá a diákjaira. 

A tanár teremti meg a feltételeket, fekteti le 
az alapokat, és gondoskodik a lehetőségekről 
ahhoz, hogy a tapasztalat, a megfontolás és 
a cselekvés együtt hassanak a diák személyi-
ségének fejlődésére. 

reflexió - cselekvés - tapasztalat

1 Az ignáci Lelkigyakorlatok nevelési módszerére vonatkozó alapvető meglátást és annak a jezsuita ne-
velésre vonatkozó következményeit Francois Charmot SJ dolgozta ki La Pédagogie des Jésuites: Ses 
Principes – Son Actualité (Párizs, 1943) című munkájában.

Amit a diákok és a tanár együtt tesznek, nyil-
ván nem fogja egy csapásra megváltoztatni 
a világot és elhozni az igazságosság, a béke 
és a  szeretet uralmát, de legalább elindul 
ennek az eszménynek az irányába, még ak-
kor is, ha ez a lépés nem végeredményhez, 
hanem újabb tapasztalatokhoz, megfontolá-
sokhoz, elhatározásokhoz és cselekvések-
hez vezet. 

A tapasztalat, a  megfontolás és a  cselek-
vés összhangja képezi az ignáci pedagógia 
szívét. A jezsuita iskolákban ezek mentén kí-
sérjük a diákokat azon az úton, amelyen tel-
jes emberré válhatnak. A modell a  jezsuita 
nevelés ignáci módszere, amelynek révén 
a tanárok kísérhetik diákjaikat, hogy megis-
merhessék az igazságot, és a fontos és mel-
lékes szétválasztásával tanulni és növekedni 
tudjanak. 

A tanulás összefüggései

A jezsuita neveléshez hozzátartozik a szemé-
lyes törődés. Ehhez arra van szükség, hogy 
a tanár a lehető legalaposabban ismerje di-
ákjainak előzetes tudását és élettapasztalatát. 
Az ignáci pedagógia mindig a tapasztalatból 
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indul; az emberi tapasztalat azonban soha-
sem légüres térben jön létre, ezért minél ala-
posabban meg kell ismernünk azokat a körül-
ményeket, amelyek között a tanulási folyamat 
zajlik.

A tanároknak ismerniük kell a  diák világát, 
mindazt, ami befolyásolja a gondolkodását, 
életérzését. Ebbe beletartozik a család, a ba-
rátok, az osztálytársak, a fiatalok kultúrája és 
erkölcsei, a szociális nyomások, az iskolai élet, 
a politikai és gazdasági élet, a vallás, a média, 
a művészet, a zene és számos egyéb tényező 
is. Fontos, hogy találjanak alkalmat arra, hogy 
beszélgessenek egymással a  körülöttünk 
lévő világról és annak változásairól. Milyen 
erők működnek a  diákokban? Hogyan ész-
lelik azokat az erőket, amelyek befolyásolják 
magatartásukat, értékeiket és meggyőződé-
süket, hatást gyakorolnak felfogásukra, ítéle-
teikre és választásaikra? A világból származó 
tapasztalatok milyen hatással vannak a diákok 
tanulásmódjára, hogyan segítik őket gondol-
kodásuk és döntéseik alakításában? Milyen 
gyakorlati lépéseket tehetnek, és hajlandók 
tenni azért, hogy nagyobb belső szabadság-
gal irányítsák sorsukat? 

Dicséret, tisztelet és szolgálat kell hogy jelle-
mezze a tanárok és a diákok, valamint az isko-
la minden munkatársának kapcsolatát. A je-
zsuita iskola szeretne olyan hely lenni, ahol 
hisznek az emberekben, tisztelik őket és tö-
rődnek velük; ahol elismerik és visszajelzik az 
egyes ember adottságait és kreatív képessé-
geit; ahol értékelik a személyes bevonódást 

és a teljesítményeket; ahol mindenkivel mél-
tányosan és igazságosan viselkednek; ahol 
nem különleges hőstett a  szegényekért, 
a szociális hátrányban lévőkért és a nevelési 
nehézségekkel küzdőkért hozott áldozat; ahol 
mindenki megtalálja a megfelelő kihívást, bá-
torítást és támogatást, hogy a lehető legjob-
bat hozzuk ki magunkból; ahol nagylelkűen és 
lelkesedéssel segítjük egymást; együtt dol-
gozunk, hogy szóval és tettel tudjuk megva-
lósítani közös céljainkat. 

Tapasztalat

Az ignáci tapasztalat messzebbre akar vinni 
a puszta értelmi megértésnél. Ignác szerint az 
egész ember – értelme, szíve és akarata – ve-
gyen részt a tanulási tapasztalatban. Arra buz-
dít, hogy a megtapasztalásban ne csak az ér-
telmünket, hanem képzelőtehetségünket és 
érzelmeinket is használjuk. Vegyen részt a ta-
pasztalatok gyűjtésében az ember érzelmi 
és értelmi dimenziója egyaránt. Ha az érzelmi 
világ nem kapcsolódik az értelmi felfogáshoz, 
a tudás önmagában nem sarkallja tettekre az 
embert. Ez az út azonban fejlődésre ösztö-
nöz: a diák törekszik a teljesebb megértésre, 
amely befolyásolja az eddig elegendőnek hitt 
tudását. 

A valóság megismert elemeire és viszonyu-
lásaira vonatkozó további kérdések megfo-
galmazásával, képzelőtehetségével a  diák 
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fejében kialakul egy egységes kép, egy hipo-
tézis, miközben a következő kérdések men-
tén tájékozódik: „Mi ez?” „Hasonló-e valami-
hez, amit már ismerek?” „Hogyan működik?” 

Az emberi megtapasztalás lehet közvetlen 
vagy közvetett.

Közvetlen
Amikor az újságban a Puerto Rico tengerparti 
városaira zúduló hurrikánról olvasunk, megis-
merhetjük az összes adatot: a szél sebessé-
gét, irányát, a halálos áldozatok és sebesül-
tek számát, a kár nagyságát és kiterjedését. 
Könnyen lehet, hogy mindezek az informáci-
ók hidegen hagyják az olvasót, aki nem tudja 
átérezni a személyes tragédiát. Egészen más 
a helyzet, ha valaki a bőrén érzi a szél erejét, 
tapasztalja, hogy veszélyben forog élete, ott-
hona, mindene, szíve összeszorul a halálfé-
lelemtől, amikor a fülsüketítő vihar a saját és 
embertársainak életét fenyegeti. A közvetlen 
tapasztalat mindig teljesebb, és elevenebben 
érinti az embert.

Közvetett
A tanulás során nincs mindig lehetőség köz-
vetlen tapasztalatgyűjtésre. A tanulás gyakran 
közvetett módon, olvasás vagy előadások ré-
vén zajlik. Annak érdekében, hogy a diákok 
a  tanulást közvetlenebbül, jobban megta-
pasztalják, a tanároknak törekedniük kell arra, 
hogy serkentsék a  képzelőtehetségüket és 
érzékszerveik használatát. Így mélyebben 
megérthetik a tanulmányaik tárgyát. Például 

a történelmi körülményeket, a korabeli felfo-
gásokat, a tanulmányozott kor embereit érin-
tő kulturális, politikai és szociális tényezőket. 
Szerepjátszás, vagy akár audio-vizuális szem-
léltető eszközök segíthetnek mindebben.

A tapasztalatok beépítésének feltétele, hogy 
a  diák képes legyen rendszerezni mindazt, 
amit a világról megtudott. Csak így tud vála-
szolni a kérdésekre: „Mi ez?” “Hogyan reagál-
jak rá?” A tanulóknak tehát figyelmeseknek és 
tevékenyeknek kell lenniük, hogy felfogják és 
megértsék a világot, amelyben élnek.

Megfontolás

Ignác egész életében viaskodott azzal, hogy 
számos indítást, hívást és lehetőséget tapasz-
talt, ezek azonban sokszor egymással éles 
ellentétben álltak. Nagy gondossággal igye-
kezett megállapítani, milyen erő készteti őt 
cselekvésre: vajon jóra vagy rosszra irányuló 
ösztönzés-e? A mások szolgálatára irányuló 
vágy mozgatja-e, vagy saját önzése? A meg-
különböztető megfontolás mesterévé válik, 
aki az indíttatásokban tisztán tud látni. 

Ignác Lelkigyakorlatainak alapvető dinami-
kája abban áll, hogy állandóan reflektálunk 
az imatapasztalataink összességére, mert 
így tudhatjuk meg, merre vezet bennünket 
Isten Lelke. Ignác arra buzdít, hogy tegyük 
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megfontolás tárgyává emberi tapasztalata-
inkat, mert így igazolhatjuk hitelességüket. 
Okos megfontolás híján könnyen becsapjuk 
magunkat, gondos megfontolás híján pe-
dig tapasztalatainkat könnyen elhanyagol-
juk vagy nem vesszük észre jelentőségüket. 
Csak a  tapasztalatok megfontolásával és 
a tananyagaink mély megértésével lehetünk 
képesek arra, hogy szabadon és biztonság-
gal válasszuk a megfelelő magatartást, és így 
növekedjünk emberségünkben.

A megfontolás fokán az emlékezőtehetsé-
get, az értelemet, a képzelőtehetséget és az 
érzelmeket dolgoztatjuk annak érdekében, 
hogy felfedezzük a tananyag értelmét és ér-
tékét, korábban szerzett ismereteinkkel és ta-
pasztalatainkkal való viszonyát, valamint érté-
keljük is, mennyire járul hozzá az igazság és 
szabadság jobb megértéséhez. Ez a  típusú 
megfontolás alakító és felszabadító folyamat. 
Alakítja a tanulók meggyőződéseit, értékeit, 
magatartását és egész gondolkodásmódját, 
hogy a tudáson túl képesek legyenek csele-
kedni is.

Ebben a fázisban a tanár egyik fontos felada-
ta olyan kérdések megfogalmazása, amelyek 
egyrészt tágítják a diákok látómezejét, más-
részt egyéb szempontok – főleg a szegények 
nézőpontjának – megfontolására késztetik 
őket.

Egyetértünk azokkal a  tanulási elméle-
tekkel, amelyek vallják, hogy a  tanítás 

középpontjában a  személyiség fejlesztése 
áll, hogy a  tanulói aktivitást kell serkenteni, 
hogy a cél nem a tantárgy bemagolása, ha-
nem az ember alakítása. Az  ignáci nevelési 
hagyományban azonban ezeknek a szavak-
nak különleges jelentésük van: azt az eljárás-
módot fejezik ki, amely képzés alatt a teljes 
ember fejlesztését érti, vagyis a tapasztalat 
és a megfontolás révén nemcsak a tananyag-
hoz szeretnénk elvezetni a diákot, hanem arra 
is szeretnénk rávenni, hogy keresse az élet 
értelmét, kialakítsa saját, összefüggő világké-
pét, és ennek tükrében hozza meg szemé-
lyes döntéseit.

Szokásokat soha nem véletlenek sora alakít ki. 
Ezért a megfontolás szokásának kialakításá-
ban a jezsuita iskolák, főiskolák és egyetemek 
minden tanárának és minden tárgyának részt 
kell vennie – a diákok érettségének megfele-
lő szinten.

Cselekvés

Ignác számára a  szeretet döntő próbája az, 
amit az ember tesz, és nem az, amit mond. 
„A szeretet inkább cselekedetekben nyilvá-
nul meg, mint szavakban.” A Lelkigyakorlatok 
pontosan ezt célozzák: segíteni a lelkigyakor-
latozót, hogy Isten akaratát megismerje, és azt 
szabadon megtegye. Ezért Ignác és az első 
jezsuiták nagy gonddal igyekeztek kialakítani 
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diákjaik magatartását, értékeit és ideáljait, 
hogy képesek legyenek megfontolt dönté-
seket hozni. Ignác azt akarta, hogy a  jezsu-
ita iskolák olyan fiatalokat képezzenek, akik 
a  társadalom jólétét okosan és hatékonyan 
szolgálják.

A megfontolás csak akkor válik szokássá, ha 
elhatározások követik és elkötelezettsé-
get teremt. A cselekvés szó itt jól átgondolt, 
megtapasztalásra épülő, belső emberi növe-
kedést, valamint ennek gyakorlati következ-
ményeit jelenti.

A diák igent mond az igazságra, döntéseiben 
pedig ráhagyatkozik. Idővel mindazok az ér-
telmezések, attitűdök és értékek, amelyeket 
magáévá tett, cselekvésre fogják késztetni: ő 
is azt szeretné, ha az elméleti megfontolások 
tettekben fejeződnének ki. 

Legyünk mindannyian meggyőződve arról, 
hogy diákjaink hivatása nem más, mint veze-
tőkké válni. Érezniük kell, hogy tiszteljük és 
szeretjük őket. Meg kell őket szabadítanunk 
az ideológiák és a bizonytalanság béklyóitól, 
meg kell mutatnunk számukra az emberi élet 
valódi értelmét, és fel kell készítenünk őket 
mások szolgálatára, és arra, hogy meglássák 
a szociális igazságtalanságokat. Segítenünk 
kell őket olyan döntéseket hozni, amelyekkel 
enyhíthetik a társadalmi egyenlőtlenségeket 
és megmutathatják a valódi értékeket a sze-
mélyes életükben, a munkahelyi közegükben 
és a  közéleti tevékenységükben is. Ha van 

érzékünk és kellő figyelmet fordítunk a szoci-
ális problémákra, az a diákjainkat is nagyban 
fogja ösztökélni.

Mindig is egyértelmű volt, hogy a  jezsuita is-
kolákban a siker mércéje nem a tételek, for-
mulák, filozófiák stb. puszta ismerete. A ne-
velés sikerét nem a szépen csengő szavak, 
hanem a hiteles tettek igazolják: a döntő kér-
dés az, vajon mit tesznek diákjaink azzal a ha-
talommal, amelyet a nevelésük során megis-
mertek és elkezdtek használni?

 Értékelés

Minden tanár tudja, hogy időről-időre értékel-
ni kell a diák tanulmányi előhaladását. Napi ki-
kérdezések, heti vagy havi dolgozatok, félévi 
vizsgák: ezek a  szokásos értékelőeszközök, 
amelyekkel a tanárok felmérik és visszajelzik 
a diákok tudását és jártasságát. A rendszeres 
számonkérés egyrészt megmutatja a  tanár-
nak és a diákoknak egyaránt, hogyan haladt 
az elmúlt időszakban, másrészt rávilágít a hi-
ányosságokra, a pótolnivalókra. 

Az ignáci pedagógia azonban olyan képzést 
ad, amely magába foglalja ugyan, de túl is 
szárnyalja a tudásban való jártasságot. A cé-
lunk az, hogy a diák kiegyensúlyozottan fej-
lődjön és másokért élő emberré váljon.
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Ezért fontos, hogy rendszeres időközönként 
értékeljük: fejlődött-e a diák magatartása, ér-
tékrendje, cselekvésmódja a másokért vállalt 
szolgálat szempontjából? A kiértékelés jó al-
kalom lehet a tanárnak, hogy gratuláljon a di-
áknak a haladáshoz és továbblépésre biztas-
sa. De arra is alkalmas, hogy látva a hiányokat 
és a vakfoltokat a diák szemléletében, további 
munkára ösztönözze őt. 

Az értékek fontossága

Remélhetőleg sikerült világossá tenni, hogy 
nem létezik értéksemleges nevelés. Hisszük, 
hogy minden tudományos tárgy, ha őszinte 
önmagához, tudatában van annak, hogy az ál-
tala felmutatott értékek annak függvényében 
léteznek, hogy mit tekintünk kiindulópontnak, 
amikor emberi vagy társadalmi eszményről 
gondolkodunk. A tanítás mindig értékátadás. 
Némely értékek előmozdítják az igazságos-
ságot, mások élesen szemben állnak a Jézus 
Társasága által vallott küldetéssel. 

A jezsuita nevelés egyértelmű célja a  teljes 
személyiség formálása; ezért feladatának te-
kinti, hogy a szélsőségektől mentes pedagó-
giát alkalmazza, így segítse a tanulókat abban, 
hogy közelebb jussanak a teljes igazsághoz 
és felfedezzék, milyen személyes vonatko-
zásai vannak mindannak, amit tanulnak. Így 
képesek lehetnek hatékonyabban gyógyítani 

az emberiség nagy családját és elősegíteni 
egy emberhez és Istenhez közelebb álló vi-
lág építését.

Befejezés

A helyzet, a  tapasztalat, a  megfontolás, 
a  cselekvés és az  értékelés állandó egy-
másra hatása olyan pedagógiai modellt állít 
elénk, amely manapság hiánypótló. Ez tar-
talmas és vonzó modell, amely közvetlenül 
befolyásolja a tanulási folyamatot. Jól átgon-
dolt, meggyőző struktúra, amely logikusan 
következik az ignáci lelkiség tapasztalatai-
ból és a  jezsuita nevelés hagyományaiból. 
Következetesen fenntartja a  tanár, a  tanuló 
és a  tantárgy együttműködésének gyakor-
latát, illetve a való élethez való alkalmazko-
dást. Ami a legfontosabb: a tanítás elméletét 
és gyakorlatát strukturáltan, gyakorlatköz-
pontúan közelíti meg, ugyanakkor hatékony 
eszközöket ad a kezünkbe, amelyekkel való-
ban másokért élő embereket tudunk formálni 
– márpedig ez a legfontosabb célunk.

Az ignáci pedagógiai módszer segíti a tanáro-
kat, hogy jobb tanárok legyenek. Képesíti őket 
arra, hogy gazdagabbá tegyék a tananyag tar-
talmát és szerkezetét. Segíti őket, hogy töb-
bet várjanak el diákjaiktól, nagyobb felelőssé-
get és tevékenyebb részvételt követeljenek 
meg tőlük saját képzésükben. A megfontolás 
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mindig mások életének nagyobb megbecsü-
lésére törekszik, és képes megkülönböztetni 
az emberek növekedését és fejlődését segí-
tő és azt gátló cselekedeteket, döntéseket és 
struktúrákat.

Ignác alapvető pedagógiája nagy segítsé-
günkre lehet abban, hogy megnyerjük az új 
nemzedék értelmét és szívét. Az ignáci peda-
gógia az egész ember képzésére összponto-
sul: értelem, szív és akarat egyaránt a formá-
lódás részese. 

Nem kétséges, hogy – tegyük bármilyen elkö-
telezetten és hozzáértéssel a dolgunkat – az 
ideált soha nem fogjuk elérni. De ez nem ok 
arra, hogy ne törekedjünk az ideálra, vagyis 
Isten nagyobb dicsőségére. Mindig is ez állt 
a jezsuiták törekvéseinek középpontjában. 
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AZ IGNÁCI PEDAGÓGIA PARADIGMÁJA 
 A jezsuita iskola tanítási és tanulási modellje

Tapasztalat - A tanár a tanulók tapasztalatára épít, arra, amit már tudnak, éreznek és hisznek az adott 
tananyaghoz kapcsolódóan. Segít nekik abban, hogy a már meglévő tapasztalataikat képesek legyenek 
kifejezni, újrafogalmazni. Hozzáteszi saját tapasztalatát a tanulás-tanítás folyamatához, de közben nem 
csökkenti a diákok saját tapasztalatának értékét.

Reflexió  - Az ignáci modell legfontosabb eleme a reflexió. Lényege abban rejlik, hogy a tapasztalatra 
építünk, így fedezünk fel új dolgokat és szerzünk új készségeket. A megértés elmélyítése segít abban, 
hogy a diák a megszerezett új tudást és ismeretet hozzá tudja tenni ahhoz a már meglévő képhez, amit 
az univerzumról, az emberi létről és önmagáról alkot.

Cselekvés  - A jezsuita oktatásban a tanulás cselekvéshez vezet. A tanárok kreatív és vonzó lehetősége-
ket kínálnak a tanulók számára az új készségek kipróbálására és új ismeretek felhasználására. A diákok 
így megtanulják, hogyan fejezzék ki önmagukat, hitüket, értékeiket és kérdéseiket. A reflektált tapaszta-
latokra épülő cselekvés által a diákok lépéseket tesznek afelé, hogy valódi és koherens világképük ala-
kuljon ki és, hogy megtalálják, mi a feladatuk a világban. A legfontosabb, hogy másokért élő emberekké 
váljanak, olyanokká, akik képesek változást elindítani kisebb és nagyobb dolgokban, akik jobbá tudják 
tenni a világot. 
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