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A mai információközpontú társadalomban az 

élet minden területe eköré az értékrend köré rende-

ződik. Az abszolút érték az információ, a tudás, ami-

vel nem is lenne baj, ha nem tolódna el minden egé-

szen szélsőséges méretekben ebbe az irányba. Az élet 

számtalan területét elemezhetném, de én most a pedagógia szempontjá-

ból vizsgálom meg a helyzetet. 

Az iskolákban – legalábbis ideális esetben – oktató-nevelő munka 

folyik. Az egyik a másik nélkül nem áll meg. Semmi értelme tudós em-

bereket kiképezni, ha nem társul mellé egy magas szintű nevelés is, 

melynek során a neveltek nem csupán sokat tudó, de legalább potenciá-

lisan bölcs emberekké válhatnak. Ma – úgy érzem – mind a követelmé-

nyek, mind a szabályozás szintjén nagymértékben eltolódott a hangsúly 

az oktatás kritériumai felé, míg a nevelést elegendőnek látják a jogalko-

tók annyival elintézni, hogy heti egy tanórában bevezetik az Erkölcs-

tan/Hit-és erkölcstan tantárgyat, amire a gyerekek egyébként még osz-

tályzatot is kapnak, ha csak szövegeset is, amivel véleményem szerint 

alapvetően hiúsítják meg saját céljaikat. 

Nézzünk egy kicsit a dolgok mögé, és vizsgáljuk meg, hogyan áll-

hatott elő a mai helyzet. Míg a dédnagyanyám idejében a pedagógus, a 

tanár, a falu tanítója egy megbecsült személy volt, akit megbízható, nagy 

tudású, példaértékű embernek tekintettek, és aki valóban nem csak ok-

tatta, hanem pedagógiai eszközeivel, saját életével nevelte is a gyereke-

ket, addig ez a kép napjainkig szépen-lassan átalakult. Mára egyes he-

lyeken mindennaposak a tanárverések, a tanárokat érő fenyegetések, 

ugyanakkor a másik oldalon is visszaéléseket hallunk szinte nap mint 

nap. A megbecsülés és a példaértékű élet is oda lett, ki tudja mikor és 

melyik kezdődött előbb. A tanárok erkölcsi és anyagi megbecsülése a 

tendenciát tekintve egyre csökken, ebben az is közre játszhat, hogy a ta-

nári szakok sokszor menekülő útvonalat jelentenek egy-egy gyengébben 

teljesítő, felsőoktatásba jelentkező diák számára, az oktatás az egyeteme-

ken is sokszor hézagos, silány vagy egyszerűen túl elméleti, alkalmas-

sági vizsgát pedig – néhány kivételtől eltekintve – nem kell tenniük a 

jelentkezőknek. Amíg azt üzenjük a szabályozással a felvételizőknek, a 

pályájukat keresőknek, hogy a tanársághoz a kevesebb is elég, nem kell 

annyit tudni, olyan keményen dolgozni, olyan „jónak” lenni ahhoz, 

hogy tanár legyél, mint például egy mérnöknek, egy orvosnak vagy egy 
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jogásznak, addig nem várhatjuk, hogy a mérleg nyelve visszabillenjen 

az egészséges irányba. 

A szakmódszertan óránkon nekünk azt mondták, hogy a jó tanár 

kritériuma kettős: egyrészt a magas szintű szaktudás, másrészt a kiemel-

kedő pedagógiai érzék, ez a kettő hivatott lefedni a fent már említett ok-

tató-nevelő munka két területét. Tapasztalatom szerint az egyetemi kép-

zésben is egyértelműen a szaktudás irányába tolódik el az oktatás. A pe-

dagógia több helyen nem a képzés alapvető része, csupán időközben el-

dönthető, hogy a hallgató felveszi-e, és kiegészítő modulként elvégzi-e, 

mintegy mellékesen. A pedagógiai képzés sokszor nagyon elméleti, nem 

életszagú, sokszor olyan tanárok végzik, akik életükben nem tanítottak 

máshol, mint az egyetemen, és ők készítik fel a középiskolai, általános 

iskolai tanárokat a hivatásukra. A kötelező gyakorlatot is nevetségesen 

kevésnek érzem, főleg a hallgatóra háruló adminisztráció mellett. 

Nézzük akkor a középiskolák szintjét, ahol törvény határozza 

meg, melyik évfolyamon pontosan milyen tananyagtartalmakat kell a 

gyerekekbe diktálni, és bár megállapítják az alapvető kompetenciákat és 

készségeket, amiket feladattípusokon keresztül igyekeznek mérni és 

számon kérni, mégis azt mondom, ez csupán az oktatást szolgálja az is-

kolákban. 

Éppen ma, amikor már nagy százalékban a gyerekek mindkét 

szülője dolgozik, minimum napi 8 órában, és csak a napi munka után 

következhetnek az otthoni teendők. Ma, amikor a piaci szemlélet és a 

fogyasztói társadalom rohanásában óriási stressz éri folyamatosan a dol-

gozót – nyilván akkor is, vagy akkor talán még inkább, ha az illető szülő, 

és még kevesebb ideje és türelme van a gyermekét otthon jóra, szépre, 

igazra nevelni. Éppen most kellene az igazi pedagógusoknak legjobb ké-

pességeik szerint nevelni a gyermekeket. Ez persze lehetetlen, ha egy ta-

nár kiégett, nem elhivatott, túlterhelt vagy egyszerűen alkalmatlan. 

A nevelésre pedig óriási szükség lenne! Számtalan szörnyű példa 

mutatja, hogy mi a vége annak, ha egy gyermeket magára hagynak ne-

velés szempontjából. Amikor egy a családban már megtörtént tragédia 

megismétlődésétől tartva a szülő mindenben igent mond a gyereknek, 

és ezzel éppen az ellenkezőjét éri el annak, amit szeretne, mivel a gyerek 

teljesen képtelenné válik az alkalmazkodásra, és a közösség nem tudja 

befogadni őt. Mikor a magára hagyott gyerek a számítógép világában él, 

és képtelen valódi kapcsolatokat létesíteni. Mikor a szülő nem vesz tu-

domást olyan mentális problémákról, amelyekre csak is sok idő és sze-

retet ráfordításával lehetne megoldást találni. Ezek felett a problémák 
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felett nem lehet szemet hunyni, fel kell hívni a szülő figyelmét, együtt-

működésre kell bírni, csakis a gyermek érdekében. De ezt csak az a pe-

dagógus észleli, aki nem csupán a tananyag átadását tartja saját felada-

tának. 

És igenis fontos az erkölcsi nevelés, de nem hinném, hogy ennek 

legjobb formája az, hogy heti egy órában a tantervbe illesztjük. Azt hi-

szem, az erkölcsi nevelés legcélravezetőbb módja a példaadás. Legyen 

újra példa a tanár élete, ne csak egy papír legyen az erkölcsi bizonyít-

vány, ami a munkavállaláshoz kell. Legyen valós tartalma, és ne átlagos, 

hanem kiemelkedő szinten. Ne legyen elegendő a jó tanárság kritériu-

mához, hogy valakinek a tanítványai sikeresek az adott szakterületen, 

legyen épp oly fontos, hogy milyen emberek válnak a rábízott gyerme-

kekből (persze – ahogy legkedvesebb tanárom és lelki vezetőm mon-

daná – akácfából sose lesz dió, de a legjobbat mindenkiből ki lehet hozni, 

ha az ember energiát fordít rá.) Karl Augustus Menninger szerint a tanár 

személye fontosabb, mint az, amit tanít. Legyen hát az a személy olyan, 

aki valóban rátermett erre a feladatra. 

 

A cikk írója: Oroszi-Kuzmich Kinga, némettanár a Kempelen Far-

kas Gimnáziumban. 20 éve az AQUILA közösség tagja. Az általa írt cik-

kek az AQUILA Magazinban jelentek meg. 

 

 

LELKISÉG 

Vargáné Pável Márta 

Templomrombolások 

A templomok szerepe, jelentősége az emberek éle-

tében valami szinten mindig meghatározó jelentőségű 

volt, függetlenül attól, hogy melyik vallás építményei vol-

tak, minek neveztük őket, mindig egyfajta központot jelentettek, és kö-

rülöttük többnyire egyre nagyobb település alakult ki. 2-3 ezer évvel ez-

előtt a pogány kultuszok templomai, az isteneknek végzett áldozatok 

mellett az uralkodó legitimálásában is fontos szerepet kaptak. A kör-

nyező népek a saját templomaikat védték, és ha elpusztította az ellenség, 

akkor ez a tény egyik legnagyobb tragédia volt az építőkre. Arra nem-

igen volt példa, hogy maguk pusztították volna el saját templomaikat, 

sőt, ha elpusztította az ellenség, abból is messzemenő - sokszor babonás 

http://www.aquilapart.hu/?page_id=393

