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Néhány gondolat a tekintélyről 
 

Gondolataim elején Petőfi Sándor egyik versének utolsó négy strófáját szeretném idézni. 

A jó tanító 

„Olyan jó tanító volt ő,/ Amilyen csak kellett,/ 

Esztendőt át asztal alatt/ Hevertek a könyvek.// 

Ha leckémből fél betűt sem/ tudtam felmondáskor,/ 

Azzal vígasztalt, hogy sebaj,/ Megtanulom máskor.// 

Ki is mutattam iránta/ Jószívűségemet,/ 

Vittem neki ajándékot,/ Mikor csak lehetett.// 

Lelopkodtam sonkát, kolbászt/ Saját kéményébül,/ 

Ez volt ajándékom, s ő még/ Meg is hítt vendégül.” 

Petőfi verse azért zseniális, mert észrevétlenül két értékrend keveredik benne állandóan. 

Egyrészt a gyermeké, aki valóban „jónak” tartja ezt a tutyimutyi, erélytelen, nem követelő, 

külsőleg és belsőleg egyaránt rendezetlen tanítót, „akinél mindent szabad”. Ugyanakkor a 

verset a felnőtt költő írja, akinek az ajkán már iróniává torzul a gyermekkori dicséret, s 

valójában mélyen megveti az ütött-kopott, borissza, nemtörődöm embert, aki hivatásának a 

legkevésbé sem felel meg.  

Ez a vers tükröt tart elénk. Milyen értékrend szolgálatában állok? A gyermek rövidtávú 

látásmódját akarom kiszolgálni, a diák mindig a könnyebb ellenállás irányában elmozduló 

magatartásának akarok megfelelni, vagy az egész ember áll a szemem előtt, munkámmal 

maradandó értékrend alapján állva, hosszú távra tekintek-e előre? …   

A keresztény felfogás kezdettől fogva tudja, hogy vannak, akik Istent képviselik egy adott 

közösségben. A püspökök és papok a hívek gyülekezetben, az uralkodók az államban, az 

elöljárók a rájuk bízottak körében, a szülők családjukban. Szép – és egyébként máig érvényes 

– ószövetségi tanítás szerint az első tanító (tekintély) az édesapa, akinek kötelessége, hogy a 

nemzeti múlt vallásos hagyatékát átadja gyermekeinek. Elsősorban nem tananyagot tanít, 

hanem maga is megéli a hitét, majd teljesíti a törvény parancsát: „beszéld el fiadnak!” Erre 



leginkább az ünnepek alkalmával kerül sor, amikor a családi liturgia keretében a gyermek 

megkérdezi: mit is ünneplünk ma? Mire való ez? És ekkor az atya elmeséli az ünnep 

történetét, üdvösségtörténeti szerepét. Ez biztosítja a közös tudás, hit és kultúra nemzedékről 

nemzedékre történő átörökítését, áthagyományozódását.  

A tanító Jézus meghívásából és rendeléséből kapja tekintélyét, rajta keresztül Isten tanítja 

a népet. Isten, aki közölni akarja önmagát és művét az emberrel olyan módon, hogy Fiát küldi 

hozzánk, majd küldetése folytatásához az emberek közül választ munkatársakat. A világ Isten 

akarata szerint való megismerése és felhasználása olyan tanítókat igényel, akik a világ 

törvényszerűségeinek feltárása által Isten igazságára oktatnak, s ezért különleges jutalomban 

részesülnek: „Íme a tanítók: ragyognak mint az égboltozat fénye. Mint a csillagok 

tündökölnek, akik igazságra oktattak sokakat” – olvashatjuk Dániel próféta könyvében (Dán 

12,3). Jézus kiteljesíti, elmélyíti a tanítók tekintélyét.  

Az üdvösségtörténeti áttekintés után lássuk: hogy is lehet mindezt értelmezni a harmadik 

évezred küszöbének iskolarendszerében. Ma a pedagógus személyének Istentől nyert 

tekintélye ma már a katolikus iskolában sem egyértelmű… Hát akkor máshol… Ma minden 

érték hanyatlik, minden értéktelenség erősödik a közgondolkodásban.  

A tekintély a ma emberének valamiféle elnyomó erőt jelent, mely korlátozza az egyén 

szabadságát. Ennek megfelelően a szabadság a felelőtlenség, a kicsapongás, a gazdagság és az 

általa biztosított züllés szinonimájává vált. A két fogalom a köztudatban kibékíthetetlen 

ellentétben áll egymással. A rosszul értelmezett szabadságkultusz válságba sodort mindenféle 

tekintélyt. Elsőként, és leginkább azt, amely amúgyis a legvédtelenebb és 

legkiszolgáltatottabb az egész társadalomban: az iskoláét és a pedagógusét. Az iskola és a 

szülő szövetsége megbomlóban van. A szülők infantilizálódnak, a gyermekek kényszerítik 

értékrendjüket szüleikre.  

A pedagógus tekintélyét aláássa szánalmas társadalmi és anyagi megbecsülése is. Sajnos 

azt is hozzá kell tenni, hogy a pedagógusok egy része sajnos csak munkalehetőséget lát 

hivatásában.  

Egy iskola, egy pedagógus tekintélye az idők változandósága közepette is állandó. Aki 

így gondolkodik, arra ma gyakran ráaggatják a „vaskalapos”, „konzervatív”, „embertelen”, 

„nem gyermekközpontú” – jelzőket. Ezt a pedagógus vállalja. Ma is megkövetelhetők 

viselkedési normák. Ha nincs senki, aki a gyerekek figyelmét felhívná a jóra, a szépre, az 

igazra, akkor maguk hogyan találhatnának rá? Világnézetileg semleges nevelés nem létezik… 



Nincs szükségünk arra, hogy innen-onnan vegyünk át nálunk gyökértelen pedagógiai 

módszereket és stratégiákat, rendszereket, csomagokat. Ne nézzünk úgy ki, mint La Fontaine 

buta madara, aki nem volt megelégedve önmagával, ezért mindenkitől kölcsönkért valami 

tulajdonságot, míg végül nevetségessé és erőtlenné vált az idegen tollakkal és testrészekkel.  

A pedagógus értékeket kínál fel. Nagykorúságra nevel és hív. A nagykorúság abban rejlik, 

hogy megértik: az igazi szabadság nem az, hogy azt tehetem, ami nekem tetszik, hanem az, 

hogy szabadon választhatom meg, milyen kötöttséget vállalok környezetem, nemzetem, 

egyházam szolgálatában. A pedagógus ehhez a felelős döntéshez segíti hozzá Istentől kapott 

tekintélye segítségével a rábízottakat. Életében és élete végén ragyog, mint az égboltozat 

fénye, tündöklik, mint a csillag, mert igazságra, szépre, jóra tanított sokakat. 

 


