


A nemrég fiatalon elhunyt Bodrogvári Fe
rencnek korán félbeszakadt alkotómunkája 
eredményeként — a szépszámú tanulmány és 
cikk mellett — több könyve jelent meg szerb- 
horvát nyelven. A Pedagógia és elidegenedés 
című posztumusz művét itt nyújtjuk át az olva
sónak. Ez az első magyar nyelvű önálló kötete, 
amelyben filozófiai megközelítéssel, a filozófia 
egyes tételeinek, nagy filozófusok gondolatainak 
felhasználásával igyekezett feltárni a pedagó
giai elmélet és gyakorlat néhány lényeges és 
időszerű kérdését, lemaradásának és tévutainak 
mélyebb gyökereit — elidegenedésének egyes 
megnyilvánulásait és okait. E nagyszerű gondo
latokat és sugallatokat tartalmazó értekezés — 
amelynek legfőbb erénye a mélyrehatolás és a 
messzelátás — időszerűségét ékesen bizonyítja 
a felvetett kérdések egész sora, mint például a 
társadalmi értékrendszer, a társadalomfejleszté
si és a nevelési célok összefüggése; az általános 
képzés és a szakképzés viszonya; a pedagógia 

tezerepe — aktívabb tényezővé válása — a társa- 
oBom átalakulásában. Továbbá az életre való 
fel^k títés, az elmélet és a gyakorlat, az iskola 
és a fl«adalom  kapcsolata, az áruviszonyok ki
alakulásaiig az erkölcsi követelmények ellenté
te, az elszc®külés, a szürkeség erénnyé való vá
lása mint ^fo rm törekvéseink  gócpontjai és 
akadályai k e r « ^ t  itt a szerző bonckése alá a 
megfelelő filozólm tételek tükrében. A totális 
és szabad ember, ember személyiségének tel
jes kibontakozása n m t alapvető nevelési és tá r
sadalmi cél m in d en n l^a  kiindulópontja és moz
gatóereje. Ennek megmlósításához van szükség 
alkotó pedagógiára ésmiedagógusokra, aminek 
viszont egyik fontos fő é te le  az elidegenedés 
megszüntetése. m

Ez a munka is meggyőMsn bizonyítja, milyen 
nagy szükség van — a pecwógia fejlesztése cél
jából — ilyen interdiszcipM áris jellegű hozzá
állásra és tanulmányokra. ■
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ELŐSZÓ

Ez a munka azért boncolgatja az elidegenedés és a 
pedagógia viszonyának egyes — sajátos — jelenségeit, 
hogy az elidegenedés megszüntetéséhez, a szabad sze
mélyiségek szabad közösségének kifejlesztéséhez járul
jon hozzá.

A szabad személyiségek szabad közösségéhez vezető 
lehető utak egyike a jugoszláviai szocialista önigazgatás 
gyakorlata. Ennek a gyakorlatnak a pedagógia is alkotó
része. A munka tehát az elidegenedés és a pedagógia vi
szonyát a jugoszláviai szocialista önigazgatás gyakorla
tának körülményei közepette vizsgálja. Célja, hogy a szo
cialista önigazgatás pedagógiai elméletének és gyakorla
tának fejlődését — elidegenedése megszüntetését — szol
gálja.

A pedagógiai elmélet és gyakorlat megközelítése fi
lozófiai jellegű, legalábbis ilyen szándékú. Filozófiai ki
indulópontját az a meggyőződés képezi, hogy a termé
szettel folytatott szükséges és örök anyagcsere révén (Kari 
Marx) az ember saját tevékenységében objektiválódik, az
az anyagi és szellemi viszonyrendszerek társadalmi-tör
ténelmi totalitását hozza létre és ebben a totalitásban — 
azt megteremtve, azzal meghatározva és azt megváltoz
tatva — fejlődik. Az emberi objektivációk totalitása a 
történelem folyamán elidegenedett alakban fejlődött és 
fejlődik. Az elidegenedés történelmileg keletkezett, tehát 
meg is szüntethető. A pedagógia elidegenedett objekti- 
váció. A pedagógia elidegenedése a társadalom totalitá
sának elidegenedettségéből fakad s a társadalom totali
tásának felszabadulásával szűnik meg elidegenedettsége. 
Az elidegenedés megszüntetése egyedül a forradalmi te
vékenységtől, maguktól az emberektől függ.

Ez a munka az elidegenedett létezést, tehát azt, ami 
„van”, mindig annak alapján bírálja, ami „kell” ; tehát 
egy érték tételezéséből indul ki, a múltat és a jelent egy 
megvalósítható lehetőség — a jövendő — szemszögéből 
vizsgálja. Érték mindaz, ami a szabad személyiségek sza
bad társadalmának kibontakozását segíti elő, azaz az em-
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bér nembeli — generikus — lényegének szabad kifejlő
dését jelenti.1

Módszertanilag a munka az „általánostól a különö
sig” elvét követi. Ez teszi lehetővé, hogy az elidegenedés
nek és a pedagógiának, illetve az elidegenedett pedagó
giának csupán egyes vetületeit vizsgálja. Az elidegenedés 
és a pedagógia is igen összetett jelenség. Kimerítő elem
zésük, különösen pedig egymáshoz való viszonyuk kime
rítő elemzése hosszadalmas és multidiszciplináris kutató
munkát igényelne. Erre viszont nem várhatunk, mert a 
gyakorlati élet megoldásokat sürget. Az „általánostól a 
különösig” elve lehetővé teszi, hogy csupán egyes — az 
író által jelentősnek vélt — jelenségek egyes szempont
jai-vetületei kerüljenek az elemzés „terítékére”. Már 
ezek helyes vagy csak némileg helyes társadalomontoló
giai vizsgálata is eredmény az elidegenedés megszünte
téséért vívott küzdelemben. Persze, a részelemzések min
dig azt a veszélyt rejtik magukban, hogy a „fák eltakar
ják az erdőt”, mert az az igazság, hogy nem érvényes az 
a tétel, amely azt állítja, hogy ami érvényes a részre, az 
érvényes az egészre is. Ez a munka sohasem állítja, hogy 
az egyes elidegenedés-jelenségek általánosak. Csupán be
tegséggócoknak tekinthetők. Ezért kell idejekorán felis
merni és semlegesíteni — gyógyítani a bajt.

Végezetül csak annyit, hogy a munka nem használ 
pontos, azaz hivatalosan megszabott pedagógiai szakki
fejezéseket. Így a tanító, tanár, pedagógus, nevelő stb. 
kifejezések egy dologra vonatkoznak: a pedagógust jelö
lik meg. A pontosabb értelmezés mindig a kísérőszöveg

1 Az értékek ilyen meghatározását Heller Ágnestől vettem 
át. ö t  és Márkus Györgyöt, valamint a Budapesti Filozó
fiai Iskola többi tagját követem az ember nembeli lénye
ge meghatározásakor is. Vö. Márkus György: Marxizmus 
és „antropológia”. Budapest, 1971 és Heller Ágnes: A min
dennapi élet. Budapest, 1970.

Az ember nembeli lényegét a munka, a közösségi lét, 
a tudat és az egyetemesülés fejlődéséből kibontakozó to- 
talizáció — a praxis — társadalmi-történelmi folyamata 
képezi, amely a mindenkori társadalmi viszonyok összes
ségében (Kari Marx: 6. Feuerbach-tézis), az ún. második — 
tehát nem pusztán biológiai, hanem társadalmi — emberi 
természetben mutatkozik meg.
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bői — a kontextusból — derül ki. Hasonlóképpen hasz
nálatos az iskola, középiskola, szakiskola stb. fogalom is, 
hiszen a hivatalos kifejezések nem eléggé közismertek és 
néha kilométer hosszúságúak. Ha pedig ez a munka el
sődlegesen filozófiai szempontból vizsgálja a pedagógiát, 
akkor a széles körű értelmezés és a pontos kifejezések 
elhagyása nemcsak megengedhető, hanem a munka cél
jából eredően kívánatos is.

Az itt közölt írások némelyike még a hetvenes évek 
elején készült, másika pedig egészen friss. Voltaképpen 
felhasználtam mindazt a tapasztalatot, melyet negyed év
század alatt mint falusi néptanító, általános iskolai ta
nár, tanítóképző intézeti tanár, pedagógiai főiskolai, majd 
egyetemi tanár szereztem, de azt is, amit filozófiának 
vélek. Hogy milyen sikerrel, azt az olvasóra bízom.

Szabadkán, 1980 tavaszán
Bodrogvári Ferenc
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I. OBJEKTIVÁCIÖ ÉS MEGHATÁROZÓDÁS

1. ALAPFOGALMAK

Az elidegenedés (alienation — alienáció) kifejezés 
eredetileg az áru eladását jelölte meg. De ez a szó a lel
kileg elidegenültek, a pszichopaták megjelölésére is szol
gált. Értelmezése aztán egyre bővült. Az elidegenedést 
egyesek a marxista beállítottságú filozófia központi ka
tegóriájának tartják, mások szerint ez csak az ifjú Marx 
idealista szóvirága, mely később teljesen eltűnik a „tu
dományos marxi filozófiából”.

Nem célunk, hogy az elidegenedést részleteiben vizs
gáljuk. Számunkra az is elegendő, ha legfontosabb jegye
it ismerjük meg. Az elidegenedés fogalmának konkrét 
gazdasági értelmezése Marxnál az áru és a tőke, a pénz 
fetisizálásával azonos. Az elidegenedés napjainkban ural
kodó számos változatai mind-mind a tőke bálványozására
— fetisizálására — vezethetők vissza. Az elidegenedett 
életet éppen az jellemzi, hogy minden területén az áru
viszonyok uralkodnak. Ennek következtében az emberek 
is egymás kölcsönös kizsákmányolásának tárgyaivá, mani
pulált dolgokká lesznek. Az elidegenedésnek a dologia- 
sulás (a reifikáció) az objektív megnyilvánulása, szubjek
tív kifejezése pedig a tőke fetisizálása.

Ha az emberek közti uralkodó viszony az elidegene
dés, akkor világos, hogy az emberi nem lényeges tulaj
donságai idegenednek el, ahelyett, hogy az egyéni ember 
fejlődését szolgálná, a munka, a tudat, a társadalmiság 
és az egyetemesülés a tőkét gazdagítja, növeli. A tőke 
idegen hatalomként uralkodik az emberek felett, ami azt 
jelenti, hogy a társadalmilag szervezett és intézményesí
tett objektivációk is mind a tőke érdekeit szolgálják. Ter
mészetesen a pedagógia sem kivétel.

A pedagógia kifejezést ebben a dolgozatban a kísérő
szövegtől függően, esetről esetre kell értelmezni. Vannak, 
akik minden környezeti hatást, amely bennünket ér és 
amelynek következtében valamelyest is megváltozunk, 
pedagógiának neveznek. Ez a felfogás valójában az em
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pirista filozófia szülötte. Még John Locke mondta, hogy 
semmi sincs az értelemben, ami ne lett volna előbb az 
érzékszervekben. Ebből következik a tétel, hogy az em
ber a környezet neveltje, hogy a környezet a „nagy pe
dagógus”. Leibniz ugyan finomította ezt a tételt; a lockei 
állításhoz azt tette hozzá, hogy igen, minden az érzék
szervekből közvetítődik az értelembe, kivéve magát az 
értelmet mint velünk született, adott képességet. Ebből 
pedig az következik, hogy a környezeti hatásokra más
ként reagál egy normális intelligenciájú ember és más
ként egy szellemileg elmaradott. Mindenesetre a környe
zettel alakított ember tétele a leibnizi kritikától még nem 
ingott meg. Lehet valaki szuperintelligens, mégis analfa
béta marad, ha mostoha körülmények között nevelkedik, 
ám az is biztos, hogy a legkedvezőbb körülmények között 
sem lépheti át az ember a vele született képességek szab
ta határokat, noha maximálisan kifejlesztheti adottságait. 
A bökkenő abban van, hogy a „nagy pedagógusnak” ki
kiáltott környezet mindenre meg tudja tanítani az em
bert, csak egyre nem: a környezet megváltoztatására. 
Ugyanis az ember és a környezet ilyen — a nevelő és a 
nevelt — viszonyítása feltételezi, hogy az ember lénye
gében passzív, befogadó, manipulálható lény. A feltéte
lezett viszony mögött a kozmológiai teleológiának — vi
lágmindenségben lakozó célszerűségnek — tételezése rej
lik, ebből pedig az következik, hogy az ember a törté
nelmet csak elszenvedi, de nem csinálja (illetve csak azt 
képzeli, hogy csinálja, de valójában azt csinálja, ami már 
eleve elrendelődött).

Amikor Kari Marx a 3. Feuerbach-tézisben az ilyen 
kozmológiai teleológiát bírálja, akkor a nagy pedagógus
nak tartott környezettől csupán a mindenhatóságot, de 
nem a valós befolyást vitatja el. Csupán azt állítja, hogy 
a környezettel formált emberek képesek arra, hogy meg
változtassák ezt a környezetet. Más szóval élve, a „ne
velőt is meg kell nevelni” tétele azt jelenti, hogy az em
ber történelemalkotó, de egyben történelmi lény is, pe
dagógiával formált, de pedagógiát teremtő is. Eszerint a 
pedagógia gyökere maga az ember.

Ha tehát a pedagógia szót a legszélesebben környe
zethatásként értelmezzük, akkor sohase feledjük el, hogy
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emberek hozták létre, emberek változtathatják meg. Az 
elidegenedésnek pontos jelzője, ha a környezetet min
denhatónak, megváltoztathatatlannak tételezzük. Ekkor 
a pedagógia csakis és egyedül a megfelelő alkalmazkodás 
(adaptáció), beépülés, inkorporáció eszköze, de nem le
het forradalmi. Nem töltheti be azt a szerepkört, amelyet 
a 11. Feuerbach-tézis értelmében Marx a pedagógiának 
is szánt; nem járulhat hozzá a világ megváltoztatásához.

A pedagógia kifejezéssel legtöbbször a tervszerű, 
szervezett nevelői tevékenység elméleti és gyakorlati 
rendszerének totalitását, tehát egy objektivációrendszert 
jelölünk meg. A pedagógia leginkább intézményesített 
tevékenységrendszer. Ennek az objektivációnak tárgyia- 
sulásai maguk a nevelők, tanulók-neveltek, az épületek, 
taneszközök stb., melyeken, illetve akiken — mint tar
tópilléreken — az egész objektivációs viszonyrendszer 
nyigszik, da akik, illetve amelyek egyúttal eszközered
ményei is az objektivációrendszernek. Természetesen a 
pedagógiai elmélet és gyakorlat objektivációrendszere 
(amely tehát igen összetett totalitás) a társadalmi élet 
több objektivációrendszerébe is beépül, illetve más ob- 
jektivációrendszerek is a pedagógiába épülnek bele. Pél
dául a pedagógia szoros összefüggésben van a gazdaság
gal, a kultúrával, a politikával stb.

Ne folytassuk tovább még csak a körvonalazást sem. 
Csupán azért utaltunk a pedagógia rendkívül összetett 
belső és külső viszonylataira, hogy érzékeltessük: a pe
dagógia értelme és értéke a társadalmi rendszer totali
tásának függvénye. Még akkor is függvénye, ha imma
nens törvényszerűségei révén önálló értékként is szere
pel. Mindez miatt a pedagógia kifejezéssel a társadalom 
irányításának elméletét és gyakorlatát is megjelölhetjük. 
Azt mondhatjuk, hogy a pedagógia nevelő célzatú politi
ka. (Ekkor teljesen kilépünk a pedagógia szó használa
tának megszokott kereteiből.)

A pedagógia szó szűkebb értelemben neveléstant je
lent, azaz a neveléssel, oktatással, tanítással, képzéssel 
stb. kapcsolatos elméletek, módszerek, technikák és egyéb 
kérdések vizsgálatának tervszerűen szervezett, rendszerbe 
foglalt, bizonyos filozófiai alapelvekből levezetett totali
tását. (Persze ez nem tekinthető valamilyen pontosságra
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törekedő meghatározásnak; inkább ismeretterjesztő kö
rülírás.) Hasonlóképpen, a pedagógus szó szőkébb értel
mében a pedagógiával foglalkozó szakembert jelöli meg, 
azt az embert, akinek a pedagógia szaktudománya képezi 
fő érdeklődési körét (vagy ezzel keresi kenyerét). Széle
sebb értelemben mindenki pedagógus, aki szervezetten 
foglalkozik neveléssel-oktatással; a biológiatanár, a falu
si általános iskola első osztályát vezető tanító, az óvó 
néni stb. Legszélesebb értelme a pedagógusnak már part
talan; hisz mindenki pedagógus, mert mindenki valami
lyen módon hatást gyakorol másokra.

Függetlenül azonban a pedagógia szóértelmezésétől, 
biztosan mondhatjuk, hogy a pedagógia mindig a társa
dalmilag elfogadott eszmerendszer függvénye, illetve a 
társadalmi gyakorlat része; az uralkodó osztály intézmé
nyesített akarata. Társadalmunkban a pedagógia „külön
leges társadalmi érdekeltségű tevékenység”. Az egész 
társadalom humanista célzatossága miatt a pedagógia is 
humánus beállítottságú.

Másrészt viszont a pedagógia nem fejezi ki tökélete
sen az uralkodó osztály akaratát. A tőkés társadalomban 
például a pedagógia immanens fejlődésének törvénysze
rűségei egyre inkább szembekerülnek a tőke általános ér
dekeivel. A tőke nemcsak kiszolgáló, hanem forradalmi 
pedagógiát is kitermel (ahogy a munkásosztályt is ellent
mondásosan termeli ki). A szocialista társadalomban a 
pedagógia nemcsak az elidegenedés felszámolásának mód
ja, eszköze, eredménye, hanem az elidegenedés perpetu- 
álását is képviseli. Mindennek nemcsak kizárólagosan 
szubjektív okai vannak. Mindkét tényező egybejátszik, 
csakhogy néha az objektív, máskor a szubjektív oldal 
domborodik ki erőteljesebben. Elmondhatjuk tehát, hogy 
a pedagógia mint objektivációrendszer viszonylag füg
getlen, öndeterminált. Képes arra — legalábbis képesnek 
kell lennie —, hogy akkor is megőrizze a humánus érté
keket, ha a gyakorlat más területein eltérések mutatkoz
nak, sőt saját — tehát pedagógiai — gyakorlatával szem
ben is — mint pedagógiai elmélet — őrizheti a humánus 
értékeket; őrizheti és továbbfejlesztheti azokat. De arra 
is képes, hogy az elidegenedést őrizze; elméletében is,
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gyakorlatában is. Emiatt szükséges a pedagógia ismételt 
önellenőrzése, önbírálata.

A pedagógiának tehát egyidejűleg irányító, javító, 
végrehajtó, nemesítő és tervező szerepe van. Ez nem csa- 
kély feladatkör, hisz — amint láttuk — a pedagógia sem 
„kuksol a világon kívül” (Marx), nem „dirigál elfogulat
lanul és öntörvényűén”, hanem maga is része a társadal
mi-történelmi gyakorlatnak, amely sohasem tökéletes, so
hasem tévedésmentes és sohasem egyirányú. A társadal
mi élet elidegenedettsége a pedagógiát sem kíméli. De 
éppen az elidegenedésen keresztül történő fejlődés miatt 
lesz a forradalmi önkritika alkotó jellegű. A szubjektív 
erők társadalmi hatása objektív lehetőségeket teremt. 
Emiatt a pedagógiára is érvényes Marxnak a munkás- 
mozgalomról adott jellemzése. Ahogy a proletárforradal
mak, úgy a forradalmi pedagógiai kísérletek is „állandó
an bírálják önmagukat, folyton megszakítják saját mene
tüket, visszatérnek a látszólag már elvégzetthez, hogy 
megint újból elkezdjék, kegyetlen alapossággal gúnyol
ják előző kísérleteik felemásságait, gyengéit és gyatra- 
ságait, úgy látszik, mintha ellenfelüket csak azért teper- 
nék le, hogy az új erőt szívjon a földből s még nagyobb 
óriásként egyenesedjék fel velük szemben, mindig újra 
visszariadnak saját céljaik bizonytalan hatalmasságától, 
míg meg nem teremtődik az a helyzet, amely minden 
visszafordulást lehetetlenné tesz, s a viszonyok maguk 
kiáltják:

Hic Rhodus, hic salta!
Itt a rózsa, itt táncolj!”2

Az elidegenedett pedagógia tehát magával az elide
genedett pedagógiával haladható meg. Ehhez elengedhe
tetlenül szükséges, hogy rámutassunk, mivé alacsonyul- 
hat a nevelői tevékenység, ha az emberek közti viszonyo
kat lényegükben a dolgok, az áruk közti viszonynak te
kintjük.

2 K. Marx: Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikája. 
MEVM. 1. kötet. Budapest, 1977. 408.
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2. LÉT ÉS TUDAT

A tudat a lét önvizsgálata, önreflexiója. Sohasem 
áll a léten kívül. A létben ered, azzal meghatározott és a 
létet fejezi ki. Ez a meghatározottság azonban nem egy
szerű. Az emberek olyan módon gondolkodnak, amely azt 
fejezi ki, amit és ahogyan termelnek — mondja Kari 
Marx. Ez az igazság nem egyszerűsíthető le arra a tételre, 
hogy a tudat a lét után kullog és csupán kifejezi a lét
ben történteket.

A lét és a tudat vizsgálata azért szükséges, mert a 
pedagógia is, de az elidegenedés is nemcsak tapasztalati 
jelenség, hanem egyszersmind tudatos objektiváció is. Az 
elidegenedés és a pedagógia viszonyáról csak akkor be
szélhetünk értelmesen, ha magát az elidegenedett tuda
tot is ontológiailag helyesen értelmezzük. Ezért tehát a lét 
és tudat ontológiai viszonyát mint történelmi viszonyt 
kell elemeznünk.

Ha elvonatkoztatunk a történelmi, a konkrét jelen
ségektől, akkor egy általános — sub spécié aeternitatis — 
ontológiai vizsgálat azt eredményezi, hogy a tudat min
dig szekundáris, másodlagos a lét totalitásához viszonyít
va. De azt, hogy nem az emberek tudata határozza meg lé
tünket — ahogy Marx mondja —, csak a történelmi-tár- 
sadalmi emberi gyakorlattal bizonyíthatjuk be.3

A tudat a munkában, a természettel folytatott örök 
és szükségszerű anyagcserében keletkezik. Nincs munka 
előtti emberi értelemben vett tudat, nem létezhet tudat 
anyagi alap nélkül. A tudat a munka eszköze, de ered
ménye és így feltétele is. Nincs tudat nélküli munka; a 
rutinmunka kezdetben mindig erős tudati indíttatású 
(gondoljunk arra, hogyan tanultunk meg kerékpározni). 
Fordítva — általánosítva viszont lehetséges: létezik anyag 
tudat nélkül. Erre éppen a tudattal jöttünk rá. Ontoló
giailag, tehát a lét elsődlegessége vitathatatlan: a tudat

8 Utalunk Lukács György: A társadalmi lét ontológiájáról 
c. munkájának II. kötetére. Ezen a helyen csak körvona
lazzuk a problémát.

14



nem ontológiai értelemben vett „külön lét”, hanem csak 
„máslét, külön-lét, tételezett lét: nem-lét” (de nem kell 
azt feltételezni, hogy „nemlét”). Itt tehát genetikai szuk
cesszióval állunk szemben.

Történelmi-társadalmi konkrét megnyilvánulásában 
azonban a lét mindig tudatos lét. Itt nincs genetikai szuk
cesszió. A lét és a tudat egymást feltételezik. Például szó 
sincs arról, hogy az ember előbb tudat nélkül végez va
lamilyen munkát, majd később emiatt a tudattalan munka 
miatt jön létre tudata. A társadalmi lét és a társadalmi 
tudat — noha ontológiailag különböznek — ugyanakkor 
elválaszthatatlan egységben is vannak egymással (Marx).

A tudat nemcsak passzív, nemcsak tükröző-kifeje- 
ző, hanem aktív-tervező is. Már kezdetben, mielőtt még 
valamit anyagi tevékenységgel megvalósítanánk, a tudat 
megragadja a befejezettet, az eszményit, és azt általános 
vezérelvként adja a gyakorlatnak. Természeténél fogva 
a tudat nemcsak a múlt és a jelen oksági összefüggéseit 
hivatott felfedni, hanem lényegileg teleológiai: a gyakor
lat előtt kell járnia, noha abból fakad és azzal megha
tározott. A tudatnak ez az előnye egyben a gyengéje is, 
mert csak elvont általánosságban képes tételezni. A kez
detben már a befejezést projektáló tudat előnye, hogy 
kivetítődve abból, ami „van”, távolságot teremtve maga 
és a vizsgálandó jelenség között, a jelenségeket elemezve 
a lényeget tárhatja fel. Így minden az ismeretszerző tu
dat objektuma lehet: a föld, a víz, a biológiai ember, a 
társadalom egésze, egyes jelenségek, sőt maga a tudat is 
a vizsgálódó tudat tárgya lehet. Ez a képesség teszi, hogy 
az ismeretszerző ember „kidolgozza magát” a természet 
oksági meghatározottságának láncaiból. Így használhatja 
fel az ember a természeti oksági folyamatokat saját cél
jaira, így uralkodhat a teleológia a kauzalitás felett. Gon
doljunk a technika-technológia vívmányaira.

De a teleológia okság feletti uralma látszólagos. Az 
általánosító, elvonatkoztatva előrelátó teleológiai tudat 
gyengéje, hogy az ismeretszerzésben magát aktív szub
jektumnak, minden mást megismerendő — manipulálha
tó — objektumnak tételezve azt képzeli magáról, hogy 
teljesen független az anyagi léttől, sőt hogy az anyagi
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lét teremtője. Ez a jelenség az elidegenedés megnyilvánu
lása, annak az anyagi-szellemi társadalmi-történelmi fo
lyamatnak a vetülete, amely létrehozta a szellemi és a 
fizikai munka elválását, a végrehajtó és az irányító mun
ka elkülönülését, egyszóval a társadalom osztályokra ta
gozódását.

Természetes, hogy az elidegenedett létben a tudat — 
a lét öntudata — is elidegenülten fejlődik. Ilyen értelem
ben minden tudat hamis tudat: ideológia. Minden osztály
nak vannak eszmerendszerei, amelyek az illető osztály ér
dekeit fejezik ki, s amelyekkel az osztály érdekeit kíván
ja érvényesíteni. Csak azt az ideológiát tarthatjuk a sza
badság kivívása legmegfelelőbb eszközének, amely egy 
osztály részérdekeit kifejezve egyúttal kifejezi az egész 
emberi nem létérdekeit is. Kari Marx bizonyította be, 
hogy ez az osztály a munkásosztály. Az egyetemesen ural
kodó, elidegenedett-kizsákmányoló tőkés termelési mód 
minden embert, minden osztályt rabbá tesz (még a tőké
seket is, noha azok kellemesen érzik magukat az elide
genedett létezésben, ám egzisztenciájuk feltétele, létük 
lényege a tőke érdeke). Ez a termelési mód az egész em
beri nem elsorvadásával fenyeget. Emiatt a proletariátus 
forradalmi tudata — ideológiailag szerveződött tudata — 
a legkevésbé „hamis tudat”. Ez a tudat is az elidegene
dett létezés terméke, de annak kritikai tuda/ta, a szabad
ság tételezése. Az igazságról tehát csak akkor van értel
me beszélni, ha nem képzeljük el az emberi társadalmi
történelmi gyakorlattól, az ember szabadságának mint 
legfőbb értéknek tételezésétől teljesen függetlenül, meta
fizikai merevségben létező időtlen örökkévalóság gya
nánt.

A magát teremtő szubjektumnak képzelő tudat a vi
lágot manipulálható objektumnak tekinti, az uralom pusz
ta eszközeként kezeli. Az uralkodás, a hatalom az ember 
nembeli szükséglete. Elidegenedett formájában azonban 
kizsákmányoló: az objektumra vonatkozik. Kizsákmányol
ni a természetet, a másik embert vagy nem létezni — ez 
az elidegenedett hatalom jelszava. Ennek a hatalomnak, 
azaz mások birtoklásának fő eszköze az ismeretterjesztő 
tudat. Nincs tehát érdekmentes tudás. A tudás eszközzé

16



a fizikai hatalom révén válik, aztán már maga is az el
nyomás eszköze lehet: másokat és önmagát is ámító ha
mis tudat.

A hamis tudat forradalomellenessége alapjában véve 
kétféle lehet (sok-sok belső változattal és egymásba szö- 
vődéssel).

A lét és a tudat merev szembeállításának egyik vál
tozata a materialista címzetű, de lényegében idealista 
dogmatizmus. Alapját a visszatükrözés elmélete képezi. Mi 
a következménye, ha a tudatot csupán „az objektív való
ság szubjektív visszatükrözésének” tartjuk?

A visszatükröződésre redukált tudat nem lehet alko
tó. Lehet magyarázó értelem, de nem lehet a jövőt pro- 
jektáló ész. Csak ideológiai apológia lehet. Passzív, szemlé
lődő jellegének hibáit Marx az 1. Feuerbach-tézisben 
fedte fel.

Az ilyen tudat a viszgálat tárgyát csak a „pozitív té
nyek halmazának” tekintheti és a fejlődést csak extra
polációként értelmezheti, azaz csak azt teheti, hogy egy 
már meglevő, egy „adott” minőség mennyiségi elterje
dését és funkcionális tökéletesedését szorgalmazza. Igen 
ám, de ez az adott minőség mindeddig az az elidegene
dett létezés, amelyben vagyunk. Ennek terjedelmi és mű
ködési tökéletesedése az elidegenedés lényegét csak el
mélyíti, ahelyett, hogy megszüntetné. A szabadság így 
csupán a felismert szükségszerűség lesz. A fejlődés folya
matában a „jól felismerő ember” a „katalizátor” szerepét 
kapja, amíg a „rosszul felismerő” a bűnbak lesz. A peda
gógia a jól felismerők műhelye.

A szubjektív „vissztükröződésre” redukált tudat mi
att az „objektív folyamatok” emberfelettiek lesznek. Hi
ába nevezzük ezt az „objektív folyamatot” anyagi, ter
mészeti stb. törvénynek, lényege szerint ugyanaz a sze
repe, mint az istennek.

A lényegében isteni akarattól vezérelt történelem (ez 
a kozmológia teleológia tételének lényege) eschatologi- 
kus. Pedagógiája az inkorporáció perfekcionizmusa. „Mi 
végre vagyunk a világon?” — „Hogy istent (a természeti 
szükségszerűséget, a történelem örök törvényeit, az ob
jektív valóságot stb. stb.) megismerjük, neki szolgáljunk
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és azáltal üdvözüljünk (a mennybe, a kommunizmusba, 
a jóléti társadalomba stb. jussunk).”

Ennek a pedagógiának perfekcionista beállítottsága 
azért álszent, mert megvalósíthatatlan az a perfekt, az a 
tökéletes személyiség — az a „sokoldalúan fejlett em
ber” —, amelyet (nem mondhatjuk, hogy akit, mert ilyen 
ember nem létezhet) vakító világítótorony-eszmény for
májában vetít elénk. A szivárványt nem lehet megfogni. 
Másrészt az elérhetetlen ideálok mindig jó kifogást je
lentenek; hibáink igazolására is jók, de arra is valók, hogy 
a manipulált embereket még nagyobb munkateljesít
ményre, még nagyobb fegyelemre stb. ösztönözzék.

Marx érvekkel bizonyította, hogy az ideálok csak 
ösztönzők, „energikus elvek” lehetnek, de nem teljes-tö
kéletes végcélok. Az eszmény sohasem az „út végén le
ledző tej jel-mézzel folyó Kánaán”. Másrészt, mai körül
ményeink között egyszerűen lehetetlen, hogy sokoldalú
an kifejlett személyiségről beszéljünk. Éppen azok a kö
rülmények, amelyeket a „nagy pedagógusnak” tart a 
„visszatükröző” tudat, éppen ez a „nagy pedagógus” hiú
sítja meg a sokoldalúan fejlett személyiséget. A tőkés ter
melési módból következő elidegenedés egysíkúsít. Csupán 
egyetemesen eszközként használható embereket termel. 
Ez a megállapítás a szocialista társadalomra is vonatko
zik, mert ez a társadalom is csak átmeneti; az elidegene
dés megszüntetését kívánja megvalósítani.

A visszatükröződés elméletét igen gyakran arra is 
felhasználják, hogy a lét és tudat viszonyát nemcsak on
tológiai, hanem konkrét történelmi vonatkozásban is idő
beli egymásutániságként magyarázzák meg. Ekkor rend
szerint azt a tételt kapjuk, hogy a „társadalmi lét azonos 
a gazdasági infrastruktúrával”, a társadalmi tudat pedig 
a „szuperstruktúrával” azonosul. (Ilyen azonosítást Marx 
sohasem végzett.) A gondolatmenet most a következő lesz: 
Előbb változik a gazdasági alap, aztán a felépítmény. Ez 
a tétel alapjában véve Marxtól ered, csak nem ilyen — 
az előbb vázolt — előfeltételezésekből származik. A gaz
dasági változások mindenképpen döntőek, mert a létér
dekekből erednek, de — ahogy Lukács György mondja — 
a társadalmi létszféra komplexusokból álló komplexus,
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melyben az egyes létszférák belső meghatározottsága kü
lönböző, sokszor kollíziós. így nem lehet a „post hoc ergo 
propter hoc” elvét alkalmazni. A gazdasági — iniciális — 
változások igen áttételesen érvényesülnek egyik-másik 
létszférában és a kölcsönhatások sokszor elfedik egymást. 
Maga az a tétel, hogy a „lét” a „bázissal”, a „tudat” a 
„felépítménnyel” azonos, azt a képtelenséget eredmé
nyezheti, hogy előbb a „tudat nélküli bázis” fejlődik. 
Ilyen „bázis” nincs és nem is lehet, mert az emberek léte 
tudatos lét. Viszont a vulgarizált „bázis—felépítmény vi
szony” lehetővé teszi, hogy a pedagógiát teljességgel a 
„bázis” nevében fellépő irracionális voluntarizmus eszkö
zévé tegyük. Ez a beállítódás azért veszélyes, mert a tu
dat szférájának objektivációit szembehelyezi az anyagi 
obj ektivációkkal.

Ha idegenkedünk attól a gondolattól, hogy az ember
től független létnek valamilyen emberi tulajdonságot — 
teleológiai tudatot — tételezzünk, akkor az „objektív, em
bertől független fejlődést” céltalannak kell tartanunk. A 
nagy pedagógus — a környezet — ekkor nem is peda
gógus, mert milyen pedagógus az, aki nem tudja, mit akar, 
mit tesz. Ebben az értelemben mondta Friedrich Nietz
sche, hogy ha a világnak valamilyen célja lett volna, ak
kor már régen meg is valósította volna. A céltalannak 
tételezett létben a pedagógia csupán a fennmaradás ügyes
kedésére taníthat bennünket. A cél így szükségszerűen 
egoista és csak a másik ember eszközzé silányításával va
lósítható meg. Az áltudományos értékmentesség tétele 
mögött ez az értékelés rejlik. Ilyen szellemben magyaráz 
a logikai empirizmus, logikai pozitivizmus stb., amikor 
azt állítja, hogy a tudomány csakis kijelentő, de sohasem 
értékelő kijelentéseket hivatott megfogalmazni. Ilyen 
alapra csak egy pragmatista pedagógia épülhet, az „igaz 
az, ami hasznos” elvével operáló pedagógia. Világos, hogy 
a hasznosságot mindig az emberfeletti társadalmi erő — 
végső soron a tőke — határozza meg.

A visszatükrözés elmélete mindig azt tételezi, hogy 
a társadalmi lét az ember megismerő tudatától teljesen 
független. Ebben a viszonyban az „objektív lét” valaho
gyan „megengedi”, hogy tévedjünk is. Nem minden visz- 
szatükrözés helyes. De hogy miként „engedi meg az ob
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jektív lét” a helytelen visszatükrözést, azt még eddig 
senki sem bizonyította be. Ügy tűnik, hogy ez az „enge
detem” jelenti az ember „szabad” akaratát. Ám mire való 
a szabad akarat, ha csak egyetlen helyes módon csele
kedhetünk, ha könyörtelenül megbüntet bennünket az ob
jektív lét minden olyan esetben, amikor élünk az enge
déllyel és szabad akaratunkból próbálunk választani? Mi
lyen pedagógus az, aki tanulóinak megengedi, hogy a há
romszög területét öt-hat helytelen képlettel próbálják ki
számítani, de aztán könyörtelenül megbünteti őket, mert 
rossz képletet használtak?

Egyébként a „felismert szükségszerűség” tétele ak
kor is megkérdőjeleződik, ha két egymással ellentétes, de 
gyakorlatilag eredményesen használható ismeretszerzési 
modellre (bukkanunk (pl. az euklidészi és a Bolyai-féle 
geometria, a newtoni és az einsteini fizika stb.). Ilyenkor 
nem marad más hátra, azt kell hinnünk, hogy az objek
tív lét struktúrája ősidők óta többféle modellel is kifejez
hető. Ekkor elesik az „egyetlen igaz visszatükrözés” elve. 
Társadalmi viszonylatban ez a „toleranciatétel” azt a ve
szélyes eredményt szüli, hogy minden az ízléstől függ. 
Választhatok kapitalizmust, fasizmust, kommunizmust stb. 
Marx forradalmi elmélete ideológiai ködképződménynek 
minősül, az „igazi” tudomány pedig az „adott” struktú
rák látszólagos értékmentes leírása lesz. Az „objektív” 
leírás semmit sem mondhat arról, ami „kell’. Csupán azt 
mondja meg, ami „van” (ezt extrapolálhatja, de nem ha
ladhatja meg). A többféle helyes ismeretszerző modell 
feltételezése esetében a szabadság nem „felismert”, ha
nem „megengedett” szükségszerűség. Megengedett az X, 
az Y és a Z modell használata. A megengedett szükség- 
szerűség tétele képtelenséghez vezet. Ekkor ugyanis lé
teznie kellene egy „nem megengedett' szükségszerűség
nek, egy tiltott szükségszerűségnek, amelyről — logiku
san következtetve — egy emberfeletti erő döntene. A 
pedagógia ismét képtelen az alkotó ember nevelésére; 
nem nevelés, hanem idomítás.

A hamis tudat forradalomellenességének másik vál
tozatát a tudat „tiszta teremtő tevékenységének” tétele
zése jelenti. Ez éppen az ellenkezője a visszatükröző tu
dat koncepciójának. Itt a tudat az egyedüli aktív szub
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jektum, a világ törvényhozója. A lét nem lesz más, mint 
a szubjektív tudat objektivációja, pontosabban a szubjek
tív akarat terméke. Mellőzzük most azt az ellenérvet, 
hogy mindez a szolipszizmushoz vezet, ahhoz az abszurd 
tételhez, hogy rajtam — az én szubjektív tudatomon — 
kívül senki más sem létezik, mert minden más az én 
szubjektív tudatom terméke. Maradjunk csak annál a 
megállapításnál, hogy a létezést megalkotó tudat (tehát az 
igazi lét, az igazi lényeg) korlátlan szabadsága lehetetlen 
(egyáltalán lehetetlen valamilyen korlátlan szabadság). 
Ha a lét a tudat objektivációja, a tudat csakis akkor tud
hat önmagáról, ha objektiválódik, tehát így tulajdon ob- 
jektiválódásával — befejezett mozdulatlanságától való el
idegenedésével — feltételezett. Ebből viszont egész sor 
probléma származik. Például, a szubjektív tudat nem le
het korlátlanul szabad, mert saját tiszta szubjektivitását 
csak önmaga termékében — elidegenült objektivitásában
— ismerheti fel, de ezzel ezt meg is szüntette. Másrészt 
azért nem szabad, mert csupán azt ismerheti fel, azt tud
hatja, amit saját maga létezésének egyetlen lehetősége 
gyanánt már előre feltételezett. Ez pedig nem más, mint 
a tudat által létrehozott objektivitás. Ha a „teljesen sza
badon alkotó” tudat megengedné, hogy más lehetőség 
is létezzen, ne csak az, hogy a tudat teremti meg az ob
jektivitást, akkor nem olyannak ismerné fel önmagát, 
amilyen, hanem fennállna az a lehetőség is, hogy másmi
lyennek ismerje meg saját magát, nem olyannak, ami
lyen. Egyszóval mondva ez csak hamis ismeret lehetne. 
Egyszóval még: ekkor a tudat fel sem ismerhetné magát, 
mert elvben mindenfélének ismerhetné meg önmagát. Ám 
azért sem lehetséges valamilyen másféle lehetőséget meg
engednie, mert akkor léteznie kellene valamilyen más 
létnek is. A tudat létezése tehát csakis objektiválódás 
lehet, amit azért nevezünk reflexiónak (visszavonatkozás 
és nem visszatükrözés értelmében), mert a tudat az 
anyagi létből fakad, és ha objektiválódik, akkor csakis 
az anyagi létre vonatkoztat. Ez az anyagi lét determinál
ja létezését és nem fordítva. Nincs tehát abszolúte sza
bad tudat, mert a szabad tudat feltételezése azt is maga 
után vonná, hogy a szabad tudat szabadon objektiválód- 
jék, amiből aztán paradoxális következtetéseket vonha-
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tünk le; akkor egy X tudat materializálódhatna Xi, x2 
...x „  végtelenben.

Az imént körvonalazott probléma az ún. egzisztenciá
lis ontológia buktatója. Már maga az „egzisztenciális on
tológia” kifejezés is fából vaskarika, mert a jelenséget 
tételezi önmaga lényegét vizsgáló struktúrának, de a lé
nyeget mindig önmagán kívülre helyezve nem is tudja 
azt megragadni. Emiatt nem is létezhet valamilyen eg
zisztencialista pedagógia. Abban a pillanatban, amikor a 
szubjektivista eszméket bele akarjuk nevelni valakibe, 
azokból objektivista eszmék lesznek, fel kell tételezni egy 
emberen kívüli (felüli) erőt, amelynek akaratát a peda
gógia véghez viszi. A sokféle, teljesen egyedi és teljesen 
sajátos akarat káosza nem képezhet nevelő célzatot (gya
korlatot még kevésbé).

3. LEHETŐSÉG ÉS PEDAGÓGIA

A lét és a tudat viszonyát tehát nem lehet metafizi
kai merevséggel valamilyen abszolúte aktív szubjektum 
és valamilyen abszolúte passzív objektum viszonyaként 
elemezni. Ha így tesszük, akkor az ilyen alapállásból le
vezetett pedagógia szükségszerűen idomítás, szükségsze
rűen forradalomellenes, ahumánus lesz.

A lét és a tudat egysége ellentmondásos ugyan, de 
sohasem pusztán egyoldalú. Ez a viszony nemcsak felisme- 
rést-tükrözést jelent, hanem azt, hogy a tudat alkotó is. 
A felismerésre szükségünk van, éppen a gyakorlat bizo
nyítja, hogy ismeretszerzésünk sokszor csupán a termé
szetben — minden külső cél nélkül — lepergő, okságilag 
meghatározott eseménysorokhoz való alkalmazkodás. Ma
gasabb szinten az ismeretszerzés nemcsak alkalmazkodik, 
hanem saját céljaira használja fel a különböző oksági 
eseménysorokat; összehozza az olyan folyamatokat, me
lyek magában a természetben csak ritkán, véletlenül, vagy 
sohasem kerültek volna kölcsönhatásba. Ezeket az össze
hozott sorokat az ember felhasználja. Ezen a téren a sza
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badság tehát valóban felismert szükségszerűség és segít
ségével a természet bennünket meghatározó kötelékei 
meglazíthatok, de sohasem szüntethetők meg (mert bio
lógiai lények vagyunk). A társadalmi létszférában az em
ber azonban olyan oksági eseménysorokat hoz létre, ami
lyenek a természetben sohasem voltak és itt ezeket a ka
uzális (oksági) folyamatokat állandóan teleológiaiakká 
(célszerűekké) fordítja, majd ismét okságiakká teszi.

A természet és a társadalom törvényei tehát nem 
azonosak, noha a társadalom nem létezhet a természettől 
függetlenül, de a természet a társadalom nélkül igen. A 
társadalmi törvények tehát a természeti törvényekkel kor- 
látozottak-tételezettek. A társadalmi szükségszerűség te
rülete a természeti szükségszerűség visszaszorításával 
(igába hajtásával) bővül. Ezt a korszerű technika-techno- 
lógia szépen példázza. Az így kapott mozgástérben kia
lakulhat azonban többféle szükségszerűség, amely minden 
lehető változata az embertől függ. Csupán az nem lehet
séges, hogy megszűnjék minden rendű és rangú társa
dalmi szükségszerűség, mert ez magának az emberiség
nek a pusztulását jelentené. Az ember tehát a pusztulás 
terhe alatt kénytelen társadalmi szükségszerűséget te
remteni és felismerni. Az eddigi fejlődés szükségszerűsé
ge az elidegenedés jegyében jutott kifejezésre. A saját 
tevékenységünk által létrehozott társadalmi mozgástér 
törvényei külsővé-idegenné objektiválódtak és manipu
lálnak velünk. A szabadság feltétele tehát az elidegene
dett szükségszerűség helyettesítése azzal a szükségszerű
séggel, amely felett az ember uralkodik. Ez az uralom 
yiszont nem lehet más, mint az önmagunk feletti uralom, 
az önkorlátozás, önlegyőzés. Csak ennek árán lehet az 
egyéni és az általános érdekeket összehangolni, csakúgy, 
mint ahogy csak az önlegyőzés útján lehet a természet 
és az ember viszonyát úgy rendezni, hogy az ember ne 
kizsákmányolóként uralkodjék a természet felett. Ez az 
alapvető hozzáállás viszont a pedagógia megalapozását 
eleve meghatározza. A pedagógia lényegében önneveléssé 
Válik, az eszközlét túlhaladásának eszköze lesz. Ez a tu
lajdonsága már abból a tényből is következik, hogy peda
gógia csak a társadalmi-történelmi tudat létezése eseté
ben lehetséges; az állatok nem nevelik utódaikat a szó
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emberi értelmében. Nem nevelnek, csak feltételeket te
remtenek (ösztönösen, sztereotip módon), hogy a kicsi
nyek felneveled] enek. Az emberiséget sem nevelheti sen
ki; saját magát kell felnevelnie, de ez csupán tudatos ön
legyőzés lehet. Az önlegyőzés folyamata — az emberi nem 
önnevelésének története — az elidegenedett társadalom 
fejlődése.

Az ember ontológiailag „kivételes” lény, mert része 
ugyan a természetnek, de teleológiai lény és ezért társa
dalomalkotó, társadalommal meghatározott, történelem
alkotó, de történelmileg meghatározott. Miközben a tőle 
függetlenül létező természettel folytat anyagcserét, meg
változtatja saját magát is. Létrehozza saját objektivációs 
szféráit, de mindig anyagi elsődlegességű meghatározott
sággal. A megismerés így sohasem csak tükrözés, hanem 
alkotás is, mert az ember mindent megváltoztatva, de 
közben magát is megváltoztatva ismer meg. Mind a meg
ismerő szubjektum, mind a megismerendő objektum ak
tív és kölcsönhatásukból mindig egy harmadik lét szü
letik. A magában való X és a magában való Y egymásra 
hatásának következtében a létrejövő XY valamilyen ed
dig még nem volt harmadik. Ugyanez a létmozgás hatá
rozza meg a pedagógia értelmét. A pedagógiának ontoló
giailag nem lehet más célja, mint az, hogy az emberi gya
korlatnak olyan válfaja legyen, melyben a nevelt és ne
velő kölcsönhatásából mindkettőjük magasabb szintű, 
„harmadik” egysége jöjjön létre.

Persze, az elidegenedés nem változtatja meg ezt az 
alapvető ontológiai viszonyt. Az elidegenedés csupán a 
létrejött eredmény élvezésétől fosztja meg a konkrét em
bereket, de nem állítja meg az elvont egész — az abszt
rakt emberiség — fejlődését. Az elidegenedés eddig 
fejlődés volt, nem irreverzibilis. Nem térhetünk vissza a 
már túlhaladott szintre. Ha történetesen ismét a fasizmus 
kerülne hatalomra, az már nem a régi fasizmus lenne. A 
történelem jó példája annak, hogy minden „restauráció” 
eleve elhibázott dolog, mert nem restaurál, hanem újat 
ad, amely azonban az emberi lehetőségek széles skálájá
ból nem az optimumot, hanem a minimumot jelenti. 
Ezért a „restaurált új” mindig reakciós.
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Az elidegenedés ilyen fejlődése viszont alkalmat adott 
és alkalmat ad arra, hogy létünk tartalma lehetőségekkel 
teljesnek mutatkozzon meg és arra is, hogy a lehetőségek 
között választhassunk. Az elidegenedett létezés mindig 
csak egy a lehető létmódok közül, ezért más lehetőség
nek is léteznie kell. A „kell” tételezése most már nem 
hitkérdés, hanem a „kell” jegyében tételezett érték — a 
jövendő — ontológiai igazságként konstituálódik. Ebből 
következőleg a pedagógiának is úgy kell konstruálódnia, 
hogy tevékenységével ne a lehetőségek bezárását, hanem 
nyitását, feltárását célozza. A humánus pedagógia lehe
tőséget ad arra, hogy a nevelt ne csak egyfajta módon 
gondolkozzék és cselekedjék, hanem azt segíti elő, hogy 
önállóan válasszon. Ez a pedagógia nem lehet utópisztikus 
szivárványkergetés, de nem lehet minden „adottnak” fe
lelőtlen felrúgása sem. A pedagógia humánus lényegét 
Marx szavaival így határozhatnánk meg: „A világ elvei
ből fejtünk ki a világnak új elveket. Nem mondjuk a vi
lágnak: hagyj fel harcaiddal, ezek ostobaságok, mi oda
kiáltjuk neked az igazi harci jelszót. (...) Jelmondatunk 
tehát ez legyen: a tudat reformja, nem dogmák révén, 
hanem a misztikus, önmaga előtt homályos tudat elem
zése révén, akár vallásosan, akár politikailag lép is fel 
az. Akkor kiderül majd, hogy a világnak régóta megvan 
az álma egy dologról, amelyről csak a tudatot kell meg
szereznie ahhoz, hogy valóságosan az övé legyen. Kide
rül majd, hogy nem arról van szó, hogy egy nagy gon
dolatjelet húzzunk a múlt és a jövő közé, hanem arról, 
hogy megvalósítsuk a múlt gondolatait.”4

Az, amihez csak a tudatot kell megszerezni és máris 
az ember tulajdona lesz, nem más, mint a magábanvaló- 
an létező szabadság az elidegenedett lét totalitásában. 
Ugyanis, az elidegenedett társadalmi-történelmi fejlődés 
objektíve kitermeli a felszabadulás lehetőségét. Hogy az 
a magában való létezésből tudatosan felfogott — magáért 
való lehetőség — létté váljon, valóban csakis a tudat 
szükséges. Ez a „csak” azonban sokat jelent. Mihelyt a 
tudat megfogalmazza az addig még csak rejtett-objektív

4 Levelek a „Deutsch-Französische Jahrbücher”-ből, MÉM. 
I. Budapest, 1977. 348.
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lehetőséget, az forradalmi erővé lesz. Az eszmék legalább 
olyan kemény érvek, mint az anyagi tárgyak. Nemcsak 
bottal lehet verni, hanem eszmékkel is, sőt, bottal csakis 
akkor lehet verni, ha eszmék mozgatják a kart. A peda
gógiának éppen az a feladata, hogy tudatosítsa az ember 
humánus lehetőségeit, hogy mozgásra bírjon, hogy a for
radalmi osztálytudat terjesztője legyen. Ezen belül lehet 
az ún. szakproblémákat boncolgatni. Ezért mondhatjuk, 
hogy a marxi forradalmi elmélet a pedagógia filozófiai 
alapja, de egyben maga is egy igen szélesen értelmezett 
pedagógiai koncepció. Az emberformálás „operacionalizá- 
ciója” csak az emberalkotás céljaival igazolható. E célok
— a humánum kiterjesztése, az emberi nembeli lényeg 
kiteljesítése, az önlegyőzéssel megvalósított világ feletti 
uralom stb. stb. — miatt 'a pedagógiában mindig van — 
és lesz — egy olyan „utópikus elem”, amelyről Ernst 
Bloch beszél; a „remény elve”, s amelynek mibenlétét 
Walter Benjámin szavai érzékeltetik: „A múlt titkos in
dexeket hordoz magán, s a megváltáshoz van rendelve 
általa. Nem ér el hozzánk is egy fuvallat a levegőből, 
amely a hajdaniakat vette körül? nem visszhangoznak rég 
elnémúlt hangok abban, amire odahallgatunk? és körül
rajongott asszonyainknak nincsenek-e nővéreik, kiktől ta
lán már nem is tudnak? Ha igen, akkor titkos megállapo
dás van köztük és a valaha élt nemzedékek között. Akkor 
vártak bennünket a földön. Akkor valami gyenge messi
ási erő adatott nekünk, miként minden előttünk járó nem
zedéknek is, s a múltnak így követelése van velünk szem
ben. E követelést nem lehet olcsón teljesíteni. A törté
nelmi materialista tudja ezt.”5

A pedagógia tehát azért forradalmi, mert őrzi és ki
teljesíti a humánumot; azt a vágyat, amely az emberek
ben ősidőktől fogva megvolt, de az elidegenedettség visz- 
szafojtotta, noha ugyanakkor szította is. Ezt a tulajdon
ságát a pedagógia sohasem vetkezte le, még akkor sem, 
ha az elidegenedés egyik fenntartó eszköze is lett belőle, 
ha az elnyomó osztályok fegyvere volt. Valójában a peda
gógia mindig „két malomkő között őrlődik”. Egyrészt a 
humánumot keresi — hisz úgy is konstituálódik mint ne

5 Walter Benjámin: Angelus Novus. Budapest, 1980. 962.
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mesítő-vezető gyakorlat —, másrészt a múlt elidegenedett 
gyakorlatával terhes és eszközlétét nehezen vetkőzi le. 
Ezt a terheltséget Marx szavaival jelezhetjük: „Az em
berek maguk csinálják történelmüket, de nem szabadon, 
nem maguk választotta, hanem közvetlenül készen talált, 
adott és örökölt körülmények között csinálják. Vala
mennyi holt nemzedék hagyománya lidércnyomásként 
nehezedik az élők agyára. És éppen amikor azzal látsza
nak foglalkozni, hogy magukat és a dolgokat átalakítsák, 
hogy valami még soha nem voltat teremtsenek, éppen az 
ilyen forradalmi válságkorszakokban idézik fel aggodal
masan a maguk szolgálatára a múlt szellemeit.. .”6

így áll elő olyan helyzet, hogy a humánum kitelje
sítésén fáradozó pedagógia olyan eszközökkel akarja di
adalra vinni a múlt nemzedékek forradalmi vágyait je
lenkori tevékenységében, amelyek éppen a hajdani vá
gyak elsorvasztása érdekében készültek el. Ennek az eli
degenedett állapotnak — amely tehát nem csupán szub
jektív hanyagság következménye, hanem történelmi örök
ség, objektív eredőjű — megváltoztatása érdekében kell 
elemzéseinket végezni.

• K. Marx: Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikája. 
MEVM. 1. kötet. Budapest, 1977. 405.
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II. VISELKEDÉS ÉS NEVELÉS

1. VISELKEDÉSFORMA ÉS ÉRTÉKELÉS

Thornstein Veblen említi, hogy az egyébként önma
gukban különösebb értékkel nem rendelkező külsőségek 
hihetetlenül erősen befolyásolják az embereket. Fontos 
hát, hogy elfogadtassuk a számunkra hasznos viselkedés- 
•modellt. Ez a külsőség majd megteszi a hatását; elfogad
tatja azt a tartalmat is, amelyet egyébként eszük ágában 
sem volt elfogadni. A külsőségek megtévesztő erejét a 
pszichológusok halo-effektusnak nevezik.

A kérdés most az, vajon az értékként elfogadott kül
sőségek minden típusa megtévesztő-e? Ha igen, úgy meg 
kell engednünk, hogy mindenki úgy viselkedjen, ahogyan 
akar. Ha nem, akkor ismét felmerül a kérdés: kinek van 
joga arra, hogy a másik embert meghatározott céllal be
folyásolja? Ez a kérdés valójában a pedagógia létjogo
sultságát kérdőjelezi meg. Tulajdonképpen értelmetlen 
kérdés, mert a pedagógia legmegátalkodottabb ellenzői 
is elismerik, hogy az embernek tanulnia kell. Ugyanakkor 
pedagógiaellenességük egy ún. negatív pedagógia; tagad
ják a pedagógiát. Ha elismerjük — és el kell ismernünk
— a pedagógia szükségességét, akkor azt is el kell ismer
nünk, hogy a külsőségek, a forma és a tartalom viszonya 
nem szigorúan egyértelmű, tehát a külsőségekkel mani
pulálni lehet. A feladat ekkor csupán az, hogy megtalál
juk a választóvonalat, amely a manipulációt és a pedagó
giát egymástól elválasztja. Ez a kérdés az értékválasztás 
kérdése; a „jó” és a „rossz” pedagógia elkülönítése (a ma
nipulációt nevezem „rossz” pedagógiának).

A jó és az etikai ítélkezés egyéb kategóriáinak elem
zése helyett induljunk ki magából a forma elemzéséből.

Az ember szabadságának „védnökei” rosszul teszik, 
amikor elvetik azt a tételt, hogy a pedagógiának joga 
van bizonyos viselkedésmodelleket preferálni. Helytelen 
tehát, ha valaki az eredményesebb termelés belső tör
vényszerűségeivel meghatározott — hatékonyságot bizto
sító — viselkedésmodellek (például a munkafegyelem
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megszokott külsőségei) ellen minden további elemzés hí
jával, túl gyorsan általánosítva tiltakozik. A hirtelen ál
talánosítás mindig demagógia. A munkafegyelem külső
ségei ellen nálunk rendszerint az „önigazgatási demokrá
cia” nevében tiltakoznak és minden munkafegyelmet — 
helytelenül — technokráciának, bürokráciának stb. ne
veznek. Pedig egészen másról van szó. A munkahely nem 
diszkóklub. A gyárban nem viselkedhetünk úgy, mint a 
strandon. Midennek van helye, módja és ideje. Ez a meg
állapítás nem modorosság kérdése, hanem abból ered, 
hogy a dolgok menetének van bizonyos — társadalmi-tör- 
ténelmileg kialakult, gyakorlatban ellenőrzött — legmeg
felelőbb formakerete. Ebből származik, hogy meghatáro
zott viselkedésformákat követelő helyeken senki sem vi
selkedhet a „szabadságra” és a „személyiség sérthetetlen
ségére” hivatkozva úgy, mint az elefánt a porcelánüzlet
ben. Persze, a különböző létszférák különböző részterüle
tein a cselekvés és a viselkedésforma közti koreláció nem 
egyforma; néhol szinte természeti törvény erejével meg
határozott, másutt csupán konvenció, a hagyomány meg
szokásából ered stb. A munkaszervezés törvényszerűségei 
meglehetősen szűk keretek között tartják a megfelelő 
viselkedéstípusokat. Rendhagyó eseteket ritkán engedé
lyeznek. Ez a tűrési keret egyes munkahelyeken annyira 
szűk, hogy még a mozdulatok formáit, ütemét, a munka
ruha szabását stb. is meghatározza. (Gondoljunk a mun
kapszichológiára, munkaszociológiára, a rendszerelmélet
re stb.) Máshol a munkaszervezés szabályai nagyobb lehe
tőséget biztosítanak; a külsőségek szélesebb skáláját en
gedélyezik. De mindig érvényes a tétel, hogy egy bizo
nyos határon túl felbomlik a viselkedéstípus és a cselek
vés tartalma közti összhang, melynek következtében ered
ménycsökkenést — pszichikai zavarokkal, feszültséggel 
terhes eredménycsökkenést — észlelhetünk. A pedagógi
ára ez a megállapítás különösen vonatkozik. Nem vélet
lenül alakultak ki az iskolai viselkedésnek bizonyos sza
bályai, melyek felrúgása látszatra nagyon „forradalmi”, 
de következményeiben káros. (Természetesen a manipulá
ció eseteivel is gyakran találkozunk. Gondoljunk például 
a fasiszta iskolák militarizált szellemére és külsőségeire.)
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A külsőségek mélyén objektív racionalitás rejlik, 
akár egy matematikai vagy fizikai törvényben; ott még 
az sem mindegy, hogy milyen képlettel fejezzük ki 
ugyanazt a tartalmat. Mindenesetre megállapítható, hogy 
a külsőségekben rejlő racionalitás egyik faja a „hipote
tikus imperativus — a feltételes parancs” formájában 
nyilatkozik meg: Ha X dolgot teszel, akkor okvetlenül Y 
következik; ha nincs áram, akkor nem ég a villany égő 
stb. Mindenki szabadon választhat bizonyos viselkedés- 
formákat, de a választás következményeitől nem szaba
dulhat. Kiugorhatok a tizedik emeleti ablakon, de út
közben már nem gondolhatom meg magam, nem léphetek 
vissza.

Az ilyen választás nem igazán szabad. Itt a szabadság 
valóban felismert szükségszerűség. A pedagógiai eljárá
sok igen nagy része (gondoljunk például a didaktika és a 
metodika problémáira) ilyen szükségszerűséget mutat; 
emiatt lesz tudományosan egyre alapozottabb a peda
gógia.

Ami egyik helyen előny, a másikon hátrány. Mi tör
ténne, ha mindig és mindenhol bizonyos korlátozott szá
mú és valaki által elrendelt viselkedésmód közül kellene 
választanunk? Ha mindig a „Ha — akkor” nyomasztó pa
rancsa alatt kellene választanunk (ami nem is lenne igazi 
választás), akkor egy inkvizíciós világot kapnánk, ahol 
az erkölcsöt, a jót, szépet, igazat stb. a fej bólintó szolga- 
lelkűség jelképezné. Tény az is, hogy a társadalmi életet 
sohasem korlátozzák teljesen a „feltételes parancsok”. 
Rengeteg olyan eset létezik, ahol minden különösebb kö
vetkezmény nélkül a legkülönbözőbb viselkedéstípusok 
választhatók, senki vagy semmi sem „büntet meg érte”. 
Ezen a területen a cselekvésformák és a cselekvés tartal
ma közt jóformán nincs is összefüggés.

Az ilyen fenomenális vizsgálat (a jelenségek felszí
nén mozgó viszgálat) azt a következtetést sugallja, hogy 
a világ valahogyan kettébomlott: a szükségszerűség vilá
ga és a szabadság világa más és más, csak az a baj, hogy 
nincs pontos mérőeszközünk, varázspálcánk, melynek se
gítségével mindig csalhatatlanul eltalálnánk azt, ami 
szükségszerű és azt is, ami szabadon választható.
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Világos, hogy egyoldalú következtetéseket nem von
hatunk le. Tévednek, akik a pedagógiát teljesen a szük
ségszerűség kifejezőjének tartják, de tévednek az abszo
lút szabad viselkedés (az „ellenpedagógia”) hívei is.

Az abszolút szükségszerű viselkedés hirdetői a totali
tarizmus hívei; a szabadság sírásói. Egy ilyen világ em
bertelenségét Madách falanszterei és Orwell 1984 című 
munkája példázzák. Gyermekkoromban azt írtuk a vonal
zóra: „Isten szeme mindent lát, el ne lopd a léniát!” — és 
hittük, hogy valóban így van, hogy maga az írás már 
megvédelmez. Borzalmas az a társadalom, amelyben a 
„Nagy Testvér lát mindent, ahol mindenkin rajta tartja 
a szemét”.*

A szabad viselkedés híveinek lázadása azonban iga
zolatlan, ha minden általános értékrendszer, minden tár
sadalomtervező irányelv — minden pedagógia — létjogo
sultságát vitatja el. Még a tekintély szentségén alapuló 
viselkedésmódok kierőszakolása is történelmileg igazol
ható. A totalizmus, a tabuk, a mitológiai értékrendszerek 
szocializáló-humanizáló összhatása akkor sem tagadható, 
ha tudjuk, hogy mind, mind az emberfeletti szükségsze
rűséget tételezték. A tekintélyen alapuló rendszerek azon
ban mindig végesek. Idővel a haladás kerékkötői lesznek. 
Ám a végtelen változás felismerésében elveszhet az em
ber, ha kultúrájának tervezésében nem teremt magának 
viszonylag változatlan, általános érvényességet követelő 
iránytű-értékrendszereket, ha nem alakít ki olyan külső
ségeket, melyek segítségével viszonylag tartósíthatja és 
a kívánt irányba terelheti a társadalom tagjainak visel
kedését. A pedagógia szépen példázza, hogy az értékrend- 
szerek /nem alapulhatnak sem „örök tekintélyekre”, sem 
a „halo-effektusra, de az abszolút szubjektivitás értéké
re” sem. Minden olyan kísérlet pedagógiai csődöt mon
dott, amely az ilyen értéktételezésre épült.

A cselekvés és a külsőségek viszonya a kauzalitás és 
teleológia (okság és célszerűség) történelmi szükségszerű
séget alakító viszonyának megnyilatkozása. A cselek
vés mindig céltudatos, de mindig meghatározott formá
ban történik. A megfelelő formát a cselekvés tartalma,

* Utalás Orwell könyvére.
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de a cél is megszabja. Ha a cél kukoricakapálás, akkor a 
cselekvés tartalmát — a kapálást, kultivátorral, ekével 
stb. végzett földmunkát — és a viselkedésformát mind a 
cél, mind az eddig elért fejlettségi fok (és a fejlettségi 
szinttel biztosított eszközök használatának lehetősége: a 
társadalmi viszony) is meghatározza, de ezen túlmenően 
még a munkát végző egyén tulajdonságai is befolyásol
ják. Világos, hogy a megvalósított cél oksági meghatáro
zóba fordul át és új céltételezéseket — azoknak szélesedő 
skáláját — tesz lehetővé. Ugyanakkor megszabja a fej
lődés lehető irányát is. Az így kialakult történelmi-társa
dalmi determinizmus a természeti meghatározottsághoz 
hasonlóan „Ha — akkor” típusú parancsokat ad. A ter
mészeti determinizmustól abban különbözik, hogy meg
szüntethető, a természeti determinizmus viszont nem 
szüntethető meg.

Ez a tétel éppen úgy érvényes egy technológiai fo
lyamat eredményességét befolyásoló forma, stílus meg
választásakor, mint például a művelődési életet jellemző 
külsőségek elfogadásakor. Egy társadalom szempontjából 
tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen külsőségeket 
fogadunk el. Egy értéktartalom formái nem lehetnek 
függetlenek a tartalomtól. Persze, hajlamosak vagyunk, 
hogy egy posztulált forma közvetlenül érzékelhető követ
kezményeit minden kételkedés nélkül elfogadjuk, de ahol 
a következmények csak áttételesen hatnak, ott arra va
gyunk hajlamosak, hogy a posztulált szabályoknak és a 
hozzájuk fűződő külsőségeknek csak szubjektív, csak tet
szőleges tulajdonságokat adjunk. Ezzel szemben dombo
rodik ki a „teljes szabadság” tétele, ami azonban az ego
ista utilitarizmus kifejezése, a „nekem jó” érdeke. Emi
att következik be, hogy fellázadunk az X viselkedésmódot 
előíró normák ellen. Azért mondjuk, hogy „ez nem kell”, 
mert nem hasznos a mi egyéni szemszögünkből. Ugyan
akkor azonban mi is előírunk egy viselkedésformát, pl. 
az Y viselkedést, mert az nekünk „kell”.

Most aztán valóban kétfelé bomlott a világ. Ahol a 
következmények ellen nem apellálhatunk, mert a termé
szeti szükségszerűség erejével hatnak, ott hallgatunk és 
engedelmesek vagyunk. Ott, ahol szabadon választhatunk, 
de ez a szabad választás megköveteli az egyedi és álta
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lános érdekek összhangját (ez pedig a gondos mérlege
lést!), ott a dolog könnyebb végét megfogva saját önös 
érdekeink alapján értékelünk. Emiatt a „kétfelé bomlott 
világ” mégiscsak összeáll, mégpedig egészen elidegene
dett módon. Ugyanis, ha a sok önös érdek ütközik, akkor 
abból olyan determinizmus keletkezik, amelyet senki sem 
akart, amelynek szupraindividualitása mindig represszív. 
Így a természeti és a társadalmi szükségszerűség között
— a gyakorlat szintjén — megszűnik minden különbség. 
Mindkét tipus egynek tetszik, egyként hat; parancsuk el
len nincs apelláta. Az elidegenedett társadalom viselke
désformái az elidegenedett tartalommal és az elidegene
dett céllal szigorúan meghatározódnak. Ez a meghatáro
zódás azonban mindig a halo-effektus csalfa alakjában 
történik. A dolgok mélyén a tőke szupraindividuális ér
deke húzódik meg. A felszínen ez az érdek a „mindenki 
érdeke” formájában jelenik meg, ami persze nem igaz. A 
tévedés azonban mindig későn sül ki, csak azután, ha 
megéreztük választásunk káros következményeit. Eszerint 
a tőkés manipuláció a „cél szentesíti az eszközt” elvére 
épül. A cél a tőke újratermelése, az eszköz pedig olyan 
külsőségek, viselkedésmodellek szorgalmazása, melyeket 
az emberek szívesen elfogadnak, mert azt hiszik, hogy 
számukra a szabadságot, a jólétet, a hatalmat stb. biz
tosítják. Közben ezek a viselkedésformák egyáltalán nem 
szükségszernek, de igen célravezetőek, hogy a tőke — és 
ne az ember — uralma valósuljon meg.

A pedagógia elidegenedése éppen az ilyen viselke
désmodellek kialakításában és szorgalmazásában mutat
ható ki. Abban a pillanatban, amikor a pedagógia önma
gát csakis és kizárólag a viselkedésmodellek kialakítójá
vá és elfogadtatójává kiáltja ki, de nem kérdez a kiala
kítás és az elfogadtatás céljairól, abban a pillanatban 
álobjektív, tehát manipulálható eszközzé válik. Ez a ki
tétel a szocialista társadalomban is érvényes. Itt sem lé
tezhet egy „értékneutrális pedagógia”, mint ahogy a 
halo-effektus látszatával a kapitalizmusban működő peda
gógia „tudományos értékmentessége” még nem válik va
lóban értékmentessé. Sőt, a magát értékmentesnek téte
lező pedagógia a kapitalizmusban a társadalom védelmét
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szolgálja, de a szocializmusban a magát értékmentesnek 
tételező pedagógia káros, nem a szocializmus lényegét 
fejezi ki.

Emiatt a viselkedésformák preferálása a szocializ
musban nem „szégyen”, hanem humánus kötelesség. 
„Szégyenné” csak akkor lesz, ha nem az embert, hanem 
„felsőbb érdekeket” szolgál. Ez viszont magából a visel- 
kedésmodell funkciójából világosan kitűnik. Egy visel- 
kedésmodell mindig saját gyakorlatában verifikálja ma
gát. Gondoljunk a proletkult viselkedésmodelljére, gon
doljunk a kispolgári viselkedésmodellekre stb. Rögtön ki
tűnik, milyen lényeget szolgálnak. A pedagógiában te
hát egy-egy javasolt vagy gyakorlatilag alkalmazott vi- 
selkedésmodell elbírálása mindig az immanens kritika 
eszközeivel történik. Itt a „Magister dixit” elve nem le
het bírálati kritérium. Ha egy népet nem lehet bottal 
kergetni a mennyekbe — ahogy ezt Tito egyik beszédé
ben kifejtette —, mert maga a nép tudja, hogy mi az, ami 
számára a humánus érték, akkor a pedagógia sem lehet 
eredményes, ha nem a humánum kiteljesítésének imma
nens módjaként konstituálódik. Hatékonysága tehát im- 
manenciájától függ. Ez a tulajdonság képezi optimizmu
sunk alapját. A pedagógia ma már olyan objektív fejlő
dési tendenciákat mutat, amelyek az elidegenedés felszá
molásának lehetőségét jelentik. Paradoxálisan éppen az 
a technika-technológia termeli ki a pedagógia forradalmi
humánus lehetőségeit, viselkedésmodelljeit, amelyet azért 
hoztak a világra, hogy jól manipulált eszközzé tegye az 
embert. (Erről részletesebben az Irányítás és ellenőrzés 
című részben szólunk.)

2. VISELKEDÉSMÓD ÉS ESZMÉNYEK

A cselekedetek vagy jelenségek magábanvalóságuk 
szerint nem rendelkezhetnek semmiféle olyan erővel, 
amelynek segítségével következményeik helyes vagy káros 
voltát előre megjósolhatnánk. Ez a megállapítás nagyon 
tudományosan hangzik, pedig egyáltalán nem az. A bök
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kenő abban rejlik, hogy „magábanvalóságuk szerint” a 
dolgok a legtisztább metafizikai absztrakciók, tiszta for
mák. Például tételezzük fel: „Ha p, akkor q”. Helyettesít
sük be a következő tartalmakat: a) „Ha bekapcsolom az 
áramkört, akkor 1000 V feszültséget kapok”; b) „Ha ked
vező táptalajba helyezem a Koch-bacilusokat, akkor a 
tbc terjed”. Ilyen elszigeteltségükben ezek a tételek sem
mit sem árulnak el arról, hogy mindez, ami történik, ne
künk jó vagy rossz-e. Minden a társadalmi közegtől, az 
illető jelenségek, eljárások teleológiai hátterétől függ. A 
villanyárammal világíthatok, de kínozhatok is. A tbc vizs
gálata a gyógyítást is szolgálhatja, de betegséget is ter
jeszthet.

De még a társadalmi „közeg” kritériuma sem elegen
dő, mert azt szuggerálja, hogy a cselekedetek önmaguk
ban értékneutrálisak, és ez az értékneutralitás mindig 
érintetlen marad, csupán a felhasználási mód, az inten
ció, a szándék, a teleológia külső tényezője alakít ki érték
funkciókat. Ez például „az atombomba önmagában se ka
pitalista, se szocialista” tétele. Ez a „2X2 mindig négy” 
állítása stb.

Valójában arról van szó, hogy a jelenségek strukturá
lódásakor és funkcióik meghatározódásakor az ún. elvi ér
tékneutralitás elvont általánossága társadalmi-történel
mi temporalitásban konkretizálódik. A tudománynak elv
ben ugyan nincs osztály jellege — mondta Kari Marx —, 
de konkrét történelmi struktúrájában és funkcióiban igen
is osztályjellegű. Így a modern technika-technológia is 
már egy meghatározott — tőkés — termelési módban 
konstituálódik és hat. Ezzel a hatással számolni kell, de 
nem úgy, hogy emiatt eleve használhatatlannak minősít
jük azokat a viselkedésmodelleket, amelyek az adott lé
tezés termékei, mert akkor „nagy gondolatjelet húztunk 
a jelen és a jövő közé”. Ekkor elkerülhetetlenül az ab
szolút megtagadás útvesztőjéből nem kecmereghetünk ki. 
A viselkedésmodellek történelmi meghatározottsága min
dig az osztálytársadalom ellentmondásos megosztottságá
ra is utal. A tőkés társadalom nemcsak a tőke érdekéből 
áll, hanem a tőke és a munkásosztály érdekeinek ellent
mondásos egysége. Így a viselkedésmodellekben is felfed
hető egy tőkés lehetőség preferálása, de a felszabadítás
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lehetősége is bennük rejlik (noha gyakran sokkalta elfe- 
dettebben, leplezettebben, mint a represszív tendencia).

Ugyanakkor a különböző tapasztalathalmazok szerke
zeti felépítése eltérő. A tudományosan szervezett isme
retrendszer ugyan mindig osztályfeltételezett, de ezen 
belül sokkal nagyobb valószínűséget biztosít az értékelés 
kritériumainak, mint bármilyen más ismerethalmaz. Azt 
sem kell elfelednünk, hogy a tudományos objektivitás 
mindig az emberi nembeli lényeg kiteljesedését preferál
ja, még akkor is, ha szerkezeti és funkcionális felépítésé
ben az elidegenedés világosan dominál. (Másként nem is 
lehetne; az elidegenedett társadalmi létezés nem termel
het ki abszolúte elidegenedésmentes tudományt.)

Az ideológiai érdek és a tudományos elemzés viszo
nya tehát nem egyszerű. Ebből következik, hogy: „Na
gyon is tévútra vezetne, ha feltételeznénk, hogy a tudo
mány minden esetben ontológiailag-kritikailag helyesen 
korrigálhatná a hétköznapi gondolkodást, vagy a filozófia 
a tudományokat, vagy pedig megfordítva, a hétköznapi 
gondolkodás eljátszhatná a tudománnyal és a filozófiával 
szemben a moliére-i szakácsnő szerepét”.7

Illusztráljuk ezt példákkal!
A „kegyes csalás” elvéből kiindulva szorgalmazha

tunk bizonyos haló-effektus típusú külsőségeket. Ez a kül
sőség nem következik semmilyen szükségszerűséggel a 
fejlődés eddigi menetéből, de nincs szükségszerű kapcsola
ta a kitűzött céllal sem. Viszont pillanatnyilag jó „katali
zátor”. Ilyenkor kezdetben rendszerint gyors és tetszetős 
eredményeket kapunk. A káros következmények csak ké
sőbb ütköznek ki. Ilyenkor van szükség a tudományos 
elemzésre. A tudományos elemzés ugyan nem avatkozhat 
bele „független változó” gyanánt a dolgok menetébe, mert 
maga is része a társadalmi élet folyamatának. De megte
heti, hogy az adott állapotok elemzése alapján nagy való
színűséggel mutassa ki a lehető feltételezések szükségsze
rű — extrapolált — következményeit. A tudós tehát óva
kodik attól, hogy a számára kedves (ideológiai) alterna
tívákat kritikátlanul szorgalmazza. Tartózkodik attól, hogy 
ne bírálja saját tevékenységét, mert tudja, hogy ha nem

7 Lukács György: A társadalmi lét ontológiájáról, II. 71.
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bírálja saját magát, akkor tévedéseit majd mások mutat
ják ki és elméleteit olyasfajta mosollyal kezelik, mint 
ahogyan ma a „bölcsek kövén”, ,,a flogisztonon” stb. mo- 
solygunk. A félresikerült társadalomtervezés azonban nem 
mosolyt, hanem forradalmat vált ki.

A történelem jó példákat ad az egyoldalúan válasz
tott értékrendszerek múlandóságára. Platón például he
lyesen látta meg a munkamegosztás fontosságát, a ma
gántulajdon hibáit stb., de a társadalom tagjait a munka- 
megosztás örök kategóriáiban eszközökké tette. Minden
kinek sztereotip viselkedésmodelleket írt elő. Ezek elmé
letileg ugyan célszerűek voltak, az egész funkcionális 
harmóniáját szolgálták. De Platón az egyedi embert sem
misnek tekintette, eszköznek vélte. Így a platőni államesz
mény — a szabadság biztosítéka helyett — „az egyiptomi 
kasztrendszer athéni idealizációja” (Marx) lett. A görög 
demokrácia kizárta a barbárokat, a rabszolgákat és így 
önmagát fojtotta meg, mert fejlődésképtelenné vált. A 
tőkés társadalom haszonelvűségre alapozó viselkedésmo- 
delljei elősegítették a fejlődést, de a tőkés ellenőrzés
irányítás értékeszményei a világot eddig még sohasem 
látott válságba sodorták. A tőkés viselkedésmód össze
ütközésbe került a tőkés értékeszményekkel. A tőkés tár
sadalom — ahogy Max Weber állítja — a protestáns 
etika puritán eszményeit hirdette. Manapság a tőkés vi
selkedésmód szöges ellentmondásban van saját eszmé
nyeivel. A manipulációra épülő rendszer ellentmondá
sossá lesz. Ez a jelenség mikroszociális szinten is kimu
tatható. Lewin, Lipitt és White kísérletei azt mutatják, 
hogy a zárt, autoritatív vezetésű és sztereotip — szigorú
an meghatározott — külsőségekre alapozott gyermekcso
port-vezetés kezdetben eredményesebben működött, 
mint a demokratikus vezetésű csoportodé később komoly 
funkcionális zavarok bomlasztották fel.

Hasonlóképpen kerül összeütközésbe a „nem kell 
semmiféle ellenőrzés” eszménye a megvalósításért küzdő 
viselkedésmóddal. Amikor a szabadságot a nem megha
tározottságban látják, amikor abszolúte negatív kategó
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riának tartják, akkor ők is értékrendszereket — ellenér
tékrendszereket — tételeznek fel és így ellentmondanak 
önmaguknak.

A viselkedésmódot meghatározó szervezetek szerepe, 
ereje valójában sohasem autonóm. Mindig a befolyásol- 
taktól függ, így heteronóm meghatározottsága végtére egy- 
fajta bizonyítéka az emberi szuverenitásnak. Sajnos ez a 
„bizonyíték” olyannyira elidegenedett lehet, hogy a gya
korlatban a szuverenitás ára az, hogy a nép esik áldozatul. 
Arany János A walesi bár dókban ezt fejezte ki, emlékmű
vet állítva a szabadságeszme nemzeti szuverenitásban 
megnyilvánuló változatának. A munkásosztály szuvereni
tása is éppen így mutatkozik meg: nemcsak a hatalom 
gyakorlása jelenti, hanem a represszió elviselése és az 
áldozatvállalás is bizonyítja. Mindkét esetben viszont a 
viselkedésmód minősége — a szuverenitás és autonómiát 
őrző kiválósága — az emberektől függ. Mondjuk ezt úgy, 
hogy az osztályöntudat alacsony szintjén álló és az ala
csony műveltségű emberekre könnyebben kényszeríthe- 
tünk biológiailag vonzó viselkedésmodelleket; könnyeb
ben fog rajtuk a pillanatnyi hasznosság csalfa ígérete. 
Pedagógiai vonatkozásban ebből az következik, hogy a 
humánusabb viszonyok kialakítása — a forradalom — 
nem valósítható meg, ha csak egyik dimenzióját emeljük 
ki. A forradalom a gazdasági, politikai és kulturális di
menziók egymásba fonódó és egymást kölcsönösen felté
telező totalitása. A kulturális forradalom így a forrada
lom totalitásának szerves része, még akkor is, ha az eddigi 
forradalmakban a látható, szembetűnő elem rendszerint 
a politikai változás volt.

Maurice Duverger írja,8 hogy a két világháború kö
zött a burzsoá ifjúság egy része magáévá tette a fasiszta 
köszöntést, a menetelés parádéit, a barna inget, zászlóté
pést, könyvégetést stb. Így menekült az unalmas, szürke 
polgári rendtől. „Egy egész nemzedék megérezte a fasiz
mus vonzerejét, mielőtt az megmutatta mérgező gyümöl
cseit” — írja. Hasonlóképpen ma a tömegkommunikáció 
hatalmas gépezete teljes erőbevetéssel népszerűsíti az 
„eredeti”, „szabad”, „praktikus” személyiség kultúrmo-

8 A nép nélküli demokrácia (szerbhorvátul). Beograd, é. n. 78.
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delijeit. A külsőségek vonzereje erős. Elfogadjuk a fel
kínált gyümölcsöt, de az titkon mérgezett. A pedagógia 
az ilyen i-ndokrináció eszköze lesz abban a pillanatban, 
ha eszményektől mentes, értékneutrális tudományként 
konstituálódik, de akkor is, ha eszményeit illuzórikus-el- 
érhetetlen magasságba vetíti, legyenek ezek az eszmények 
a leghumánusabbak is.

3. KITÉRÉS A MÉRGEZETT GYÜMÖLCSRE

Az értékrend természetétől függ a pedagógia is. A 
szocialista önigazgatás értékeit elvont-általános formá
ban, minden közvetítettség nélkül eszménynek tételező pe
dagógiai elmélet szép lehet ugyan, de gyakorlatilag hasz
nálhatatlanná lesz. Pontosabban, az ideálokat szépen 
megfogalmazó, de az ideálok megvalósítási eljárásait nem 
körvonalazó pedagógia gyakorlati vetületeiben mindig 
értékcserével találkozunk. Ez természetes jelenség. Az 
„elvont normák”9 ugyanis mindig az osztályfeltételezett- 
ség, a kor, a helyzet és egész sor sajátos közvetítésen ke
resztül válhatnak a gyakorlat szerves részeivé, csak így 
eredményezhetnek konkrét erkölcsi gyakorlatot. Ha ez a 
közvetítettség kidolgozatlan, akkor a „van” és a „kell” 
közti feszültség a „van” világát lényegében alkalmatlan
ná teszi, hogy a „kell” jegyében változzon, de a „kell” 
eszmény rendszere is képtelen arra, hogy a „van” fejlő
désének valós mozgatórugója legyen. Ilyenkor kerül sor 
arra, hogy az elvont normát úgy magyarázzák, hogy for
mája ugyan megtarthassa „fennköltségét”, de tartalmilag 
más, hozzáférhető, „rövidtávú” követelésekben realizá
lódjék. A nemes célok így ellaposodnak; a gyümölcs mér
gezett lesz. íme egy-két lehetséges eset körvonalazása.

Gyakori az a felfogás, hogy nem az kell a szakember
nek, amit a politikusok mondanak, hanem csupán a szak
tudás semlegessége a fontos; csupán ez a túlélés, a fenn

9 Heller Ágnes: A szándéktól a következményig. Budapest. 
1970. 142—151.
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maradás és a társadalmi jólét biztosítéka. Eszerint a pe
dagógia ideológiai színezete valamilyen „szükséges 
rossz”, de mögötte megmarad a tudományos ismeretszer
zés módszereinek és tényeinek halmaza. Ezért a pedagógia 
valójában módszertan; minden egyéb vonatkozása csak 
ideológiai „pótlék”.10 Éppen ez a felfogás ideológiai!

Az ilyen értékelés egyenes következménye az a fel
fogás, hogy „a tények önmaguktól beszélnek”. Persze e 
tények mindig jelenségek, a mögöttes lényeget előbb ta
karják el, mintsem megmutatják. A szaktudás favorizálása 
látszólag a józan ész logikájára alapoz. Valóban — gon
dolhatja a felületes szemlélő —, miért tanuljon a gyermek 
az iskolában matematikai logikát, halmazelméletet stb., 
ha a piacon semmire se megy vele? Miért kell a múltat 
kutatni, ha a jelen érdekel bennünket? Miért kell általá
nos tudást szerezni, ha nekünk gyorsan alkalmazható 
szakismeretek kellenek? Miért foglalkozzunk az önigaz
gatás problémáival, ha ettől még nem lesz nagyobb a „fi
zetésem”? Egyáltalán, ha a tények önmaguktól beszélnek, 
ha a szaktudás az egyetlen biztos támpont az életben, ak
kor minek tegyük ki magunkat az önigazgatásnak neve
zett kísérletezésnek, minek változtassuk meg az iskola- 
rendszert stb., ha a készen nyújtott szabványok, a „jól 
bejáródott ú t” sokkal hasznosabb?

Wartrofsky előbb idézett gondolatainak fényében vi
lágos, hogy ez a koncepció az önigazgatás kiteljesedésé
nek ellensége. Az, hogy hangzatosan az önigazgatás fej
lesztésére hivatkozik, természetes velejárója az elvont 
normák konkrét elferdítésének. Az a pedagógia, amely 
kizárólag a szaktudást hangsúlyozza, igen sokat követel. 
Ügy tűnik, hogy az önigazgatás „mechanizmusa” éppen 
a szakemberek precizitásának köszönheti eredményes 
funkcionálását. De vajon lehetséges-e, hogy a szabadságot

10 „A tudós (...) viszonylagos elszigeteltsége szükséges lehet 
a jó munkához. Ez a feltétel azonban maga is eszközérték
nek minősíthető. (...) Tehát maga a semlegesség is egy vég
ső fokon érték jellegű célt vagy célkitűzést előfeltételez.” 
Marx W. Wartofsky: A tudományos gondolkodás fogalmi 
alapjai. Budapest, 1977. 404.
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és boldogságot egy „jól funkcionáló” rendszer jelentse? 
Ha igen, akkor ismét a „szabadság a felismert szükség
szerűség” tételéhez jutunk, csupán azt is megengedve, 
hogy a szükségszerűséget a logikai kalkulus ismeri fel, azt 
pedig az önvezérlésű kibernetikai rendszerek — tehát 
végső soron a gépek — még jobban elvégezhetik, mint az 
ember.11 Ekkor pedig Madács sorait emlékeztetőnek kell 
idéznünk:

„Igaz. — Tudom jól, hogy kell olyan is,
Ki homokot hord, vagy követ farag;
Nélküle nem emelkedik terem.
De ez csak a homályban tévelyeg,
S fogalma sincs arról, miben segít. —
Csak az építész látja az egészet,
S bár megfaragni nem tud egy követ,
A művet ő teremti, mint egy isten. —
Ily építész nagy a tudásban is.”12

A „szaktudás” elsődlegességének hívei valójában kő
faragóra és építészekre osztályozzzák az embereket. Ügy 
tesznek, mintha csupán szerény kis kőfaragók szeretné
nek lenni, akik nem avatkoznak bele az „építészek” dol
gaiba, hanem szépen, fegyelmezetten végrehajtják azok 
parancsait. Valójában pedig az építész szerepét kívánják 
eljátszani, mégpedig olyan kizárólagossággal, amely a tu
domány szentségével érvel; nekik van igazuk, mert ők 
tudnak, csak ők látják az „egészet”. Hogy ez az egész mi
csoda, arról nem nyilatkozhatnak, mert a kérdés már 
szükségszerűen túllépi a szaktudás kereteit. Hogy ez az 
„egész” osztály jellegű, hogy magát a tudományt is megha
tározza stb., erről a szakember hallgat — mondván, hogy 
ez tudományon kívüli dolog —, de hallgatólagosan elfo
gadja és segíti az osztály jellegű „van” folyamatosságát. 
Minőségi változását viszont nem segítheti, mert akkor sa
ját eszközlétét vonná kétségbe.

Társadalmunk olyan emberekre számít, akik egyúttal 
kőfaragók is, meg építészek is. Ez az önigazgatás záloga.

11 Részletesebben vö. Wartofsky: i. m. 372—392.
12 Madách Imre: Az ember tragédiája. Bármely kiadás.
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Mindaddig, amíg a szaktudás mérgezett gyümölcse csábí
tóan hívogat, a totális ember fogalma másodrendű, illetve 
egészen értéktelen lesz.

Ettől a veszélytől a pedagógiai elmélet és gyakorlat 
sem mentes. Sokszor éppen az önigazgatás örve alatt a 
pedagógia a szűk szakmai ismeretszerzést részesíti előny
ben és elhanyagolja az általános műveltség jelentőségét. 
Az ilyen nevelői-oktatói gyakorlat eredménye a politikai 
rövidlátás iskolapéldája. Minden olyan esetben, amikor a 
pragmatikus-politikai érdek kerül előtérbe, a tudomány 
fogalma rendszerint az úri. alkalmazott tudományra, sőt 
csupán a technikai eljárások összegére szűkül. A gyors si
ker biztosított, de hosszú távon a fejlődés zsákutcába fut, 
mert a kőfaragó nem képes építész is lenni, de annak ad
ja ki magát (ez minden pragmatikus politika lényege). 
Ilyen rövidlátó, de pillanatnyi sikereket produkálni tudó 
pragmatikus politika (és a szolgálatába szegődött alkal
mazott tudomány) játssza el aztán a meliére-i szakácsnő 
szerepét a politikai stratégiával, az alaptudományokkal, 
azaz mindenkivel szemben, aki nem a pragmatikus pil
lanat szempontjából kedvezően bírál. Egy egészen ismert 
példát említek csak, ennek alapján — analógiával — 
más területekre is következtethetünk (még akkor is, ha 
az analógia nem éppen megbízható következtetési mód, 
de itt megteszi). Mi történne akkor, ha a mezőgazdasági 
szakemberek így gondolkodnának (szerencsére nem te
szik!): X hibridkukorica igen jó terméshozamú. Nekünk 
olyan tudományra van szükségünk, amely ezt az X hib
ridet még jobban tökéletesíti. Ilyen célokra hajlandók va
gyunk áldozni. Kétséges viszont, hogy a Z jelenséggel 
folytatott kísérletek egyenes kapcsolatban állnak-e az X 
hibrid tökéletesítésével. Tehát az ilyen kutatások pénze
lése erősen meggondolandó. Másik példa, amely szintén 
hipotetikus: Y jelenség valamilyen helyi jellegű politikai 
meggondolásokból kívánatos, noha globális politikai szem
pontból nem szükségszerű. Az Y jelenség gyors és haté
kony megoldását szorgalmazó tudományos és egyéb eljá
rásokat ezért szívesen támogatják — anyagilag is, erköl
csileg is. Ugyanakkor Q jelenség perspektivikusan sokkal 
fontosabb — mondjuk az önigazgatás fejlődése szempont
jából —, mint Y jelenség, de az Y jelenség favorizálása
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hátráltatja Q jelenség kifejlődését. Ezért az Y jelenség 
elősegítése — amely gyors és látványos hasznot ad — a Q 
jelenség kárára történik. Az Y jelenség esetleges bírálata 
viszont a pragmatikus politika szemszögéből destruktív
nak minősül. így lesz a részérdeket általános érdeknek 
feltüntető meggondolás — (politika —13 a mérgezett 
gyümölcs, amely veszélyezteti a fejlődést.

Az ismertetett jelenség fordítottja is lehetséges. Ek
kor a szaktudást teljesen elhanyagoljuk; az ún. ideokrata 
voluntarizmus javára „szurkolunk”. Amíg az előző eset
ben a pedagógia lényegében metodológiai-technikai el
járások gyűjteményére szűkül és elveszíti ideológiai ala
pozását (hogy a látszólagos semlegesség örve alatt reakciós 
ideológiai eszköz lehessen, addig a második esetben a pe
dagógiából kivetnek minden tudományos ismérvet; a dog
mák nem tűrik a dezantropomorfizált tudományt, mert a 
dogmák mindig antropomorfizálnak. Egyébként ebben az 
esetben a moliére-i szakácsnő szerepét a tudománnyal 
szemben mindig az ideológiai voluntarizmus játssza el. 
A nem tudományos voluntarizmus azonban sohasem 
marxista, mert irracionális értékválasztást jelent.14

Az elidegenedésnek azt a két tipikus, ámbár egymás
sal látszólagosan ellentétes végletét nem lehet egyszerre 
kiküszöbölni. Az elidegenedés megszüntetésében a peda
gógia fokozatosan mentesül ezektől a végletektől, önm a
gában nem is képes erre. Emiatt a pedagógia elidege- 
nültségének felszámolása a szubjektív társadalmi erők 
összefogását feltételezi.

13 A politika fogalmát itt szélesebb értelemben használom: 
valaminek (tehát nemcsak az államnak, osztálynak, párt
nak, hanem bármely egyéb jelenségnek) intézésében, szer
vezésében követett irányt értem alatta.

14 „___az értékek nem irracionálisak, valamiféle racionálisan
értelmezhetetlen transzcendenciák, hanem a történelem 
immanens termékei. (...) Az értékek közötti választás már 
nem tudományos kérdés, hanem az összemberi-össztár- 
sadalmi magatartás kérdése. És ennek következtében nem 
választható el a társadalomtudós tevékenysége összemberi 
magatartásától.” Vajda Mihály: Zárójelbe te tt tudomány. 
Budapest, 1968. 118.
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III. IRÁNYÍTÁS ÉS ELLENŐRZÉS

1. PROGRAMOZÁS ÉS INKORPORÁCIÓ

A programozott oktatás fogalmát rendszerint a neve
lés és oktatás fogalmai közé soroljuk. Ám a programozott 
oktatás modellje lehet a társadalomirányításnak is. A tő
kés társadalomban született és a tőkés érdekeket szolgálja. 
Alkalmazása az önigazgatású szocialista társadalom
ban nem lehetséges anélkül, hogy a marxista értékrend- 
szer alapján kellő elemzéssel kritikailag felmértük volna. 
E kritika híján a programozott vezetési modell az inkor
porációt segíti elő.

Az inkorporáció az elidegenedés megnyilvánulása; az 
eszközlét formája. Az inkorporált ember nem önálló sze
mélyiség, hanem csupán az adott rendszer, valamilyen 
szupraindividuális egység alkotóelemeként nyer értelmet. 
Lényege másban van. ö  csak jelenség; eszköz, manipulál
ható áru.

Milyen kapcsolata van az inkorporációnak a progra
mozott vezérlési modellel?

A tudomány az ismeretszerzés tervszerű és szervezett 
rendszere.* Célja a vizsgálat „adottnak” tételezett tárgyá
ban fellelhető törvények — állandó, általános és szükség
szer ű kauzális viszonyok — felfedése, módszeres feldol
gozása és extrapolációja. A tudományos igazságok értékét 
magukból a tudományos tényekből nem lehet levezetni. 
Az érték és igazság viszonya a társadalmi-történelmi 
praxis totalitásában alakul, amikor is az igazság az ember 
nembeli lényegének értékével azonosul.15

A pozitivista-pragmatista optimizmus, amely a fran
cia felvilágosítóktól napjainkig érezhető, azt állítja, hogy 
a tudás hatalom és hogy a tudás erkölcsössé is teszi. (Ezt 
a Szókratésztől eredő tételt azóta már sok kemény bírá

* Ez a meghatározás csak munka jellegű. Eligazításnak elég.
15 Ezt a kérdést lészletesebben Az ember értéke mint igaz

ság c. írásban vizsgáltam. Vö. a Marksistička misao c. 
folyóirat 1978/3. számával. (Belgrád, szerbhorvát nyelven.)
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lat érte; legélesebben talán Martin Heidegger mutatott 
rá téves voltára, noha a heideggeri megoldás javaslattal 
nem érthetünk egyet.) Ez az attitűd azt jelenti, hogy az 
önmagában kontrollerővel nem rendelkező tudományt a 
statisztikai valószínűség és az eddigi tapasztalathalmaz 
erejével mégis olyan biztos támpontnak tekinthetjük, 
amely emocionális-akarati életünket telj es-tökéletesen 
maghatározza, feleslegessé teszi az ideológiákat, kiküszö
böli az ideológiai összeütközésekből fakadó forradalmakat 
stb. (Szimptomatikus, hogy a forradalmat eleve pusztán 
ideológiai — ebben a kontextusban nem tudományos, ha
nem irracionális eredőjű — jelenségnek deklarálják.) A 
pozitivista-pragmatista attitűd értékkritériuma nem az 
emberi nembeli lényeg kiteljesedése (amely egyúttal az 
igazság kritériuma is), hanem a puszta túlélés. A túlélés 
fogalma feltételezi, hogy az él meg, ami van. A túlélés 
fogalma tehát nem forradalmi, hanem stabilizáció-apolo- 
getikus. A túlélés mindig utilitáris kritérium. Mindig 
szupraindividuális túlélést tételez elsődlegesnek; az adott 
rendszer túlélését. Az egyedi túlélést a rendszer túlélése 
biztosítja.16 A társadalmi rendszer fogalmát egészen szé
lesen értelmezzük; vonatkoztatjuk a „társadalmi-gazdasá
gi alakulatra”, adott esetben a tőkés termelési mód tár
sadalmi viszonyrendszerének legáltalánosabb totalitására, 
de vonatkoztatjuk — szűkebb értelemben — egy szociális 
struktúra, egy gyár, egy ország, egy város stb. megjelö
lésére is.17

A túlélés kritériumát az említett attitűd szerint nem 
származtathatjuk a tudományon kívüli szférából. Más
részt azt mondják, hogy a tudománynak sincs olyan biz
tos eszköze, amellyel eredményeinek felhasználását érté
kelőén ellenőrizhetné. Ezért elvben előfordulhat, hogy a 
tudós még akkor is a pusztulást okozható eszközök töké
letesítésén fáradozik (ideológiai érdek nélkül, pusztán a

16 A túlélés kritériumáról vö. B. F. Skinner: Science and 
Humán Behaviour. The Macmillan Co. New York, 12th 
print. 1966, valamint John Dewey: Democraty and Educa- 
tion. First Paperback ed. New York, 1966.

17 Vö.: Mihailo Popović: Problemi društvene strukture.
Beograd, 1967. 244. Idézi még Talcott Parsons nézeteit is a 
Thet Social System c. 1952-ben kiadott munkából (15—19.).
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tudomány megszállottjaként!?), amikor mások (ideoló
giai érdekből) a tudomány termékeit már pusztításra hasz
nálják fel. Mégis azt tartják, hogy a tudomány precíz 
szerkezete a „post hoc ergo propter hoc” alapján ele
gendő biztosítékot nyújthat a túlélés egyetlen értékké 
emeléséhez, ugyanakkor kiküszöböli a nem tudományos 
szervezettséggel végzett „post hoc . . . ” típusú következ
tetés hibáit. Vagyis, ha eddig a tudományos elemzés ki
mutatta, hogy minden x-re érvényes, hogy ha Fx, ak
kor Gx [(V- x) (Fx -> Gx)], akkor a jövőre is vonatkoztat
hatjuk, hogy bármely x-re, ha Fx fennállna, akkor Gx is 
fennállna.18 Így következik az alábbi gondolatmenet.

A programozott oktatás modellje a túlélés hathatós 
biztosítéka. Eszerint a társadalmat a programozott okta
tás modellje szerint kell berendezni.

A programozott oktatás modelljét valójában a szókra- 
tészi módszernek — a maeutikének — kiteljesített válto
zataként kezelhetjük. A fokozatosság, a könnyebbtől a 
nehezebbig stb. didaktikai elveinek alkalmazásával, a szi
gorú logikai koherencia törvényei szerint dolgozva, az 
állandó visszacsatolás — feed back — kontrolljával meg
gyorsíthatjuk a racionális ismeretszerzést, cselekvést és 
kiküszöbölhetjük a dogmatizmus hibáit.

Valóban, a korszerű technika szigorúan koherens és 
hatékony vezérlési modelleket követel és nem tűri a 
„laissez fairé” improvizációit.19 Ebből azonban nem követ
kezik okvetlenül a nagyobb emberi szabadság. Marx, Mar- 
cuse, Fromm, Lukács stb. többször kimutatták, hogy ma
napság a tudománynak saját beszűkülése ellen kell ha
dakoznia (Lukács), illetve hogy az ember a tudás hálóját

18 Az igazság problémájáról részletesebben lásd: Sós Vilmos: 
Modern igazságelméletek. Budapest, 1978.

Végeredményben a túlélés értékkritériumát ez a kon
cepció konstruktivista modellfogalomból származtatja. A 
modell ekkor csupán arra szolgál (adott esetben a progra
mozott oktatás modellje), hogy minél megfelelőbb eszköze 
legyen egy minél hatékonyabb gyakorlatnak. A hatékony 
gyakorlaton itt (hallgatólagosan!) az „adott” tökéletesíté
sét értik.

19 Vö.: Jacques Ellul: The Technological Society. New York, 
1964. John Kenneth Galbraith: Nova industrijska država. 
Zagreb, 1970.
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szőve egyre inkább maga is ennek a hálónak rabja lesz. 
Ezt a tragikus következményt vagy a „nép nélküli de
mokrácia” (Maurice Duverger kifejezése), vagy az „egy
dimenziós társadalom” (Marcuse) példái illusztrálhatják. 
Ezek a rendszerek mindenkit a rendszer maximális függe
lékévé tesznek.

A programozott vezérlési rendszerben (amely sajá
tos pedagógiaként jelenik meg) az egyed csak meghatá
rozott szerep hordozója lehet, de sohasem szerepelhet 
„individuális totalitásként” (Marx kifejezése). Nagysze
rűen funkcionáló modell ez, amelynek immanens törvény- 
szerűségei okvetlenül szupraindividuális — elidegenedett
— erőként hatnak. A programozott oktatás iskolai alkal
mazása is bizonyítja, hogy igen könnyen a személyiség kri
tikai érzékének kifejlődését akadályozza, a fejlődés al
ternatív kibontakozását gátolja meg.20

A programozott oktatás vezérlési modelljének legfon
tosabb kérdése a program összeállítóinak mibenlétére 
vonatkozik: „Quis custodiet ipsos custodes?” — „Ki fog
ja őrizni az őröket?”

Elsősorban megkérdőjelezhető a programozott okta
tás vezérlési modelljének az a képessége, hogy tudomá
nyos koherenciája alapján kiküszöböli a „post hoc . . . ” 
típusú következtetés gyengéit. Ugyanis, ha a tudomány 
szigorúan koherens rendszere megszüntethetné a társa
dalmi fonákságokat, megszüntethetné az ideológiai har
cokat stb., akkor ennek a modellnek eddigi következmé
nyei mindig egyértelműek lennének. De nem azok. A túl
éléssel ugyan találkozunk, de ez a túlélés egészen hete
rogén. Ebből viszont az következik, hogy a tudományo
san szervezett — programozott — társadalomvezérlés (pe
dagógia) önmagában még nem lehet az értékelés alapja. 
Iskolai keretekben is hasonló a helyzet. A programozott 
oktatás eredményei nem uniformizáltak, nem minden 
gyermekre vagy gyermekcsoportra egyértelműek.

Ebből kifolyólag kérdésessé válik a program összeál
lítóinak „gáncsnélkülisége” is. Ha a program következ
ményei nem egyértelműek, akkor nincs garancia arra,

20 Vö.: Ludwik Chmaj: Utak és tévutak a huszadik század 
pedagógiájában. Budapest, 1969.
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hogy az összeállítókat maga a program immanens törvény- 
szerűségei egyértelműen — erkölcsileg pozitíve — deter
minálhatnák. Ugyanis, ha a modellt meghatározó kiinduló
pontokat — az axiómákat, melyeket nem a rendszerből 
vezethetünk le, és amelyek problémáit magában a rend
szerben meg nem oldhatjuk — evidenseknek tételezzük, 
úgy az egész modell teleológiai beállítása (sőt eschatolo- 
gikus volta) az irracionalizmus felé mutat. Mondhatjuk, 
hogy az egyetlen túlélési lehetőséget a tudományosan 
szervezett — programozott — társadalomirányítás, a pe
dagógia jelenti, és hogy ez az állítás olyan evidens, olyan 
világos és közérthető, hogy nem is kell külön bizonyítani, 
mert teljesen evidens, hogy a tudomány nem tévedhet. 
Igen ám, de ez az érvelés nem tudományos; az a „baja”, 
mint Descartes „Cogito ergo sum” tételének. Ha a prob
léma hitkérdés lesz, akkor az értelem helyett a megszokás 
lesz a vezetőnk21 és az értékelés problémáját a „kimond
hatatlan” területére kell utalnunk, a „Misztikus” elemé
nek kell tekintenünk.22

A továbbiakban tehát — úgy látszik — kénytelenek 
leszünk visszatérni Kanthoz. Ha a túlélés értékéből indu
lunk ki, és ha a túlélést csupán a tudományosan szerve
zett „programozott oktatás modelljéből” vezetjük le és 
azzal is bizonyítjuk, akkor nem is tehetünk egyebet; a 
szabadságot posztulálni kell, mint ahogyan Kant tette A 
gyakorlati ész kritikájában. A programozott oktatás mo
dellje tehát, ha nem is elméleti, de gyakorlati okokból vá
lik „szükségszerűvé”. Ugyanis, a totalitárius, a szigorúan 
központosított vezetés hibája a „visszacsatolás” nehézkes
sége és a hibalehetőségek katasztrofális következményei
nek elkerülhetetlensége. Ha a központosított vezetésben a 
központi szerv téved, akkor az egész rendszer vakvágány
ra fut. Szigorúan központosított vezetés pedig akkor le
hetséges, ha a vezetettek tudásának minősége vagy na
gyon alacsony, vagy mesterségesen beszűkített. (Ezt a be- 
szűkítést többféle módon is megvalósíthatjuk. Legegy

21 Ez a végkövetkeztetése Dávid Hume empirista filozófiájá
nak.

22 Ez Ludwig Wittgenstein álláspontja a Tractatus logico- 
philosophicus soraiban.
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szerűbb formája a kényszerítés; csak a „szemellenzős” 
emberek maradhatnak fenn, mert azok nem bírálhatnak. 
A bírálat híján minden rendszer hipertrofálódik.) A 
beszűkített ismeretek egyrészt a vezérlés zavartalanságát 
biztosítják, másrészt azonban a zavartalan vezetés a visz- 
szacsatolási információk silánysága miatt hibásodik meg; 
az egész vezetés irreális adatokra épül, mert a vezetők és 
a vezetettek kölcsönösen ámítják egymást.23 Az ilyen 
rendszer nem képes önmaga minőségi túlhaladására. 
Extrapolációja hipertrófiát eredményez, erkölcsileg pedig 
a konformizmust kiáltja ki a túlélés szinonimájává. Mik- 
roszociológiai szinten is követhető ez a folyamat. Madách 
gondolatával példázva, sok kis művész kényszerül arra, 
hogy állandóan egy és ugyanazon fajta széklábat faragjon 
és sok kis gondolkodót térdepelteinek a megoldás bor
sójára. Ugyanez történik azokban a politikai, gazdasági, 
kulturális stb. szervezetekben is, ahol az önigazgatás de
formálódik, ti. ahol a „vezetés” kizárólagos kereteket szab 
és a bírálatot a pragmatikus, szűk látókörű érdekek szol
gálatába állítja. Az ilyen helyzetben alakul ki a neuroti
kus viselkedés, a radikális irracionalista lázadás vagy az 
inkorporáció talpnyalása.

2. IRRACIONALISTA LÁZADÁS ÉS RACIONALISTA 
BÖRTÖNÖRÖK

A korszerű baloldali irracionalista radikalizmus az 
abszolút individualizmus nevében lázad mindenféle rend 
ellen és azt scientistának bélyegzi. Így a programozott 
oktatás modelljére épülő mindenfajta vezérlési-irányítási 
módozatot elembertelenítőnek-elvetendőnek tart.24 A ra
dikális lázadás mindig spektákuláris, noha egyszer ve

23 Ez a bürokratizálódás szükségszerűsége. Vö.: Marx: K ri
tika Hegelove filozofije državnog prava. Sarajevo, 1966. 
64—65.

24 Itt megegyeznek azokkal, akik a programozott oktatás mo
delljét a klasszikus kényszer híveiként vetik el.
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szélytelen, máskor önromboló (például a kábítószerek él
vezőinek esetében), harmadszor közveszélyes (a terroriz
mus esetében). Részletes bemutatásra nem vállalkozha
tunk, mert ezek a változatok pedagógiai szempontból sem
mi újat nem nyújtanak, vagy a klasszikus kényszerítő 
drill módszereit használják fel, vagy elvetnek minden 
szervezett pedagógiát, vagy egyszerűen azokat a módsze
reket veszik át, amelyeket hangzatosan bírálnak.

Mégis, azért említjük meg ezt a változatot, mert a 
scientizmusról mondott bírálat értékesen gazdagítja a mo
dern kultúra krízisét. Egyrészt kipellengérezi az inkor
poráció elembertelenítő vonásait, azaz rámutat arra a ve
szélyre, amely a 6. Feuerbach-tézis vulgáris értelmezésé
ből ered, ti. arra, hogy az ember nembeli lényege a társa
dalmi viszonyok összessége ugyan — ahogy ezt Marx 
állította —, de ez az összesség nem értelmezhető absztrakt 
totalitásnak. Másrészt, az előbbi kritikából következtetve, 
rámutatnak a scientizmus szükségszerűen irracionalista- 
voluntarista eredőire. Harmadszor: önmaguk immanens 
kritikáját is jelentik, mert a radikális lázadás hívei a tár
sadalmi relációk megkérdőjelezésével magukra vonatkoz
tatják Poincaré ismert kijelentését: „A tudomány tények
ből épül fel, akár téglákból a ház; de a tények felhalmo
zódása csak annyira mondható tudománynak, amennyi
re egy téglarakás háznak”.25 A radikális baloldali rend-

25 Marx W. Wartofsky idézi (A tudományos gondolkodás fo
galmi alapjai. 252.). Hivatkozik: H. Poincaré: Science and 
Hypothesis. New York, Dover, 1952, 141.

A programozott oktatás vezérlési modelljének érté
két vizsgálva, az irracionalista kritika végeredményben 
kanti fogantatású és úgy is bírálható. Kantnál az ismeret- 
szerzés feltétele a tiszta a priori forma. Ennek köszön
hető, hogy káoszból tudássá tudjuk rendezni a tapaszta
lati anyagot. De a logika szerint az ember csak jelenség, 
csak a szükségszerűség világának alkotóeleme. Fel kell té
teleznünk, hogy a szabadság egy más létszférában van. Vo
natkoztatva: a programozott oktatás modellje a szükség- 
szerűség világát rendezi. A szabadság csak kívüle, az irra
cionális szférában létezhet.

Az ilyen okfejtés hibája, hogy elfogadja a tiszta a prio
ri forma, illetve az autodeterminált programozó létezését. 
Az ismeretszerzés így az aktív szubjektum és a passzív 
objektum viszonya lesz, amit Marx az 1. Feuerbach-tézis- 
ben joggal bírált.
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szerellenesség a szabadság és az irányítás fogalmait össze
egyeztethetetlennek tartja. Hasznos viszont az, hogy bírá
latuk önmagukra is vonatkozik; utalnak arra, hogy a me
rev álláspontok látszólagos biztonsága lényegében min
dig zavaró és ellentmondásos relativizmust szül. így a 
radikális irracionalista lázadás a scientista affirmáció ne
gatív vetületeként legitimálja magát; önbírálata a scien- 
tizmus bírálata is. Mindkét koncepció rigid; kizárólagos 
és metafizikai. Ekkor pedig érvényes az az észrevétel, 
amelyet már Platón is megfogalmazott. A felállított pre
misszákból a szókratészi módszer szabályai szerint nem
csak egyértelmű, hanem mindig ellentmondásos követ
keztetésekre is juthatunk. Ha a programozott oktatás mo
dellje a szókratészi „maeutiké” kitelj esi tett modern vál
tozata, akkor szintén ellentmondásos eredményeket szül
het, nem tekinthető valamiféle modern „bölcsek kövé
nek”.26

A merev szembehelyezkedésnél sokkal veszélyesebb 
a programozott oktatás modelljét az önigazgatás lényegé
nek kikiáltó tendencia.

Ez a gondolatmenet röviden a következő: a progra
mozott oktatás modellje az önigazgatás-önvezérlés elvét 
tudományosan alkalmazza, mert egy központi biztosíték 
helyett sok részbiztosítékot épít a társadalmi szerkezet 
működési hálózatába. Minden részterület autonóm, érde
keik tudományos analízissel megszabottak és összeegyez
tethetők.

Láthatjuk: a fogalmazásmód alkalmas arra, hogy át
vegye és használja a „társult munka”, a „küldöttrend
szer”, „az önigazgatói érdekek pluralizmusa” stb. kife
jezéseket. Ezeknek a kifejezéseknek meghatározott osz
tályjellege, ideológiai telítése van. A tudományosnak mu
tatkozó, „modellekben” gondolkodó — valljuk be: tech
nokrata — koncepció azonban éppen ezt az osztály jelle
get lúgozza ki az említett kategóriákból. Így a „partici- 
páció”, a „Mitbestimmung” és nem az önigazgatás affir
máció j át jelenti.

26 Vö.: Platón, Parmenidész. (A szerbhorvát változatot hasz
náltam. Beograd, 1959.)
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Iskolai méretekben nézve a dolgot azt láthatjuk, hogy 
a programozott oktatás a tanár—diák interakcióban a 
kezdeményezést mégis a tanárnak biztosítja. Társadal
mi méretekben mindig elidegenedést kapunk, ha a kez
deményezés „felső” hatalomtól ered. Itt az ellenőrzés— 
irányítás folyamatának szükségszerűen és egyidőben két
irányúnak kell lennie. A modell természetéből eredően az 
önigazgatás mindenkit egyformán angazsál: a tervezőket, 
a szervezőket, a végrehajtókat, a visszacsatolás módjait 
stb., azaz mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy mind
egyik vezérlési és ellenőrzési szerepkörben részt vállal
jon. így a szabadság önként vállalt és racionálisan indo
kolt önkorlátozás-önlegyőzés lesz.27

Ha most ebben a koncepcióban csupán a technikai 
„célracionalitás”28 az osztályfeltételezettség „értékracio
nalitásától” mereven elszagad, akkor igazat kell adnunk 
Leibniznek: Ez a világ a lehető legjobb világ, mert egyre 
tökéletesebben funkcionál. Az értéket maga a „jó funk
ció” jelenti, a jó funkció biztosítéka pedig maga az ér
telem, amely mint teremtő szubjektum minden mást ma
nipulált objektumnak tételez (tehát magát az embert is 
csak felhasználható anyagnak tekinti). A racionalitás jó 
börtönőr: bőkezűen jutalmazza az engedelmeseket, de 
mindenkin rajta van a szeme: „The big Brother is wat- 
ching You!” (A Nagy Testvér lát téged!”) — mondja Or
well.

Ha azonban rámutatunk arra, hogy minden „adott” 
társadalmi gyakorlat osztály jellegű (amit a pozitivista 
tényleírás képtelen megragadni, mert az osztály jelleg so
hasem tárgyiasulva — sohasem az elkészített termékben
— mutatkozik meg), akkor egyszerre kiléptünk az ún. 
„objektív tudományos és értékneutrális” keretből és a 
modell értékét nem egy különös objektiváció immanens 
törvényeiből, hanem a történelmi-társadalmi praxis to

27 Ennek osztály jellegű kifejezése a demokratikus centra
lizmus.

28 A cél maga a logikai szükségszerűség. Mindent ez határoz 
meg. Másként mondva: amikor maga az eszköz céllá válik, 
a működési folyamat öncélú lesz; az ember nem céltételező, 
hanem célszerű eszköz.
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talitásából merítettük. Valójában ezzel váltunk igazán 
„objektívvá”. Ugyanis, ha csak egy különös objektiváció 
immanens törvényszerűségeire hivatkozunk, akkor lehe
tetlen, hogy a termelési mód totalitását felfogjuk. Ez régi 
logikai igazság; abból a tételből, hogy némely gyermek 
kék szemű, még nem következik, hogy minden gyermek 
kék szemű. Így a programozott oktatás hatékonyságát biz
tosító törvények betartása még nem jelenti azt, hogy ez
zel az egész társadalmi struktúra fejlődési irányát is eleve 
helyesen meghatároztuk. Hogy a programozott oktatás 
társadalomvezérlési modellnek nem alkalmazható az osz
tályjelleg elhanyagolásával, azt éppen empirikusan is ki
mutathatjuk. Az osztály ellentétekkel terhes társadalom
ban megvalósíthatatlanok a programozott oktatás modell
jének immanens követelményei. A privát kisajátítás 
ugyanis lehetetlenné teszi az egyenrangú kollektív veze- 
tést-végrehajtást-ellenőrzést. Itt az „önigazgatás” csak 
a „participáció gyakorlata” — tehát nem totális, hanem 
valóban parciális gyakorlat — lehet.

Ennek oka a magántulajdon következtében elidege
nült domináció. Ha a dominációt az ember nembeli szük
ségletének tételezzük (és másnak nem tételezhetjük, mert 
az ember csak úgy válik ki a természetből, hogy az 
anyagcsere — a metabolizmus — folyamatában domináns 
szerepet kap, kanalizálja és újraalkotja a szükségszerű
séget), akkor a domináció lényegileg emberi jegyei a kö
vetkezők: az ember hatalma mindig autonóm, a jövő le
hetőségeivel összhangban van, közösségi jellegű és sok
oldalú. Ebből következőleg elsősorban az önmagunk fe
letti uralmat, saját biológiai természetünk önlegyőzésé
nek történelmi-társadalmi folyamatát jelenti.29 Az eli
degenedés következtében a domináció heteronóm jelleget 
ölt (a szupraindividualitás jegyében fejlődik), a jelen szűk 
látókörű érdekeivel megszabott, parciális (osztályérdekű)

29 „Nem létezhetne valódi szabadság, ha az ember a munká
ban, a munka révén nem formálta volna magát társadalmi 
nembeli lénnyé, ha a szabadság nem saját tevékenységé
nek, saját pusztán organikus természete önlegyőzésének 
gyümölcse volna.” Lukács György: A társadalmi lét onto
lógiájáról. Budapest, é. n. II. kötet. 132.
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és uniformizált lesz.30 Világos tehát, hogy az elidegene
dett domináció jegyében folytatott — célracionálisan 
szerveződő — pedagógia csakis az elidegenedett dominá- 
ciót szolgálhatja. Ennek megszüntetése nem jelentheti 
magának a dominációnak elvetését, hanem csak a követ
kezőket: „Ezen a téren a szabadság csak azt jelentheti, 
hogy a társadalmasult ember, a társult termelők ésszerűen 
szabályozzák, közös ellenőrzésük alá vetik a természettel 
való anyagcseréjüket, ahelyett, hogy az mint vak hala
tom uralkodna rajtuk; ezt az anyagcserét a legkisebb erő 
felhasználásával, az emberi természethez legméltóbb és 
ennek legmegfelelőbb feltételek mellett hajtják végre. De 
ez még mindig a szükségszerűség birodalma. Ezen túl 
kezdődik az emberi erőkifejtés, amely öncél, a szabadság 
igazi birodalma, amely azonban csak a szükségszerűség e 
birodalmán mint alapján virágozhat ki.”31 Ebből pedig vi
lágosan következik, hogy a pedagógia csak akkor szaba
dulhat fel, ha tevékenysége végtére is öncélú lesz: olyan 
értelemben, hogy nem manipulációs eszköz, hanem az 
önaffirmáció eszköze lesz belőle. Ehhez a pedagógiában 
megvalósuló „szubjektum—objektum viszonyt” tulajdon
képpen „szubjektum—szubjektum vizonnyá” kell változ
tatni; olyan interakcióvá, melyben a nevelő és nevelt kü
lönbsége csak a korkülönbségből természetszerűleg adan
dó, de nem hatalmi pozíciót erősítő különbség lesz.

3. TENNI KELL

„Ezek az ifjú szívek már mind megvénhedtek — nem, 
nem vénhedtek meg, csak elfáradtak, elposványosod
tak, elkényelmesedtek: úgy mondják: »Újra jámborok 
lettünk.«”
„Csak az imént láttam őket kora reggel bátor lábbal 
kifutni: ámde megismerésük lába elfáradt, s íme még 
reggeli bátorságukat is vádolják!”
„Hitvány hála az tanítónkkal szemben, ha örökké csak 
tanítványok maradunk”.

(F. Nietzsche: Imigyen szóla Zarathusztra)

30 Ezt a felosztást Szám Attilától vettem át. Vö.: Kriza i 
revolucionarni subjekt. Szabadka, 1980. 37—41.

11 K. Marx: A tőke. III. kötet. Budapest, 1967. 786.
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A pedagógia elidegenedése egyenes követelménye a 
termelési mód elidegenedésének; ilyen értelemben a pe
dagógiai elidegenedés — feltételesen mondva — „külső
leg” determinált. Ebből viszont az következik, hogy az 
elidegenedés nem szüntethető meg „belülről”, azaz csu
pán a pedagógiai elmélet és gyakorlat tökéletesítésével. 
Vitathatatlan viszont, hogy a pedagógia fejlődésének 
immanens törvényszerűségei elidegenedésellenesek, hogy 
a modem pedagógia önmagából termeli ki a humánu
mot. Ez a tendencia valóban a modern automatizált-ki- 
bernetizált vezetési modell tulajdonságaiból fakad. Rövi
den mondva, arról van szó, amit Skinner a „részbiztosí
tékok” szerepéről állított. Egy önvezérlő rendszernek 
messzemenőleg a rendszer elemeinek sajátosságaival kell 
számolnia, azokat tekintetbe véve alakíthatja ki legopti
málisabb funkcióit. Ez azt jelentené, hogy ha a modern 
pedagógiát valóban hatékonyan akarja felhasználni bár
mely „külső” erő, például az állam, a politikai párt, a 
gazdasági szervezet stb. (tekintet nélkül az ideológiai cé
lok milyenségére), akkor engedélyeznie kell, hogy a pe
dagógia önszabályozó rendszerként konstituálódjék. 
Egyébként nem lesz eléggé hatékony, előbb-utóbb össze
ütközésbe kerül a „külsőleg” tételezett célokkal stb. Egé
szen leegyszerűsített analógiával azt mondhatnánk, hogy 
a kapálás „külső célja” megköveteli, hogy magát a kapát 
a cél eléréséhez legmegfelelőbb módon alakítsuk ki és a 
legmegfelelőbb módon használjuk fel, illetve maga a ka
pa követeli meg, hogy X és ne Y módon használjuk. így 
a pedagógiának is megvannak a maga immanens törvé
nyei, melyekkel számolni kell. A modern pedagógia leg
fontosabb objektuma, de egyidejűleg szubjektuma maga 
az ember. Az ember a legösszetettebb totalitás. Ahhoz, 
hogy a pedagógia eredményesen funkcionálhasson, ok
vetlenül szükséges, hogy önvezérlő rendszerré alakulá
sában éppen az emberi totalitást tartsa elsődlegesnek, az
az az emberi totalitás szabad kiteljesedése a korszerű pe
dagógia létfeltételeként jelenik meg. Az emberi totalitás 
kiteljesedése pedig a szabadság. A korszerű pedagógia 
csak akkor lehet hatékony, ha messzemenően az ember 
szabadságából indul ki és annak kiteljesítését szolgálja.
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Ebből az következik, hogy a pedagógiában a célraciona
litás elve megegyezik az embernek legfőbb értékkénti 
tételezésével. Ilyen szempontból valóban fennáll annak a 
veszélye, hogy az ember által létrehozott eszközök — a 
modern önvezérlő eszközök — fellázadnak az ember el
len. A tőkés termelésnek „engedelmes” rendszerek kel
lenek; engedelmes pedagógia kell. A modern önvezérlő 
rendszerek így „túlságosan értelmeseknek bizonyulnak”, 
mert fejlődésük belső törvényszerűségei összeütközésbe 
kerülnek a tőkés manipuláció „külsőleges” céltételezése
ivel. „Wiener szerint tehát az »értelmes« gép »lázadó« 
gép lenne.”32 Ez a gondolatmenet egyrészt megcáfolja azt 
a sokszor hangoztatott tételt, hogy a technika-technológia 
abszolúte értékneutrális, másrészt azt is megcáfolja, hogy 
az értékszempontból nem neutrális technika-technológia, 
tudomány stb. csakis a tőkés érdekeket szolgálja. A mo
dern pedagógia azt példázza, hogy fejlődésében a szabad
ság lehetősége is egyre fejlődik.33 Természetesen ez a le
hetőség sohasem fordulhat át automatikusan, spontán mó
don stb. a valóságba. Továbbra is érvényes a tétel: 
„ .. .  csak a munkásosztály . . .  alakíthatja át a tudományt 
az osztályuralom szerszámából népi erővé. . .  A tudo
mány csak a Munka Köztársaságában töltheti be igazi 
szerepét.”34

Ebből viszont — amellett, hogy a munkásosztály for
radalmi hatalomátvételét conditio sine qua non gyanánt 
kell kezelnünk — az is következik, hogy a szocialista ön
igazgatás realitásán belül is szükség van olyan tudatos 
és szervezett, politikailag világosan meghatározott akci
óra, amely a pedagógia fejlődését nem bízza a „belső 
immanens törvényszerűségek determinációs folyamatának 
objektív kiteljesedésére”, azaz nem fogadja el a technok
rata koncepciót. Bármennyire is lehetőségteremtő a mo
dern pedagógia,, humánus küldetésének kibontakozása a 
termelési mód és az ahhoz kapcsolódó társadalmi viszony

32 Vö.: Wartofsky: i. m. 375. és tovább.
83 Erről részletesebben a Natklasne tendencije savremene 

klasne pedagogije c. tanulmányban írtam. Savremenost, 
Növi Sad, 1978. 7—8. sz. 149—155.

84 MÉM. 17. kötet. Budapest, 1968. 510.

56



rendszerek külső hatásától függ. A társadalmi totalitást 
nem lehet megváltoztatni egy objektivációs szféra eset
leges tendenciáival. A totalitást csak totalitással — a for
radalom totalitásával — változtathatjuk meg. Ezért ak
tuális az a figyelmeztetés, melyet már Lenin is kimon
dott, követelve, hogy a pedagógiának a társadalmi való
ság átalakításában szervesen részt kell vennie,35 amit tár
sadalmunk programként határozott meg és melynek vég
rehajtásán gyakorlatilag fáradozik.36

Erre a „tenni kell”-re azért van szükség, mert ahogy 
a tőkés társadalom „megjámborodott,,, vádolva „reggeli 
bátorságát” és csak „tanítvány akar maradni”, a szocia
lista társadalomban is megmaradt ez a tendencia. Ugyan
is a forradalmi polgárság a legerőteljesebben követelte a 
pedagógia reformját. Végeredményben az egész empiris
ta és racionalista filozófia egy új pedagógia megteremté
sének igényével lépett fel. Gondoljunk Bacon, Locke, 
Descartes tanainak forradalmi hatására és a korszerű pe
dagógia születésének időszakára; mit jelentett politikai
lag Comenius pedagógiájának térhódítása. Manapság vi
szont a tőkés stabilizáció egyik hathatós eszköze a peda
gógia immanens fejlődésének társadalmilag szelektált al
kalmazása. Az iskolarendszerek viszonylag önálló tör
vényszerűséggel működő komplexumok és így épülnek 
bele a társadalmi létszféra egyéb — igen összetett — 
komplexumviszonylatába. Meglehetősen könnyű tehát a 
bennünk öntörvényűén jelentkező felszabad!tási tenden
ciákat úgy kanalizálni, hogy azokból csak egyes társadal
mi osztályoknak — sőt osztályrétegeknek — legyen hasz
nuk. íme egy példa. A fejlett (európai és amerikai) tár
sadalmakban, ahol a szervezett oktatás hagyományai na
gyok, egyre inkább — exponenciális görbével — szapo
rodik az egyetemi végzettségű lakosság száma. Ez alól ha
zánk sem kivétel, sőt élen járó. Az ázsiai és afrikai or
szágokban, ahol a pedagógiai hagyományok fejletlenek, 
illetve ahol a pedagógia csak a manipulálható — egysí- 
kúan képzett — munkaerő „kitermelésére” szolgált, in

35 LÖM. 41. kötet. Budapest, 1974. 239—294.
36 Vö.: Dr Milenko Nikolié—dr Svetislav Stojakov—dr Be- 

rislav Šefer: Ostvarenja i perspektive. Növi Sad, 1979.
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kább az analfabétizmus nő: 1960-ban 735 millió analfa
béta volt, 1970-ben már 783 millió.37

Szükséges tehát, hogy azt az összeütközést, amely a 
modern pedagógia immanens fejlődésében kitermelődő 
humánum és a modern represszív társadalomvezérlés kö
zött lappang, tudatos akcióval forradalmi döntésre vi
gyük. Ebben a forradalmi döntésben a pedagógia alap
vető beállítottságát kell megváltoztatni. Eddig ugyanis a 
pedagógia inkább a maximális szakosítást forszírozta, a 
modern fejlődés viszont a maximális alkalmazkodást kö
veteli. Óvatosan kell tehát kezelni mindazokat az elmé
leti és gyakorlati próbálkozásokat, melyek az élet és az 
iskola összekapcsolását a pragmatikus és szűk látókörű 
„szakosításban” látják, de óvatosan kell elemezni azokat 
a törekvéseket, amelyek az „alkalmazkodás és a flexibi
litás” jelszavával a gyakorlat és a pedagógiai elmélet el
különítését célozzák. A „tenni kell” talán éppen ezen a 
területen követeli meg a legnagyobb kutatómunkát, mert 
éppen ez a probléma a legkevésbé kutatott.

87 Vö.: Literacy 1969—1971. Progress achieved in literacy 
trought the World. UNESCO, Paris, 1972. 17.
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IV. A GYAKORLAT DEFORMÁCIÓI

1. AZ ELFOGULATLAN BÍRÁK ESETE

Az elidegenedés szubjektív forrásai nem mindig a 
rosszindulatúságból fakadnak. Ne feledjük el Marxot és 
Lenint, akik többször hangoztatták, hogy a szocializmust 
a múlttal terhelt emberanyaggal és emberanyagból bon
takoztatjuk ki. A megszokás és a kényelmesség az alko
tóképesség legnagyobb ellensége. Az ismeretszerzés terü
letén ez a dóxa és az episztémé közti különbségben úgy 
mutatkozik meg, hogy az ember inkább a dóxa felé haj
lik. A dóxa a kritikátlan tudás, a „józan ész” tudása, 
amely nem általánosítható, nem bizonyítható és egész sor
— egymással ellentmondó — következtetést is megenged. 
Az episztémé az ellenőrzött, az alapelvekre vonatkozó, 
általánosítható tudás. „A dóxa . . .  elválaszthatatlan a gya
korlati cselekvéstől, abban és csakis abban nyeri el igaz
ságát. De nem a praxisban mint egészben, nem is annak 
egy nagyobb komplexumában, hanem egyes, konkrét, si
keres cselekvési típusokban. (...) Az episztémé azonban 
sohasem pusztán egy dologról való tudás, ismeret, hanem 
egy dologról való tudás, más dolgokra (komplexumokra) 
való vonatkozásban. A vonatkozás ebben az esetben nem 
gyakorlati, hanem elméleti.”38

Az elfogulatlan bírák problémája — a szubjektív pe
dagógiai elidegenedés — ott kezdődik, amikor a dóxa az 
episztémé szerepét veszi át. A helytelen következtetés 
menete így festhet: Munkám hasznos lesz, ha betartom a 
korszerű pedagógia előírásait és így hozzájárulok a szoci
alista önigazgatás kifejlődéséhez. Ehhez a tételhez nem 
is fér kétség. A baj ott kezdődik, amikor az értékelés kri
tériuma a dóxa lesz, a pillanatnyi gyakorlati haszon fe
nomenális megnyilvánulásainak kiritikátlan általánosítá
sa. A minél több konkrét munkasiker türelmetlen szor

38 Heller Ágnes: A mindennapi élet. Budapest, 1970. 276. és 
tovább.
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galmazása, a minél több gyakorlati-konkrét útmuta
tásra korlátozódó munkastílus kialakulása, a „minél ke
vesebbet filozofáljunk” követelése a jó szándékú peda
gógust az „elfogulatlan” bíró szerepkörébe helyezi. El
fogulatlansága az az elvakultság, amely a közvetlen 
haszon értékideáljának következménye. Az ilyen elfogu
latlan bírák a tudomány és a mindennapi élet viszonyában 
mutatkozó — elkerülhetetlen — különbségeket egyszerű
en azzal próbálják megoldani, hogy a „tudomány elefánt- 
csonttornyából” ki akarják űzni a tudóst. Elfogulatlansá
gukba vetett hitük a pragmatizmus szűklátókörűsége. 
Az alkotás szükségszerűsége és az alkotni akarás nem 
alapulhat a „siker sikerül” pragmatista elvére. Lehet, 
hogy pillanatnyilag hasznos, ha nem adok gyenge osztály
zatot, mert iskolám munkáját — többek között — a po
zitív eredmény statisztikai kimutatásával is minősítik, de 
ha így teszek, akkor hosszú távon a káros következmé
nyek fokozottabban kiütköznek. Az elfogulatlan bírák 
rendszerint ezt a „későbbi” momentumot tévesztik szem 
elől. Ebben az esetben az „elfogulatlanság” valójában a 
szűklátókörűség eredménye. Az illető azért elfogulatlan, 
mert teljes-tökéletesen a „pillanat” szolgája; minden, ami 
ezt megkérdőjelezi, számára az ideológia elfogultság esete. 
Az ilyen elfogulatlanság hasonló ahhoz, amely az inkvizí- 
torokat jellemezte. Számukra az volt az elfogult, aki ké
telkedni mert abban, hogy a boszorkányok vihart idézhet
nek elő azzal, hogy levetik a harisnyájukat. Az elfogulat
lanság gyökere valójában a saját véleményről való teljes 
lemondás; azért vagyok elfogulatlan, mert nem kételke
dem egy szupraindividuális igazságban. Vizsgáljuk meg 
ennek a mentalitásnak egyes összetevőit.

Marx kiemelte, hogy a munka tárgyiasulása idegen 
lényként lép fel a munkával szemben. A tárgyiasult mun
kához mint külsővé, idegenné vált lényhez viszonyuló em
ber elidegenedik. Mindez az uralkodó kizsákmányoló ter
melési mód következménye. A munkafolyamatban az em
ber nemcsak a munkatárgyat alakítja át, hanem maga is 
átalakul. Minél inkább beszűkített az összefüggések meg
látásának képessége és lehetősége, annál nagyobb a mun
ka közbeni deformáció. A rutinmunkának — a szétforgá
csolt munkának — ezt a tulajdonságát már többen kimu
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tatták. Ez a hozzáállás kényelmes. Éppen ezért az önigaz
gatás fejlődésének igen veszélyes kerékkötője. Pszicholó
giai megelégedéssel jár, nem kíván nagyobb erőfeszítést. 
Ismert dolog, hogy könnyebb valamit szóról szóra megta
nulni, mint problematizálva elemezni. A rutinmunkát 
(szorgalmasan!) végző ember pszichikai elégedettsége ob
jektív elégedetlenséget takar. Ilyenkor — ugyanis — az 
ember szabad, szubjektív személyiségnek tartja önmagát; 
az adott keretekben ő a munka képzelt ura. (Nem vélet
len, hogy a fejlett társadalmakban az ún. víkend-neuró- 
zisban szenvedő ember inkább a munkához menekül, mert 
ott szuverénnek érzi magát, tudja, hogy ki van „felül” és 
ki van „alatta”, míg az ún, szabad időben a szórakoztató 
ipar objektumának érzi magát. Fontos dolog az, hogy a 
tanító, a tanár, a nevelő a munkafolyamatban „úrnak” ér
zi magát (azonosul státusával és szerepével), míg a mun
kán kívül ezek az „előjogai” eltűnnek; ha sorba kell áll
nia az önkiszolgálóban, akkor „kutyába se veszik”, hogy ő 
pedagógus. Az elidegenedett ember — a dóxától vezettet
ve — úgy tartja, hogy a munka az affirmáció eszköze. 
Ebben a viszonyulásban a munka lényegében az embertől 
idegen eszközként jelenik meg. Van egy „adott társadalmi 
struktúra” (ez lehet önigazgató, lehet dirigált stb.) és 
adott egy eszköz, amellyel az adott struktúrában az em
ber szerepként és státusként legitimálhatja magát. Az ön- 
affirmáció tehát külsővé — idegenné válás. Az elidege
nedés lényege itt a következő:

A „külsővé válás” azt jelenti, hogy az egyed, az in
dividuum cselekedeteiben — viszonyteremtésében — fel
emelkedik (elvben felemelkedhet) a nembeli tevékenység 
szintjére. Nembeli az a tevékenység, amely sajátos egyéni 
formában az egész emberiségre jellemző általános alko
tótevékenységet reprezentálja. Ehhez nem kell „történel
mi tetteket” végrehajtani. Nembeli az a cselekedet, 
amely az alkotó jellegű tanulásban mutatkozik meg, 
amely reprezentálja az ember egyetemes viszonyulását 
stb. Ilyesmire mindenki képes a mindennapok cselekede
teiben. A külsővé válással az egyedből személyiség lesz. A 
külsővé — idegenné — válás viszont elidegenedett szemé
lyiséggé emeli az embert. Akkor következik be, ha az 
ember a munkához viszonyulva önmagát teljesen auto
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nómnak képzeli, a munkát pedig eszköznek tartja (nem 
pedig létezésmódnak). Ennek következtében a gyakorlati 
eredményeket is eszköznek tartja. Persze hogy nem emel
kedhet az episztémé tudásszintjére. Ahhoz önmagát kel
lene elsősorban eszköznek, a másik embert (a közösséget) 
célnak tételeznie, ö  viszont fordítva cselekszik. Tudása 
tehát nem vonatkozó tudás. Ezért tartja úgy, hogy ő a 
„helyzet ura”, az az „aktív forma”, amely az adott amorf 
anyagot” lélekkel tölti meg. Ha a munkatermék nem a kí
vánt minőségű, akkor a hibát mindig „az alakítandó 
anyagban” leljük meg.

Ha kialakult az a jelenség, ha önmagunkat absztrakt, 
befejezett egésznek, autodeterminált alkotónak tekintjük, 
akkor szükségszerűen kialakul a „homo duplex”. Ekkor a 
munkahelyén X. Y. nem ember, hanem „realizátor”, tan
ügyi munkás, pedagógus, beosztott, önigazgató, delegátus 
stb. stb. Ebben a viszonyulásában is kétféle. „Felfelé” esz
köz, tehát létének záloga az adaptáció. Az adaptáció vi
szonylag kényelmes dolog, mert nem gondolkodást, ha
nem végrehajtást kíván. Csak az a fontos, hogy ez a vég
rehajtás ne okozzon fizikai kellemetlenségeket. „Lefelé” 
manipulátor, autodeterminált teremtő. Mindenképpen 
„nélkülözhetetlen”, mert munkájának „speciális színeze
tét” senki sem helyettesítheti. Igyekszik is ezt a hitet el
terjeszteni. Odahaza vagy más körülmények között X. Y. 
más szerepet játszik. Valójában sohasem játssza önmagát. 
Mindenről van véleménye, de azzal intimé sohasem ért 
egyet, mert nem tudja, milyen alapon érthetne egyet, 
hisz ilyen alapja tulajdonképpen nincs is. Ezért elfogulat
lan. Ö a megtestesült objektivitás, aki még intim létszfé
rájából is kilúgozta a szubjektivitást. Persze hogy „elfo
gulatlan”.

Az „elfogulatlan” bírák pedagógiai gyakorlata szük
ségszerűen objektumként kezeli a nevelteket. Ez nem je
lenti azt, hogy letörnék a „nevelt objektumok” kezdemé
nyezőképességét. Ellenkezőleg. Igen fontos, hogy a ma
nipulált objektumok önkezdeményezően reagáljanak. Ha 
ugyanis csupán a szájukba rágott utasítások végrehajtá
sára lennének képesek, akkor ez a manipulációt végző 
„elfogulatlan bírák” számára a legnagyobb veszedelmet 
jelentené. Ha tévedésre kerülne a sor, akkor egyenes vo-
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nalúan vissza lehetne következtetni arra, aki a hibás uta
sítást kiadta. Ha azonban az utasítás kellő általánosságú, 
és a végrehajtókra van bízva annak megvalósítási módja, 
akkor mindenki aktivizálódik és mindenki felelősségre 
vonható, csak a kezdeményező marad tiszta.

Az elfogulatlan bírák esete a pedagógiában a Hegel 
által elemzett ,,úr és a szolga” viszonyának sajátos vál
tozata.39 A mi esetünkben a tanuló munkája a pedagógus 
affirmációjának eszköze. A tanuló dolgozik, eredményeit a 
tanár élvezi. A tanár az „ész cselét” helyezi maga és a 
külső tárgyiasságnak tartott tanuló közé, hogy ezzel meg
óvja saját magát és hagyja, hogy a diák vállalja a siker 
vagy a kudarc kockázatát. Emiatt nem ritka az a jelenség, 
hogy a kitűnő tanulmányi eredmény a legkülönfélébb mi
nőséget takarja, s ennek káros következményei később
— például a termelésben vagy az egyetemen — mutat
koznak meg. A gyors és formális eredmények hajszolása 
a kritikai viszonyulást lehetetlenné teszi, az esetleges hi
bákat pedig nem a munka természetes velejárójának, ha
nem megbocsáthatatlan bűnnek tartja.

Az emberek közötti viszonyok így az objektum—ob
jektum viszonyává lesznek, az önigazgatás formája így 
egészen antiszocialista tartalmat takar. A rafinált mani
puláció az önigazgatás örve alatt a pedagógiában oda ve
zet, hogy a „jó tanár” mindenben kikéri a tanulók véle
ményét, sőt teljesen azoktól függ. Osztályzási módszerére 
a „megértő engedékenység” jellemző. A humanizmust el
fedi az álszent filantrópia.

Az elfogulatlan bírák esete ellen nem lehet csupán a 
szubjektív indítékok — az egyedi esetek — kipellengére- 
zésével küzdeni. Ez a módszer több kárt okoz, mint hasz
not. Nem a szubjektív indítékok a fontosak, hanem azok 
a társadalmi feltételek, amelyek megengedik, hogy az em
beri tevékenység generikus tevékenységgé váljon.40 A tár
sadalmi feltételeket pedig a mi kritikai tevékenységünk 
alakítja. Nem engedhető meg a partikuláris érdekek pre- 
dominációja, mert — ahogy Hegel mondja — amikor az

39 Vö.: Hegel: Fenomenologija duha. Zagreb, 1955. 108—111. 
Lukács György: Mladi Hegel. Beograd, 1959. 361—380.

40 Lukács György: Mladi Hegel. 325.
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individualitás önzőén cselekszik, akkor jómaga sem tud
ja, hogy mit cselekszik. Az individualitás, a partikuláris
pragmatikus érdekek uralmát csak akkor szüntethetjük 
meg, ha kellő ismeretekkel rendelkezünk. Ezek az isme
retek nem pusztán szakismeretek, hanem megkövetelik a 
minél magasabb szintű marxista képzettség birtoklását, 
attól nyernek értelmet-irányt. A marxista képzettség vi
szont nem egyoldalú: sem a gyakorlat, sem az elmélet 
privilégiuma, hanem a kettő párbeszédéből szűrődik le. 
Emiatt tehát: „ . . .  kapcsolatot kell teremtenünk saját 
megértésünk és a tudományos megértés között, mert csak 
ez teszi lehetővé a tudományos gondolkodás humanizmu
sának teljes felismerését.”41

2. A SZÜRKESÉG ERÉNYE

„Ne légy felettébb igaz, és felettébb ne bölcselkedjél; 
miért keresnél magadnak veszedelmet?”

(Prédikátor könyve. 7. 16.)

Valamikor az iskolákban évtizedekig egy tanterv és 
óraterv szerint, egyazon tankönyvből tanítottak. A szak
ember — a pedagógus — olyan tudást kapott, amelyből
— mint valami tőkepénzes — eléldegélhetett a nyugdí
jaztatásig, bízván a megcsontosodott társadalmi rend és a 
pedagógiai rend őre — Herbart — igazában. Ez a szel
lem ma sem tűnt el, emiatt az elidegenedés egyik forrá
sa.

Ma már senki sem foglalkozik komolyan egy ilyen ál
lapot restaurálásának gondolatával. Annál inkább je
lentkezik a romantikus siránkozás lényegében az „abszo
lút tagadásra” levezethető szemforgató kritikája. Egy
részt azt mondja: „Milyen jó is volt azelőtt”, másrészt el
ismeri, hogy „Más időket élünk”, de semmivel sem elé- 
kedett. A probléma gyökere azonban abban van, az bújik

41 Marx W. Wartofsky: i. m. 406.
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meg a kritika szóvirágai mögött, hogy a régi rendbe jól 
inkorporálódott pedagógus nem találja fel magát az új 
helyzetben. A jól beidegzett metodikai fogások az új 
egészben nem jól működnek. Ahelyett, hogy a pedagógia 
a társadalmi változások egészében szemlélné és kritiku
san mérné fel önmaga lehetőségeit, inkább megmarad a 
„szürkeség erényénél”. Az említett „erény” így jellemez
hető: elméletileg megmaradni a jól kitaposott ösvények
nél, gyakorlatilag ne elhamarkodni a dolgot! A vá
rakozás álláspontja azonban nem lehet a nyilvános passzi
vitás. Emiatt gyakori az a bírálat, amely sohasem prob- 
lematizálja a pedagógiai elmélet vagy gyakorlat egészét és 
ennek a társadalmi gyakorlat egyéb szféráihoz való vi
szonyát, hanem csakis és kizárólagosan a tanítási folya
mat — hogy úgy mondjam — technológiájára vonatkozik, 
apró metodiai „trükkök” megokolásában sekélyesedik 
el.42

A megfigyelések, a dokumentáció elemzése és a be
szélgetések összegezése azt mutatja, hogy mindenki a ta
nulók aktivizálásáról beszél, divatos az individualizáció, a 
programozás, az „ex cathedra módszer” elítélése, de csak 
szavakban. Az a beidegződött felfogás, hogy az iskola az 
életre készíti fel a tanulóit, még korántsem tűnt el. A he
lyesen megszabott követelmények így üres, de bálványo
zott formákká merevednek. Hogy sikerrel harcolhassunk 
ellene, a jelenséget ismernünk kell.

„Az életre való felkészítés” frázisa két területen is 
rombol: a pedagógián belül és a társadalmi gyakorlat más 
területein is. Egyébként ezt a divatos szóhasználat is pél
dázhatja. Divatos azt mondani, hogy az „iskola” és a „tár
sult munka” (mintha az iskola nem a társult munka szer
vezete lenne). Egyszerűsítsük le a dolgot közérthető 
nyelvre és megkapjuk az Élet és az Iskola ellentétét.

42 Ezt a jelenséget már 1969—73 között megfigyeltem, különö
sen az akkori tanítóképzős tanulók pedagógiai gyakorlatá
nak elemzésekor, de az akkori szakvizsgákon is. Ugyanaz 
a jelenség észlelhető 1979—1980-ban, például a szakvizsgák 
eredményeinek elemzésekor. Indokoltnak tartom tehát azt 
a követelést, hogy az egyetemi oktatásban bővebb teret 
kell engedni a marxista, a pedagógiai és pszichológiai tar
talmaknak.
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Vizsgáljuk meg most a mesterségesen izolált „Isko
la” területét. Mi következik itt a „szürkeség erényéből”?

Az „Iskolán” belül a „mesterségbeli fogások” forszí- 
rozása háttérbe szorítja az iskola célját; az eszközből cél 
lesz, célracionalitás uralkodik, melynek egésze szükség
szerűen irracionális. Ilyen a tanulók túlterheltsége, amely 
kisebb mértékben származik a tantervi követelmények 
túlméretezettségéből és esetleges korszerűtlenségéből (no
ha ilyen is van és eddig még nem kapott kellő bírálatot). 
A túlterheltség legtöbbször a pedagógiai „trükkökből” 
származik. Páldául még ma is dívik az ún. képkivágás gya
korlata. Ezt mindenki ismeri, különösen a „gyakorló pa- 
pák-mamák”. Pedagógiai indokolatlanságát itt nem rész
letezem. (Annyi biztos, hogy jobban megdolgoztatják a 
szülőket, mint a gyermeket, és ha a szülő nem rendelke
zik egy egész összevagdosásra szánt könyvtárral, akkor 
gyermeke nem kap „csillagos piros római ötöst” — mert 
ilyen is van!) A túlterheltséghez vezet a hangos olvasás 
követelménye akkor is, amikor már nem indokolt, sőt ká
ros, például a középiskolában. A túlterheltséghez vezet az 
öncélú „technikai nevelés”, például amikor öntözőkannát 
készíttetnek a gyerekkel (rendes öntözőkannát, bádogból). 
A különféle „munkafüzetekről” és a „tesztomániáról” 
nem beszélek külön. Az innovációk minőségét gyakran a 
technikai segédeszközök mennyiségével mérik stb. A szte
reotípia bálványozása lehetetlenné teszi az alkotó peda
gógiát. Ennek különösen eklatáns példája, amikor a mar
xizmus alapjából „klasszikus tantárgyat” csinálnak.

Az említett deformációk oka az, hogy a gyakorló pe
dagógus „nem kíván felettébb bölcselkedni” ; kényelme
sebb a sztereotip munka, mint az alkotó hozzáállás.

A „szürkeség erényének” másik — szemre ellentétes
— változata az ún. pedagógiai progresszivizmus kritikát- 
lan gyakorlása, noha az ilyen gyakorlat hívei rendszerint 
nem is tudják, hogy mit tesznek.43 A progresszivizmus

43 A progresszivizmus főbb képviselői az USÁ-ban C. F. Par
ker, W. Kilpatrick. Lényegét jól jellemzi a Dewey-féle 
pedocentrizmus. Ezt a koncepciót marxista szempontból 
már komoly bírálat érte. Gyakorlatunkban azonban él, de 
teljesen eltorzult, szűk látókörűen pragmatista szellemben. 
Nem árt hát tudatosítani. Csak ekkor bírálható.
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szerint a nevelés céljai relatívak és a személyi szabadság
ban kicsúcsosodó szociális fejlődést célozzák. A nevelés 
maga az élet, tehát a nevelés csupán a meglevő tapaszta
latok rekonstrukciója lehet. Ennek a koncepciónak a hívei 
minden problémát a „társult munkára”, az „Életre” akar
nak áthárítani. Az iskola így „mossa kezeit” ; az iskola és 
a gazdasági termelés kapcsolatában végtére is a gazdaság
ra kívánják átruházni az oktató-nevelő feladatok legna
gyobb részét. Ez a jelenség különösen az ún. szakirányú 
(hivatásirányú) nevelés-oktatás deformációiban figyel
hető meg. A pedagógus csak „szürke” félkésztermék-ké- 
szítő.

Nyomon követhetők a pedagógiai esszencializmus de
formált megnyilvánulásai is. Közismert, hogy ez az eljá
rás gyors sikert biztosít, de ez a siker később megbosz- 
szulja magát. A pedagógiai esszencializmussal jellemezhe
tő gyakorlat képtelen arra, hogy a tanulókat a flexibilis 
alkalmazkodásra és a kritikai elemzésre nevelje. Másrészt 
igen kedvez a „szürkeség erényét” valló pedagógusoknak: 
a „jó és megbízható pedagógus-szakember” kirakatmun
kája majdnem mindig az esszencializmus jegyében fo
lyik.44

A „szürkeség erénye” tehát a „felettébb ne bölcsel- 
kedjél” filozófiájából szűrődik le, de mindig a gyors és 
látványos sikerrel legitimálja magát. A gyors siker min
dig a vagy kvázineutrális vagy erősen-erőltetetten ideolo- 
gizált attitűd kialakítója. Mindkét attitűd a bürokratákat 
jellemzi. A bürokrata pedagógus a „középszerűséget 
erénnyé emeli”, nevelését a szakbarbárok nevelésében 
méri értékesnek.

A középszerűséget, a „szürkeség erényét” nem kell 
összekevernünk az alacsony szakképesítés fogalmával, de 
elegendő indokkal állíthatjuk, hogy a szakképesítés ala
csony szintje és a középszerűség között a pedagógiában 
meglehetősen nagy a korreláció. Ha ugyanis nem kielégítő 
az a tudásszint, amely egy meghatározott munkakör elvég

44 H. Morrison, R. Finney, W. Brickmann stb. szerint a ne
velés célja a tanulók egyedi szociális fegyelmezése a tradi
cionális módszerekkel, a tanterv szigorú betartásával, a 
tanár teljhatalmú irányításával. Vö.: Weber: Basic Philo- 
sophies of Education. New York, 1962.

67



zéséhez okvetlenül szükséges, akkor a középszerűség ked
vező táptalajra lel. A középszerűség ugyanis mindig fruszt
rált állapot. Erényt csinálni belőle védelmi mechanizmus. 
Gyakran megesik viszont, hogy az erény helyett a közép- 
szerűséget tudatos hiányként éli át az ember és ennek 
súlyos szociális következményei vannak.45 A bizonytalan 
ember könnyen lesz a formabálványozás áldozata, köny- 
nyen befolyásolható és kevésbé vitaképes. Ilyen minőség
gel kevésbé képes az önigazgatás gyakorlására, arról pedig 
szó sem lehet, hogy az önigazgatás továbbfejlesztésében 
részt vállalhasson. Nem véletlen tehát az a törekvés, hogy 
pedagógusainkat — kivétel nélkül — egyetemi szinten 
képezzük. Nem vagyunk eléggé gazdagok ahhoz, hogy 
gyermekeink nevelését tessék-lássék módon végezzük, 
mert ezzel a szocialista önigazgatás jövőjét kérdőjelez
hetjük meg.

A szürkeség erénnyé emelését elősegíti a pedagógu
sok anyagi helyzetének kedvezőtlen alakulása és az isko
lák felszerelése sem mindig kielégítő.

A szürkeség erénye a pedagógia bürokratizálódásának 
eszköze, de eredménye is. „Tekintve hogy a bürokrácia 
saját »formális céljait« tartalomként veszi, így mindenütt 
összeütközésbe kerül a »valódi célokkal« . . .  A bürokrá
cia olyan kör, amelyből senki sem tud kiugrani. Hierar
chiája a tudás hierarchiája. A csúcs betekintést enged 
az alacsonyabb köröknek az egyedibe, míg az alacso
nyabb körök úgy hiszik, hogy a csúcsnak betekintése van 
az általánosba, s így felváltva tévednek. . .  Ezért tudásá
nak elve a tekintély és erkölcse a tekintély istenítése. . .  
A valódi tudás tartalomnélkülinek tűnik számára, mint 
ahogy az élet is holtnak tűnik neki, hisz számára az elkép
zelt (imaginárius) tudás és imaginárius élet képezi a lé

45 A vajdasági kulturális gyakorlat és művelődéspolitika fej
lődését vizsgáló tudományos kutatási projektum keretében 
kb. 140 munkaszervezet kb. 3500 dolgozójának véleményét 
kértük ki. Megállapítást nyert, hogy a legelégedetlenebbek 
azok az emberek, akik nem a szakképesítésüknek megfelelő 
munkahelyen dolgoznak (vagy alacsonyabb, vagy magasabb 
a beosztásuk). A felmérés szerint eléggé nagy „kritikus 
tömeggel” van dolgunk. A kutatást a VKSZ TB Politikai 
Tanulmányi és Marxista Képzési Központja szervezésében 
végeztük 1976—1980 között.
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nyeget.”46 Ez a „csodálatos kör” az elidegenült pedagógia 
esetében így konkretizálható: Valaki vitázni akar egy 
problémáról, mert azt hiszi, hogy véleménye hozzásegíthet 
a helyes álláspont kialakításához. Ilyenkor vagy válasz
ra sem méltatják, vagy bebizonyítják neki, hogy nem ért 
a dologhoz. Ügy bizonyítják be, hogy eddig még ismeret
len adatokat tárnak eléje. Ezek az adatok eddig mindenki 
számára ismeretlenek voltak. Erre a vitázó elhallgat, mert 
belátja, hogy semmit sem tud. Ezek után arra szavaz, amit 
az információkkal rendelkező szerv javasol. Ne légy fe
lettébb bölcselkedő! Miért keresnél magadnak veszedel
met, vagy a legjobb esetben miért nevettetnéd ki magad? 
A valós életből most már imaginárius élet lesz. Az egészet 
nem lehet bírálni. Nem kutathatjuk azt, hogy miért szo
rít a cipő, hanem csak azt mondhatjuk, hogy az „én ci
pőm itt és itt szorít”. (Legfeljebb azt a választ kapjuk, 
hogy menjünk pedikűröshöz. Ilyen panaszra nem is lehet 
mást válaszolni.) Így marad meg a szürkeség erénye.

A szürkeség erénye ellen kétféleképpen harcolha
tunk. Egyrészt a korszerű pedagógia immanens törvény- 
szerűségei megkövetelik az információk állandó vissza
csatolását, méghozzá a gyakorlat minden szintjén. A ta
nár—diák interakciója megköveteli az információ tarto
mányok kimerítését, azaz a tanulás adott univerzumán be
lüli érvekkel való operáció nem támaszkodhat „végső so
ron” az adott univerzumon kívül eső érvekre, azaz a „Ma
giszter dixit” dogmatizmusára. Az ilyen praxis az egész 
oktató-nevelő folyamat felbomlását eredményezi. (Egé
szen durva példával élve ez azt jelentené, hogy nem ad
hatunk tanulóinknak olyan többszörös választás-típusú 
kérdést, ahol minden válaszalternatíva helytelen vagy 
„trükkös”. Milyen lenne az a tanítás, ahol arra a kérdés
re: „Melyik Jugoszlávia fővárosa?”, csakis ezek közül a 
lehetőségek közül választhatnánk: „New York, London, 
Moszkva”?)

Másrészt, a szürkeség erénye ellen az önigazgatás 
szerkezete ad objektív, elvi lehetőséget. Ezt a lehetőséget 
azonban tudatos akcióval realizálhatjuk; automatikusan 
nem biztosítja a pedagógia elidegenedés megszűnését.

46 K. Marx: Kritika Hegelove filozofije dríavnog prava. Sa- 
rajevo, 1960. 65—66.
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3. NEM TUDJÁK, DE TESZIK

„Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia ke
nyeret kér tőle, követ ád néki?”

(Máté, 7., 9.)

„A pokolba vezető út jó szándékokkal van kikövezve.”

(Közmondás)

A címszó Marxnak A tőkében használt híres mondá
sa. Arra utal, hogy az elidegenedés a magábanvalóság lét
módja, megszüntetése a tudatosodást feltételezi. Senki 
sem tudatosan elidegenedett, még a tőkés kizsákmányoló 
is arról van meggyőződve, hogy erkölcsösen, a dolgok ter
mészetes rendje szerint cselekszik. A forradalmi osztály- 
tudat feladata, hogy a felszín alatti elidegenedett lénye
get megmutatva a változtatás lehetőségeit tudományosan 
határozza meg. A pedagógiai gyakorlat bírálata ennek a 
meggondolásnak a jegyében lesz forradalmi, s még akkor 
is hasznos, ha közvetlen, kész javaslatokat nem is ad. 
(Igen gyakran nem is adhat, mert a felismerés nem kö
veteli meg és nem is szükségli a kidolgozott változtatási 
javaslatokat. Ez rendszerint hosszadalmas közös munka 
eredménye. Lényeges, hogy a bírálat ne az abszolút taga
dás, hanem a lehetőségfeltárás szintjén mozogjon.)

A nem tudják, de teszik elidegenedett gyakorlata a 
pedagógiában azt jelenti, hogy a pedagógiai objektum
nak tételezett gyermek (nevelt) áruként szerepel, eldolo- 
giasul. Ennek a gyakorlatnak egy-két példáját említem 
meg.

Ahogy növekszik az ember hatalma a természet fe
lett, úgy gabalyodik bele a társadalmi determinizmus 
egyre bonyolultabb szövevényébe. Minél inkább egysí- 
kúbb, csupán a civilizációs momentumokra, szükségszerű 
funkcionális technikai fogásokra korlátozott az ember 
élettevékenysége, annál inkább irracionális lesz, noha an
nál inkább racionalizálódnak a birtoklásbiztosítás eszkö
zei, eljárásai. Ebből nem következik a mai szocialista ön
igazgatás kivitelezhetetlensége. „A régi utópista szocialis
ták úgy képzelték, hogy a szocializmust fel lehet építeni
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más emberekkel, hogy előbb derék, minden tekintetben 
kifogástalan, nagyon jól képzett embereket nevelnek és 
ezekből fogják felépíteni a szocializmust. Mi mindig ne
vettünk ezen, és azt mondtuk, hogy ez bábjáték, ez a 
finnyás kisasszonyok pepecselése a szocializmussal, nem 
pedig komoly politika. Mi a szocializmust abból az em
beranyagból akarjuk felépíteni, amelyet a kapitalizmus 
nevelt, amelyet a kapitalizmus megrontott, elzüllesztett, 
de amelyet meg is edzett a harcra . . .  S ha önök nem épí
tik fel a kommunista társadalmat ebből az anyagból, ak
kor üres szájhősök, fecsegők.”47

A korszerű emberek deformációja a birtoklás fetisizá- 
lása. A birtoklás a domináció szinonimája; ha az ember 
nem birtokol, akkor nem is ember, hanem manipulált esz
köz. Ám a birtoklás fogalma marxista értelemben a kö
zösségi birtoklást jelenti, azt az autonómiát, amelyben a 
szabadon társult személyiségek „racionálisan rendezett 
anyagcseréje” folyik. A birtoklás így az önigazgatással — 
önbirtoklással, önuralommal azonos. A fetisizált birtok
lás mindig partikuláris, emiatt mindig a másik ember ma
nipulációját feltételezi. Ennek a manipulációnak a tudás 
az egyik legfontosabb eszköze. A tudás az elidegenedett 
embernek csak olyan eszköz, amely lehetőséget ad neki, 
hogy jómaga értékesebb áruként jelenjék meg a piacon. 
A tudás használati értéke így abban merül ki, hogy más 
használati értékek közvetítője. Csak azért kell, hogy se
gítségével más értékekhez jussunk, tehát lényegében a 
tudás használati értéke a csereértéke. Magábanvalósága az 
elidegenedett embernek nem érték. Magát a tudást nem 
becsüli. De például szereti a csokoládét, a hatalmat, az 
utazást, a jó bort stb. Ha ezek megszerzését a tudás le
hetővé teszi, akkor számára a tudás érték; csereértéke 
miatti érték.

A szigorúan funkcionálisnak értékelt tudás természe
tesen abban a formában lesz érték, amely a leggyorsabban 
biztosítja a valóban áhított értékek megszerzését. Ha pél
dául a tekintély megszerzéséhez zene kell, akkor csak a 
zene lesz az érték, minden más értelmetlenségnek minő
sül. Ha a futballozni tudás a siker feltétele, akkor min

47 Lenin Müvei. Budapest, 1953. 29. kötet. 56—57.
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den más esztelenség. Az elidegenedés itt nem csupán a 
kizárólagos szelektálásban nyilvánul meg. Hiszen az ilyen 
kizárólagosan szelektáló emberek ugyanakkor remekül 
megértik egymást. Nem ritkaság, hogy a kiváló futballis
ta (akinek a zenéről és a fizikáról halvány fogalma sincs) 
igen jó ismeretséget tart fenn a zongoraművésszel (aki 
viszont nem tudja, hogy mi a különbség a kezdővonal és 
az alapvonal között), mindketten a mérnökkel, az orvos
sal, ezekkel együtt a pedagógussal, politikussal, színésszel 
stb., akik mind, mind saját „körük” kiválóságai, de egy
más tevékenységét nem is ismerik, de nem is becsülik. Az 
elidegenedés lényege itt abban van, hogy az ilyen embe
rek a társadalmat csakis és kizárólag stratifikációs diffe
renciálódásnak és nem osztálytagozódásnak tekintik. Emi
att mindig konzervatívak. Mindig hajlamosak arra, hogy 
teljes erőbevetéssel fáradozzanak az „adott rend” extra
polációján, az adott minőség kiteljesítésén. Ezért mindig 
lelkes hívei annak a filozófiának, amely egyrészt a dog
mákra támaszkodik, másrészt a jövendőt erkölcsi kódex 
formájában, soha el nem érhető tökéletességként festik 
meg. Ezt a típust jól jellemzi Nietzsche: „Minden mo
dern filozofálás politikai és rendőri; kormányok, egyhá
zak, akadémiák, az emberek erkölcsei és gyávasága miatt 
tudós látszatra korlátozott; megmarad a sóhaj mellett: 
»bárcsak«, vagy pedig ennél a felismerésnél: »volt egy
szer«.48 Nem tudják, hogy ezzel az adott rendszert stabi
lizálják, de teszik. Meg vannak győződve, hogy gyerme
keiknek valóban kenyeret adnak, noha azért nyújtanak 
mégis követ, mert cselekedeteik nem nyitják, hanem be
zárják az alkató lehetőségeket. Egyébként is: „Az alko
tó mindig hátrányban volt azzal szemben, aki csak nézte 
s maga nem fogott munkába; ahogy a politikai kibic min
dig okosabb, mint a kormányzó államférfiú.”49

Az ilyen attitűdöt erőteljesen elősegíti a korszerű 
tudás felhalmozódás exponenciális görbével illusztrálható 
kirobbanása. „A tudomány korszakában a tudásanyag 
minden nemzedékkel megkétszereződik, vagy még gyor

48 Friedrich Nitzsche: Korszerűtlen elmélkedések. Wien. 1921. 
51.

49 Uo. (Von Nutzen und Nachteil dér Historie für das Leben)
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sabban is. Ezért viszonylag könnyen eljuthat addig a pon
tig, amikor a további fejlődést a tudás átszármaztatásá
ban beálló nehézségek gátolják. Viszonylag gyorsan bekö
vetkezhet az a helyzet, hogy egy doktori cím megszerzé
séhez negyven vagy ötven év szükséges. Ebben az esetben 
megtörténhet, hogy nem marad elég energia vagy idő a to
vábbi kutatásokra.”50 Ügy rémlik tehát, hogy ez a trend 
nem tesz lehetővé semmi egyebet, mint azt, hogy az értel
mi erők összefüggést keressenek a tények között, hogy ki
kutassák a legracionálisabb és célravezetőbb eljárásokat a 
minél előbbi hatalomra jutás, illetve a pozíciótartás érde
kében. Mindaddig, amíg az emberek „önmagukat áruik
ban ismerik fel”, szükségszerűen bekövetkezik az a hely
zet, hogy az exponenciális tudásfelhalmozódás tényével, 
valamint a szakosítás tényével, az egyre finomodó társa
dalmi rétegeződés tényével mint a pozíciótartás eszközei
vel spekulálnak. Nem tudják, de teszik; a faktográfia 
uralma lehetetlenné teszi az alkotó szellemű ifjú nemze
dékek affirmálódását. Ma még mindig megszokott dolog, 
hogy a tanuló nem azt tanulja meg, hogy hogyan használ
hatja a katalógusokat, hol, mikor és kitől szerezhet be 
megfelelő információkat. Nem azt tanulja meg, hogy mi
ként kell elemezni, összehasonlítani. Helyette enciklopé
dikus tényanyagot tanul, a modern problémákat nem is
meri, sztereotip eljárások útvesztőiben mozog. Világos, 
hogy az ilyen képzettségű ifjú ember csak másodlagos 
szerepet kaphat a társadalmi munkamegosztás szerkeze
tében, és ha „kimegy az életbe”, akkor csak azok igazát 
erősíti, akik azt mondják: „Lám, ez is példája annak, hogy 
nem az elmélet, hanem a rutin, a gyakorlat a fontos.” 
Ebből következik az a hamis felfogás, amely a tudományt 
steril és használhatatlan tevékenységnek minősíti és a 
moliére-i szakácsnő szerepét az önigazgatás nevében 
játssza el vele szemben. Ugyanakkor a technobürokrata 
struktúráknak kiválóan megfelel ez a helyzet. Így senki 
sem veszélyezteti őket. A kellő szintű tudással nem ren
delkező ember veszélytelen, mert már a pedagógiai pia
con is „skartáruként” jelent meg, s áron alul adják-ve-

50Kenneth E. Boulding: Az egyetemes ész specialistája. Gle- 
dišta, Beograd, 1969, 3. sz. 385. Szerbhorvátul.
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szik a gazdasági életben is. Nem veszélyezteti „feljebb
valóit”, mert keveset tud. De ha esetleg többet is tud, 
mint azok, akkor sincs baj; az általános beállítás a „gya
korlatnak” kedvez.

Nem tudják, de teszik. Az iskola — általában a peda
gógiai gyakorlat — fejlesztésének elhanyagolása a techno- 
bürokrata mentalitás melegágya. Ha a tanuló képtelen a 
bírálatra, akkor képtelen az önigazgatásra is; vagy az ir
racionális lázadás útját, vagy a „csendes beépülés” op
portunizmusát választja. Mindkét esetben megszűnik az 
alkotó kritika lehetősége. A múlt és a jelen eredményei 
egész hatalmasságukban tornyosulnak a kritikára képte
len — §s ezért tekintély tisztelő, dogmatizmusra hajlamos
— ember fölé. Ha nem rendelkezünk valódi történelmi is
meretekkel, akkor a történelem nem a dialektika, hanem 
a metafizikai akkumuláció palástjában jelenik meg. Vi
szont: „ . . . .  a tö rtje im e t csak erős egyéniségek bírják el, 
a gyengéket teljesen elmosódottakká teszi. Ez azért van, 
mert megzavarja az érzést és az érzelmet, ahol azok nem 
elég erősek arra, hogy a múltat magukon mérjék. Aki nem 
mer többé önmagában bízni, hanem önkénytelenül a tör
ténelmet kérdi meg érzése felől: »hogyan érezzek itt«, az 
hovatovább félénkségből színésszé lesz, s szerepet, sőt leg
többször több szerepet játszik és ezért mindegyiket olyan 
rosszul és alaposan játssza!. . .  A régészeti történelem ma
ga elfajul abban a pillanatban, amelyben a jelennek friss 
élete többé nem önt bele életet és jellemet. Most kiszá
rad a kegyelet, a tudákos megszokás fennmarad nála nél
kül, s önzőn — önmagának tetszelgőn forog a saját közép
pontja körü l.. . Éppen csak az élet megóvásához ért, nem 
fakasztásához . . .  Itt válik világossá, hogy a múlt monu
mentális régészeti vizsgálatai mellett nemegyszer meny
nyire szüksége van az embernek egy harmadik módra: a 
kritikaira, éspedig erre is megint az élet szolgálatában”.51

A faktográfiára alapozó pedagógia éppen ezért teszi 
lehetetlenné a „harmadik lehetőséget”, mert a faktográfia 
a történelmet fenyegető adathalmaznak tünteti fel. Ez 
a praxis már az általános iskola első osztályában meg
kezdődik. Ha egy tantárgyat évente heti két órával taní-

51 F. Nietzsche: i. m.
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tünk, akkor a további oktatási alaphoz elegendő, ha a 
gyermek 200 információegységet sajátít el. Sajnos, sok
szor 1500 egységet követelnek tőle. Ez a megállapítás a 
Szerb Szocialista Köztársaság Tanügyi Tanácsának 1969. 
március 26-i ülésén hangzott el. Ma, 1980-ban a helyzet 
ugyanez.

Ezzel tulajdonképpen kiléptünk a szigorúan vett 
szakproblematika kereteiből. A pedagógiai faktográfia 
így ideológiai probléma lesz, mert innovációképtelenség
hez vezet. Az a társadalom, amelyik nem képes önmagát 
felülmúlni, előbb-utóbb kitermeli saját forradalmi meg
szűnését. Ez a társadalmi törvény azonban a szocializ
musra vonatkoztatva azt jelenti, hogy a szocializmust 
azért nem lehet „kiépíteni”, mert csupán „átmeneti idő
szak” a kapitalizmusból a kommunizmusba. Nos, ha ez az 
átmeneti időszak nem képes önmagát felülmúlni, akkor 
forradalmi megszűnése sem lehetséges. Illetve, ebben az 
esetben egy elméleti dilemma jelentkezik: vagy nem ér
vényes a társadalmi fejlődés törvényszerűsége, vagy az 
adott társadalmi szerkezet nem szocialista. A harmadik le
hetőség képezi a helyes utat; a szocializmus sohasem egye
nes vonalú, sohasem törésmentes fejlődés. Így nem mentes 
az említett deformációtól sem. Fennáll az a veszély, hogy 
önmaga eredményeinek nagyságától visszahőkölve a szo
cialista fejlődés lelassulhat. Ez a veszély mindig objektív. 
Emiatt mindig a szubjektív erők szervezett harcát kell 
ellene fordítani.

Az eddigi eredmények biztatóak. A Jugoszláv Kommu
nista Szövetség kilencedik kongresszusán hangzottak el 
ezek a szavak: „A Kommunista Szövetség egy olyan köz
oktatási és nevelési rendszer kialakításáért küzd, amely az 
állandó és egységes közoktatás és önművelés elvein alap
szik . . .  A Kommunista Szövetség hangsúlyozza, hogy 
szorosabb kapcsolatokat és nagyobb összhangot kell te
remteni a középfokú oktatás és az új társadalmi szükség
letek, a tudomány, a technika és a technológia fejlődése, 
valamint az embernek az önigazgatási rendszerben elfoglalt 
helye között. A tudomány, a technika és a technológia 
egyre gyorsabb ütemű fejlődése magasabb fokú általános 
oktatást ugyanakkor azonban szakosítást és rugalmasabb

75



átképzést követel meg.”52 Az elmúlt tíz esztendő (és köz
ben még két kongresszus) igazolta ennek az irányvételnek 
a helyességét. Valójában itt a fetisizált történelem elleni 
energikus fellépésről van szó éppen az ember történelmi 
felszabadulásának érdekében. Ugyanis a rugalmas átkép
zés, a szakosítás és a magasabb fokú általános oktatás kö
vetelménye egyszerűen a régi iskolarendszer radikális 
megváltoztatását követeli. Ezzel a „nem tudják, de teszik” 
visszájára fordult: „tudják és teszik” lett belőle, noha a 
tudják és teszik kitétele sohasem jelenti a kockázat nél
küli biztonságot. Pedagógiánk elidegenedett fejlődése nem 
szűnt meg, de transzformálódik. Ennek a transzformáció
nak egyes jellegzetességei pedagógián belüliek, másik 
jellegzetességei azonban pedagógián kívüliek. A pedagó
giai erőfeszítések sikere sokban attól függ, tudják és te- 
szik-e társadalmunk építői, hogy a nevelők és a nevelői 
tevékenység csak akkor végezhetik eredményesebben fel
adatukat, ha a társadalomban az eddiginél jobb helyet 
foglalnak el.

A körülmények és az ember kölcsönös megváltozta
tásának dialektikája — az a probléma, amely a marxi
3. Feuerbach-tézisben tömören megfogalmazott — a pe
dagógia egész objektivációrendszerében a csere kategóri
ájának segítségével nyer elidegenedésellenes kiélezettsé- 
get. Az elidegenedés következtében a cseréhez — mint 
ontológiai folyamathoz — elengedhetetlenül hozzátartozó 
ekvivalencia a cserében résztvevők elvont-általános ki- 
egyenlítésében jut kifejezésre. Ezt az egyenlősdit ontoló
giai szükségszerűségként éljük át. „A jog természete sze
rint csak egyenlő mérce alkalmazásában állhat; de az 
egyenlőtlen egyének (és ezek nem volnának különböző 
egyének, ha egyenlőtlenek nem volnának) csak akkor 
mérhetők egyenlő mércével, ha egyenlő szempont alá 
hozzuk, csak egy meghatározott oldalról ragadjuk meg 
őket, pl. az adott esetben csak mint munkásokat tekint
jük őket; és semmi többet nem látunk bennük; minden 
mást figyelmen kívül hagyunk.”53 Ez a szükségszerűség

52 Fórum, Újvidék, 1969. 357—359.
53 K. Marx: A gothai program kritikája. MEVM. 3. kötet. Bu

dapest, 1977. 168—170.

76



egyrészt lehetővé teszi, hogy a szocializmusban a munka 
szerinti díjazás gyakorlatát fejlesszük ki, másrészt a pe
dagógián belül — akárcsak általános etikai vonatkozás
ban — egy egész sor problémát nyit meg, melyek megol
dása döntően befolyásolja a pedagógia felszabadító lehe
tőségeit.

Ha ezt az elvet mereven alkalmazzuk, a nevelési-ok- 
tatási folyamat résztvevőit csak munkásoknak tekintjük 
és „minden mást figyelmen kívül hagyunk”, akkor olyan 
kényszerű azonosítást hajtunk végbe, melynek következ
tében a pedagógia tisztán kereskedelmi tranzakciónak mi
nősül. A munka értékét így szükségszerűen a társadalmi 
reprodukcióhoz szükséges munkaidő átlagának személy
telen kritériumával kell mérnünk. Ez a követelmény vi
szont arra kényszeríti, hogy ne vegyük tekintetbe az 
egyéni különbségeket, pedig pedagógiai szempontból ép
pen ezek a legfontosabbak. Egy olyan törvényszerűség 
tehát, amely a társadalom gazdasági szférájában elsőran
gú jelentőségű, a pedagógiában — mint egy különös lét
szférában — nem érvényesíthető áttételezés nélkül, mert 
ha ezt kíséreljük meg, akkor összeütközésbe kerül magá
nak a pedagógiának mint objektivációszférának struktu
rális és funkcionális törvényszerűségeivel. A pedagógiá
nak ugyanis alapvető célja, hogy a neveltek erőkifejtését, 
érdeklődését, egyéniségüknek minden sajátosságát ma
gukhoz az egyéniségekhez mérten bontakoztassa ki. Ha 
nem ezt tesszük, a pedagógia olyan uniformizáló „drill” 
lesz, amely a totális ember helyett egydimenziós embe
reket — szerepkörökben, méghozzá szigorúan megszabott 
szerepkörökben affirmálódó eszköz-embereket — „produ
kál”. Így eleve célt téveszt, mert a „sokoldalúan fejlett 
személyiség” értékeszményét teljességében feladja. A 
„sokoldalúan fejlett személyiség” a szocialista pedagógiá- 
ben megszabott ismeretek, kiészségek, szokások stb. kiala- 
fejezett töléletesség”; ezt az ideált a szocialista pedagógia 
csupán „energikus elvként” használhatja. Viszont abban 
az esetben, ha az értékelés mércéje egyedül a „munkás 
szerepköre”, akkor ez az érték már eleve lehetetlen. Eb
ben az esetben a pedagógia csak a „Humán investment”, 
a „Humán relations” modalitása. A közvetlen következ
mény pedig az áruként tételezett objektum—objektum

77



viszonyulás. Ha a pedagógus csupán „tanügyi munkás
ként” mérettetik, akkor tevékenységét csak formális-kö- 
vetkezményszerű oldaláról vizsgálhatjuk. Nem áll mó
dunkban, hogy cselekedeteinek motívumait erkölcsi kri
tériumokkal mérjük. Pontosabban: nem követelhető meg 
senkitől sem, hogy humánus motívumok vezéreljék, hogy 
tevékenységének eredményét annak humánus indítékai
val minősítsük, ha minden más viszonylatában csak mun
kásként legitimáljuk. A munkás fogalma ugyanis — a 
csere feltételeként szereplő „átlagmunkaidő” kritériumá
nak alapján — olyan birtokos, aki azt adja el, amivel 
rendelkezik: „munkaerő-áruját”. Ennek a munkaerő-áru- 
nak lényegét az képezi, hogy használati értéket tud lét
rehozni. Adott esetben ez a használati érték a törvény
ben megszabott ismeretek, készségek, szokások stb. kiala
kítása, ismét szigorúan megszabott módon és körülmé
nyek közepette. A jogilag megszabott normák azonban — 
természetüknél fogva — csupán formális követelmények 
és formális eredményeikben vizsgálhatók. Emiatt a peda
gógus humanizmusa vagy ahumanizmusa „megfoghatat
lan” marad; díjazáskor nem számíthat értékelhető tétel
nek. Ugyanez történik a csereviszony másik résztvevője
— a nevelt — esetében, mert formálisan tekintve az is 
„munkás”, noha egyidejűleg „nyersanyag” is, „potenci
álisan használható érték” is, meg „munkás is, aki önmaga 
munkaerő-áruját a pedagógustól (ebben az esetben a „mun
káltatótól”) kapott munkaeszközök (az oktató-nevelő ha
tás) segítségével saját magának mint „nyersanyagnak” 
kiképzésére, használható árutestté alakítására használja 
fel.

A pedagógián belüli áruviszony tételezése így az em
bert sohasem célnak, hanem mindig eszköznek minősíti; 
a következményeket nem kell részleteznünk.

Emiatt az elidegenedés felszámolása a szocialista 
önigazgatású társadalomban a pedagógia szféráján belül 
feltételezi, hogy a nevelési-oktatási folyamat résztvevői 
közt ne az áruviszony uralkodjék. Már utaltunk arra, 
hogy a korszerű pedagógia létkérdése, hogy árucsereként 
vagy etikai viszonyként konstituálódik-e. Eközben azt 
emeltük ki, hogy a korszerű pedagógia vagy etikai viszo
nyulás, vagy nem létezik. Ha a pedagógia lényegében
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erkölcsi tevékenység, akkor két dolgot kell tisztázni: azt, 
hogy mi az erkölcs, és azt, hogy milyen társadalmi felté
telek biztosítják az erkölcs humánus megnyilvánulását.

„Az erkölcs viszony, méghozzá az egyes ember gya
korlati viszonya a) osztálya, rétege, b) társadalma, c) az 
emberiség fejlődési perspektíváinak érdekeihez és ezen 
érdekek teremtette szokások és követelmények összessé
géhez.”54 „A cselekvés erkölcsi tartalma több — bár egy
máshoz kapcsolódó — tényező függvénye. Ezek: a parti
kuláris motivációkon való felülemelkedés, azoknak a cé
loknak, tartalmaknak (értékeknek) a kiválasztása, me
lyekhez partikularitásomból felemelkedem, az adott kö
rülményekhez való felemelkedés állhatatossága, végül e 
követelmények alkalmazási képessége a konkrét, egyes 
esetben, az egyedi szituációban, egyedi konfliktusban”.55

Az elmondottakból világosan látszik, hogy az ilyen 
viszonyulást nem lehet humánusnak tekinteni, ha alap
indítéka az eszközlét és célja (értékideálja) a tőkeviszony
ben kifejeződő birtoklás. A csere erkölcsi tartalma tehát 
csak akkor lehet humánus, ha a csere résztvevőit (az er
kölcsi szubjektumokat) nem szerephordozóként, hanem 
„szubjektív totalitásként” tekintjük. Ez pedig nem szub
jektív indíttatás kérdése, hanem egyedül akkor alakul
hat ki, ha objektív társadalmi szükségszerűségként éljük 
át. Az erkölcs humánus dominációja, azaz az erkölcsként 
konstituálódó pedagógia a megváltoztatott társadalmi 
szerkezettől függ.

Így a pedagógia elidegenedésének megszűnése össz
társadalmi fejlődésünk függvénye: „Ezekből a társadal
mi és politikai viszonyokból elkerülhetetlenül és fokoza
tosan új humánus vonásokkal gazdagodik az emberek kö
zötti viszony is. A gyár, a szövetkezet, a kommuna, az is
kola, a társadalmi szervezetek, valamint a család új alap
vető társadalmi szerepe abban áll, hogy az őszinteség, bi
zalom, emberszeretet, megértés, türelem, kölcsönös 
együttműködés és támogatás, egyszóval az emberi rokon- 
szenv és barátság viszonyát fejlessze ki. Ebben a szellem-

54 Heller Ágnes: A szándéktól a következményig. Budapest, 
1970. 66.

55 Heller Ágnes: A mindennapi élet. Budapest, 1970. 107.
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ben és ilyen módon kell a szocialista körülmények között 
egyre inkább kibontakoztatni a véleményharcot, bírála
tot, a politikai tevékenység módszereit stb:”56

56 A Jugoszláv Kommunista Szövetség programja. Harmadik 
magyar nyelvű kiadás. Űjvidék, 1977. 151—154. és 256.
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V. A NYELV ÉS AZ ÉRTÉKEK

1. A NYELV ÉS AZ ÖNLEGYŐZÉS ÜTVESZTÖI

Minden emberközösség hasonló gyakorlattal — meg
változtatva — ismeri meg a világot, önmagát és alakítja 
ki kooperációs rendszereit. A kommunikáció mai legfon
tosabb eszköze és eredménye a nyelv. A nyelv fejlődése 
mutatja meg az emberi gyakorlat totalitásának fejlettségi 
szintjét. Ezért a nyelv egyidejűleg munkaeszköz, a tár
sadalmi kapcsolatok kifejezője, a tudat megnyilatkozása 
és az egyetemes viszonyulás jellemzője. Ugyanekkor 
eredmény is: kifejezi az eddigi fejlődés oksági meghatá
rozottságát, de mindig általánosítva, mindig a jövő lehe
tőségeit is előrevetítve. A nyelv általánossága kétélű 
fegyver. Egyrészt lehetetlenné teszi a teljesen szubjektív 
tartalmak közreadását, emiatt többé-kevésbé egysíkúsít. 
Amikor azt mondom: „fáj”, „édesanyám” stb., akkor so
hasem fejezhetem ki mindazt a szubjektív gazdagságot, 
ami a nyelv szimbólumában egyszerűen elveszik. Ugyan
akkor a nyelvnek ez a tulajdonsága előny: a pedagógiát 
teszi lehetővé. Igaz, elsősorban racionális ismeretközlés
sel, de arra is képes — a művészet szintjén —, hogy in- 
terszubjektív módon fejezze ki azt, ami teljes-tökéletesen 
egyedi. Éppen ezt az egyedit közreadva lesz a nyelv — 
expresszív, illetve kifejező — funkciója révén nemcsak 
a fogalmak, de az érzelmek hordozója is.

Minél bonyolultabb a praxis, annál bonyolultabb a 
nyelv. A különböző nyelvű kulturális örökség az általá
nos-egyetemes emberi tudás sokoldalú gazdagságának bi
zonyítéka. A mai ember a kultúrák különböző, sajátos 
nyelvi vetületeiben már nem a bibliai Bábel átkát, ha
nem a tudás sokrétűségének, tartalmi és formagazdagsá
gának biztosítékát látja.

Csak a naiv emberek állítják, hogy a nyelv szerke
zete tökéletesen fejezi ki a világ szerkezetét, vagyis azt, 
hogy a világ éppen olyan, mint amilyennek anyanyelvűn
kön kifejezzük. Az életmódtól, a társadalmi termelés rend
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szerétől, a kulturális és egyéb hagyományok különböző
ségétől függően a nyelvek is különbözőképpen fejezik ki 
a valóság emberi felfogását. Csak ebben az egészen álta
lános értelemben van igaza Wittensteinnek, amikor azt 
mondja, hogy a nyelv határai a világ határai; igen, az 
emberileg megváltoztatva megismert világ határai. De 
éppen ez a határokat szabó nyelv bizonyítja, hogy a vi
lág több, mint a nyelvvel kifejezett valóság, hogy a va
lóság végtelen.

Mindez nem jelenti, hogy minden nyelv mást és mást 
fejez ki, hogy annyi világ van, ahány nyelv, hogy a nyelv 
szerkezete puszta konvenció és emiatt az objektív való
ság megismerhetetlen. Csak arra utalunk, hogy a nyelv 
nem szolgai visszatükröződése a valóságnak, hanem a 
„számunkra való” világ megalkotója. A társadalmi gya- 
gorlat eredményei — bármilyen nyelven fejezzük is ki
— azt bizonyítják, hogy megismerésünk — tehát nyel
vünk is — megközelítően pontosan jelöli a valóságot. De 
tévedéseink arról tesznek bizonyosságot, hogy fejlődés
képesek vagyunk, hogy az „objektum—szubjektum” vi
szonyként felfogott praxis elvben sohasem befejezett, 
hogy „nincs vége a világnak” — mindaddig nincs, amíg 
a nyelv kifejezheti, hogy az anyag és az energia örök, 
csak tartalmának strukturális-formális variációi temporá- 
lisak.

Eszerint a nyelvi struktúrák különbözőségei, sajátos
ságai pozitív értéknek tekinthetők. Előfordulhat például, 
hogy nyelvünkből hiányoznak olyan fogalmák, olyan is
meretek, amelyek a másik nyelvben megtalálhatók. A 
szavak pusztán kognitív (értelmi-gondolati) jelentése az 
adott nyelvrendszerbeli értékkel sohasem azonos. Ezért 
minden nyelv külön érték, s a fejlődő társadalmak szem
pontjából a többnyelvű ismeretszerzés óriási előny, míg 
az ismeretszerzés egy nyelvre redukálódása nem a tár
sadalom monolitabb voltát, hanem a szellemi bezárkózást 
eredményezi. (Ilyen szempontból objektíve kedvező jel, 
ha egy nyelvben sok új — még ha más nyelvekből át
vett — kifejezés is jelenik meg. Más kérdés, hogy ezeket 
az átvett kifejezéseket mennyire tudjuk — és mennyire 
kell — megfelelő anyanyelvi szavakkal helyettesíteni.
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Senki sem az anyatejjel szopja magába az illető nyelv 
ismeretét. A nyelv szavainak, szerkezetének teljes jelen
tését tanulással, a nyelv életének sokoldalú megismeré
sével alakíthatjuk ki. Pedagógia nélkül nincs nyelv. Csak 
akkor tudjuk a nyelv értékeit más nyelvközösségekkel 
közölni, csak akkor tudjuk más nép nyelvének értékeit 
átvenni-hasznosítani, ha a nyelv pedagógiája először gaz
dag anyanyelvi alapot biztosít. Senki sem építhet szilárd 
épületet az ingoványra. Ha az anyanyelvi alap bizonyta
lan, akkor pragmatikus meggondolásokból építhetünk egy 
másik, sőt egy harmadik nyelvet is, használni is fogjuk 
ezeket, de csak egy igen felszínes módon. Lelkileg szegé
nyek maradunk, mert minden nyelv rejtett értékei szá
munkra mindig hozzáférhetetlenek maradnak. Példa erre 
az olyan ember, aki mindenütt tud kérni egy pohár vi
zet, akit „nem lehet eladni”, de akinek érdeklődése csak 
a felszínen mozog, aki számára a nyelv szépségeiről mon
dottak csak üres fecsegésnek számítanak. Ez az utilita- 
rizmus hatékonyságáért fizetett kulturális nyomor.

Olyan társadalomban élünk, ahol a különböző nyel
veken beszélő emberek különböző magvakból fakadt gon
dolatai és munkája egymás megértésére és segítségére 
utal bennünket a közös, általános humánus eszmék va
lóra váltása érdekében. Ilyen körülmények között a ma
gyarság, szerbség stb. hangoztatása akkor teljesen feles
leges és értelmetlen, ha csupán a legegyszerűbb érteke
zés eszközének tekintjük a nyelvet. A puszta kooperáció 
bármely jelrendszerrel helyettesíthető-kivitelezhető. Ha a 
nyelv pusztán a megértés eszköze lenne, ha mélyrétegei 
nem a kultúra és a humánum legfontosabb értékeinek 
tárháza lennének, akkor az lenne a legegyszerűbb, hogy 
minden rendű és rangú embert egy általános — mester
séges — nyelvre tanítanánk meg és minden probléma egy 
csapásra megoldódna. De nem így van. Ezért vív ki ma
gának nehezen valamilyen komolyabb elismerést az esz
perantó, noha vitathatatlan, hogy pragmatikus előnyei 
óriásiak.

Az anyanyelv szavainak jelentését kezdetben közvet
len úton sajátítjuk el, oly módon, hogy a mondatokat az 
adott perceptív szituációval hozzuk kapcsolatba. Rámu
tatunk a házra és azt mondjuk: „Ez a ház!” A hétköznapi
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nyelv sohasem tud felemelkedni — noha tökéletesedik — 
a jelentés teljességének kifejezéséhez. Ezt csak az okta- 
tás-nevelés rendszere és az önművelés állandó gyakorlata 
valósíthatja meg. Ebből kifolyólag állítható, hogy ha csak 
azon a nyelvismereti szinten maradunk, amely lehetővé 
teszi ugyan a felszínes ismeretközlést, de az anyanyelv 
mélyebb ismeretétől olyan messze van, mint Makó Jeru
zsálemtől, akkor az ilyen kezdetleges nyelvkincsre és ér
tékismeretre alapozott nemzetiségvállalás — az, hogy ”én 
magyar vagyok” stb. — súlya nem sokat nyom a nemze
tek közötti kulturális örökségcsere, a kölcsönös megisme
résre alapozó tökéletesebb műveltség mérlegének serpe
nyőjében, sőt felesleges nacionalizmushoz, álmagyarko
dáshoz stb. vezet. Ezért joggal vallhatja magát magya- 
rabbnak az az idegen anyanyelvű ember, aki jobban is
meri a magyarság kulturális értékeit, s aki ezért jobban 
is becsüli azokat, mint a primitív anyanyelvű magyarnak 
született ember, akinek magyarkodása esetleg csak tradi
cionális, de mindenesetre irracionális. A magyar nyelv 
értékeit jól ismerő idegen jobban tudja a magyarság kul
turális értékeit saját nemzetének nyelvébe átültetni és 
fordítva, saját nemzetének kulturális értékeit jobban 
tudja a magyarság elé tárni, mint az a magyar, aki
nek magyarsága csak a név hangoztatásában me
rül ki, aki magyarán mondva csak azért magyar, 
mert magyarul eszik, alszik és szeretkezik. Ugyan
ez vonatkozik azokra is, akik — bár minden lehetőségük 
megvolna, sőt akiket még a körülmények is erre ösztökél
nek — valamilyen okból elzárkóznak a másik nép nyel
vének és életének megértésétől, illetve azokra, akik azt 
mondják, hogy minden jól van így, ahogy van, most meg
állhatunk, mert ,,itt van már a Kánaán”.

A „magyarnak lenni” feladata többnyelvű közössé
günkben az, hogy társadalmunk más anyanyelvű tömegei 
számára hozzáférhetőbbé tegyük mindazt a tudományos, 
érzelmi-erkölcsi és művészeti sajátos gazdagságot, amelyet 
a magyarság a maga módján szerzett és fejlesztett ki az 
emberiség nagy családjában. Feladatunk továbbá az, hogy 
átvegyük a más nyelveket beszélők, de azonos társadalmi 
közösséghez tartozók kultúrkincseit. Egyszóval, a nyelvek 
által közvetített értékek integrációjára vagyunk hivatottak.
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Ez olyan feladat, amely önlegyőzést, felelősségteljes mun
kát követel. A kölcsönös ismeretcsere, a közös alkotómunka 
tehát nem képzelhető el „egymás mellett éléssel”, hanem 
csupán az együttélésben.

A más nyelvű, velünk együtt élő közösségbe való be
kapcsolódás tökéletesíti az ember érzékszerveit, mert ké
pessé teszi a másik nyelv megértésére és beszélésére. De 
tökéletesíti a gondolatvilágot, az érzelmeket, az akaratot, 
a jellemet is. Az ember azért beszél, hogy munkája gyü
mölcsét másnak is átadja, hogy ezzel a másik ember íté
lőszéke elé álljon és megfordítva. Ezért a szó mindig fe
lelősség.

Minél nagyobb a kifejezés lehetősége, annál jobbak 
a fejlődés lehetőségei is. De ha az anyanyelv szerkeze
tének ismerete kezdetleges, akkor hiányos lesz a másik 
nyelv, a másik nép megismerése is. Az anyanyelv sze
génysége korlátozza a másik nyelv szellemének megérté
sét. A nyelvet a primitív gondolatok primitív eszközévé 
alacsonyítja. Ennek osztályjellegű vetülete világos. A „vi
lág proletárjai nem egyesülhetnek”, ha csak felszínesen 
ismerik meg egymást, egymás gondjait és kizsákmányolt- 
ságát, egymás forradalmi elképzeléseit stb.

Amikor valamilyen eszmei vagy egyéb egységről be
szélünk, akkor olyan általános keretre gondolunk, amely
ben a vélemények, nézetek — tehát a különböző nyelve
ken megismert dolgok sajátosságainak — összehasonlítá
sa, ellentmondásainak elemzése, érdekei sokféleségének 
összehangolása képezi a fejlődés mozgatórugóját. A ma
gyar anyanyelvről való lemondás, vagy az anyanyelv tár
sadalmi szerepének másodlagos voltát hangoztató (vagy 
hallgatólagosan végzett) törekvések valamilyen „általá
nos”, valamilyen „többség” (és ez a szó mindjárt a már 
régen elvetett „kisebbség” kifejezés jelentését asszociál
ja) kultúrájához való alkalmazkodás frázisának védőpaj
zsa mögött éppen azt a társadalmunk által sokszor külö
nös értékként hangoztatott (kiharcolt és óvott) törekvését 
szegényítik, gátolják, amely a különböző népek, nemze
tek és nemzetiségek, nyelvközösségek létezését nem a szo
cialista önigazgatású társadalom határkövének, de moz
gatóerejének tartja. A testvériség és egység eszméje az
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emberibb, szabadabb társadalom kialakításának vívmá
nya, de feltétele is, melyet állandóan erősítenünk kell.

A szabadabb társadalmi viszonyok nem azt követe
lik, hogy mondjunk le anyanyelvűnkről, illetve hogy 
anyanyelvűnk csupán a legfelületesebb hétköznapi érint
kezés eszköze legyen, hanem az elmélyültebb nyelvi fej
lődést szorgalmazzák. Az általános emberi kultúra kere
sése nem Madách Ádámját riasztó szürkére azonosított, 
csak egyformán gondolkodó, beszélő és szerető falansz
terét, vagy még a Nietzsche által is elítélt „azonos szür
ke embernullák gyülekezetét” teszi eszményképévé. Ha 
anyanyelvűnkről pusztán a pillanatnyi haszon miatt 
mondtunk le, ha a könyebbség végett hagyjuk el, akkor 
éppen úgy tévedünk, mint amikor anyanyelvűnkbe gu- 
bózunk be, a múlt romantikáját keressük elvesztve hol
napunkat. Aki például gyermekét már az általános iskola 
első osztályában arra kényszeríti, hogy idegen nyelven 
tanuljon, mondván, hogy a gyermek „azért úgyis ma
gyar marad”, az tudatosan fosztja meg gyermekét az 
anyanyelv tökéletesebb megismerése által nyújtott, sem
mivel sem pótolható lehetőségektől. Az ilyen gyermek az 
új nyelvet elsajátítva nem lesz képes az anyanyelv (pon
tosabban a számára már nem anyanyelv, hanem csupán 
az először megtanult nyelv) gazdagságának új nyelven (a 
még-nem-anyanyelven) való tolmácsolására, mert nincs 
kellő alapja. Az anyanyelv tanulása szükségszerűen oly 
nyelvtani kritériumokat alakít ki, melyeket később nagy
szerűen felhasználhatunk az idegen nyelv tanulásakor. A 
korszerű nyelvtudomány szerint az idegen nyelvek taní
tásának és tanulásának előfeltétele az anyanyelv alapos 
ismerte. Ha az anyanyelv tanítása-tanulása helytelen, 
korszerűtlen, nem megfelelő, akkor mindazoknál, akik 
ilyen hiányos alappal rendelkeznek, nehézségek állnak be 
a másik nyelv elsajátításának folyamatában. Az ilyen 
gyermek nem képes arra, hogy az új nyelv sajátos kin
cseit régi anyanyelvének kincseivel összehasonlítása. Az 
utóbbit nem ismeri, az előbbit még nem emésztette meg 
(s nem is fogja egyhamar megemészteni). Az ilyen nyelvi 
pragmatizmus (beszélj egy olyan nyelvet, amelyet sokan 
beszélnek ebben az országban; anyanyelved mélyebb is
merete nem fontos) elégtelen osztályzatot jelent a mo
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dern nyelvtudomány ismeretéből is, de politikából — em
berséges politikából — is.

Társadalmunk a kétnyelvűség, többnyelvűség stb. ne
mes gondolatával a többnyelvű közösség kulturális érté
keinek megőrzését és azok kölcsönös megismerésén ala
puló továbbfejlesztését kívánja.

Az önlegyőzés útvesztőiből úgy kerülhetünk ki, ha 
az önlegyőzést nem önmegtartóztatásként értelmezzük. 
Az önmegtartóztatás mindig egysíkusító, másodrendűvé 
alacsonyít. Marx erélyesen emelte fel szavát az ellen, 
hogy a munkásosztályt „szerénységre” akarták nevelni. 
Kiemelte, hogy a szabadság a sokoldalú fejlődést jelenti, 
amikor minden embernek elvben lehetősége nyílik arra, 
hogy minden nembeli tulajdonságot a saját egyéni mód
ján fejlesszen ki. Ugyanez érvényes a nyelvi fejlődésre 
is. Az önlegyőzés itt az osztályfeltételezetten terhelt ha
gyományok bennünk leszűrődött következményeinek le
győzését, a testvériség és egység gondolatának kiteljesí
tését jelenti.

2. AZ ESZKÖZNYELV ELLEN

Az emberek akaratuktól függetlenül meghatározott 
értékrendszerekbe születnek bele. Ezek fennmaradását a 
funkcionális vagy eszközértékek biztosítják. Az elidege
nedés ott kezdődik, amikor az eszközértékeket célérték
nek tételezzük. A nyelv kettős funkciójú. Közvetíti-kife- 
jezi mind az eszközértékeket, mind a célértékeket. Má
sodszor — és ez a nyelv specifikus tulajdonsága — maga 
is érték, amelyet az osztályérdekektől fünggőe eszközér
tékként vagy célértékként használnak. Ennek szép pél
dája, amikor az osztály érdekeket meghatározott nyelvhez 
kötik. Így a nyelv nem az osztály érdek kifejezője, hanem 
elfedője lesz. Marx élesen kikelt az olyan egysíkusító ál
szocialista törekvések ellen, amelyek a nemzetiségek el
törlését egy elvont internacionalizmus szellemében, de 
igen konkrét nyelvi hegemónia szorgalmazásával akarták 
megvalósítani. Erről szellemesen írja: „Az angolok nagyot
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nevettek, mikor beszédemet azzal kezdtem, hogy Lafargue 
barátunk és a többiek, akik a nemzetiségeket eltö
rölték, »franciául«, vagyis olyan nyelven fordultak hoz
zánk, amelyet a hallgatóság 9/10-e nem értett meg. To
vábbá célzást tettem arra, hogy Lafargue, anélkül, hogy 
ennek tudatában volna, a nemzetiségek tagadásán, úgy 
látszik, azt érti, hogy a francia mintanemzet majd el
nyeli őket.. .”57

A nyelv azonban nemcsak ebben a vonatkozásban — 
az osztályjelleg és a nemzetiségi jelleg összeütközésének 
vonatkozásában — válhat eszközzé. Ha csupán az osztály
problematika keretein belül maradunk és azt szemléljük, 
hogyan kerülnek öszeütközésbe a nyelv ún. eszköznormái 
a célnormákkal,58 akkor is elegendő tanulságot szűrhetünk 
le.

A marxizmus célértékként tételezi az elembertele- 
nítő, kizsákmányoló — elidegenedett — munka megszün
tetését, de ez nem jelenti a munka teljes megszüntetését 
(amit Marx szükségszerű, örök anyagcserének tartott). A 
félreértések akkor következnek be, ha a nyelvi kifejezé
sek jelentését akaratlanul vagy szándékosan homályban 
hagyjuk. Ekkor a nyelv manipulálható eszköz lesz és az 
elidegenedés fennmaradását szolgálja.

Ilyen példa az, amikor a „munka megszüntetésének” 
kellő elemzés híján való tételezésével azt az eszközérté
ket állítjuk szembe, amely a szocializmus fennmaradásá
nak ma elengedhetetlen szükséglete és amely így hang
zik: „Szeresd a munkát!” (Pedig tudjuk, hogy a munka a 
szocializmusban még mindig elidegenedett.) A célérték 
megvalósítása a normaérték segítségével érhető el, még 
látszólagos ellentmondásuk ellenére is. De a célérték szab
ja meg a normaértéket és nem megfordítva. Valóban, a 
technikai szabályok betartása eredményesebb termelést 
ad, az pedig az emberi szabadság egyik felétele. Ha azon
ban az életet kizárólagosan az ún. eszközértékek, az 
„adott normák”, a „Szeresd a munkát!”, „Ne lázadj az

57 Marx—Engels: Válogatott levelek . Budapest, 1950. 206—207. 
Idézve Tőkei Ferenc: A szocializmus dialektikájához c. 
munkájából. Budapest, 1974. 128—129.

58 A megkülönböztetést Miladin Životić: Covek i vrednosti c. 
munkájából vettem át. Beograd, Prosveta, é. n.
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adott ellen!!”, „Csak a felismert szükségszerűség a sza
badság !” eszköznormái szabják meg, akkor változást csak 
az embertől független, külső erőktől kellene várnunk. A 
technostruktúra fejlettsége elengedhetetlen feltétele a 
szabadságnak. A fenti értékek abszolút elvetése káros. Az 
ultrabaloldali, anarchista vagy „virággyermek” ellenkul
túrák rombolva újat teremtésének utópiája korunkban 
rosszabb jövőígérettől terhes, mint valaha is a Fórum 
Romanumon dorbézoló barbárok naturalizmusa volt. Az 
ilyen irracionalista forradalmiság éppen annyira nem for
radalmi, mint az adott rend mítoszának örök reformjai, 
az örök rend megtartását célzó apró változtatások. A jobb 
társadalom megteremtése tudatos kritikai akciót igényel, 
amely a technika vívmányait és a technika jegyében fej
lődő társadalmi erők ellentéteit arra használja fel, hogy 
ne csak az emberi társadalom absztrakt egészének a ter
mészet felett gyakorolt hatalmát, hanem a társadalmi élet 
törvényeinek tudatos ellenőrzését és irányítását — az 
egyéni és az általános érdek összehangolását — valósítsa 
meg. Olyan célértékeket formáljon, amelyek a jelenből 
fakadnak, de annak nem puszta apológiái; bírálva építe- 
tenek. Ezek első stádiumukban még vízió jellegűek, de 
mert megvalósításuk reális lehetősége biztosított, nem az 
örökké elérhetetlen mennyországának víziói.

A technikai racionalitás a haszonelvűségre épül. El
járása „szembefordul ugyan a természettel” (ahogy Jacques 
Ellul mondja), de forrása azért mégis biológiai jelle
gű. Az „Igaz az, ami hasznos” elv egyszerű és vonzó, mert 
biológiai húrokat penget. Bírálata nehéz, mert a válasz 
irracionális: „Hagyjuk a nagy szavakat, a zsebéből él az 
ember.” Az ilyen kijelentés ellen nincs apelláta. Az „itt 
és most” újabban divatos kifejezés valójában azt jelenti: 
„Ez van, ezt kell szeretni!” A „van” pedig például az, 
hogy szűkebb témáknál maradjunk, miszerint a magyar 
anyanyelvvel „de facto” nem sokra megy az ember az 
érvényesülésért vívott harcban. A tömegkommunikáció 
nyelve nem magyar. Ezért a magyar nyelvű kultúra ha
szonértéke kicsinynek minősítődik. A nyelv csupán a leg
kezdetlegesebb eszközfunkcióját tartja meg. A felfogás 
következménye a beolvadó típusú kisebbség mentalitá
sa; a kisebbrendűségi, tehát vagy agresszív, vagy kon
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formista viselkedés. A nacionalizmus ilyen változata ká
ros. A kisebbség érzése a sovinizmus védelmi mechaniz
musához vezethet; az önigazolás kísérletének öntömj éne- 
ző, másokkal szemben türelmetlen, nosztalgikus stb. fel
fogásához. Szolgalelkű érzés ez. Például a közhasznála- 
túbb (nagyobb hasznot haj tónak tételezett) nyelvet beszé
lőket felsőbbrendűeknek, eredményesebb embereknek, 
szerencsésebb csillag alatt születetteknek tartja. A meg
különböztetés csupán nyelvi kritériuma azonban elégte
len és veszélyes! Egy bizonyos nyelven kifejeződő kul
túra mindig ellentmondásos, mindig osztályjellegű! Ha 
kisebbségem alapját nyelvemben lelem, akkor nem lehe
tek haladó osztályöntudatú. Ha haladó voltomat csupán 
egy adott többségi nyelven érvényesíthetem igazán, akkor 
ez a tény eltorzítja és megcsorbítja az egyenlőség, az osz
tályöntudat, a nemzetiség és nemzetköziség gondolatát 
(hogy a gyakorlatról ne is beszéljünk). Elméleti síkon 
mindez pozitivizmust-pragmatizmust — inkorporációt — 
eredményez. Abból az elméleti feltevésből indul ki és ahhoz 
is tér vissza, hogy az emberi viselkedés nem függ vala
milyen előzetesen megválasztott értéktől. Ez a megálla
pítás látszólag ellentmond a kiindulópontként rögzített 
„Ez van, ezt kell szeretni!” elv előzetes tételezésének, 
mert ez a kifejezés értékelő jellegű. Lényegében nincs 
ellentmondás, mert az ilyen értékelő kijelentések alapja 
a biológiai megoldás, miszerint a viselkedés célja a „túl
élés”. Ezért az értékelés a viselkedés következménye le
het: „a siker az, ami sikerít”. Az értékek nem projekciók, 
hanem az eredményesség kontrollelvei. A kultúra — az 
adott társadalmi környezet milyensége — mindig részle
ges jellegű, mindig a „konkrét túlélési tényezőkkel meg
határozott”. Ezért a pragmatista viszonyulás mindig sok
féle ellentmondásos „kultúrmodell” létezéséről beszél, 
melynek alapján (s itt ütközik a marxista nézettel) vala
milyen viszonylag egységes kultúráról beszélni utópia, 
üres fecsegés, nem gyakorlati kérdés, hanem szellemi köd
képződmény, ideológiai ballaszt, amelyet azért találtak ki, 
hogy a hatalmon levők uralkodhassanak. Az, ami van — 
az „itt és most” —, annyiféle, ahányféle a konkrét te
vékenység. Tehát egy reálisan ellentmondásos valóságot 
ily módon a felfogás abszolúte plurálisnak kiált ki. Az
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ilyen „dialektikus” elmélet szerint az „itt és most” értéke 
mindig csak a már megvalósított viselkedéstípus után tű
nik ki. A történelemből csak egy tanulságot lehet levon
ni: alkalmazkodni az idők divatos szavához.

Tételezzük fel például, hogy politikai előmenetelem 
tervezésében abból a „pozitív tényből” indulok ki, hogy 
magyar nemzetiségűnek deklarálva magam (a nemzeti
ségi arányok betartásának elve miatt) könnyebben jutha
tok magasabb politikai státusba. Mozgatórugóm a haszon. 
Ezt persze el kell palástolnom az „általános érdek önzet
len képviseletének” frázisával. Ebben az esetben színleg 
a magyar iskolákért, tankönyvekért, törvényszéki ügyve
zetésért stb. mint „önigazgató célértékekért” küzdők. Ha 
azonban a pozitív tények „itt s most”-ja a múltban vagy 
a jövőben valami mást jelez, akkor mai célértékeim (név
leges eszményeim) megfogalmazását módosítom. Ehhez az 
is szükséges, hogy a konkrét kiállás esetén mindig kellő 
homályossággal fogalmazzak, kellően „dialektikus” le
gyek és kellően szidjam a „merev metafizikát”. Valójá
ban az egész dialektikám metafizika, mert változó vilá
gomban csak az Örök Én kőtáblája összetörhetetlen.

A parciális helyzet felismeréséből származó kultúr- 
modell értékelése tehát mindig utólagos. Viselkedésmó
dom felszínes kaméleonsága mindig megcsontosodott vál
tozatlanságot — biológiai embert — takar, akinek önis- 
tenítése feltételezi a felette álló erők istenítését. Célér
tékeim mindig a funkcionalitás szabályértékeivel meg
határozottak. Viselkedésem individuális. Szabadságom 
felismert szükségszerűség. Fortuna istenasszony szekeré
nek elcsípése a kellő időben — ez az egyedüli probléma. 
Az élet tehát tippelő szerencsejátéknak tűnik, amelyben 
minden elmélet eszköz. A szocializmus, humanizmus így 
például üres frázis, de igen hasznosítható. A boldogabb, 
jobb, emberibb életről beszélő kultúrmodellek és ezek 
értékrendszerei számomra áltudományosak, mert a tudo
mányt az „itt és most” pozitív tényei objektív regisztrá
lásának tekintem. Ezért a funkcionalitás tényeit bíráló, 
azokat túlhaladni kívánó marxizmust nem tekintem a túl
élés biztosítékának (csupán a marxizmus nevében beszé
lek, de azt csak saját eszközömnek tekintem). B. F. Skin- 
ner Az emberi viselkedés tudománya című munkájában
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kérdésesnek mondja, hogy egy meglehetős jólétet bizto
sító kormányprogram jóváhagyásra lel-e az energikus, 
produktív és inventív világ részéről. Nos, amennyiben a 
produktivitás mércéje a szubjektív haszon, úgy nem cso
da a technobürokrácia energikus ellenszegülése társadal
mi célkitűzéseinkkel szemben. Ez a mentalitás (sőt ha tu
datos, akkor politikai-filozófiai elmélet) önigazolásként a 
tudományosnak nevezett érvelésre hivatkozik, de a „tu
dományos elemzés szükségessége” mindig irracionaliz
must és voluntarizmust takar.

Egyrészt az ilyen emberek a leghangosab önigazga
tók és legigazibb szocialisták. Vázolt gondolkodásmód
jukból az következik, hogy minden humánus politikát 
előbb az analízis górcsöve alatt személytelenítenek el, és 
ha nem tetszik nekik, akkor „áltudományosnak” bélyeg
zik. Az ilyen véleményezés megnehezíti a társadalmi ak
ciót (noha részben a vak próbálkozások veszélyére is fi
gyelmeztet). A baj az, amikor a bírálat túlzott óvakodása 
romboló. A munkásosztály vezető képességének kétségbe 
vonása, a tanulók aktivizálásának problematikussá téte
le, az anyanyelv társadalmi jelentőségének lebecsülése 
stb. mind ide sorolható.

Továbbá, az ilyen beállítású emberek végtére is val
lásosak. Vallásuk sokszínű, de a legtöbb abszolútum az 
önzés. Az egyik ilyen vallást a tipikus kapitalizmus sza
bad vállalkozású ortodox egyháza képviseli. Hívei kissé 
régimódiak, de azért a gazdasági-kereskedelmi (sőt peda
gógiai) szervezetek gyakorlatinak nevezett emberei kö
zött még szép számmal akadnak belőlük. A másik vallást 
két megreformált egyház képviseli. Az egyik a tachno- 
struktúra és a bürokrácia egyháza. Papjai a menedzserek, 
a beépülők. Katekizmusuk a „Szolgáld a pillanatnyi sze
let”, mert az szófogadóira jólétet sugároz. Ne mondj el
lent a vállalat korifeusainak, ne gondolj bíráló (önálló) 
gondolattal egyetlen javaslatra sem, amelyet valaki po
litikai cálzattal tesz, ne mondj ellent az elárusítónak a 
boltban, emeld alázatosan könyörgő kutyatekinteted a be- 
idegződött rendszerben téged objektumnak tekintő orvos
ra, tanárra stb. Különben eretnek leszel s emberibb vi
szonyulást igénylő szavaid kifizettetnek a paradicsomból. 
(Hogy belülről azt is tudod, hogy valójában ez a beépülő
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paradicsom a pokol — azaz a mások —, az mit sem szá
mít. Majd még te is feltornászod magad.) Sartre metsző 
gúnnyal figurázta ki az embert hirdető embertelenséget 
a „varsói plakát” esetében. A tuberkulózis elleni harc he
tének hatalmas plakátjára ugyanis azt írták a beépülő 
álhumanisták, hogy a tuberkulózis „csökkenti a termelé
kenységet”. Csak ennyit! S ezzel az ember eltűnt, kiüre
sedett, eszközléte pőrén tárulkozott elénk. Ezzel félig már 
be is mutattuk az említett egyház másik szárnyát, az 
ideokrata totalitarizmus hitvallóit. A különbség a két vál
tozat között névleges. A kommunizmusnak nevezett ér
tékideált mindkét esetben állandóan transzcendáljuk má
sok előtt, miközben a magunk számára igyekszünk meg
valósítani. Mikrokommunizmus mindig volt, ha a fogal
mat szűk-egyedileg értelmezzük, mert mindig voltak 
olyanok, akik szükségleteik szerint vettek a közösből s 
képességeik (sokszor igen szerény képességeik) szerint 
adogattak.

Az utolsó önzésvallás „ultra” jellegű, s változatai 
(szektái) hajlamosak arra, hogy radikalizmusuk fokozódásá
val egyre inkább elvessenek minden meghatározottságot s 
minden eszközértéket. A kifej ezett anarchista szabadságke
resők (de soha nem találók) le akarják rombolni a mai ci
vilizációt (hogy az „itt és most” még jobb, még zavarosabb 
halászóhely legyen), a mai munkarendet, fegyelmet stb., 
hogy majd aztán felépítsék a Erosz, a Semmivel Nem 
Korlátozott Szabadság Mennyországát. A szelíd csendes 
Virággyermek Életmódot Hirdető Naturalizmus feloldja 
a tudományt és a céltudatosságot. Helyébe egy tömör, 
világos és érthetetlen nyelvvel kifejezett művészetet kí
ván. Az ilyen lázadás azonban legfeljebb a kábítószerek 
gyakorlatának mennyországát adja.

Mindegyik változat táptalaja a „Most” fétise. Az ér
tékek minden esetben a „Most” funkcióértékei. A pozi- 
tivista-pragmatista változat esetében a tudományos mód
szeresség csak a ma adatait regisztrálhatta. Az így ka
pott előrelátások azonban végül is nem a tervezett új
ról, hanem a meglevő modell működéséről adnak vissza
csatolási információt. A — nevezzük így — virággyer
mek változat esetében a jövőről beszélő utópiák csak ar
ra jók, hogy a „Pillanat” örömeit igazolják. Csupán a for
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ma a jövőbe tekintő, de a tartalom csalfa tünemény. A 
lényeg itt is a konformizmus, csak amíg az előbbiekben 
pozitív, itt inverziós típusú. Azok az eszmék pedig, ame
lyek tagadják a determinizmus abszolút voltát, de éppen 
a determinizmus szellemében követelik az adott állapotok 
túlhaladását, felülmúlását, egyszeriben elítéltetnek. Elí
téltetnek mint ideológiák, avagy mint utópiák (attól függ, 
ki ítéli el őket: a radikalista anarchia ideológiának, a 
megcsontosodott ideokrata pedig utópiának titulálja).

Eljutottunk az értékelés inverziójáig. Ami lényegé
ben misztikus és embertagadó, az az emberit nevezi misz
tikusnak. A felelősség fogalma mindig kiüresedik. Egy
részt azért, mert ha az adott rendszer és kultúra a túl
élés dimenziójával feltételezett, akkor az teljesen megha
tározza az egyedet. Senki sem vonható felelősségre, mert 
a környezet alkotja meg az önellenőrzés szabályértékei- 
nek rendszerét. Az egyedi tervezés csak ennek az adott
nak a szükségszerű megnyilvánulása a determinált le
hetőségek egyre szűkebb skáláján mozogva. Másrészt 
senki sem vonható felelősségre, mert a szabadság utópis
ta transzcendálása mindenkinek olyan állásfoglalást, élet
módot biztosít, amilyen az illetőnek az adott jelenben 
megfelel.

*

Anyagi és szellemi alkotótevékenységünk formája a 
társadalom rendszere, értékelése pedig a társadalom kul
túrája. Minden kultúra szimbolikus jellegű. A szimbólu
mok olyan — többnyire konvencionális — jelek, amelyek
kel a dolgoknak meghatározott jelentést tulajdonítunk, s 
ennek alapján értékelőén (a jó-rossz, igaz-hamis, szép- 
csúnya, jogos-jogtalan, hasznos-káros stb. viszonyulásá
ban) állást foglalunk és cselekszünk. Az általános emberi 
kultúra sok különböző, a sajátos természeti és társadalmi 
feltételek tényezőivel meghatározott konkrét kultúrából 
történelmileg szűrődik le.

A nyelvkultúra egyik fontos ismérve és eszköze, ered
ménye. Persze a nyelv sem önmagáért és önmagának lé
tező érték. Ilyen értékek nincsenek is, hanem minden ér
ték vonatkozó jellegű; az ember történelmi gyakorlatában
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alakul, valósul meg és eltűnik. A nyelv szimbólumai teszik 
lehetővé a társadalmi együttműködést, mert az értekezés 
alapeszközei.

Az egyes nyelvek jelentéskomplexuma, habár sokban 
azonos, sokban különböző is. A különböző nyelvek kü
lönbözőképpen befolyásolják a megismerést, értéke
lést és gyakorlati megvalósítást. Ez a sajátos jel
leg nem annyira kifejezett, hogy elfogadhatnánk 
„Az én nyelvem határai az én világom határai” 
wittgensteini megfogalmazását. Másrészt azonban éppen 
ezért mondott csődöt egy univerzális, maximálisan ob
jektív, legfunkoionálisabb, minden más nyelvet másodla
gossá tevő nyelv megteremtésének kísérlete. A megisme
rés egyes területein alkalmazható ugyan ilyen univerzá
lis szimbólumrendszer, például a matematika, fizika 
vagy a szimbolikus logika algoritmusa. De mindez egy
oldalú és alkalmazása szigorúan speciális. Értéke eszköz 
voltában rejlik. A latin nyelv is hasonló okokból szűnt 
meg „lingua universalis” lenni.

Másodszor: a nyelvek nem rangsorolhatók, noha el
terjedtségük foka különböző. Harmadszor: egyetlen nyelv
nek sem osztható ki korlátozott szerepkör. A tudomány, a 
politika, a gazgasági élet „legmegfelelőbb” nyelve nem 
létezik. A nyelv komplex jelentéssajátosságainak törté
nelmileg gyarapodó társadalmi értéke mindig magasabb 
rendű, mint egy adott társadalmi gyakorlat esetleges ha- 
szonelvűség szabályértékének megokolása.

A haszonelvűségre épülő nyelvi viselkedés lényegé
ben mitikus alapozású típusait az imént vázolt csoporto
sítás szellemében így körvonalazhatjuk:

A frazeologikus önigazgatás szószólói a legamorfabb 
nyelvezetűek. Ahogy színezetük változatos, úgy nyelve
zetük is meghatározhatatlan. Meghatározhatatlan, mert 
homályos fogalmazású. Van ugyan egy névlegesen emle
getett vonaluk — az önigazgatás, a pártlevél —, de ezek
nek a fogalmaknak terjedelme annyira a homályba vész, 
tartalmi jegyei annyira nem konkretizáltak, hogy ha őket 
halljuk beszélni, akkor mindig kellemetlen szájízzel álla
pítjuk meg: „Nesze semmi, fogd meg jól”. A „munka sza
bad asszociációja”, „a munkásosztály erélyesen kezébe 
veszi az irányítást”, „az élet hívó szava”, „az új alapokra
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helyezett politikai, gazdasági, kulturális munkaszervezés”, 
„a társult munka eredményeire alapozó feladatvállalás és 
a közös érdekek haladó összehangolása” stb. sokszor ab
szolúte logikátlan frázisai igen gyakoriak. (A kijelentések 
tehát nem az elvontsági szint miatt érthetők nehezen, ha
nem mert semmit sem jelentenek.) Kevésbé gyakori azon
ban a magyarázat, s még kevesebben vannak, akik va
lóban tudják is, hogy miről van szó (kivételek a sznobok, 
mert ők mindig tudják, hogy miről van szó). Ezt a „dia
lektikus nyelvet azok használják, akik óvatosak, akik 
megkérdezik: „Hogyan érezzek itt?”, akik „még a saját 
belügyeikbe sem avatkoznak bele”. Hogy lényegében mi
lyen értékelő álláspontot képviselnek, az csak utólag (vagy 
még akkor sem) derülhet ki. Képletesen szólva az ilyen 
beépülők az önigazgató” szót következetesen „ön Igaz
gatónak” értik. Ha pedig esetleg ultraradikálisak, akkor 
az önigazgatást olyan sajtnak látják, mint amilyennek a 
pesszimista egér látja: az ugyanis csak a lyukakat látta 
benne.

Represszív kultúránk főleg ezzel a frazeológiával él. 
A jóváhagyás és az ajánlgatás skálája igen széles. A tö
megkultúrának, amelynek nyelvezete mindig nagyon ért
hető, de nagyon szegényes, végső fokon jó és érték a pri
mitív naturalizmus, a különböző művészi irányzatok „kak- 
artizmusa” (Kopeczky László műszava), de ugyanígy a 
régi centralista ideokrácia is. A kritika itt mindig utóla
gos, miután az „ön Igazgató” megsúgta. A kritika csak 
akkor éles, ha őket bírálják. Akkor a homályos kifejezés- 
mód jó lehetőség a visszavágásra. Ilyenkor a frazeológia 
mindig használja a felelősség fogalmát, de tartalmát soha
sem határozza meg. Bírálata — ha van — esetleges. Stí
lusa a „nem helyes, de . . . ”

A zavaros stílus más területeken is érvényesül. Néha 
egyenesen megdöbbentő, mennyire komplex jelleműek 
(ezért jellem nélküliek, irreálisak) újabb regényeink, no
velláink „életszagú” hősei. A nyelv frazeológiája itt elő
szeretettel használja a legújabb „sikolyokat”, például azt, 
amikor egy egész regény ebből áll: „Jancsi ment. ö  jött. 
Kék ég. Felmordult a krokodilcsont.” És így tovább. Az is 
gyakori, hogy az ilyen beszéd ellenlábasa csak a jó régi
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romantika „Rozi kislány ringó rokolyája a ragyogó reg
gel repeső révületében” ízeivel.

Az ilyen nyelvhasználat azonban igen veszélyes. Ve
szélyes, mert soha senki sem tudja, hogy a nyelv jelentés
változatai közül melyiket használjuk. Ezért a zűrzavar 
erősödik. Azért is veszélyes, mert úgy tesz, mintha a 
nyelv értesítő funkcióját használná, de semmiről sem 
értesít, hanem inkább az érzelmeket kifejező, avagy a be
folyásoló funkciót alkalmazza. Mindez az embereket dez- 
informálja, a dolgokat titokzatosakká teszi. A tudatlan 
emberekkel pedig könnyű manipulálni.

A kapitalista ízű „szakember” frazeológiája rend
szerint precíz, „komoly”, szűkszavú. Itt csupán a nyelv 
tárgyi jelentését és érthető funkcióját emelik ki (de való
jában hatni, imponálni akarnak). Bizony sokszor nagyon 
nehéz megkülönböztetni a valóban tudományos és a lát
szattudományos nyelvhasználatot. Ennek sokszor maguk 
a szakemberek is okaik, mert mondanivalójukat — ame
lyet szigorúan tudományos nyelven mondanak el — nem 
magyarázzák meg, nem helyezik el közérthető kontex
tusban és így mások manipulálhatnak velük; úgy interpre
tálhatják, ahogyan akarják, s a tudós ezzel nem törődik.

Napjainkban talán az ideokrácia totalitarizmusának 
nyelvezete a legveszélytelenebb, mert könnyen felismer
hető, mert a történelem folyamán önmagát tette nevetsé
gessé, s ami komikus, az nemigen vonzó.

A radikalizmus két változatának nyelvezete, habár 
sokszor egy tárgyról beszél, mégis elütő. Itt mindenki 
avantgardistának vallja magát, de amíg az ultrabaloldali 
vagy akár a harcos anarchisták rendszerint megmarad
nak a konvencionális nyelvhasználatnál és erősen elvont 
szinten mozognak (de a szaktudományok, a filozófia esz
közeivel), noha értékeszményeik végső soron irracioná
lisak, addig a virággyermek abszolúte irracionális eszkö
zöket használ. Felrúgja a logikát. Nem tudom, mennyire 
tudatosan alkalmazzák Rudolf Carnap „tolerancia elvét”, 
mármint azt, hogy mindenki olyan logikát használ, ami
lyent akar; nem tudom, mennyire ismerik Wittgenstein 
elméletét a „kimondhatatlanról”, vagy Jaspers „chiffre- 
jeles érintkezési elméletét”, a „szív logikájának” gondo
latait. Tény azonban, hogy a „mindent zárójelbe tevés”,
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„mindent kiüresítés”, a tiszta intuíció istenítését példázó 
cselekvések avantgardizmusa nemcsak érthetetlen, de igen 
gyakran gyomorkeverő is.

Ha mindehhez még azt is hozzátesszük, hogy mind
egyik változatnak megvannak az anyanyelv fellegvárába 
zárkózó és az anyanyelvről való lemondásnak a hívei, 
akkor a kép teljesedik.

*

Ha összegezéshez fogunk, akkor legalább három dol
got kell kiemelni.

1. Küzdeni kell anyanyelvűnk egyoldalú értékelése 
ellen.

A beépülő változatok hívei az anyanyelvet eszköznek 
tartják. Például: az anyanyelv az evés, ivás, szeretkezés 
nyelve, de nem a kommerciális érvényesülés eszköze. 
Ergo: magyar iskola, színház, folyóirat stb. felesleges is, 
sőt káros, mert ha most más is elvégezhet olyasmit, amit 
eddig csak én végeztem el, akkor. . .  akkor konkurren- 
ciám van. Számukra a kultúra lényege a jobb reklámozás, 
egy ügyes szerződésszöveg, egy elsajátított, divatos poli
tikai műszó. Ezek az emberek még nem ismerték fel, hogy 
primitivizmusuk világpiaci értéke kicsiny, s hogy a fe
hér ing még nem kizárólagos vizitkártya.

A politikai spekuláns az anyanyelvet sokszor azért 
dicsőíti, mert így jobban kapaszkodhat a szamárlétrán. A 
változatok az egyetemes magyar kultúrától a speciális 
vajdasági kultúra stb. érdektől fűtött fetisizálódásáig ter
jedhetnek.

A lázadó változat irracionális metodológiája a nyel
vet a szubjektív expresszió eszközének tartja. Kiemelik a 
nyelv befolyásoló funkcióját. Ekkor minden megengedett. 
A beépülők ezzel ellentétben a nyelv értesítő funkcióját 
emelik ki. Ekkor csak az megengedett, amit ők jónak, 
objektívnek tartanak.

2. Küzdeni kell az adminisztratív-vezető, a gazdasá- 
gi-technikai és a klasszikus-humanista intelligencia esz
közzé tétele ellen; úgy is, hogy ne engedjük önálló deter
minánsként feltüntetni, de úgy is, hogy ne engedjünk haj
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szát ellenük, vagy ne engedjük meg, hogy kiszolgálók
ként kezeljék őket.

3. Küzdeni kell a tolerancia abszurd végletekig való 
fejlesztése ellen. Az ógörög társadalom szabadságeszmé
nye a felelősségteljes, de a vélemények harcát feltételező 
és megbecsülő emberiség. A tolerancia nem vezethet a 
mindent igaznak, jónak nyilvánító liberalizmusig, de ideok- 
ráciává sem meredhet. „A szocialista eszmeiség fej
lődése nagymértékben függ a tudományos szocialista 
gondolkodás fejlődésétől. Ezért az új ember és az alkotói 
szabadság érdekében a kommunistáknak állandó erőfe
szítéseket kell tenniük a marxista gondolkodás fejleszté
sére és elméleti gazdagítására az alkotó tevékenység és a 
kultúra terén.”59 Ez a feladat azonban a felelősségvállalás 
feladata: „Senki sem mentesülhet a bírálat alól, de a bí
rálatnak természetesen konkrétnak és elvszerűnek kell 
lennie. Nem lehet célja az, hogy diszkreditálja az egyént, 
valamint az önigazgatási közösségek munkáját és ered
ményeit. Feladataival és illetékességével összhangban min
denkinek vállalnia kell a felelősség rá háruló részét, bele
értve bizonyos társadalmi szankciókat is.”60

Hiszem, hogy ez az útmutatás elegendő erőt ad 
mindannyiunknak, hogy a pedagógiát ne az elidegenedés 
eszközévé, hanem a felszabadulás módjává műveljük ki.

59 A Jugoszláv Kommunista Szövetség programja. Harmadik 
magyar nyelvű kiadás. Újvidék, 1977. 253.

60 Josip Broz Titónak, a Jugoszláv Kommunista Szövetség 
elnökének beszámolója és záróbeszéde. Határozatok. A 
JKSZ statútuma. Újvidék, 1978. 46.—53.
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tyal. Pokrajinski zavod za izdavanje udžbenika, 
Növi Sad, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980. 112 
oldal. Megjelent magyar, román, ruszin és szlo
vák nyelven is)

Negacija i humanitet
(A belgrádi egyetemen megvédett doktori érte
kezés javított és bővített szövege. RU Veljko 
Vlahovié, Subotica, 1977. 349 oldal)

O Marksovom metodu
(Szövegválogatás bevezetővel és magyarázatok
kal. Centar PK SKV za politiéke studije i m ark- 
sističko obrazovanje, Növi Sad, 1978. 213 oldal)

O prividnoj zajednici
(Tanulmány a m arxista társadalomelmélet kér
déseiről. RU Veljko Vlahovié, Subotica, 1979. 163 
oldal)
ízbor tekstova
(Szövegválogatás Szám Attilával a marxizmus 
klasszikusaiból. Zavod za izdavanje udžbenika, 
Növi Sad, 1979. 230 oldal)

Pedagógia és elidegenedés
(Monográfia. Élet jel Könyvek 23. Szabadka, 1980. 
102 oldal)




