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Menyhay IMRE

VOLTUNK

MEGVOLNÁNK

LESZÜNK?

Nevelés ideológiák kereszttüzében

"Helyesen élni többé nemcsak etikai vagy vallásos parancsteljesítést jelent. A 
történelemben először függ az emberiség fizikai túlélése az egyén gyökeres lelki 
megváltozásától."

A magánéletben csak egy őrült maradna tétlen teljes egzisztenciájának 
fenyegetettségében, a közjóért felelősek ezzel szemben gyakorlatilag semmit sem tesznek, 
és azok, akik megbízták őket, rájuk hagyják ezt."

                                             Erich Fromm

"Közhelyszinten ismert, hogy a civilizáció védelme ártalommá fordul, az éhezés átcsap 
'nagy zabálásba', hogy a lakáshoz való jutás elégtételének öröme mekkora árat fizettet, 
hogy általában az életért való küzdelem eszközei megeszik olykor magát az életet is, amit 
szolgálnia kellett volna."
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                                              Losonczi Ágnes

"Hajlamosak vagyunk az áramlattal úszni, anélkül, hogy kritikusan megvizsgálnánk, 
vajon a többség észszerűen cselekszik-e?"

                                         Irenäus Eibl Eibesfeldt

"A racionalitás, szociológiai mechanizmusait tekintve, nem kis részben az önmagát 
fenntartó jóslat szabályai szerint bontakozik ki. Ha ugyanis az emberek azt jósolják 
egymás viselkedéséről, hogy az racionális, amiből következően nekik is racionálisnak kell 
lenniük, másképp hátrányos helyzetbe kerülnek, akkor az össztársadalmi racionalitás 
nagyrészt az említett jóslásokból fog táplálkozni. Egy szóval a jóslás önmaga fenntartó 
erejévé válik."

                                            Magyari Beck István

Ajánlom ezt a munkát mindazoknak, akiknek a gondolkodás örömet okoz, és akik 
hajlandók és képesek belátásaik szerint cselekedni.

Ajánlom ezt a könyvet különösen a jövőért felelős politikusoknak, ajánlom a nemzet 
napszámosainak, akinek egyre nehezebbé válik előkelő nevelési feladataikat ellátni.
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1. A KÖNYV CÉLJA 

A figyelmes olvasó remélhetőleg hamarosan látni fogja, hogy sok olyan kritikátlanul 
elfogadott nézettel találkozunk a köztudatban, amelyek alapos vizsgálódás folyamán 
tarthatatlanok. Ilyenek például azok a vélemények, amelyek Neill személyét a 
tekintélyellenes mozgalom élére próbálják emelni; ilyenek a klasszikus liberalizmus 
eszméinek kisajátítása, a demokrácia félremagyarázása, a nyugatimádat, az USA szerepe 
a kultúrában, a homoszexualitás indokainak tarthatatlansága, a lelkiélet szisztémájának 
semmibevétele, a szándékolt eredményesség megfordításának a törvénye és az ezzel 
kapcsolatos ijesztő tájékozatlanság, az irracionális szerepe az ember életében, amiről 
rendszerint azt gondolják, hogy valami misztifikáló tendenciák bújnak meg mögötte; 
ilyenek a hit és az ezzel kapcsolatos elképzelések, mert az emberek a hitet a vallási 
dogmákban való hittel asszociálják, pedig ennek lélektani szempontból ehhez semmi 
köze, és sok más olyan, a pedagógiában elengedhetetlenül fontos tények és tudományos 
eredmények, amelyek figyelembevétele az ember számára sorsdöntők lehetnek.

Mivel a változtatásra való indíték előfeltétele a belátás, ezért első rendű feladat, 
hogy csak olyan állítások és tagadások kerüljenek be az elemzésbe, amelyek 
következetesek és bizonyíthatók. Ez az oka annak is, hogy rendkívül nagy számban 
sorakoztatok fel ellenőrizhető eseteket, tényeket, tapasztalatokat és idézeteket. Hogy ezek 
mennyire indokoltak vagy sem, azt döntse el az olvasó, de ne azok, akik szándékom 
ellenére negatívan érintve érzik magukat.

A felsorolt indokok már magukban is elég súlyosak és alkalmasnak lehetnek arra, 
hogy esetleges "taktikázó" körök, a munka mondanivalóját azzal bagatellizálják, hogy 
ebben az elemzésben csupán egy ember intellektuális okoskodásáról van szó. De semmi 
sem kizárt.

Tanulmányom célja a magyar pedagógia eredményességének összehasonlítása 
nyugati pedagógiai, különösen az Ausztriában szerzett majd négy évtizedes 
tapasztalataim alapján. Ezt a célt megpróbálom egy interdiszciplináris szemlélet
segítségével elérni. (1)

Összehasonlítások és értékelések lényege minden esetben valami megmérettetése 
valamihez viszonyítva. Ez a viszony ebben a tanulmányban adott: a magyar pedagógia 
jellemzői, sajátosságai és eredményessége ismeretek számomra éppenúgy, mint a nyugati, 
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úgynevezett liberális progresszív társadalompolitika hatása a nyugati pedagógiára.
Ez a munka nem igényli a tévedhetetlenség előfeltevését, és nem kíván 

csodarecepteket adni, de mit érhet egy beteges állapot leírása alternatívák felvázolása 
nélkül? A cél tehát alternatívákra felhívni a figyelmet, ami olykor-olykor hasznos lehet 
buktatók elkerülése érdekében.

Az alternatívákban való gondolkodás fontosságra pregnánsan felhívja a figyelmet 
Kovács Géza professzor is. Mondanivalójának lényege egybeesik ennek a munkának 
szándékával: "A jövőbeni alternatívák közüli választáskor megfelelő kritériumokat kell 
figyelembe venni. Függetlenül attól, hogy nincsenek optimális döntések, egészen biztos, 
hogy bizonyos alternatívák adott kritériumok között jobban megfelelnek, mások kevésbé. 
Ezek a kritériumok történelmileg változnak. A választott döntéshozókkal szemben 
különösen nagy követelmény az alternatívákban való gondolkodás készsége, az 
alternatívák adott kritériumok alapján való összehasonlítás iránti fogékonyság." (2) 
Remélhetőleg számíthatunk egy ilyen jellegű jóindulatú fogékonyságra.

Szögezzük le: nincsenek optimális döntések, így optimális fejlődés sem lehet. A 
társadalom fejlődik valahogyan. Tévfejlődésről csak akkor jogos beszélni, ha nincs meg a 
hajlandóság vagy a lehetőség egy olyanirányú fejlődést utólag korrigálni, amelyről utólag 
kiderül, hogy gorombán nem konzisztens – inkonzisztens –, azaz természeti törvényeket 
gorombán sért, az ember természetéből adódó szükséges, alapvető korlátozásokat és 
szabadságokat nem hajlandó figyelembe venni, és ha alapvető, a természeti törvények 
erejével ható társadalmi mechanizmusokat – szociálmechanizmusokat – semmibe vesz.

Hogy miről van itt szó, azt a következő történelmi tények tükrözik vissza: A 
Szovjet Forradalom után a totális kollektivizálás a mezőgazdasági termelés 
visszaeséséhez vezetett. Lenin erre utólag, 1921-ben bevezette a NEP-et. Az új, az egyéni 
érdekeket már figyelembe vevő gazdaságpolitika meghozta a gyümölcsét. Ezzel szemben 
Sztálin körülvette magát hízelgőkkel, akiktől elvárta, hogy a szocializmus építésében elért 
eredményeket dicsőítsék. A gazdaságban és a társadalomban végbemenő valós 
folyamatokat eltussolták. A médiák a szocializmus győzelméről, az életszínvonal 
emelésről adtak hírt, így nem is volt hivatalos ok a tévfejlődésen utólagos felismerések 
alapján utólag változtatni.

Egy demokratikusnak nevezett rendszerben a tévfejlődések oka más jellegű. Itt 
nem a diktatúra bénítja meg a gondolkodást és okoz szellemi vakságot, hanem az 
önzésből és öncélúságból adódó rövidtávú gondolkodás. A politikusok csupán 
mandátumuk idejére "gondolkodnak előre", a múltból való tanulás hajlandósága hiányos. 
A főcél a választók előtt a lehető legjobb színben feltűnni, a legtöbbet ígérni. Csak így 
remélhetik, hogy újraválasztják őket. A perspektivikus, alapos, a múlt tanúságainak 
alapján a jövőben szükségessé váló intézkedések tudományos megalapozottsága 
egyszerűen elvész az öncélú beállítottság társadalmi realitást eltorzító homályában. 

A diktatórikus szocialista és egy demokratikusnak tartott nyugati kapitalista 
rendszernek megvannak a sajátos elégtelenségei. Ezek a társadalmi rendszerek 
önmagukban olyannyira ellentmondásosak, hogy egy harmadik út szükségessége szinte 
magától adódik. Ennek a rendszernek egyesíteni kellene mindkét rendszer előnyeit, az 
egyén szintjén éppenúgy mint társadalmi szinten. Konrád György ezt az általános 
társadalmi elégtelenséget – de ennek alternatíváját is –, a haladást–, szellemes 
pontossággal fogalmazza meg: "A nyugati emberek kipróbáltabbak, s ezért törékenyebbek 
lehetnek, mint a kelet-európaiak, több a lehetőségük, de ez még önmagában nem jelenti, 
hogy szabadabbak. A mindennapos edzés a szabadságmegvonásokkal szemben izmosít. 
Ez a vigaszunk, gyanakodjatok. Ha katonái a tüntető tömegbe belelőnek, az államfő a 
gyilkos. Más államfők ezután sietnek kezet fogni vele. Majd együttesen adnak erkölcstan-
órákat. Ellenerkölcs: az egyén lelkiismereti autonómiája följebbvaló az állam 
szuverenitásánál. Haladás: az autonómiák gyarapodása. Minden egyéb meghatározás: 
kapitalista vagy kommunista metafizika. Ellenideológia: Nyugat nem a kelet alternatívája, 
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a Kelet nem a Nyugat alternatívája." (3)
A nyugati pedagógiai praxis és teória elmarasztaló kritikája szükségszerűen 

adódik fejtegetéseim során, ami talán sokaknak meglepetést fog okozni, annak ellenére, 
hogy nincs szándékomban a Magyarországon tapasztalt és negatívnak ítélt jelenségeket 
elhallgatni. Hogy a pedagógia Magyarországon is egyre jobban a megfertőzöttség 
állapotába kerül – egy általam demokráciabacilusnak nevezett rövidlátás és hozzá nem 
értés következtében – ez kétségtelen. Ez a folyamat már a rendszerváltás előtt megindult, 
és itt is, mint nyugaton, a demokráciára való hivatkozással indokolták a 
személyiségromboló pedagógiai irányzatok létjogosultságát. Joggal teszi fel a kérdést 
Magyari Beck István már 1984-ben, hogy "Miért nem sikeres a mi pedagógiai 
gyakorlatunk?" (4) 

Magyari Beck tanulmánya félreérthetetlenül rávilágít a pedagógia negatív irányú 
fejlődésére Magyarországon, s mi több, precízen megfogalmazza a tévfejlődések okait. 
De hát az korántsem új – már Szókratész korában is bevett szokás volt –, hogy a nem 
hozzáértők véleménye döntő a nevelésben, hanem azoké, akik valamilyen más jellegű 
legitimáció alapján erre képesnek ítélik magukat. Ez a legitimáció lehet a vagyon, a szülői 
jog, az állami hatalom és még sok minden más.

Magyari Beck javaslatai alkalmasak lennének az orvoslásra, ha az illetékesek 
tanulmányát és mások intését komolyan vennék. Ez nem valószínű, hiszen a környezet 
védelem területén, ahol a károk anyagi jellegüknél fogva kézzel foghatóbbak, mint a 
nevelés területén, ott sem történik lényeges változás, pedig a tömegkommunikációs 
médiák már jó két évtizede feszegetik ezt a kérdést. Scholz Tamás, "A környezetünkért 
Egyesület" elnöke még 1992-ben feltette a kérdést, hogy kinek szánják lapjukat. Ezt úgy 
válaszolta meg, hogy többek között "annak, aki kinevezett vagy választott tisztségénél 
fogva cselekedhetne környezetünkért."(5) 

Felmerül a kérdés, hogy kik azok, akik utólagosan hathatósan befolyásolni tudnák 
az utólag felismert tévfejlődéseket?

Hatékonyan csak a politikusok, a tömegkommunikációs eszközök totális 
támogatásával tudnák a nyilvánvalóvá vált kulturális tévfejlődést és az ezzel összefüggő 
társadalmi és közoktatási folyamatokat megváltoztatni. Mivel ez nem egy könnyű és nem 
egy népszerű feladat, a visszariadás tendenciája lényeges. Így nem marad más hátra, mint 
tovább kell feszegetni a kérdést, amíg a belátás nem érvényesül.

A felvállalt téma analizálása még azért is hasznos lehet, mert ösztönözheti azok 
táborát egy intenzívebb összefogásra, akik a nevelésben elkövetett hibákat és azok 
következményeit elfogulatlanul látják, vagy ezek következményeit éppen saját bőrükön 
kénytelenek tapasztalni.

Világos, hogy a támadási vagy szépítgetési szándék nélkül megfogalmazott égető 
problémákra bizonyos politikai vagy esetleg vallási körök alaptalanul érzékenyen 
reagálhatnak, annak ellenére, hogy nincs szándékomban sem valamelyik politikai irányzat 
malmára hajtani a vizet, de az sem, hogy az olvasóim kritikus megjegyzéseimet esetleg 
vallásellenességgel asszociálják.

Se nem szégyellem, de nincs okom se arra, hogy büszke legyek rá: számomra az 
Istennek nevezett abszolút eredeti erő létezése, amely az energiából kiindulva fejlődésnek 
indult, az anorganikus anyagból az organikus felé és benne, egy jól felfogható és átlátható 
jelenség. A hangsúly nem az energián van, hanem a benne lévő különleges minőségen, az 
önorganizációs képességen, ami az evolúció során nyilvánvalóvá vált, és ami jelenlegi 
végeredményében oda vezetett, hogy egy lény rádöbbent magára és azt tudja mondani, 
hogy én VAGYOK. Mindegy hogy hogyan jutott el az evolúció ide, hogy véletlenül vagy 
kevésbé így, a lényeg, hogy az ember tudja, hogy VAN. Az én VAGYOK egyben a 
pszichológia és a pedagógia sarkalatos pontja, hiszen a nevelés főfeladata éppen ennek 
az én VAGYOK erősítésének kellene lennie, hogy az ember ne érezze szükségét ezt 
akaratlagosan és folyamatosan bizonyítgatni, mert ez az emberiség pszichikus 
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alapbetegsége és boldogtalansága.
Ha már itt tartunk, még egy aspektus: Írásaimban szinte állandóan kritizáltam 

gorombán irracionális dogmákhoz való ragaszkodást –, legyen az vallási vagy 
pártpolitikai –, anélkül, hogy az irracionális szerepét az ember életében tagadnám, mert 
mint ahogy látni fogjuk, ezt nem is lehet. Ezen túlmenően nem érdekel, hogy van e örök 
élet vagy nincs. Ilyen spekulációkban lelkem mélyén sem bocsátkozom. Meg vagyok 
elégedve azzal, és hálás vagyok azért, hogy azt tudom mondani, én VAGYOK.

Fejtegetéseim nem irányulhatnak a klasszikus liberalizmus, a valódi demokráciát 
megvalósító baloldali törekvések ellen sem. Remélhetőleg hamar észre veszi ezt a 
figyelmes olvasó. 

Miután tiszta víz van a pohárban, minden szándékos félreértelmezést előjáróban 
vissza kell utasítanom. 

A pedagógia fogalmát kettős értelemben használom. A pedagógiai teória és a 
pedagógiai praxis kölcsönhatásairól lesz szó, arról, hogy nyugaton hogyan befolyásolta 
egy többé-kevésbé elhibázott pedagógiai praxis a pedagógiai teóriát és hogyan egy több 
mint ideológia gyanús pedagógiai teória a pedagógiai praxist. A cél tehát, felhívni a 
figyelmet a nyugati pedagógia elégtelenségeire. Ezt azért látom fontosnak, mert 
megítélésem szerint a volt népi demokratikus országok bár örvendetesen a demokrácia 
megvalósítására törekszenek, de tanácstalanoknak tűnnek abban a tekintetben, hogy mit 
és milyen mértékben érdemes Nyugattól átvenni. Megfigyeléseim annak a tévhitnek az 
elterjedésére engednek következtetni, hogy ami nyugatról jön, az csak jó lehet, és ami 
keletről jött, az csak rossz lehetett. Ehhez járul az a tendencia, hogy Nyugat anyagilag 
többnyire csak saját pedagógiai modelljének adaptálását támogatja. A körülmények 
összességében egy olyan pedagógia adaptálását támogatják, amelyről nyugaton már régen 
kiderült, hogy képtelen nevelési feladatok józan megoldására.

Új utakon járni, nem másolni, a harmadik utat választani. Ez Szretykó György 
kiváló elemzésének "Társadalmi kihívások – magyar válaszok" címmel. Egy remek német 
Németh László-idézet után, egy rövid történelmi áttekintést ad. A második fejezet "A 
harmadik út, mint a magyar társadalom alternatívája" már nevében foglalja lényeget. 
Nyugat értékelése figyelemre méltó: "A történelmi tapasztalatok mutatják, hogy a 
nagyhatalmak semmit sem tesznek önzetlenül, hanem cselekedeteiket mindég stratégiai 
és taktikai, s végső soron pénzügyi érdekek határozzák meg." (6) 

 A nyugattal szembeni elfogultság a volt népi demokratikus országokat megfosztja 
attól a lehetőségtől, hogy "tiszta lappal" kezdve egy kevésbé ideológiai befolyás alatt álló 
pedagógiai teóriát és praxist valósítsanak meg. Mindenképpen érvényes, hogy 
paradigmák [viselkedési minták] és axiómák [konszenzussal megerősített 
"örökigazságok"] ismételgetése nem tartalmaz valódi innovációs tendenciákat. 
Ellenkezőleg: mennél nagyobb a kritikátlan adaptálási készség, annál nagyobb mértékű a 
kreativitás hiánya. Ebben az esetben arról a kreatív potenciáról van szó, amely egy 
újrakezdésnél a dolgok egy elfogulatlanabb megítélését tennék lehetővé. Ez az új 
pedagógiai szemlélet Nyugatnak is hasznára válhatna, hiszen a megoldatlan pedagógiai 
nehézségek (elsősorban) ott is egyre nyomasztóbbá válnak.

2. A BARLANGLAKÓ ÉS A NAPFÉNYNEK TÜNŐ 

PETROLEUMLÁMPA
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Arra, hogy mit lehet egy ilyen jelegű munkával, amit az olvasó a kezében tart, elérni, 
aligha lehet megválaszolni. Az attól függ, kinek a kezébe kerül, és hogy mondani valóját 
hogyan ítélik meg. Az valószínű, hogy belátások közvetítésével a közvéleményt pozitív 
irányba lehet befolyásolni. Ez az adott körülmények között, kezdetnek, nem rossz. 

A belátás, hogy a magyarországi iskolai hétköznapok a nyugatihoz viszonyítva 
még ma áldásosak, már motiválhat egy közellenállásra a liberális progresszívizmus 
térhódítása ellen. Ez nem lebecsülendő, mert a liberális progresszívizmus veszélye 
Magyarországon szinte kézzel fogható.

Arra, hogy ez a munka mire lehet jó, következtethetünk Magyari Beck következő 
gondolatmenetéből is: "Voltaképpen mi is történt a közelmúltban, hogy egy kevésbé 
használatos kifejezéssel éljünk: valami a kultúránkban változott meg, cserélődött ki. De 
miről mire? A kérdésre felkínált válaszok szinte tüntetnek sematikus jellegeikkel. A 
legtöbbször arról hallani, hogy egy ateista és militarista államalakulat adott helyet egy 
demokratikus piacgazdaságnak. Az előbbit jól ismerni véljük a saját tapasztalatainkból. 
Hanem ami az utóbbit illeti! A lelkünk mélyén lehet, hogy azt gondoljuk, ez az újabb 
periódus sem ismeretlen a mi számunkra. Én azonban úgy hiszem, a mostani helyzetünk 
ahhoz a barlanglakóéhoz hasonlítható, aki kilépvén barlangjából először alig lát, s a 
külvilágról a félhomályos barlangban alkotott fantáziaképei – ha műveltebb olvasmányai 
– alapján próbál tájékozódni. És csak lassan veszi észre, hogy a valóság távolról sem 
azonos azzal, amilyennek ő azt barlangi magányában elképzelte." (7)

A Magyari Beck meglátása a barlanglakóról lényeges motiváció volt arra nézve, 
hogy ez a munka megszülessen. Felhívta rá a figyelmet, hogy egy volt barlanglakó, aki 
majdhogynem négy évtizeddel ezelőtt kényszerült elhagyni a barlangot, s ezért szemei 
már megszokták a káprázatot, hasznosítható dolgokat láthatott az elmúlt évtizedek alatt, 
amelyeket egy még most "újonc" a demokrácia csűrcsavaros és olykor bizony zűrzavaros 
világában nem is igen vehet észre – vagy ha észre is veszi ezeket, könnyen nem tulajdonit 
nekik döntő jelentőséget. Ezért, egy idealizált társadalmi szisztémával szemben, amit a 
demokrácia fogalma, a szabadság gyakorlásának lehetősége és a jólét varázsa tett 
naggyá a barlanglakók szemében, egy ilyen makulátlannak ítélt társadalomnak 
buktatóira rámutatni, lehet, hogy itthon még egyenesen szentségtörés számba megy. De 
egy volt barlanglakó munkájának, aki a piacgazdaság demokráciáját saját tapasztalataiból 
ismeri és képes egy Magyari Beck által körvonalazott információs hiányt pótolni, talán 
nem lesz kiátkozás a sorsa. A szándék az, hogy ez a munka hozzásegítsen a józan 
elgondolkodások megszületéséhez és a magyar viszonyoknak megfelelő alternatívák
kidolgozásához.

Lényeges az a körülményt, hogy egy olyan volt barlanglakó információs 
készségéről van szó ebben a munkában, aki a barlang elhagyása után nyugaton nagyon is 
jól feltalálta magát, ott nagyon is megbecsülték, tehát semmiféle negatív érzelmi oka nem 
lehet arra, hogy olyan kritikát gyakoroljon nyugattal szemben, ami elkeseredettségből, 
ellenséges érzületből, származhatna. Mindezen felül nem érheti ezt a volt barlanglakót 
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még az a szemrehányás sem, hogy otthont adó új hazájának viszonyait kipellengérezi, 
mert ez a volt barlanglakó ott, nyugaton, éppenúgy – ha nem élesebben – "megírta a már 
magáét", nem is egyszer, másokkal együtt – megtorlás nélkül. Ezért minden nyugati 
szeplők vagy éppen fertőző betegségek ellenére sem volt érdektelen és haszontalan, az 
élet leggyümölcsöztethetőbb négy évtizedét nyugaton tölteni. Az említett tolerancia
nyugaton egy bevándorlóval szemben, aki a határátlépés pillanatában hibátlanul még 
köszönni sem tudott a befogadó ország nyelvén, világosan mutatja, hogy a demokráciának 
nem csak tragikus csökevényei léteznek nyugaton, hanem egy keleti szocializmussal 
szemben felbecsülhetetlen értékeket is rejt magában. De itt most ne beszéljünk az 
előnyökről. Arról már sokat hallottunk.
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3. A LIBERÁLIS PROGRESSZÍV TÁRSADALOMPOLITIKA ELEMEI

3.1. A "BALOLDAL" 

Kétségtelen, hogy a liberális progresszív társadalom iskola- és neveléspolitika alapelvei 
nyugaton a baloldali pártok és szervezetek ideológiájával összefügg, de nem kizárólag a 
baloldaliság eredménye – főleg nem. Nézzük meg ezt a tényt Németország példáján, ahol 
a liberális progresszívnak nevezett társadalom- és oktatáspolitika a legpregnánsabb 
formában jelent meg.

Idézek: "Az iskola szétrombolása. Első periódus: Húsz éven keresztül, 1945-től 
1965-ig megtörtént a morál általános elértéktelenedése egy átnevelési folyamatban, amit a 
kormányok magukévá tettek, a nélkül, hogy a CDU (keresztény demokrata párt), az FDP 
(a szabad demokraták) és SPD (a szociáldemokraták) ebbe az irányba elkötelezte volna 
magát." (8)

Mielőtt az idézetet folytatnánk, ügyeljünk arra, hogy eredetileg a morál általános 
elértéktelenedési folyamatában egyik párt sem vállalt szerepet. A morál általános 
elértéktelenedése nyilvánvalóan a győztes hatalmak kulturális befolyásának az 
eredménye. Ebben a folyamatban egyértelműen csak a német kormányok elkötelezettsége 
a győztes és megszálló hatalmakkal szemben nyilvánul meg, különösen az Amerikai 
Egyesült Államokkal szemben, amelyek 1945 után a nyugati demokrácia védőpajzsaként 
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léptek fel a keleti bolsevizmus ellen. Folytassuk az idézetet:
"Második periódus: Úgy 1967 körül a morál általános elértéktelenedéséből 

kiindulva lépett fel a szélsőséges baloldali parlamenten kívüli oppozíció a Német 
Szociáldemokrata Párt nagytőkés tagjainak előzetes hatalmi és anyagi támogatásának a 
segítségével... Például az első uszító- és pornólapot az 1960-61-es években a frankfurti 
városi tanács szociáldemokrata képviselője,  BÄRMEIER adta ki saját kiadóján, 
BÄRMEIER és NICKEL kiadóvállalaton keresztül, 120.000 példányban, még pedig 
"Underground – Das Deutsche (!) Schülermagazin" címmel...(A szerző megjegyzése: 
tehát a lapot úgy adták ki, hogy az a  n é m e t (!) diákmagazin). Ez robbantotta ki a német 
diák- és egyetemi hallgatok szövetségének felkelését. A radikális követelések között 
találhatók a demokratizálás, a tekintélyellenes nevelés, a kényszerek alól való 
felszabadítás, az eddigi oktatási szisztéma felszámolása és a marxizmus kötelező 
tantárgykénti bevezetése." (9)

Mit szól mindezekhez Dr. Kappéter István gyógypedagógus, ideg-, elmeorvos, 
pszichoterapeuta? "A polgári társadalmakban sok eszmeáramlat abból indult ki, hogy 'ne 
tiszteljetek semmiféle tekintélyt, ne legyetek gátlásosak! Hogy ebből milyen bajok lettek", 
azt mindnyájan jól tudjuk. (10)

Álljunk meg még egyszer és szögezzük le: Nem a baloldal és nem a 
szociáldemokrata párt folytatta a morális értékek megkezdett szétrombolását, hanem a 
"baloldal", egy radikális értelmiségi klikk, egy magát baloldalinak valló nagytőkés 
csoporttal való szövetkezés alapján.

Kétségtelen, hogy a baloldali ideológia követelések a demokrácia és szabadság 
megvalósítását illetően eredetileg a baloldali követelések szerves részei. Ezek 
keletkezésük idejében indokoltak voltak. A tévelygés akkor kezdődött, amikor az ilyen 
jellegű akciók a baloldal józan tagjainak az ellenőrzése alól kiesett és akkor, amikor a 
német szociáldemokrácia vezetői úgy érezték, hogy nem marad nekik más hátra, mint a 
menekülés előre. A kívülről és alulról alattomosan felfuttatott mozgalom élére álltak és 
lehetővé tették, hogy a "baloldal" által felbújtatott tömegek a demokráciára és a 
liberalizmusra való hivatkozással az államot kifacsarják, mint a citromot. Ezzel a 
szociális piacgazdaság a hiányosságok mellett is jól funkcionáló praxisát is 
szétrombolták. Az eredményt ma "élvezhetjük", mint a monetarizmus jelszava alatt futó 
módosított gazdasági liberalizmust, ami nem más mint a klasszikus kapitalizmus 
kultiváltabb formája. 

A tévelygés akkor folytatódott, amikor a kultúraromboló mozgalmat liberális 
progresszívnak keresztelték, port hintvén a maguk és az emberek szemébe. A tévelygés 
továbbá akkor folytatódott, amikor is a kulturális dekadenciába sodródó társadalom 
csődje nyilvánvalóvá vált és a baloldali politikusok egyéni és rövidlátó pártérdekeik 
szemelőt tartásával először nem voltak képesek a társadalmat és az egyént károsító 
folyamatokat leállítani. Akkor, amikor az ideológia lényeges revízióra szorult volna, a 
baloldali szervezeteken belül igen aktív, agresszív és ezért domináns kisebbség 
megakadályozta. Gondoljunk itt a mensevik és a bolsevik jellegű ellentétekre, 
amelyekből – már akkor is – az agresszívabb kisebbség vitte el a pálmát. Ez ismétlődött 
meg 1969-ben Nyugat-Németországban, amikor is a szociáldemokraták átvették a 
központi hatalmat. Idézek: "Semmi esetre sem állítható, hogy a német központi kormány 
és a szociáldemokraták által vezetett tartományi kormányok a megvadult demokratizálási 
folyamatokat a legkülönbözőbb intézményekben fékezték volna. Ellenkezőleg: 
utólagosan formális jogi alapokra helyezték a magát befészkelő strukturális forradalmat, 
annak ellenére, hogy ezeket kisebbségek erőszakolták ki, és az érvényes jogra való 
hivatkozással nem hajlandók a megkaparintott hatalmat kiadni a kezükből" (11)

A revíziók akadályozásának és sikerességének titka nem csak a kisebbség igen 
aktív és agresszív fellépésben keresendő, hanem más lényeges aspektusokban is. Ilyen 
például az a tény, hogy a harcias követelések az általános emberi gyengeség 
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tolerálásának – a szabadosságnak – kedveztek és a tömegek számára mindég valamilyen 
előnyt, kedvezményt, jelentettek, ezért hathatós ellenállásba nem ütköztek. Azt mondjuk 
nagyon találóan, hogy könnyű Katit táncba vinni, és hogy mindenkinek saját maga felé 
hajlik a keze. De ilyen jellegű társadalompolitikára nem lehet az elbizonytalanodás érzése 
nélkül hagyatkozni, mint ahogy ezt a tények is bizonyítják, nyugaton éppenúgy mint 
keleten. 

Nem csak akkor, ha baloldalról beszélünk – ez egy általános követelmény a 
tudománnyal szemben – differenciálni kell, azaz el kell kerülni az általánosításokat, mert 
ezekből származnak a negatív ideológiák, az előítéletek. Ilyenek például, hogy a négerek 
és cigányok munkakerülők, a zsidók minden bajnak az okai, de "mi" – a mindenkor 
ítélők, és elítélők közössége csak jó lehet. Ilyen általánosítások, hogy a bécsiek 
barátságosak, a svábok takarékosak, a németek felsőbbrendűek, egyszerűen 
tarthatatlanok. Arról, hogy barátságtalan bécsiek, pazarló svábok és rendellenesen 
fejlődött németek, arról, hogy kiváló zsidók, négerek és cigányok is léteznek, azt 
elhanyagolja az ideológia, és ezzel meghamisítja a valóságot. A valóságtól való 
eltávolodás pedig pszichikus sérülések jele.

A sztereotípiák másoknak negatív tulajdonságokat varrnak a nyakába, az 
autósztereotípiák az öndicséretre vannak beállítva differenciálás nélkül. Fontos, hogy az 
elemzés folyamán az általánosításokat elkerüljük.

Ha baloldalról beszélünk, akkor látnunk kell, hogy "baloldal" és baloldal között 
óriási különbségek lehetnek és vannak, időtávlatban vagy egy párton belül éppenúgy mint 
nemzetközi viszonylatban.

A liberális progresszívizmus irányába tévelygő baloldali ideológia revíziója azért 
is elmaradt, mert a hangadók elsöprő többsége nem a munkások és parasztok köréből 
toborzódott. Ezek baloldali szélsőséges értelmiségi és jómódú, tőkével rendelkező 
társadalmi rétegekből kerültek ki, mint ez az előző idézetekből világosan kiderült. 
Intellektuális ideológia és a pénz együtt, nagy hatalom. Ezen túlmenően feltételezhető, 
hogy ezek a felbujtató, gyilkoló és zsaroló körök a keleti blokkból és az arab országokból 
is erős anyagi támogatást élveztek. 

Összességében már csak azért sem lehet a liberális progresszív tévelygéseket 
differenciálás nélkül a baloldal nyakába varrni, mert mint már kifejtettük, a társadalom a 
társadalmi erők (intézmények) és a sajátságos történelmi körülmények összjátéka alapján 
valahogy fejlődik. Ha ezt nem követik permanens visszajelzések, vagy ha ezek 
meghamisítják, tévfejlődés elkerülhetetlen.

Azért sem lehet a liberális progresszív tévelygéseket globálisan a baloldal nyakába 
varrni, mert ha az érdekek ezt úgy kívánták – mint ahogy ezt látni fogjuk – más irányzatú 
pártok és szervezetek is "érdemüket kihangsúlyozva" nagy propagandával a népszerű 
törvények mellett szavaztak. Máskülönben a társadalom szétzilálásának a mértéke nem 
lenne olyan súlyos, mint amilyen.

Ha ebben a könyvben baloldalról lesz szó, akkor csak abban az értelemben, ahogy 
itt megfogalmazódott.

3.2. A "LIBERALIZMUS"

A liberális progresszív társadalompolitika elnevezés megtévesztő. Ez a fogalom azt 
sugallja, hogy itt liberális pártok programján alapuló politikáról van szó, pedig ez 
korántsem így van. Legalábbis az osztrák liberálisnak mondott párt programja merőben 
nem egyezik meg a szabadosság és felelőtlenség tendenciájával, ami az úgynevezett 
liberális progresszív társadalom- és iskolapolitika következménye. Az osztrák 
liberálisnak mondott párt abból a tényből indul ki, hogy a felnövekvő nemzedék az 
idősebb nemzedéknek tisztelettel tartozik és minden túlkapások a diákság részéről 
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tűrhetetlen. (Jó lenne azonban, ha csak fiatal bohóságból elkövetett tiszteletlenségekről 
lenne szó.)

Ez a párt abból indul ki, hogy a Második világháború után az idősebb nemzedék 
volt az, amely lényegében a romba dőlt hazát újjá építette és a mai nemzedéknek a jólétet 
biztosította. Ez a párt követeli az elit képzést, azaz követeli, hogy mindenkit ahhoz a 
munkához kell hozzásegíteni, amihez tehetsége van és nem mindenkinek kell okvetlen 
érettségizni, mint ahogy ezt a liberális progresszív iskolapolitika az egyenlőség nevében 
szuggerálja.

Az idegen nyelvű szavak és kifejezések szótára a liberalizmus fogalmat hármas 
értelmezésben használja: 1. szabadelvűség; a feudalizmusba a nemességgel való 
kompromisszummal beilleszkedni akaró, a polgári szabadságjogokért nem forradalmi 
úton küzdő polgárság politikai irányzata, amely gazdasági téren az állami beavatkozástól 
mentes szabad versenyt népszerűsíti 2. elvnélküliség, túlzott engedékenység, elnézés, 3. 
rég.v. pejor nagyvonalúság, bőkezűség. Tehát az értelmező szótár is ismeri a liberalizmus 
értelmezését, mint túlzott engedékenység és elnézés. (12) Erről van itt szó, nem pedig a 
liberális pártok politikai programjáról.

3.3. A „PROGRSSZIVITÁS”

Az eddig leírtak alapján csupán a teljesség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy a 
liberális progresszívnak nevezett társadalom- nevelés- és iskola politika a progresszív 
szót politikai céljainak megvalósítása céljából kisajátította. 

A progresszivitás fogalma alatt fejlődést, haladást, előremenetelt értünk. Mint 
ahogy az előző fejezetben ezt megfogalmaztuk, a társadalom valahogyan mindég 
fejlődik. A fejlődés alapja az innováció. Ennek a minősége –, hogy haladást jelentett-e 
vagy sem –, ezt csak az innováció következményeiből ítélhető meg, utólag, ha a 
hajlandóság meg van az innováció következményeit rendszeresen empirikusan 
felülvizsgálni. Egy politikai programot már előre, mielőtt következményei ismeretesek, 
progresszívnak titulálni, egy tudománytalan dolog.

3.4. A POLGÁRI PÁRTOK SZEREPE

Tény, hogy a liberális progresszívizmus elharapódzásáért a polgári pártok is jócskán 
hozzájárultak, ha csak félszívvel is, de mégis. A törvényhozó testületben ezek is 
megszavazták a szabadosság felé vezető törvényeket. Egy polgári politikus egyszer azzal 
védekezett, hogy ha könnyes szemmel is, de itt le kellett paktálni az "ördöggel". Ha 
ugyanis egy párt azt állítja, hogy egy intézkedéssel a demokráciát kívánja szolgálni, akkor 
egy másik párt, legyen az akármilyen, liberális, konzervatív vagy polgári, nem mondhatja 
azt, hogy ő ezt nem akarja. Egy esetleges ellenkezés a választások totális elvesztését 
jelenthette volna. Így aztán a liberális progresszív társadalom- és iskolapolitika egy igen 
széles konszenzuson nyugszik nyugaton, aminek meggyőző ereje az elmondottak alapján 
igen gyenge. Ez egyben a demokrácia általános hátrányára is rámutat. Már Winston S. 
CHURCHILL megállapította, hogy a demokrácia a legmocskosabb dolog a világon, de 
jobbat még nem találtak ki ennél.

Hogy a polgári pártok is belekeveredtek az úgynevezett liberális progresszív 
társadalom- és iskolapolitika hínárjába, annak van még egy lényeges oka: A polgári 
pártoktól a demokrácia nem idegen. Ezek, még a legkonzervatívabbak is, elveikben nem 
mondhatók demokrácia ellenesnek, de a demokráciáról való elképzelések a 
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szabadossággal összeegyezhetetlenek.
Az Osztrák Néppárt kiadott egy könyvsorozatot, amely első kötetének címe 

"Lebendige Demokratie" (Élő demokrácia). Ebben a könyvben szóhoz jutottak a 
legprominensebb osztrák néppárti politikusok és egyetemi tanárok. A 44. oldalon Weiler
Rudolf a következőket írja: "A keresztény, egy természetes jogra hivatkozó 
államtudományok mindég is az Arisztotelészi nézetre támaszkodtak, amely szerint a 
természetre hivatkozva nem lehet egy bizonyos államformát kizárólagosan 
elfogadhatónak tekinteni. A keresztény államtudományok mindég is hangsúlyozták, hogy 
egy összetett, egymást kiegészítő államforma az ideális. Az államformák általánosan 
elfogadott felosztása ismer abszolutizmust, arisztokratizmust és demokratizmust. A 
legideálisabb az az államforma, amelyikben mind a három államformából egy-egy elem 
megtalálható, de csak egy döntően mérvadó. 

A demokráciára alkalmazva ez a következőket jelenti: A népuralomnak is 
szüksége van egy arisztokratikus elemre az állam vezetésben, szüksége van egy szellemi 
elitre, amely intelligenciája alapján meggyőző és amely képes felelőséget vállalni. A 
monarchikus elemnek is nagy jelentősége van egy demokráciában, mégpedig egy 
államelnök személyében vagy egy kollektív államelnökség formájában, amely az államot 
a legmagasabb szinten reprezentálja." (13) Ebből kiindulva nem nehéz a liberális 
progresszívnak nevezett társadalom- és iskolapolitika arroganciáját megfogalmazni.
Mivel a liberális progresszív társadalompolitika mindig a népre, a nép érdekeire, a nép 
jogaira hivatkozva lép fel, kisajátítja magának a nép egyedüli érdekvédelmét és ezzel 
kizárja – népiesen – hogy valaki is rajta kívül labdába tudjon rúgni. Egyeduralomra 
törekszik és kizárja, vagy legalább is megcsonkítja az arisztokratikus potencia 
kreativitását és aláássa az autoritást. Ennek különösen a pedagógia területén vannak 
erős negatív kihatásai.

3.5. AZ USA ÉS A SZABADOSSÁG

Mielőtt az Amerikai Egyesült Államokban uralkodó szabadosságot bemutatnánk, 
szögezzük le a következőket.

Nyugat nem csak dekadens. A Nyugat fejlődésének pozitív aspektusait a 
későbbiek folyamán érinteni fogjuk. Ezek nagymértékben nem vonatkozhatnak az 
Egyesült Államokra, mert ott a szociális piacgazdaság sohasem érvényesült. Mégis, 
Amerikának elvben lehetnek az ott élők szemszögéből nézve olyan pozitívumai, amelyek 
számunkra ebben az elemzésben nem elérhetők, ha csak nem élünk abban az illúzióban, 
hogy Amerika mindenki számára a korlátlan lehetőségek hazája.

A Nyugat pozitív fejlődési aspektusainak későbbi ismertetésével ennek a 
munkának a keretein belül meg kell elégednünk. Az elemzés szempontjából ezek a 
pozitívumok többé-kevésbé jelentéktelenek, nem Nyugat dicsérete a cél, hanem a hibáitól 
való megóvás szándéka. Nyugat kétségtelen demokratikus. Ez vonatkozik az Amerikai 
Egyesült Államokra is. Hogy azonban a demokrácia nevében mi mindent el lehet követni, 
azt érzékeltesse az a tény, hogy az emberiség mi mindent volt képes Isten nevében 
elkövetni. 

A demokrácia és a liberalizmus tipikusan az emberre szabott, az emberi 
méltóságnak tiszteletében tartására törekvő alapbeállítódások. A felvilágosodás fényében 
ezek a fogalmak lángra lobbantották az emberi érzelmeket és tudatosították, hogy az 
ember jobb sorsra született, mint hogy mindenkori urainak kiszolgáltatott szolgálója 
legyen.

A Francia Forradalommal és a merkantilizmus gazdasági rendszerének bukásával 
valóban megrendült a világ és úgy nézett ki, hogy az ideálok megvalósulnak. A 
beteljesedés kétélű volt. Ennek a horderejére akkor döbbenhetett rá az emberiség értelmes 
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és jóindulatú társadalma, amikor is az ipari forradalom vívmányainak élvezete mellett és 
azzal párhuzamosan a gazdaság liberalizálódása az embertelen Manchester 
kapitalizmushoz vezetett -, a szabadság és demokrácia jegyében. Ez a tévfejlődés csak 
olaj volt a tűzre. A liberalizmus, a szabadság utáni vágy a baloldali szervezetek 
forradalmiságát még jobban fokozta.

Itt léptek be a képbe a Amerikai Egyesült Államok, ahol a liberalizmusnak az 
államok megalakulásától kezdve féltve őrzött hagyományai vannak. Ezek a hagyományok 
eredetükben nem igazán liberálisak, hanem erősen a szabadosság jegyeit hordozták és 
hordozzák. Gondoljunk itt elsősorban a vadnyugat ökölszabályaira, amelyek ma az 
amerikai polgárok szinte mániákus fegyvervásárlási szokásaiban – amit a törvény 
"liberálisan" nem tilt – nyilvánul meg. 

A szabadosság ad abszurdum jellegét nagyon jól kifejezi "az Egyesült 
Államokban, századunk harmincas éveiben" kialakult "szociálpatológiai irányzat,... mely 
a legkülönbözőbb elhajlókat (bűnözőket, gyilkosokat, alkoholistákat, prostituáltakat stb. 
egyaránt pszichés betegeknek minősítette." (14)

Ez a szabadságnak nevezett szabadosság jellemezte az Egyesült Államok 
kultúráját már megalakulásának kezdetén. A vadnyugat erőszakon alapuló íratlan 
szabályai később lecsaptak a nagyvárosok polgárságára is. A híres gengszterbandák 
önkényeskedései, a maffia virágzása, a Ku-Klux-Klan terrorja, mind ebbe az irányba 
mutatnak. Ehhez járult az emberek profitorientált butítása, a comics, előbb a bűnügyi, 
aztán a giccses, ezt követően a szörny- szexfilmek tömeges piacra dobása, általában az 
együgyűség, szenzációhajhászás, kriminalitás, a terror és a szekták számának és 
jelentőségének növekedése. Az amerikai átlagember életstílusa és felfogása világosan 
tükrözi a felületes és felszínes erkölcsi normákat, a homoszexualitás normalizálásának 
trendjével az élen.

Hogy a homoszexualitás problémája mennyire aktuális és mennyire jellemző az 
amerikai dekadenciára, ezt az Osztrák Televízió 1994. április 4.-i hírközlése is 
illusztrálja, miszerint az ismert IKEA lakberendezési cég az Egyesült Államokban egy 
"különleges ízlésű" televíziós kampányt indított. Az IKEA cég televíziós hirdetésében 
bizonyítani kívánta, hogy mennyire a szívén viseli fiatal házaspárok lakberendezési ügyét, 
és hogy berendezési tárgyaik ezek számára mennyire különösen kedvezőek. Az ügy 
kellemetlen pikantériája, hogy a "legalkalmasabb" lakberendezési tárgyak 
kiválogatásához egy homoszexuális párt alkalmaztak.

A homoszexualitás legalizálására felhozott gyakori érvelés, hogy homoszexualitás 
az állatvilágban is előfordul, egy tartatlan érv. Egyrészt az állatoknak nincsen kultúrájuk, 
ami szabályozólag hathatna, az embernek van. Másrészt ugyan mindaz, ami mondjuk egy 
patkányban fiziológiailag végbe megy, az emberben is végbe mehet, de az, ami az ember 
érzelmi világát, gondolkodási képességét és humorérzékét illeti, jelen pillanatban még az 
ember kizárólagos képessége. Inkább lehetséges, hogy az ember az állat színjére 
alacsonyodik, minthogy az állat felemelkedjen az emberhez. Mindezeken felül, úgy és 
olyan értelemben, ahogy ezt a ferdehajlamúak magyarázzák, nem felel meg a valóságnak. 
Erről a világhírű angol zoológus, Desmond Morris, ezt írja: "Magában a szexuális 
álközösülésben biológiailag semmi kivetni való nincsen... de a kialakult homoszexuális 
párkötelék a fajfenntartás szemszögéből természetellenes...(és) nyomtalanul eltűnik, ha 
jelentkezik a biológiailag szabályos inger, a másik nem valamelyik tagja." (15)

Az Egyesült Államok az élet minden területén közismerten "liberális". Az 
Egyesült Államok jogrendszere, nevelési praxisa és gazdasága túlzás nélkül szabadosnak, 
"liberálisnak" nevezhető. Ez az élet minden terültére kiterjedő "liberalizmus" világosan 
levezethető az Egyesül Államok történelmén végig húzódó trendből, ami egyenesen a 
sorozatos politikai gyilkosságokhoz vezetett. Az ebben az értelemben vett liberalizmus 
itatja át az amerikai gazdasági liberalizmust. Kray István ezzel kapcsolatban megállapítja: 
"Az amerikai nagytőke azért kényszeríthette rá a világra a korlátlan szabad versenyt, mert 

20



ő volt a legerősebb. Ezért az ő érdeke volt a korlátlan szabad verseny politikájának 
gyakorlása." (16)

Kray István megállapítása igaz, azonban tény az is, hogy a mai, negatív 
értelemben vett liberalizmus elterjedéséért az európai baloldal is lényegesen felelős. 
Ennek az analízisnek éppen az a célja, hogy nemcsak az amerikai befolyást, hanem az 
európai baloldal negatív szerepét is bemutassa, amit a szabadosság kiterebélyesedésében 
játszott. Ettől – a baloldali tévelygésektől függetlenül – létezik és burjánzik az amerikai 
dekadens szabadosság. Nem kell messze visszamennünk a történelemben, hogy egy 
szélsőséges liberalizmusra visszavezethető botrányra emlékezzünk. 1994 január közepén 
visszalépett az amerikai hadügyminiszter, aki a hadseregben a homoszexualitást be akarta 
tiltatni. Ez Amerikában – a liberális szélsőségesség, a vadnyugat örököseinek tradíciókat 
őrző társadalmában, a szekták, a kábítószeresek, a maffiózók és a homoszexuálisok 
paradicsomában – úgy látszik egy halva született ötlet. Ez azért is elgondolkodtató, mert 
Amerika egyben a világ vezető állama, és mint ilyen, nemcsak Coca Colát és egyebeket, 
hanem zsebre dugott kezű, lezseren falnak dűlő és unalmasan rágógumit majszoló, 
épületeket, metróállomásokat, vagonokat befirkáló, szemetet eldobáló, gondozatlan, 
ordítozó, hajtóerejüket szabadon kiélő, imponálni akaró, feltűnési viszketegségben 
szenvedő ideálokat, kábítószereket, az agressziót és ököljogot nagyra becsülő, az időseket 
semmibe vevő és erre büszke embertípusokat is exportált Európába és immáron a világ 
összes államaiba.

A nyugat-európai kulturális dekadencia végül is nem egyéb, mint az amerikai 
szélsőséges liberalizmus és az európai magát baloldalnak nevező, hatalmát mindenáron 
megtartani akaró baloldali politikusok hallgatólagos érdekszövetségének eredménye. 
Ami Európát illeti, gondoljunk itt Waldheim elnökké választásának mellékzöngéire, 
amikor is az osztrák baloldal, Sinowatzcal az élen, Ausztria nemzetközi hírnevét 
feláldozva próbálta a népszerű, a világon mindenütt ismert politikus elnökké választását 
megakadályozni, saját szűklátókörű politikai céljaik megvalósítása és a baloldali 
egyeduralom fenntartása érdekében. Amerika ezt a baloldali hátbatámadást a 
legmesszebbmenőkig támogatta, s nem volt hajlandó Waldheim beutazási tilalmát akkor 
sem feloldani, amikor egy nemzetközi történelmi bizottság Waldheimet a háborús 
bűnösség vádja alól felmentette. Európa pedig hallgatott, meghajolt Amerika előtt és 
képtelen volt valamit is tenni az igazság érdekében, mint ahogy ez a boszniai krízisben is 
nyilvánvalóvá vált.

Az ügyet az teszi különösen figyelemre méltóvá, hogy az Osztrák Parlament 
szociáldemokrata elnöke, a volt tudományos miniszter, Dr. Fischer, Waldheim elnöki 
időszakának végén tartott búcsúztató beszédében bocsánatot kért Waldheimtől. 
Kihangsúlyozta, hogy Waldheim igazságtanság áldozata lett. Ezzel nyíltan – utólag – az 
USA hivatalos verziójával állította szembe az Osztrák Szociáldemokrata Pártot és az 
egyben az Osztrák Parlamentet is. 

A szabadság és a demokrácia jegyében főleg a huszadik században lezajló 
események tragikusak, amiben az amerikai nagytőke lényeges szerepet játszik. Ezek a 
tragédiák következményeiben részben már jóvá tehetetlenek: a fajok kihalnak 
körülöttünk, a természet agonizál, s mi esténként eltespedve ülünk egy televízió előtt, és 
élvezettel bemutatjuk az ifjúságnak, hogyan lehet, mondjuk, öt perc alatt tíz embert 
megölni, úgy hogy közben mi cukorkát szopogatunk vagy sört iszunk. E közben sok 
helyen, a világ elmaradott területein éhen halnak az emberek. Ezt a nyomorúságot is 
bemutatjuk, miközben jó ízűen elfogyasztjuk vacsoránkat. Nyilvánosságra hozzuk, hogy 
Afrikában az őslakóknak elitélően felhányják a többnejűséget és egyházilag, valamint 
polgári törvények alapján a nőknek előírják a melltartó használatát. Ez az a világ, ezek 
azok a pedagógiailag releváns előfeltételek és körülmények, amelyekbe egy gyermek 
beleszületik, és akitől elvárjuk, hogy kultúrált emberré váljon.
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4. A LIBERÁLIS PROGESSZIVIZMUS GYÖKEREI
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4.1. A KERESZTÉNY INDIVIDUALIZMUS

A középkort Európában a keresztény vallási erkölcsi normák jellemzik, amelyeknek egyik 
alaptétele, hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat – tehát az altruizmus dogmatikus 
meghirdetése – egy másik pedig az individualizmus, azaz a tanítás, hogy minden ember 
egyedülállóan egyéni. Az individualizmus kiterjedt a holttest sérthetetlenségére is, amely 
különösen az orvostudományok fejlődését gátolta. A vallási individualizmusból 
kiindulva, okulás céljából, tekintsük át röviden a társadalmi fejlődést a liberális 
progresszívizmusig.

Max Weber alapos történelmi elemzéséből tudjuk, hogy a protestantizmus, a 
vallási reformok sora, különösen a kálvinista, az emberi karaktert illetően forradalmi volt. 
A protestantizmus a munkában – legyen az munkáltatói vagy munkavállalói – kevésbé 
egy szükséges tevékenységet, de nem is önző nyereségszerzési vágy kielégítését látta, 
hanem sokkal inkább az önmegvalósítás egyik eszközét, mint hivatást és morális értéket: 
"A Luther-féle biblia fordításban jelent meg legelőször a hivatást jelölő német szó, – a 
'Beruf' – s a lutheranizmusra lényegében kezdettől fogva jellemző volt, hogy a világba 
beilleszkedő – a hivatásnak szentelt – életet erénynek tekintette..." – írja Weber. (17)

Amit Max Weber a huszadikszázad elején kizárólag a protestantizmusban látott, 
már a tizenharmadik században Aquinói Szent Tamás úgy fogalmazott meg, hogy 
"Imádkozzál és dolgozzál. Ez "nem jelellentett kevesebbet, mint azt, hogy a munkát – a 
szorgoskodást – az imádsággal, egyenrangúnak kell tekinteni." (18) Kétségtelen azonban, 
hogy a protestantizmus horderejében és mondanivalójában meghaladja Aquinói Szent
Tamás értékelését. 

 A protestantizmus alapja is a keresztény individualizmus. Ez azonban új 
aspektusok hangsúlyozásával képes volt a társadalmat a középkori tespedtségből 
kimozdítani. Az individualizmus magas értékelésére a protestantizmusban jellemző, hogy 
a munka eredményességét egyenesen az isteni kiválasztás, az isteni kegyelem jeleként 
fogták fel. A nyereséget nem sorolták a fogyasztási javak közé. Ez maga után vonta a 
tőkeszaporodást, invesztíciót és az expanziót, ami aztán összességében fellendítette a 
kapitalizmus kialakulását.

Max Weber tézisének alátámasztására szolgált az a tény, hogy a kapitalizmus 
azokban az országokban fejlődött ki először, ahol a protestantizmus kiterebélyesedett, 
Németországban, Svájcban, Angliában és Hollandiában. Ellenpróbaként megállja a helyét 
az a tény, hogy a tradicionálisan katolikus országokban a kapitalizmus sokkal lassabban 
és később alakult ki.

4.2. A NEOINDIVIDUALIZMUS ÉS LIBERALIZMUS

4.2.1. A felvilágosodás jegyében
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A protestantizmus mellett megfigyelhetők olyan ideológiákra épülő beállítódások 
térhódítódása is, amelyek egyértelműen a keresztény individualizmusból származnak, de 
már az akkori dogmatikus és szélsőségesen irracionális beállítódású egyházi 
tisztségviselők szempontjából nem keresztények. Például Hobbes filozófiáját már nem 
tartják kereszténynek, annak ellenére, hogy mai szemmel meglepő éleslátással 
megvilágítja az Isten – mint a többdimenziós lét felé törő őserő – lényegét.

Azok a filozófusokat, akik az individualizmusból indultak ki és a felvilágosodás 
szolgálatában álltak, mint neoindividualistákat tartjuk számon.

A neoindividualizmus a liberalizmus felé való törekvés alapja. A 
neoindividualizmus egyénközpontú szemlélete nem jelentette a cselekvési szabadság 
korlátlanságának, a szabadosság burjánzásának szentesítését. Ellenkezőleg, 
kihangsúlyozta ugyan az ember természetében rejlő természetes jogát, hogy szabadon 
gondolkodjon és cselekedjen – elment egészen az ösztönösség, a hajtóerők kiélésének a 
szabadságáig(!) –, de természetesnek nyilvánította az ember törekvését is, hogy 
szerződéses alapon egy állam által meghatározott törvényes rendbe beilleszkedjen. 
Tagadta, hogy eredeti, abszolút értékek léteznek, de az állami törvények szabályozó erejét 
nem vonta kétségbe. Ellenkezőleg, ebben látta a minden tekintetben szabad egyedek 
együttműködésének reális alapját. 

Hogy a liberalizmus eszméjétől való lényeges eltávolodást a liberális 
progresszívizmus irányába betudjuk mutatni, nézzük meg a neoindividualizmus 
egynéhány jeles képviselőjének véleményét az individualizmusról, a liberalizmusról és a 
demokráciáról. 

4.2.1.1. René Descartes

            (1696 - 1750)

René Descartes nem egyöntetűen materialista, de erőteljesen racionális filozófiájában már
az egyénközpontú – liberális – társadalomalkotó szociokulturális értékrend felé való 
törekvés nyilvánul meg.

Descartes neoindividuális filozófiája csak abban az értelemben már nem 
keresztény, hogy szembehelyezkedett az akkori egyházi hatalmak nézetével, és a 
tudományt, a racionalizmust helyezte előnybe a dogmatizmus és a szélsőséges 
irracionalizmussal szemben. Az egyházzal szembeni ez irányú kritikáját indirekt és 
finom érzékkel fogalmazza meg. "Azt hiszem,...a tudományokban előforduló minden 
tévedés csakis abból származhat, hogy kezdetben nagyon elhamarkodva ítéltünk, 
amennyiben elveknek fogadtunk el homályos dolgokat, amelyről nincs világos és 
határozott fogalmunk." (19) 

Descartes metafizikai tételeiben is a racionalizmus elvét követi. Epistémonhoz 
szólva Edoxussal ezt mondatja: "Ne csodálkozzék ...kedves Epistémon, hogy...annyira 
pontos és szabatos vagyok, hogy csak azt tartom igaznak, amiben éppolyan biztos 
vagyok, mint amilyen biztosan tudom, hogy vagyok, hogy gondolkodom és gondolkodó 
lény vagyok." (20) Descartes alaptétele – "Cogito ergo sum" ("Gondolkodom, tehát 
vagyok") – racionalizmusa és a természettudományok előnybe helyezése mellett a 
szellemiség magasabb rendűségét fejezi ki. Ugyanis alaptételében a létet a gondolkodás 
függvényévé teszi: Csak a gondolkodáson, a szellemiségen keresztül jut el a léthez. 
Többek között az "Értekezés a módszerről" című munkájának ötödik fejezetében ezt 
konkrétan meg is fogalmazza: "...Megmutattam, melyek a természet törvényei; s anélkül, 
hogy okoskodásaimat más elvre alapítottam volna, mint Isten végtelen tökéletességeire, 
igyekeztem bebizonyítani mindazokat a törvényeket, amelyekhez bármi kétség férne, s 
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olyanoknak látni őket, hogy ha Isten több világot teremtett volna, akkor nem lehetne 
egyetlen egy sem olyan, amelyben e törvények ne lennének érvényesek. (21)

Descartes két szubsztanciát különböztet meg, a végest és a végtelent, az 
abszolútot. A végtelen szubsztanciában ok és okozati összefüggések nem találhatók, mert 
ez önmagának az oka (causa sui). A "Szabályok az értelem vezetésére" című munkájában 
az abszolút fogalmát így írja le: "Abszolútnak nevezem mindazt, ami a kérdéses dolog 
tiszta és egyszerű természetét tartalmazza. Így abszolút mindaz, amit mintegy 
függetlennek, oknak, egyszerűnek, egyetemesnek, egynek, egyenlőnek, hasonlónak, 
egyenesnek, vagy más e félének tekintünk..."(22)

Ugyanebben a művében világosan előtérbe helyezi a ráció, a gondolkodás, az 
értelem szerepét. Első szabályként leszögezi: "A tanulmányok célja kell, hogy az értelem 
olyan vezetése legyen, hogy minden elébe kerülő dologról jól megalapozott és igaz 
ítéletet mondhasson." (23) Ebben a munkájában az értelem tisztelete végig húzódik az 
egész gondolatmeneten. Már a negyedik szabályban utal a matematika fontosságára. Ettől 
kezdve a XXI. szabályig behatóan foglalkozik a matematika és a geometria jelentőségével 
az értelem vezetésével kapcsolatban. (24) 

Említésre méltó Descartes racionális felfogása az intuícióról. Még itt is az értelem 
szerepét hangsúlyozza ki: "Intuíción nem az érzékek változó tanúságát, vagy a helytelenül 
társító képzelet csalóka ítéletét értem, hanem egy tiszta és figyelmes elmének annyira 
könnyű és határozott felfogását, hogy ahhoz, amit megértünk, semmiféle további kétely 
nem fér..." (25)

A természettudományok jelentőségét az "Értekezés a módszerről" című művében 
így fogalmazza meg: "...Elhatároztam, hogy életem hátralévő idejét olyan természeti 
ismeretek megszerzésére fordítom, amelyekből az orvostudomány számára biztosabb 
szabályokat lehet levonni, mint amilyenek az eddigiek voltak." (26) 

Világosan kifejezésre jut Descartes humanizmusa és minden féle szabadosság elvi 
elutasítása a következő sorokból: "Hajlamom annyira távol tart engem minden olyan 
tervtől, különösen az olyanoktól, amelyek csak úgy lehetnek hasznára némelyeknek, hogy 
ártanak másoknak: hogy még ha valamely alkalom kényszerítene az ilyen dolgokkal való 
foglalkozásra, nem hiszem hogy sikert tudnék benne elérni." (27)

A következő idézet Descartes "Az igazság kutatása a természetes világosság által" 
című munkájából származik. Ez leckéül szolgálhatna mindazoknak, akik a liberalizmusra 
hivatkozva a pedagógusokon keresztül próbálják meg felgyülemlett agresszivitásukat 
levezetni, és nem tudatosan, kevésbé tudatosan, vagy éppen tudatosan a liberalizmust és 
demokráciát saját szűklátókörű politikai céljai elérésére használják. Descartes EDOXUS 
szájába a következőket adja: "Nem volt szándékomban és nem is lesz, hogy korholjam az 
iskolákban dívó vulgáris tanítási módszert; hiszen neki köszönhetem azt a keveset, amit 
tudok, és segítségével ismertem fel mindannak bizonytalanságát, amit ott tanultam. Ha 
tehát tanítóim nem tanítottak nekem semmi biztosat, mégis köszönettel tartozom nekik..." 
(28)

4.2.1.2. Thomas Hobbes

             (1588 - 1679)

Thomas Hobbes által képviselt neoindividualizmus már materialista, a természet jogra 
hivatkozik, a racionalizmus híve és nem keresztény, de nem erkölcstelen. Filozófiájának 
egészét tekintve nem jogosít fel szabadosságra. Nézzük meg ezt közelebbről.

Hobbes az individualizmusra utalva indokolja meg az egoizmus létjogosultságát. 
Az individuum egyedülállósága a természet akarata (Isten akarata helyett), ezért a 
társadalomban a féktelen egoizmus uralkodása természetes. Az egoizmus, mint féktelen 
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természeti adottság reprezentálja egyben az agresszió jelenlétét az ember természetében 
és azt, hogy maximális előnyöket harcoljon ki magának. Nyilvánvalóan ezzel a tézissel a 
klasszikus kapitalizmus megvalósításán munkálkodó polgárság követelését fogalmazta 
meg. A piaci mechanizmusok az egoizmuson, a vállalkozás, a rámenősség, gyökereiben 
az agresszión alapszik. Ezzel Hobbes – annak ellenére, hogy tagadja az erkölcsi normák 
létezését – megteremti az erkölcsi alapot az Adam Smith által megfogalmazott 
klasszikus, a szabad versenyen alapuló kapitalizmus alapelveinek megfogalmazásához. 
Ezek a tézisek köztudottan nem csak Adam Smith meglátásaiból származtak, hanem nagy 
részben a feltörekvő polgárság követelései voltak. A követelések sorozata az állami 
beavatkozás ellen és a szabadságjogokért már jóval Smith, a polgárság követeléseinek 
rendszerbe foglalása előtt – 1776 előtt – nyilvánvalóak volta. Smith érvelése megegyezik 
a polgárság érvelésével: Amíg az állam a gazdaság dinamikáját és produktivitását saját 
céljainak elérésére, értsd háborúkra, luxusra, fogyasztási eszközök felélésére fordítja, 
addig nem gyűlhet össze az a tőke, ami a nemzetek jólétének az alapja.

Kétségtelen, hogy Hobbes filozófiájának szellemi öröksége hozzájárult a liberális 
progresszív társadalompolitika kialakulásához. Hobbes filozófiájának tanulmányozása 
közben nyilvánvalóvá válik, hogy individualizmusa és liberalizmusa a feltörekvő 
polgárság érdekeit, eredetileg egy szabad, semmi által nem korlátozott verseny ideológiai, 
erkölcsi alapjait kívánta szolgálni. Kísértetiesen megismétlődött ez az érdek-
összefonódás a szabadság hangoztatása és a gazdasági érdekek között a liberális 
progresszívizmus történetében, amikor is a német szociáldemokrata párt tőkés tagjai(!) 
elindították a liberális progresszívnak nevezett, minden autoritást kétségbe vonó, a 
hajtóerők korlátlan kiélésére apelláló mozgalmát.

Hobbes természetjogának alapján nem okoz nehézséget a liberális progresszív 
társadalompolitika szabadosságáig eljutni, ha az ember csak a szabadosság 
létjogosultságát az ember természetéből vezeti le, azaz, ha elhanyagoljuk a pedagógia 
előkelő feladatát, amely abból állna, hogy az ember veleszületett egoizmusát 
altruizmussal egészítse ki és a veleszületett agressziót akarattá, ideális esetben hitté 
formálja.

A hit nem valamilyen dogmában vagy ideológiában való hitet jelent. A hit az én-
pszichológiában az önbizalom egészséges lényegét jelenti, ami megengedi, hogy az 
ember nyugodtan, lazán cselekedjen. Az akarat azzal az erőfeszítéssel megegyezik, ami 
egy cél elérésére szükséges. A hit ennél is hatékonyabb. Az ember egyszerűen végzi a 
dolgát, anélkül, hogy az amit tesz, különleges erőfeszítésbe kerülne. (29)

Mivel Hobbes filozófiájában a természetre és az ősállapotra való hivatkozással 
mindenkinek mindent szabad – bellum omnium contra omnes, mindenki háborúja 
mindenki ellen – szükség van egy korlátozó természetes hatalomra. Ez az állam. A 
legjobb államforma a monarchia.

Az uralkodó hatalma abszolút. Hogy az alattvalóknak nincsenek jogaik az 
uralkodóval szemben, nem okozhat problémát. Először azért nem, mert az észszerűség
ellene mond annak, hogy az uralkodó visszaéljen hatalmával. Másodszor a jogviszony 
lehetetlenné tesz visszaélést, mert az államszerződést – az individualizmusnak 
megfelelően – egymástól izolált egyedek kötik egymással. A hatalmat ebben a 
szerződésben racionális okokból átruházzák az uralkodóra. Mivel az uralkodó nem 
szerződő fél, így nem is tudja a szerződést megszegni. 

Hobbes a természetjog fogalmát a legismertebb művében Leviatán (= szörny, 
átvitt értelemben hatalom, abszolutisztikus állam) címmel, a XI. fejezet első soraiban így 
írja le: "A természetjog, amit az irodalomban jus naturalénak neveznek, mindenki 
számára azt a szabadságot jelenti, hogy önön erejét saját akarata szerint lényének, vagyis 
életének megoltalmazására használhatja, s következésképen mindent megtehet, amit a cél 
érdekében saját megítélése és értelme szerint a legelőnyösebbnek tart.

Ha Hobbes természetjog fogalmának csak azt az oldalát vesszük figyelembe, ami 

26



a liberális progresszívizmust igazolja, akkor az idézett természetjog fogalma a liberális 
progresszívizmus törekvéseinek tökéletesen megfelel. Különösen a "mindent megtehet"
és "a saját megítélése és értelme szerint" (30) kapóra jönnek a liberális progresszívizmus 
törekvéseinek. Hobbes klasszikussá vált állítása "homo homini lupus", az ember 
embernek farkasa, jól kifejezi ezt a tendenciát.

A következő idézet megerősíti a szabadosság felé való hajlamot: "És a szónak 
ebben a pontos és általánosan elfogadott értelmében szabad embernek az olyan embert 
nevezzük, akit semmi sem gátol abban, hogy amit ésszel és erővel megtehet, azt saját 
akaratából meg is tegye."(31) A liberális progresszívizmusnak "testre szabottak" a 
kifejezések "semmi sem gátol" és "amit ésszel és erővel megtehet, azt meg is tegye".
Tehát: ha valakinek az esze azt mondja, hogy kábítószerezés az jó, mert kellemessé teszi 
az életet és segít elfelejteni a gondokat, akkor az fogyassza nyugodtan, mindaddig, amíg 
elég pénze van a szert megvenni és a kábítószerezés annyira le nem rombolja, hogy 
végleg elfogy az ereje...

Akinek az esze azt mondja, hogy az a pénzszerzésen túlmenően egy jó buli, ha 
idős emberektől a pénztárcát fényes nappal ellehet venni, ha lelehet ütni őket, úgy, hogy 
megússza az ember, akkor is ha elkapják, mert a törvényhozás "liberális", akkor tegye 
meg, amíg erővel bírja... Ezek a megállapítások Hobbes részéről azok számára, akik 
szabados cselekedeteiket igazolni akarják, tökéletesek mindaddig, amíg Hobbes elmélete 
teljes egészében nem jut kifejezésre. Kétségtelen, hogy Hobbes filozófiáját egyik oldalról 
egy erőteljes "laissez-fair-element" (a szabadosság elve) uralja, viszont ha a másik oldalt 
vesszük figyelembe, egyszerre megsemmisül a liberális progresszívizmus 
szabadosságának alátámasztása, annak ellenére, hogy  Hobbes filozófiája abban az 
értelemben nem keresztény, hogy tagadja olyan erkölcsi normák létezését, amit a 
"mindenki mindenki ellen", vagy "aki kapja marja" elvekkel szembe lehetne állítani – az 
állami korlátozásokat kivéve. "Következésképpen, ahol nincs 'enyém-tied', vagyis 
tulajdon,, ott nincs igazságtalanság se, és ahol nem jött létre kényszerítő erő, azaz nincs 
állam, ott nincs tulajdon, ott mindenkinek joga van, s ezért ahol nincs állam, ott semmi 
sem igazságtalan" – vonja le a következtetést Hobbes.(32) De még ez is elfogathatóbb, 
mint a liberális felfogás, amely az államtól már elvárja, hogy olyan törvényeket hozzon, 
ami a tömeg – különösen az ifjúság – egyre inkább elkapatott izlésének megfelel. Ha 
nem, akkor nem kap elég szavazatot és megbukik. A demokrácia gyakorlásához 
mindenképpen magas színvonalú személyiségek szükségesek. Ezek nevelését valamikor 
el kell kezdeni.  

Hobbes tévedésének súlyossága a pedagógia és a társadalomalakítás 
szempontjából abban keresendő, hogy belső elkötelezettség helyett egy külső hatalom 
kényszerét elegendőnek tartja a társadalmi magatartások szabályozására. Belsővé nem 
vált parancsok azonban nem képesek az egyedek egymás cselekvéseit megnyugtató 
módon kiegészíteni. Külső kényszer csak akkor hatásos, ha folyamatos ellenőrzéssel 
párosul. Ez társadalmi szinten aligha lehetséges. 

Hobbes filozófiájában az általa kidolgozott természetes törvények erkölcsi oldala 
messzemenően kompenzálja a laissez-faire – nem törődöm – jellegű téziseket. Figyelemre 
méltó, hogy a természeti törvények erkölcsi oldala Hobbes munkásságát illetően 
elsikkadnak.

Igaz ugyan, hogy az erkölcsi törvényeket nem ismeri el, de csak az egyháziakat 
nem. Ha azonban az állam szabja meg őket, úgy, mint természeti törvényeket, akkor igen. 
Meglepő, hogy ezek a normák a kereszténység alapelveivel megegyeznek és gyakran 
azokból is vezeti le őket. Nézzünk meg egynéhány ilyen normát.

Idézzünk a "Leviatánból: "mindenki békére törekedjék, ameddig annak elérésére 
reménye van...amilyen viselkedést megkívánsz másoktól magad iránt, olyat tanúsíts 
mások iránt...megkötött megállapodásokat teljesíteni kell...ha valaki puszta jóindulatból 
előnyben részesít minket, arra kell törekednünk, hogy jótevőnknek semmilyen észszerű 
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okot ne szolgáltassunk arra, hogy jóakaratát megbánja...mindenkinek alkalmazkodnia kell 
embertársaihoz...jövőre vonatkozóan biztosíték mellett mindenki bocsássa meg azoknak 
múltbeli sérelmes tetteit, akik ezt bűnbánóan kívánják...a bosszú (vagyis a rossznak rossz 
által való megtorlása) alkalmával ne a múltbeli rossznak, hanem az elkövetkező jónak a 
nagyságára gondoljunk...senki se mutasson mások iránt gyűlöletet vagy megvetést, se 
tettel, se szóval, se arckifejezéssel, se testmozdulattal..."”(33)

Szemléltetésnek feltehetően ez elég. Ha még tovább idézzük Hobbest, kiderülhet, 
hogy keresztényebb, mint sok ember, akik kereszténynek vallják magukat. Mindenesetre, 
Hobbes filozófiája összességében nem támasztja alá a liberális progresszivitás 
szabadosságát, kivéve, ha kiragadjuk filozófiájából azokat a mondatokat, amelyek 
beillenek a liberális progresszívizmus ideológiájába.

Hobbes teóriája ellentmondásos, mert az individulizmusra való hivatkozással 
minden hatalmat az abszolutisztikus államhatalom kezébe ad. Ez az oka annak, hogy 
Hobbes abszolutisztikus államelméletét a felvilágosodás szellemének megfelelően nem 
lehetett fenntartani. A XVII. század vége felé közeledünk.

4.2.1.3. John Locke

            (1632 - 1702)

John Locke filozófiájában a neoindividualista vonás még erősebben kidomborodik, mint 
Hobbesnél.

Locke Hobbes filozófiájából indul ki. A neoindividualizmus alapgondolatát 
megtartja: A természetjog, az egoizmus, a társadalmi szerződés és a racionalizmus 
központi szerepet kapnak fejtegetéseiben, amelyeknek új értelmezést ad. Ebben az 
értelmezésben Hobbes rosszabb megítélésben részesül mint a pogányok: "Az, hogy az 
embereknek meg kell tartani megállapodásaikat, bizonyára nagy és tagadhatatlan erkölcsi 
szabály. De ha egy keresztényt, aki a másik életben vár boldogságot vagy szenvedést, 
megkérdeznénk arra nézve, hogy miért kell az embernek szavát megtartania, azt a 
megokolást fogja adni, hogy Isten, akinek hatalma van az örök élet és a halál felett, ezt 
kívánja tőlünk. Ha Hobbesnak egyik követőjét kérdezzük meg, azt válaszolja, hogy azért, 
mert a közösség kívánja, és mert a Leviathan megbüntet, ha nem tesszük. És ha 
megkérdezték volna az egyik pogány filozófust, azt felelte volna, hogy azért, mert 
becstelen, alatta van az emberi méltóságnak és ellentmond az erénynek, az emberi 
természet legmagasabb tökéletességének, hogy másképpen cselekedjék." (34)

Hobbes a természetjogot egy ősállapotból vezeti le. Ebben az egyéni érdek, az 
egoizmus és az azzal párosuló agresszió – "homo homini lupus", az ember embernek 
farkasa –, szabad érvényesülést nyer. Ezt az állapotot Hobbes természetesnek tartja. 
Locke nyilvánvalóan a vallási ideológiából kiindulva azt állítja, hogy létezett ugyan egy 
ősállapot, de ebben az ember békességben és boldogságban élt. Locke felteszi a kérdést: 
"Miért választanak az emberek olyasmit, ami boldogtalanná teszi őket?" A bűn az, ami 
ezt az állapotot megzavarja. "Alapos okunk van tehát az imára: Ne vigy minket a 
kísértésbe." (35) Kézenfekvő a hasonlóság azokkal a paradicsomi állapotokkal, amelyben 
az ember boldogan élt, és amely csak Ádám engedékenysége az ördög kísértésével 
szemben veszet el.

Locke naivitása abban nyilvánul meg, hogy az embert jobbnak kívánja látni, mint 
amilyen. Ez a beállítódás egyezik a keresztény individualizmussal, de nem hiányzik 
belőle a kritika sem: Az igazi vallás "nem külső pompára, nem is egyházi uralomra, tehát 
nem a hatalomra törekszik, hanem a helyes istenes életformára." (36) Kritikus szemlélete 
semmi esetre sem tántorítja el vallásos beállítódásától. Ennek oka a vallás a 
lelkiismereten keresztül szabályzó ereje – de látta, hogy a kelkiismert tartalma 
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szociokulturális értékítéletek függvénye: Az erkölcsi szabályok, "bárhogyan szerezték is, 
nem egyéb, mint véleményünk vagy ítéletünk saját tetteink erkölcsileg helyes vagy 
erkölcstelen voltáról." (37)

A szociokulturális valóság relativitásának felismerésére –, hogy nincsenek 
veleszületett erkölcsi alapelvek –, utal már az "Értekezés az emberi értelemről" című 
művének alapgondolata. Az első kötet első könyvének a címe világosan mutatja ezt: 
"Nincsenek sem velünk született elvek, sem ideák". 

Ez nem csökkenti a lelkiismeret jelentőségét. Ha ugyanis a lelkiismeretben 
bensőségessé vált erkölcsi normák hiányoznak, az a társadalom összeomlásához vezet: 
"Semmi képen sem tűrhetők azok, akik tagadják Isten létét. Az Istentagadók előtt ugyanis 
nem szilárd és szent a hűség, a szerződés, az eskü, amelyek pedig a társadalom összetartó 
kötelékei, annyira, hogy ha Istent, vagy akárcsak eszméjét kivesszük belőle, az egész 
társadalom összeomlik." És össze is omlott. Csak a vak nem látja, meg az, aki nem 
akarja.

Locke a természet jogot kiterjeszti a természetes viszonyokra. Ezek alatt vérségi 
kapcsolatokat ért. A liberális progresszívizmus szemszögéből nézve hallatlan 
következtetésre jut: "Ezekből bizonyos emberközi kötelességek következnek..." –
állapítja meg Locke. (38)

Lockenál már a nép szerepel, mint szuverén. A népi törvényhozás egy olyan 
társadalmi szerződésen alapszik, amelyet minden tekintetben szabad egyedek kötnek –
nem egymással, hanem az uralkodóval. Ez az álláspont merőben ellenkezik Hobbes
felfogásával, amely szerint a szabad egyedek egymással kötik meg a társadalmi 
szerződést, és az uralkodóra átruházzák a hatalmat. Az egyedeknek az abszolutisztikus 
uralkodóval szemben semmi joguk nincsen, mert az uralkodó nem szerződő partner. 

Locke az uralkodót szerződőféllé "degradálja" és ezzel megteremti az 
alkotmányos monarchia elméleti alapjait.

Locke szerint az individuum szabadságának a lehető legnagyobbnak kell lenni, és 
ki kell terjedni az élet minden területére. De nem korlátok nélkül. A korlátok kétoldalúak:
Az állam kötelessége hogy az ősállapotokat lehető legtisztábban megtartsa, és ne engedje 
meg, hogy az egoizmus és agresszió – a bűn forrásai – eluralkodjanak a társadalomban. A 
nép feladata viszont, hogy a lelkiismeret erősítésén és a parlamentáris törvényhozáson 
keresztül az ősállapotoktól való eltérést megakadályozza, illetve, ha eltávolodott attól, 
akkor azokhoz visszatérjen. 

A személyes jogok védelme érdekében szükség van a hatalommegosztásra: A 
törvényhozást el kell választani a törvények végrehajtásának jogától. Locke
hatalommegosztása képezte Montesquieu államelméletének alapjait.

Locke szerint a nevelés fő célja az erkölcsösség, mások tisztelése, a jó modor és a 
megfontoltságra való nevelés. Elsősorban a személyiség képzés fontos, amit a tudásnak ki 
kell egészítenie. Ennek alapja az Isten tisztelése – és ezen keresztül a tisztelet fogalmának 
bensőségessé válása –, ami azonban magától nem alakul ki. A nevelés elengedhetetlen: 
"Hogy Istent tisztelni kell, az kétségtelenül oly nagy igazság, amilyen csak emberi elmébe 
férhet, és a gyakorlati elvek között első helyet érdemel"...S mégis: "Úgy gondolom, hogy 
semmi sem lehetne nevetségesebb, mint azt mondani, hogy ez a gyakorlati elv: Istent 
tisztelni kell, a gyermekekkel együtt születnék, mikor a gyermekek nem is tudják, mi az 
az istentisztelet. De hagyjuk ezt." (39) 

Locke az örömszerzés hajtóerejét a cselekvésre való motiválás alapjának 
tekintette. Az emberi magatartás természetes hajtóereje a boldogságra való törekvés,
tehát az, amit a liberális progresszívizmus a szabad érvényesülés jogával ruházott fel. De 
Locke nem.

Locke a sikerélményen alapuló kondicionálás tanulási mechanizmusait – aminek 
az alapja az örömszerzésre való törekvés – világosan látta: "Az érzékek feladata az, hogy 
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figyelmeztessenek mindarra, ami a testnek sérelmes vagy előnyös, tehát természetből 
folyó bölcs rendelkezés,... hogy bizonyos ideák befogadását fájdalom kísérje. A 
gyermeknél ez elfoglalja a meggondolás és az okoskodás helyét és gyorsabban hat, mint 
felnőtteknél a meggondolás....óvintézkedést iktat az emlékezetbe a jövendőre 
vonatkozólag." (40) Ez megfelel Magyari Beck komplexpedagógiájának azon 
felfogásával, hogy gyermekeket, mindaddig, amíg a kultúra bensőségessé nem válik, 
autoriter módon kell irányítani és tanítani – kondicionálás segítségével – a modernnek 
tekintett pszichológia "okoskodásai" nélkül.

Locke már tisztában volt a dekondicionálás – a kondicionált reakciók, a szokások, 
kioltásának – a mechanizmusával is: "Az elménkre irt képek színhagyó festékkel 
készülnek. Ha olykor fel nem frissítjük őket eltűnnek és megsemmisülnek." (41)

   Empirikus szemléletének lényege megfelel a mai tudományos 
követelményeknek, ugyanis, hogy minden megismerés legértékesebb alapja a tapasztalat: 
"Igazság szerint ez az egyetlen út, amelyet fel tudok fedezni arra, hogy a dolgok ideái az 
értelembe kerüljenek." (42) Ez egyben indokolná is a liberális progresszívizmus revíziója.

Remélhetőleg Lockeról alkotott kép elemzésünk számára kielégítő. Zárjuk le ezt 
az ismertetést egy idézettel: A hit nem egyéb, "mint határozott helyeslés az elme részéről. 
Ez pedig, ha kellően szabályozzuk – és ez kötelességünk –, nem irányulhat semmire jó 
megokolás nélkül, tehát nem lehet észellenes." (43)

Ha kellően szabályozzuk. De mi van akkor, ha a szabályzást a társadalom nem 
tartja kötelességének? 

4.2.1.4. Voltaire (Francois Marie Arouet)

            (1694 - 1778)

"A rómaiak, akik sokkal bölcsebbek voltak, mint a görögök, egyetlen filozófust sem 
üldöztek nézeteiért. Másként volt ez a rómaiak helyébe lépő barbár népeknél. II. Frigyest, 
alighogy vitába keveredett a pápával, rögvest azzal vádolták, hogy ateista." – írja 
Voltaire. (44) 

Egy bevett módszerről van szó. A megbélyegzés, amit kirívó esetekben a 
szenvedő alany maga kényszerül kimondani, mindég is egy hatásos eszköz volt kritikus 
gondolkodókat lehetetlenné tenni. Ez érvényes mind a tudományokban, a politikában, 
mind a vallásgyakorlás területén. Ez ma is érvényes: "Alpári szinten...a pszichológiai 
terrorizmus ma már igencsak áttetsző eszközeivel él. E terrorizmus lényege a címkézés: 
ha ezt és ezt gondolod, mondod, teszed, stb. akkor ilyen és ilyen elvetendő kategóriákba 
eső személy vagy." – állapítja meg Magyari Beck. (45)

Voltairetől idézett mondat azokra céloz, akik dogma ellenes beállítódását 
ateizmussal azonosították. 

Érdemes ezen az alattomos módszeren elgondolkodni. Nem úgy volt-e, hogy a 
népi demokratikus államrenddel szembehelyezkedőket jó előre, mielőtt erre sorkerült 
volna, fasisztáknak és népellenesnek nevezték. Ki akar népellenes fasiszta lenni? Senki. 
Legalábbis épeszű, magát becsületesnek tartó ember nem. Következtetés: A nagy 
példaképpel, a Szovjetunió népeivel együtt kell menetelni a kommunizmus megvalósítása 
felé. Legalábbis formálisan.

Nem úgy volt-e, hogy az 1956-os forradalmat ellenforradalomnak minősítették. Ki 
akar, ki engedheti meg magának egy diktatúrában, hogy ellenforradalmárnak 
nyilvánítsák? A hősök, akiknek hősiességük egy kilátástalan társadalmi helyzetben halált, 
börtönt és megaláztatást hozott. Következésképpen a hivatalos véleményt képviselőkkel 
együtt kell menetelni, legalábbis, a látszat kedvéért. Ezért nincs, s nem is lehet egy 
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kollektív bűnösségről szó, ami egy nemzetet terhel. Ez lehetne egy hathatósabb nyugati 
segítség alapja és indoka Kelet-Európával szemben.

Nem úgy van-e, hogy a rendszerváltás után, mindazok, akik a nyugati veszélyre 
próbálták és próbálják terelni a figyelmet, ki teszik magukat annak a "veszélynek", hogy 
nyugatellenesnek, vagy éppen kommunista agitátoroknak bélyegezzék őket. Ha valaki 
megengedi magának, hogy egyben a baloldalt is kritikusan szemügyre vegye, abból 
esetleg még fasiszta is lehet. Így születhetnek meg azok a kommunista agitátorok, akik 
egyben a fasiszta ideológia terjesztői – legalább is a címkézők logikája és bevett szokása 
szerint.

Ez a mechanizmus volt a liberális progresszívizmus térhódításának is egyik 
lényeges oka. Minden liberális progresszív szabályozás indoklása a demokrácia, a 
szabadság és a haladás volt. Ki az aki azt meri mondani, hogy nekem nem kell a 
demokrácia, a szabadság és hogy a haladással nem értek egyet?

Ez a mechanizmus a nemzeti öntudat megcsonkításáért is nagyban felelős, ugyanis 
a fanatikus nacionalizmus és az antiszemitizmus valóban elítélendők. Ha magyarnak 
vallod magad, nacionalista és antiszemita vagy – így hangzik egyre erősebben a 
szuggesztív állítás. Ki akar megbélyegzett, különösen a zsidóság tragikus történelmi 
múltjának tudatában antiszemita lenni? Aki akar, a huszadik század végén, az őrült, vagy 
megérdemli a társadalmi kiközösítést. De ha a nemzeti öntudat fogalma a 
nacionalizmuson túlmenően jól időzített szuggesztív állításokkal egyenesen az 
antiszemitizmus közelébe kerül, akkor ki az, aki nemzetiségét vállalni meri?

Ravasz és alattomos ez a mechanizmus, és ideje, hogy átlássunk rajta. A leírt 
szociálmechanizmus alkalmazása a társadalom irányításában liberalizmus ellenes, mert 
eszméjével, a racionalizmussal, összeegyezhetetlen. Megcsonkítja az ember racionális, 
szabad akaratú döntésének és cselekvési szabadságának mozgató rugóit.

Ennyit a bevezető idézethez. 
Voltaire szemében a vallás többek között azért fontos, mert törvényeivel 

istenfélelmet idéz elő, ami visszatartja az embereket a korlátozások megsértésétől. Istenbe 
való hitre nincsen ráutalva. Tudja, hogy Isten van. "Mi a hit? Abban hinni, ami 
nyilvánvalónak tetszik? Nem: nyilvánvaló, hogy létezik egy szükségszerű, örök, értelmes 
Legfőbb Lény; ez nem hit, ez az értelem szava." (46) A racionalizmus legmagasabb 
fokával állunk itt szembe.

Voltaire felteszi a kérdést, hogy mi veszedelmesebb, a fanatizmus, vagy az 
ateizmus. "A fanatizmus kétségtelen ezerszer ártalmasabb; az ateizmus ugyanis nem 
sugall vérengző szenvedélyeket, a fanatizmus igen. Az ateizmus nem akadályozza meg a 
bűnöket, a fanatizmus bűnre sarkall." (47)

Voltaire azonban nem csak a félelemkeltésben látta az emberi magatartás 
korlátozásának a lehetőségét. A normák bensőségessé válását, a személyiségből fakadó 
beállítódások szerepét a magasabb rangú és képzettségű emberek esetében egyedülálló 
értékűnek tekintette.  Szem előtt kell tartani, hogy Voltaire származásánál, 
iskoláztatásánál fogva és baráti körére való tekintettel mindazt, amit írt, elsősorban egy 
magasabb intelligenciájú és képzettségű polgárságra vonatkoztatta. Ez a barátságról 
alkotott véleményében is kifejezésre jut: "A barátság hallgatólagos szerződés két 
érzékeny és erényes ember között." – írja. (48) Az érzékenység, ami a barátság 
előfeltétele, nem egyéb, mint az, amit ma szociális intelligenciának nevezünk. Az erény
összefoglalja mindazt a pozitív emberi tulajdonságokat, amire hagyatkozni, és ami a 
barátság alapja lehet. Szó sincs szabadosságról.

Az egyenlőség ideálja Voltairenél sem egyeztethető össze a liberális 
progresszívizmus egyenlősdijével. Sőt, a differenciálódás az uralkodó osztály és az 
elnyomottak között is elkerülhetetlen. "Nyomorult földgolyónkon lehetetlen, hogy a 
társadalomban élő emberek ne tagolódjanak két osztályra, az elnyomók és az elnyomottak 
osztályára; e két osztály ezer rétegre oszlik, s ezeknek a rétegeknek is különféle árnyalatai 
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vannak. Gyilasz "Az új osztály című könyvét jutatták ezek a sorok az ember eszébe, 
amelyben a kommunizmus felé haladó társadalmakban a szándék ellen létrejött 
differenciálódásokat írja le. Ezért barátja, munkatársa, és volt elvtársa, Tító, Gyilaszt 
börtönbe vetette. (49)

A liberális progresszívizmusban tapasztalható egyenlősdivel párhuzamosan 
alakultak ki azok a szociális szerepzavarok, ami a társadalom elbizonytalanodásához 
vezettek. Voltaire tisztában volt az egyenlősdi és az ebből fakadó szerepzavarok 
problémájával. Leszögezi: "Minden embernek jogában áll, hogy tökéletesen egyenlőnek 
tartsa magát a többi emberrel, de ebből nem következik, hogy egy bíboros szakácsa 
parancsolja meg urának, hogy főzze meg a vacsoráját..." (50)

A liberális progresszív társadalompolitika a szabadosságot támogató 
szabályozásaiban a hozzá nem értés, a szűklátókörű politikai és egyéni érdekek 
érvényesülése nyilvánvaló. Voltaire ezekről az emberi gyarlóságokról sem feledkezett 
meg. A szerénységről – ami az erények köréhez tartozik – és az öntelt hozzá nem értők 
szerepéről a társadalomban, ezt írja: "Nézd a búzamagot, amit elvetek a földbe, s mond 
meg, hogyan szökken szárba, hogyan növekszik kalásza? Taníts meg rá, hogy az egyik 
fán miért terem alma, a másikon miért gesztenye? ...Te mindössze két szóval felelnél 
rájuk: Fogalmam sincs. S lám, mégis tudományos fokozatokat szereztél, prémekbe 
burkolódzol, még a föveged is prémes, s mindenki mesternek nevez. Egy másik ripők 
pedig, aki pénzen tisztességet vásárolt, azt hiszi, egyszersmind annak a jogát is 
megvásárolta, hogy véleményt alkosson és ítélkezzék olyan dolgokban, amelyekhez 
semmit sem konyít." (51) 

Az egoizmusról, amit a társadalomból nem sikerült kiiktatni, pedig mindég is ez 
volt a főcél, ezt írja Voltaire: "Az önszeretet az emberek közötti közlekedés szerve; 
hasonlóan fajunk folytonosságát biztosító szervhez: szükségünk van rá, ragaszkodunk 
hozzá, gyönyörűséget nyerünk tőle, és el nem kerülhetjük." (52)

Az egoizmus és az ezzel párosuló agresszióval való konzisztens bánásmód 
megtanulása és tanítása lenne a pedagógia főfeladata, nem pedig ezek érvényesülésének 
gátlástalan kiélésére való buzdítás. Az agresszió és az egoizmus megfékezése Voltaire
szerint, az egyszerűbb embereknél a megfélemlítés, a magasabb rangú intelligens és 
képzett emberek esetében az erény, alkalmas. Semmi esetre sem lehet féktelenségre a 
személyközi kapcsolatokat felépíteni.

4.2.1.5. Jean-Jacques Rousseau

            (1712 - 1778)

Jean Jacques Rousseau filozófiájának egészét tekintve távol áll minden fajta 
szabadosságtól. A liberális progresszívizmus csak akkor igazolható, ha kiragadják 
művéből és összefüggéseiből azokat a mondatokat, amelyek a liberális progresszívizmus 
malmára hajtják a vizet. De még az is kétséges, hogy a hangadók egyáltalán foglalkoztak 
a liberalizmus eszméjével, kétséges, hogy ismerik azokat a gyökereket, amelyekből a 
liberalizmus fakad. De talán ez nem is érdekli őket. A politikai sikerek, a pártérdekek, az 
egyéniekkel egybekötve, sokszor erősebbek, mint minden érvelés.

Rousseau is az ősállapotokból indul ki. Az ősállapotot Rousseau azonban merően 
másként képzelte el mint Hobbes. Nem fogadja el Hobbes azon állítását, hogy az ember 
az ember farkasa, és ezért lenne szükség egy külső szabályzó erőre, az államra. 

Rousseau – hasonlóan, mint Locke – abból indul ki, hogy az ember eredetileg jó, 
mindaddig, amíg elzárkózott individualizmusában élhet. Amikor az ember rászorul 
másokra, megszűnik az eredeti, örömteli természetes ősállapot. Rousseau ezzel egy 
tudományos tényt írt körül, a differenciálódás elkerülhetetlenségét közösségekben. Ennek 
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hátterében egy logikai hiba húzódik meg. Ugyanis azt állítja, hogy az ember eredetileg jó. 
Ha ez a jóság csupán addig tart, amíg az ember közösségbe nem kerül, akkor ennek a 
jóságnak nagyon gyenge lábon kell állnia. Továbbá felmerül a kérdés, mi az, ami abban a 
pillanatban az önzőség felé hat, amikor az ember egy szociális dimenzióba kerül, ha nem 
éppen az önzőség, az egoizmus. A kérdés jogos, mert hiszen Rousseau világosan látja az 
egoizmus és az agresszív vagyonszerzési törekvést, s mi több, ebben látja az emberiség 
minden bújának, bajának okát. "Az emberek közötti különbségek" című munkájában 
keserű szavakkal és szenvedélyesen azt panaszolja, kár, hogy annak idején, amikor valaki 
először bekerített egy földdarabot, nem lépett ellene fel senki, mondván, hogy 
"őrizkedjetek e gazember meghallgatásától, elvesztek, ha elfelejtitek, hogy a gyümölcs 
mindnyájunké és a föld senkié." (53)

Rousseau viszonya a birtokláshoz hasonló, mint Montesquieu felfogása. 
Montesquieué pedig a következő: "A fényűzés mindég arányban van a vagyonok 
egyenlőtlenségével. Ha valamely államban a vagyonok egyenlően oszlanak meg, fényűzés 
egyáltalán nincs, mert ez csupán az élet olyan kellemességein alapul, amelyeket az ember 
mások munkája árán szerez meg." (54)

Korának megfelelően Rousseau is megtartja a szerződésen alapuló társadalmi 
szerveződések fikcióját, de ezt alaposan átértékeli. Hobbes szerződés elméletében a 
polgárok kötnek egymással szerződést és a hatalmat az uralkodóra ruházzák. Az uralkodó 
nem köteles a hatalom gyakorlásáról a polgároknak számot adni, mert nem szerződő fél.

Locke egy lényeges lépéssel tovább megy: Nem a polgárok kötnek szerződést 
egymással, hogy átruházhassák a hatalmat az uralkodóra, hanem a nép köt szerződést az 
uralkodóval. A népnek tehát már itt megvan az ellenőrzéshez való joga, ami Locke
követelésében a hatalommegosztást illetően világosan kifejezésre jut.

Montesquieu nem abból indul ki, hogy a hatalomnak feltétlenül az uralkodó 
kezében kell lennie. A törvények szelleméről írt munkájának különösen az első kötet 
hatodik, hetedik és nyolcadik könyvében a három lehetséges kormányzások 
sajátságosságait taglalja. Ezek az önkényuralom, a monarchia és a köztársaság. A 
monarchiát elfogadhatónak tartja.

Rousseau ebben a kérdésben már egyöntetűen a népi hatalmat helyezi előnybe. Ezt 
és a szerződéselmélet alapos átértékelését "A társadalmi szerződés" című művében fejti 
ki. (55) Ebből a művéből azokat a részleteket nézzük meg, amelyek a liberális 
progresszívizmus megítélése szempontjából jelentősek.

Az említett mű harmadik fejezetében Rousseau az erőseb jogát taglalja, ami a 
vezetési és nevelési stílusok szempontjából jelentős. "A legerősebb sohasem elég erős 
ahhoz, hogy örökre úr maradhasson, hogy ha erejét jogra, az engedelmességet 
kötelességre nem váltja át." (56) Rousseau itt bölcsen az engedelmességet kötelességbe 
viszi át, azaz a külső nyomásra kényszerű engedelmességet bensőségessé, a személyiség 
részévé formálja. Csak ez biztosít maradandó értéket, csak ebben rejlik az egyed és a 
társadalom fennmaradásának lehetősége.

A negyedik fejezetben, amit a rabszolgaságnak szentel, ezt írja: "Lemondani a 
szabadságról annyit jelent, mint lemondani emberi mivoltunkról, sőt kötelességeinkről." 
(57) Rousseau  az emberi mivoltot a kötelességekkel köti össze. Ott ahol a kötelességek 
elsikkadnak, ott ezt az emberségesség sínyli meg.

A kötelességek elengedhetetlenségének gondolatát következetesen tovább viszi, és 
a hetedik fejezetben, amelyben a főhatalomról ír, megállapítja, "hogy a szövetkezés 
kölcsönös kötelezettséget foglal magában..." Az individualizmus legkifejlettebb 
művelését, s egyben az emberi magatartás bensőségességére való támaszkodást, valamint 
egy köztársaságban a kötelességek megduplázását tükrözi vissza a folytatás: "...az egyén 
mintegy önmagával szerződik, s így kettős kötelezettséget is vállal: tudniillik a főhatalom 
tagjaként a magánosokkal szemben, és mint az állam tagja a főhatalommal szemben."

Rousseau az előző idézet kapcsán – talán lelkesedésének hevében – egy alapvető 
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tévedés áldozatául esett, ugyanis az egyedek és az államközösség lényegi azonossága 
alapján arra a következtetésre jut, hogy egy népi állam, egy köztársaság, nem sértheti meg 
tagjainak érdekét, mert ezzel önmagát sértené: "Létalapját jelentő szerződés megsértése 
önmaga megsemmisítését vonná maga után" – szögezi le.

Tudjuk a nurózistanból – nem kevésbé a gyakorlatból –, hogy létezik egy az ember 
önnönmaga megsemmisítésére irányuló tendencia, ami legalább is a háborúk 
jelenségében állandóan jelen volt a történelemben. A liberális progresszívizmus 
következtében azonban ez az önellenesség a háborúkon túlmenően katasztrofális 
méreteket öltött.

A liberális progresszívizmus különösen azért veszélyes, mert racionalizálja, 
megmagyarázza az önellenes magatartások szükségességét. A szabadság, egyenlőség és 
demokrácia jelszavaival majdhogynem lehetetlenné teszi az ellene való fellépést, mert 
hiszen ki az az elvetemült, aki ezeket ne támogatná? Igaz, a háborúk okait is mindég 
megmagyarázzák, csak hogy ott patakokban folyik a vér, a szétroncsolt emberi testek 
látványa annyira kézen fekvő, hogy az embertelenséget, az irracionális önellenességet 
tudomásul kell venni. A liberális progresszívizmus – a neurózishoz hasonlóan –
alattomosabban teszi tönkre az embert, lépésről lépésre engedi az embert a sajátmagát 
károsító szabadosság mocsarába süllyedni. Következményei csak alapos elemzésen, 
következetes vizsgálatok és ellenőrizhető tények felsorakoztatása útján válhat evidenssé. 

Az önellenesség irányba mutat Freud hajtóerő elmélete is, amelybe bevezeti a 
halál felé sodródás hajtóerő fogalmát. Ajánlatos ezekre az összefüggésekre jobban 
ügyelni, mint eddig.

Az idézett mű nyolcadik fejezete a honpolgári állapotokról szól, és analízisünk 
szempontjából nem kevésbé jelentős. Itt nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy a 
hajtóerők kiélését az erkölcsnek, az erkölcsi normák szabályzó erejének kell felváltania.
Egy nagyon világos állásfoglalás a szabadossággal szemben: "A természeti állapotból a 
honpolgáriba történő átmenet igen jelentős változást idéz elő, mivel az emberi 
magatartásban az igazság lép az ösztön helyébe, s cselekedeteiben az eddig hiányzó 
erkölcsi elem kerül előtérbe." (58) Az ösztön alatt nyilván a hajtóerőket érti, mert az 
ember ösztönszegény. Az ösztönök kötöttségének felszabadítása az emberré válás 
lényeges eleme.

A társadalmi szerződés című könyvének elemzését ebben a szellemben tovább 
szőhetnénk. Ehelyett szenteljük figyelmünket egynéhány szemelvény erejéig annak, 
hogyan vélekedett Rousseau a nevelésről. Az alábbi idézetek az "Az Emil vagy a 
nevelésről" c. munkájából származnak.

A normák bensőségessé válásának fontossága és az autokratikus nevelés elleni 
állásfoglalás csendül ki a következő mondatból:

"A gyereknek szeretni kell az anyját, mielőtt tudná, hogy kötelessége." (59)
Rousseau tudta és kimondta, hogy az agresszió mögött gyengeség – mi azt 

mondanánk, éngyengeség – húzódik meg. "…amikor Hobbes a gonosz embert életerős 
gyermeknek nevezte, teljességgel ellentmondásos dolgot mondott. Minden gonoszság 
gyengeségből ered." Egy tragédiával állunk szembe, ha meggondoljuk, milyen méreteket 
öltöttek az agresszív tendenciák az élet minden területén. Tragédia tárul elénk, ha az 
agresszivitás természetességének szuggerálását a filmgyártás, a televízió és más 
tömegkommunikációs eszközökön keresztül szemelőt tartjuk.

A tömegkommunikációs médiák szociális szerepe megfelel a liberális 
progresszívizmus minden értéket alattomosan, aligha észrevehető módon, lépésről lépésre 
bagatellizáló tendenciájának. Mivel a tömegkommunikációs médiák a társadalom 
intézményei, világos, hogy azoknak a szociokulturális értékeknek az alapján 
tevékenykednek, amelyek a társadalomban érvényesek.

Rousseau a gyermek korlátozásának szükségességéről többek között ezt írja: 
"Semmit sem engedjünk a szeszélynek vagy az oktalan kívánságnak, mert a szeszély csak 
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olyankor kinozza (a gyermeket), ha felébresztik (benne)". (60)
A véletlen asszociációk jelentőségét nyilvánvalóan Rousseau is felismerte: Ha 

nem tudtok segíteni a gyereken, "maradjatok veszteg, ne igyekezzetek cirógatással 
elcsitítani! A becézgetés nem gyógyítja meg gyomorgörcseit, ő viszont emlékezni fog 
majd, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy kedveskedjetek neki, s ha egyszer már rájött, hogy 
miként kell rábírni benneteket, hogy kénye-kedve szerint foglakozzatok vele, akkor aztán 
parancsolótokká vált és mindennek vége." (61) Világos állásfoglalás a laissez-faire 
beállítódás ellen. Így a következő is, ami nemhogy minden szabadosságot kizár, hanem 
nagyon keményen hangsúlyozza a határozott pedagógiai fellépés szükségességét, amit ma 
bizonyosan másként fogalmaznánk meg.

Ezzel illusztrációnkat azzal a bizonyossággal zárhatjuk le, hogy a liberalizmus 
jeles képviselője, Rousseau  sem volt a szabadosság híve, mint ahogy egy józan, 
felelősége tudatában lévő ember sem lehet az.

"Életkorának megfelelően kezeljétek növendékeiteket...Ne tudjon egyebet, csupán 
annyit, hogy ő gyenge és hogy ti erősek vagytok, továbbá, hogy kettőtök helyzeténél 
fogva ő szükségképpen ki van szolgáltatva nektek. Tanulja ezt meg, értse és érezze. 
Idejében érezze gőgös fején a kemény jármot, amelyet a természet kényszerít az emberre, 
szükségszerűen súlyos jármát, amely alatt minden véges lénynek meg kell hajolnia. Lássa 
ezt a szükségességet, mégpedig a dolgokban, és sohasem a szeszélyben. A zabola, ami 
visszatartja, a kényszer legyen ne a tekintély. Amitől tartózkodnia kell, azt ne tiltsátok 
meg neki, hanem akadályozzátok meg, hogy megtegye, magyarázgatás és okoskodás 
nélkül." (61)

4.2.1.6. Charles De Montesquieu 

             (1689 - 1755)

Locke elképzelései a hatalommegosztásról Charles DE Montesquieu  "A törvények 
szelleméről" (62) című munkájában talált végleges formára, ami még ma is a 
demokratikus államalkotmányok alapját képezi: A törvényhozás hatalmát el kell 
választani a törvényeket végrehajtók hatalmától, és a végrehajtáson belül is meg kell 
osztani a hatalmat a közigazgatási és igazságszolgáltatási szervek között.

MONTESQIEU az ember természetes jogát követelte, hogy racionálisan 
gondolkodhasson és cselekedhessen – a vallásos irracionalizmussal és tradicionalizmussal 
szemben. Mint korának többi filozófusa deista, azaz Isten létezését nem tagadta. Isten 
szerepét és jelentőségét a világ első és arra mindent visszavezethető okának tekintette.
Tagadta azonban egy olyan Isten létezését, amely a társadalmat és a természetet 
közvetlenül irányítja. 

Montesquieu, mint korának a felvilágosodás szellemében alkotó filozófusai, csak 
a vallási dogmatizmus ellen lépet fel, ami az emberi gondolkodási képességet gúzsba 
kötötte. Realisztikus gondolkodását tükrözi például, hogy az idézett főművében a 
huszonnegyedik könyv XV. fejezetében azt tárgyalja, hogy "A világi törvények hogyan 
igazíthatják néha helyre a hamis vallásokat", viszont a rákövetkezőben már azt, "Miként 
igazíthatják helyre a vallási törvények az alkotmánytörvények helytelenségét." (63)

Montesquieut a történelem mint a felvilágosodás és a Francia Forradalmat 
előkészítő szellemi nagyságát tartja számon, ezért analízisünk számára rendkívül fontos, 
hogyan vélekedett ez a kiváló gondolkodó mindarról, amit ma liberális 
progresszívizmusnak neveznek. Ezt érdemes idézetek sorával bemutatni. Ezekből az is 
kiderül, hogy a szabadosság gyökerei nem mai keletűek. A demokrácia és a liberalizmus 
ideájának kezdete óta fennáll a demokrácia és a liberalizmus téves értelmezésének a 
veszélye. Ezt a téves interpretációt és súlyos következményeit a liberális 
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progresszívizmusnak sikerült teljes egészében megvalósítania.
"Nem kell sok becsületesség ahhoz, hogy egy monarchikus kormányzat, vagy egy 

önkényuralmi kormányzat fennmaradjon, vagy megtartsa erejét. Az egyikben a törvények 
ereje, a másikban a fejedelem mindég felemelt karja szabályoz vagy fegyelmez mindent. 
Egy népi államban eggyel több rugóra van szükség, és ez az Erény." (64)

"A görög államférfiak, akik népi kormányzatban éltek, nem ismertek más 
fenntartó erőt, mint az erényt. A maiak kizárólag iparról, kereskedelemről, pénzügyekről, 
gazdaságról, sőt fényűzésről beszélnek nekünk.

Amikor... az erény eltűnik, helyette a becsvágy tölti be azok szívét, akik erre 
fogékonyak, és a fösvénység pedig mindenkiét...(Vö. a 7.4. fejezettel: "Alacsony 
áldozatvállalási készség") Ami eddig életelv volt, azt most szigornak nevezik; ami 
szabály volt, annak most kényszer a neve; ami fegyelem volt, most félelem...(Vö. a 
társadalmi értékek átrendezéséről írottakkal) Azelőtt az egyesek vagyonaiból állt a 
közvagyon; mostantól a közvagyon az egyesek örökségévé lett. A köztársaságot 
zsákmánynak tekintik, s ereje már csak néhány állampolgár hatalma és valamennyinek 
szabadossága." (65) 

Montesquieu nem elégedett meg egy olyan magatartásszabályozással, ami 
kizárólag kívülről hat. A személyiségbe integrált értéktételezések fontosságát, az 
önbecslés által kormányzott viselkedési módot tartotta egy társadalom számára döntőnek. 
Világosan látta – a liberális progresszívizmussal szemben – a következőket: "A 
köztársasági kormányzatban van leginkább szükség a nevelés teljes hatóerejére. Az 
önkényuralmi kormányzatokban a félelem magától születik meg a fenyegetések és 
büntetések közepette; a becsületnek a monarchiában kedveznek a szenvedélyek, s viszont 
ez is azoknak; a politikai erény azonban önmegtagadást jelent, ami mindég nagyon 
keserves dolog." (66)

Montesquieu felismerte az irracionalitás szerepét az ember életében: 
"Köztársaságban az erény nagyon egyszerű dolog: szeretet a köztársaság iránt. Ez egy 
érzelem, nem pedig ismeretek sorozata...A haza szeretet jó erkölcsökhöz vezet, s az 
erkölcsök jósága megint hazaszeretetre indít." (67) (Vö. a 8.5.3.04. "Öncsonkítás nem 
alkalmas nevelésre" c. fejezettel) 

Montesquieu a "Demokrácia elvének megromlásáról" ezt írja: "A demokrácia elve 
nem csupán akkor romlik meg, amikor az egyenlőség szelleme elenyészik, hanem akkor 
is, ha az egyenlőség szellemét túlzásba viszik… Ilyenkor nem uralkodhatok többé az 
erény a köztársaságban. A nép akarja gyakorolni a hatóság teendőit, ezeket tehát nem 
tartja tiszteletben." (Vö. 8.4. A tekintélyellenes mozgalom és alibije" és 8.5.1. "A nyugati 
pedagógia", különösen 8.5.1.17. "A pimaszságra való bújtatás" c. fejezetekkel)

4.2.2. Mai szemmel

A neoindividualizmussal kezdetét vette egy új korszak, ami generálisan az ember körüli 
jelenségek újraértékelését vonta maga után. Az emberiség felébredt illuzórikus álmából és 
rádöbbent a valóságra. A társadalmi méreteket öltött kijózanodás a megbízható 
tudományos ismertek értékét a spekulációval és babonával szemben erősen megnövelte.

Freud kihangsúlyozta a realitás felismerésének jelentőségét. (68) Ott ahol a 
realitás elve nem működik, az ember pszichikus károsodása elkerülhetetlen. Minden 
pszichikus rendellenesség a realitástól való eltávolodással függ össze. A felvilágosodás az 
ember realitáshoz való közeledését segítette elő.

A felvilágosodás jegyében munkálkodó filozófusok tanaiban, akármennyire is 
egymásnak ellentmondani látszanak, vannak olyan közös nevezők, amelyek az emberiség 
felnőtté válását egyértelműen előmozdították. Ezek az individualizmus, a liberalizmus, a 
természetjog, a társadalmi szerződés, racionalizmus és irracionalizmus racionális 
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összeegyeztetése, és a szabadosság egyértelmű visszautasítása.
A neoindividualizmus hozzásegítette az embert ahhoz, amit a kereszténység 

meghirdetett. Minden ember egyedülállósága és az abból fakadó értékessége – azaz az 
egyedi sajátosságokban rejlő megismételhetetlensége – az, ami az ember, ember által való 
tiszteletet kiérdemli. Ebben benne van a szabadság, az egyenlőség és különösen a 
testvériség alapgondolata is, amivel eddig gyakorlatilag nem igen mit tudtak kezdeni –, 
sem a kereszténység, sem a szocializmus, sem a liberalizmus. 

A liberalizmus az a mozgalom, amely az individualizmust az élet minden 
területén megkívánja valósítani. A liberalizmus eszméjének jegyében munkálkodó 
gondolkodók kihangsúlyozták, hogy a liberalizmus alatt értett szabadságnak a lehető 
legnagyobbnak kell lennie. Ez, és hasonló kitételek, félreértésekhez vezethetnek és 
vezettek, ugyanis a "lehető legnagyobb" kifejezést akár határtalannak is lehet értelmezni.

A neoindividualizmus eszméje szerint az ember szabadsága természetjogából
fakad, de az a joga is, hogy senki ebben a szabadságban ne korlátozza, amennyiben 
szabadsága másokat nem korlátoz. Ezen a kölcsönösségen alapuló rend magától nem jön 
létre, ezért szükség van egy társadalmi szerződésre, amely a személyközi kapcsolatokat 
szabályozza.

Annak az okát, hogy a személyközi kapcsolatok rendje magától nem jön létre, a 
liberalizmus szellemében munkálkodó filozófusok különböző okokban látják. Van, aki 
azt állítja, hogy az ember jónak jön a világra, de a bűn – az egoizmus és az agresszió –
megrontja, ezért van szükség egy korlátozó hatalomra; van, aki azt állítja, hogy az ember 
már eleve rossz, tehát korlátozni kell.

A különböző elgondolások mögött a lényeg, hogy korlátok nélkül emberi 
társadalom nem működő képes. Ebből adódik, hogy a szabadságnak jól érzékelhető 
határának kell lennie. Ezt a határt az állam által hozott formális törvények szabják meg, 
de ennél is fontosabbak a belső erőkből, a beállítódásból fakadó korlátozások, amit a 
liberalizmus jegyében született filozófiákban a legkülönbözőbb fogalmakkal jelölnek. 
Ilyenek az erkölcs, a barátság, a szavahihetőség, az erény, a becsület, stb. Ezek a 
fogalmak végig kísérték fejtegetéseinket.

Ma már aligha vita tárgya, hogy azok a tulajdonságok rosszak vagy jók-e, amivel 
az ember a világra jön. Ezek se nem jók, se nem rosszak. Ezek vannak. Ezek adottságok, 
amelyeket az ember szociokulturális értékrendje alapján azzá formál, amiről a mindenkori 
társadalmi szerződésben – konszenzuson keresztül – a társadalomnak az a véleménye, 
hogy jó. (69) Ebben a döntésben a liberalizmus elve szerint első rendű szerepet kap a 
racionalizmus, ami az embert a realitás figyelembe vételére kötelezi. Ez azt is jelenti, 
hogy az ember akkor cselekszik racionálisan, ha a természeti törvények és a 
szociálmechanizmusok által meghatározott, a testi-lelki egészség sérülése nélkül 
áthághatatlan, szabályokat tiszteletben tartja. Ha nem, szabadosan, inkonzisztensen 
cselekszik és a természet, valamint a természeti törvények erejével fellépő 
szociálmechanizmusok visszavágnak. A természetjognak ez is szerves része.

A liberalizmus egyértelműen elutasítja a szabadosságot.
A neoindividualizmus racionálisan összeegyezteti az irracionalizmust a 

racionalizmussal. Két létezési szintet különböztet meg, amit egymással összeférhetőnek 
nyilvánít: az egyik az abszolút, az irracionális szintje, a másik a relativitás, a racionalitás 
szintje. Az irracionalitás szintjén nincsenek "testek", "kiterjedések". Ezek a relativitás, a 
racionális szintjén lesznek. Mai nyelvezetünkkel formáról, a hétköznapi nyelvezettel 
három, tudományos szóhasználattal négy dimenzióról beszélünk.

A neoindividualizmusból és liberalizmusból tehát nem lehet a racionalitás olyan 
értelmezését levezetni, amely az irracionális elemeket az életből kizárja.

Az abszolútban keresendő minden dolog elsődleges oka, ami egyben önmagának 
oka és okozata. Anélkül, hogy ennek részletezésébe itt bele tudnánk menni, érdemes 
felhívni a figyelmet arra, hogy élvezetes eszmefuttatásokra bukkanhat az olvasó a 

37



neoindividualisták abszolút fogalmának meghatározása közben. Ezek hasonlóan, mint 
Freud Es-fogalmának leírása, a legélvezetesebb intellektuális élményt képesek nyújtani.

A neoindividualisták összességükben nem ateisták, hanem deisták. Isten létezését 
nem vonják kétségbe, elismerik annak szerepét a világ teremtésében, a természetben 
található rend kialakításában, de tagadják, hogy Isten a társdalomba és az egyének 
sorsába direkt beavatkozna. Ha ezt tenné, Isten nem lenne jó, mert hiszen az embernek 
sok szenvedésen kell átesnie – így az indoklás. Ebből az elgondolásból kiindulva 
többnyire tagadják veleszületett erkölcsi törvények létezését, de nem azok szükségességét.

Ez a beállítódás az akkori egyház, de nem Isten ellenes, állásfoglalás tükrében 
érhető akkor is, ha ma már erről a kérdésről modern szociológiai ismereteink alapján 
legalább is differenciáltabban tudunk ítélni, mint annak idején.

Kétségtelen, hogy vannak veleszületett alapértékek. A legjelentősebb, a 
társadalmak határait elmosó emberi törekvés a jó irányába. Mindnyájan jók akarunk 
lenni. Ha ezt a törekvést nem is, vagy kevésbé tudjuk megvalósítani, ügyelünk arra, hogy 
jónak tartsanak bennünket. Az én védekezőmechanizmusai is erre vannak beállítva, arra, 
hogy a felettes énbe integrált jó fogalmának ellentmondó cselekedeteinket 
megmagyarázzuk és megindokoljuk, nem csak mások, hanem magunk előtt is. (70)

Joseph H. Fichter, a Chicagói Egyetem tanára által írt egyetemi tankönyv 185. 
oldalán kezdve, ezt olvashatjuk: "Egy társadalomkutató nem foglalkozik 
megváltoztathatatlan, abszolút szociális értékekkel. Amennyiben ilyenek léteznek, ezek 
analizálása a filozófusok, teológusok és etikusok feladata...A szociokulturális 
értékítéletek flexibilitását és megváltoztathatóságát mi sem mutatja jobban, mint a 
különböző kultúrák, egy kultúrán belüli változások a történelem folyamán, és mi több, a 
szubkultúrák egy társadalmon belül, tájak és társadalmi osztályok szerint...(azonban) 
bizonyítható, hogy minden társadalomban fellelhető egy konszenzuskészség, amely 
alapvető szociális értékeket biztosít...Ha az alapvető szociális értékeket ("die letzten 
Werte") társadalmak szerint különbözően is értékelik és alkalmazzák, mégis minden 
társadalom tiltja a vérfertőzést, gyilkosságot, istengyalázást, hazugságot és a lopást. 
Minden társadalom nagyra értékeli a hűséget, a barátságot, a szeretetet, és az 
igazságosságot. Ezzel a ténnyel kifejezésre jut, hogy nem csak egy pszichikus egység
létezik az emberek között a gondolkodás és akarás alapvető hasonlóságain keresztül, 
hanem létezik egy minimális egyöntetűség a szociális lelkiismeretet illetően is." (71) 

A neoindividualizmus pedagógiai szempontból értékes impulzusokat adhatna a 
mai problékmák megoldására is, mert kizárja a liberalizmus nevében meghonosodott 
szabadosságot. Végkövetkeztetéseiben, néhol indirekt úton, de helyesen felismeri, hogy 
az állam korlátozó hatalma nem elegendő egy működő képes társadalom fenntartásához, 
ami a polgárok testi-lelki egészségének a biztosítása szempontjából elengedhetetlen. Ma 
ezt úgy fogalmaznánk meg, hogy formális normák, törvények, elsősorban a külső 
(behaviorisztikus) viselkedési mintákat szabályozzák, sokkal fontosabbak azonban a 
belsők (gondolatok, érzelmek), a bensőségessé vált szociokulturális értékek, mert ezek a 
felettes én részesei és a viselkedést automatikusan irányítják, amíg a kizárólag külső 
viselkedési minták, a legkülönbözőbb ingerek hatására megváltozhatnak. Ha csak a külső 
viselkedési mintákra fektetjük a hangsúlyt, akkor a társadalmi bizonyosság 
veszélyeztetett. Könnyen elvész a bizonyosság, hogy egy rendezett világban élünk, ahol 
az egyedek reakciói ingerekre kiszámíthatók, előreláthatók. Ez a kiszámíthatóság, 
előreláthatóság, a szociális dimenzió és a szociális érzelmi védettség és egyben a 
pszichikus higiénia alapja is. Pedagógiai szempontból különösen lényeges, hogy belső 
viselkedési minták csak akkor alakulhatnak ki, ha a társadalomnak és egyedeinek vannak 
még alapértékeik, amelyeket bensőségessé lehet tenni. Ha az ember folyamatosan 
"szabaddá válik", úgy hogy a társadalmi konszenzus az animális hajtóerők kielégítését 
teszi egyre növekvő intenzitással normákká, akkor annak következményi vannak. Első 
fokon a pluralisztikus társadalom alakul ki – ami ellen semmi ellenvetés nem lehet – a 
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következő vagy a rákövetkező fokon az, ahol ma a nyugati társadalom tart.
A nyugati tévfejlődésért oktalanság lenne a liberalizmus eszméjét okolni, 

éppenúgy, mint a kereszténység tévelygéseiért Jézust, vagy a kommunizmus 
lejárattatásáért Marxot. Nem az eszme, az alapelv hibás, hanem az emberi tökéletlenség. 
Nézzük meg ezt közelebbről: 

Az állam, különösen ha rövidlátó pártérdekektől hagyja magát vezérelni –
szándéka ellenére is – könnyen figyelmen kívül hagyhat olyan aspektusokat, amelyek a 
társadalmi fejlődés szempontjából nem kedvezőek. Ennek oka igen egyszerű: Ha a 
szociokulturális értékrend konszenzuson alapuló alapbeállítódása adott – már pedig adott 
–, akkor a törvényhozó perspektívája a szociokulturális értékrenden belül keresi a 
megoldásokat. Ezek a természetesség igényével és látszatával lépnek fel, ezért
inkonzisztens, nem alkalmazkodó törvények fel sem tűnhetnek, vagy ha mégis, akkor már 
egy szükségesnek talált korrekció csak különleges erőfeszítésekkel és türelemmel
lehetséges, (mert a szabályozások a szociokulturális értékrend szerves részévé, 
természetessé válnak.) Ezért lenne fontos ma is mint mindég, hogy a törvényhozó kritikus 
szemmel álljon a problémák megoldásához, vegye figyelembe az aktuális tudományos 
eredményeket és ne másoljon semmiféle irányzatot, divatot, mielőtt azt alaposan meg nem 
vizsgálta.

Tudományos eredmények intenzívebb felhasználása a politikában, egy liberális 
progresszívnek nevezett társadalomban, vagy egy olyanban, amely ez irányba halad, nem 
okozhat problémát, hiszen a liberalizmus racionalizmusa azt követeli, hogy meg kell 
kísérelni mindent az észszerűség hatalma alá helyezni. Ha ez eddig nem kielégítően 
valósult meg, akkor legfőbb ideje, hogy érvényre jusson.

A liberalizmus eszméje a humanizmus szempontjából helyes és a tévfejlődésekért 
nem lehet okolni. Bizonyos, hogy az individualizmusból kiinduló racionalizmus 
meghirdetésének korszakában senki nem gondolt arra, hogy ennek a forszírozását a jövő 
nemzedékei határtalannak fogják tekinteni; valószínű arra sem, hogy ez olyan jelenségek 
kialakulását fogja maga után vonni, mint az individualizmusból kiinduló elkülönülési 
trend, a társadalom atomizálása, a demokratizálás, a maximalizáció és a gazdasági 
növekedés ideológiája – még csak körvonalaiban sem látható határok nélkül.

A határtalannak tűnő elkülönülési trend nyilvánvalóan nem kevés gondot okoz a 
jövőkutatóknak. Korompai Atilla az atomizálódást problematikusnak látja, mert az 
embereket egyre jobban elválasztja egymástól. Hideg Éva Toth Attiláné előadására és az 
abban kifejtett atomizálódási folyamatra hivatkozva, leszögezi: "A társadalmi 
fejlődés...még mindég az elkülönültség és közvetettség növekedésének az irányába halad, 
az egyén intellektualizálódása szintén az elkülönülést növeli, erősíti." (72)  

Az individualizmus és liberalizmus megítélésénél mai szemmel, mint gyakran a 
történelemben, két különböző dologról van szó: a szándékról és ennek megvalósításról. 
Krisztus szándékában nem volt valamikor is keresztes hadjáratokat indítani vagy 
bevezetni az inkvizíciót. Marxnak eszébe se jutott, nem is juthatott, hogy Sztálin a 
kommunizmus ideáját annyira le fogja járatni, hogy annak pozitív aspektusait is el fogják 
vetni. A neoindividualisták se tudhatták, hogy az ember felszabadításának nem lesz 
határa. 
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5. A RACIONALIZMUS MINT VILÁGNÉZET ÉS A TUDOMÁNY

5.1. A RACIONALIZMUS ÉRTÉKELÉSE

Láttuk, hogy a neoindividualizmus és annak gyakorlati megvalósítására törekvő 
liberalizmus az irracionalitást, a racionalizmus hangoztatása mellett sem zárta ki azoknak 
a jelenségeknek a sorából, amelyekkel az embernek számolni kell.

Nem így a magát modernnek nevező ember. 
A liberalizmus az irracionalitást keretei közzé kívánta szorítani. Ez olyan "jól" 

sikerült, hogy ma a racionalizmus és intellektuel-fetisizmus komoly problémák forrásai.
 A kérdés nem az, hogy szükség van e ma racionalizmusra, hanem az, hogy van e 

a racionalizmusnak határa? Vagy fordítva: Van e jelentősége az irracionalitásnak az 
ember életében ma? Ha van, milyen mértékben?  Mindaddig, amíg ezeket a kérdéseket 
tudományos alapossággal megnyugtató módon nem tisztázzuk, mindég kell olyan 
alaptalan kételkedőkkel számolni, akik a racionalitás egyoldalú istenítésében látják a jövő 
biztonságát és saját eredményességük kezességét. Nézzük meg ezt a közelebbről.

Ha a ma rendelkezésünkre álló információk alapján végig gondoljuk, milyen 
horderejű tévfejlődés kezdetét jelentette a racionalizmus egyoldalú előnybehelyezésének 
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gyakorlata, akkor szembetűnő, hogy nem a racionalizmus követelése, hanem annak 
határtalan követelése járt tragikus következményekkel.

 A racionalizmus túlértékelése érthető, mert a középkor sötétségének leple alatt 
végbemenő tévfejlődés, mai szemmel, következményeit tekintve sem volt enyhébb mit a 
liberális progresszívizmus következményei. A vallási dogmák irracionalizmusával a 
háttérben eredetileg jogos volt a racionalizmus követelése és az ma is, mert még nem 
valósult meg. A liberális progresszívizmus a racionalizmus hangoztatása mellett mélyen 
irracionális. A liberális progresszívizmus akkor lenne racionális, ha politikájában a ma 
közkincsé vált racionális, tudományos ismerteket figyelembe venné. Ehelyett a 
racionálisnak gondolt progresszívizmus minden tudományos ismeretet, amely 
ideológiájának útjában áll, egyszerűen félretol, vagy félremagyaráz. Ennek oka többek 
között abban keresendő, hogy a szabadosság hirdetésével könnyen szavazatokat lehet 
szerezni, és abban, hogy a racionalizmus határtalan követelése az élet minden területén 
természetessé, a szociokulturális valóság részévé vált. Így sem a követelés, sem a 
következmények nem szembetűnők. Ebben a "közegben" zajlik az élet.

A racionalizmus térhódítása lehetővé tette olyan ismeretek szerzését, amelyek arra 
intenek, hogy a racionalizmus csak mértékkel, az ember irracionális tulajdonságainak 
figyelembevételével és azzal együtt lehet igazán értékes.

A határtalan racionalizmus azért okozott és okoz tragikus következményeket, mert 
az embert saját maga egyoldalú szemléletére ösztönzi. Az egyoldalú szemlélet az embert 
nem valódi természetének megfelelően érzékeli és kezeli. Ez hasonló a középkori ember 
magatartásához, amikor is fertőzéses járványokat ráolvasással vagy imádsággal próbálta 
leküzdeni. De akkor még nem tudták, hogy ezek az eszközök az emberi szervezet 
sajátosságának figyelembe vételével nem hatásos eszközök. Ma azonban más a helyzet.

5.2. AZ IRRACIONÁLIS ÉS AZ EMBER

5.2.1. Az ember és a létállapot 

Az egyoldalú, határtalan racionalizmus eltávolodik a valóságtól, mert az ember nem csak 
egy racionálisan gondolkodó lény, hanem javarészt irracionálisan érző ember, a 
jelenségek jó részét nem racionálisan, hanem mélyen irracionálisan éli meg. Mai 
pszichológiai ismereteink birtokában teljesen érthetetlen – teljesen irracionális – a 
racionalizmus elvének a korlátlannak tűnő fenntartása, amely különösen a nevelés 
területén jóvátehetetlen károkat okoz. (73)

Az irracionális az ember életében legalább olyan szerepet játszik, mint az 
racionális. Az irracionális azonban nem olyan kézenfekvő, mint a racionális, például, 
hogy kétszer kettő négy. Az irracionálisra fel kell hívni a figyelmet, hogy jelenléte 
világossá váljon.

Jellemző a létre, a lét relatív örökérvényű törvényeire, hogy ezeknek az alapelve, a 
relativitás elmélete maga sem mentes irracionális jelenségektől, például, hogy növekvő 
sebességgel csökken az idő múlása, vagy hogy két pont között az űrben a legrövidebb út a 
görbe és nem az egyenes. (74)

Az irracionális jelenlétéről és jelentőségéről az ember életében megjelent egy 
kiváló tanulmány professzor Hermann Lenz tollából, az Osztrák Tudományos Társaság 
támogatásával. A művet professzor Lenz, az Osztrák Pszichohigéniai Társaság 
felkérésére írta. Ebből egy néhány idézet: Ennek a munkának a feladata lenne, 
"hozzáférhetővé tenni, hogy a mi korszakunkban, amelyben a természettudományok, a 
technika és szociológia a társadalmat totálisan irányítani tűnnek, egy másik dimenzió is 
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létezik.... A következőkben nyilvánvalóvá válik, hogy az irracionális minden ember 
életében nagy jelentőségű, éppenúgy, mint a művészetben, tudományban és vallásban... 
Ezt a világot, az irracionalitások világát, nem lehet fogalmakkal, hanem csak 
szimbólumokkal kifejezni. Itt nem érvényes a logika az oksági összefüggések sorozata, 
hanem csak a képzelet, ami az igen és nem egybeolvadását teszi lehetővé...Nitzsche a 
fogalomvilág megszűnéséről, Kubin a céltalanság állapotáról, és Mozart, az 
egyidejűségről, az idő felfüggesztéséről beszél." Az irracionalisat nem kell és nem is lehet 
megmagyarázni. Ilyenek például az olyan állapotok, amelyekre a következő mondatok 
jellegzetesek: "Szerelmes vagyok. Beléd vagyok bolondulva. Tárgyilagos, logikus 
érvelések relatív csekély szerepet játszanak a szerelmesek magatartását illetően" Ez 
vonatkozik a szeretetre is. "A mély szeretet néma...Intuíció nem egyéb, mint 
hozzáférhetőség olyan felismerésekhez, amelyek logikus gondolkodással nem 
hozzáférhetőek... Az inspirációt, a sugalmazást, az ihletet, nem lehet levezetni, tehát 
irracionálisak" A Nobel-díjas "Konrad Lorenz úgy érzékeli, hogy minden lényeges 
teljesítmény jelentős mértékben a nemtudatosból tőr fel. Azt mondja, hogy ő sokszor 
megérzi, ha egy új gondolat jönni készül, de még nem tudja megfogalmazni... 
Abderhalden Emil 1924-ben elkezdett egy négykötetes fiziológiával foglalkozó könyvet 
írni – intuíció alapján. Két évig dolgozott rajta és az volt az érzése, hogy a nemtudatosból 
jövő meglátásokat rögzít." Jung  leírása alapján "az energia megmaradásának törvényét 
megfogalmazó Mayer Róbertet a felismerés egy hajónak a fedélzetén lepte meg. Az ötlet 
kitöltötte az egész személyiségét és úgy érezte, hogy gondolkodnia és cselekednie kell..." 
Vincent Van Gogh ezt írta testvérének: "Olyan pillanataim vannak, amikor a lelkesedés 
az őrültségig vagy a profteizmusig kerekednek fel bennem, amikor is úgy érzem magam 
mint egy három lábon álló görög jós"... Brams úgy érezte, hogy a harmónia és a zenei 
összhang "direkt az Istentől jön. Egy lét-állapotban kell lennie ahhoz, hogy ilyen szinten –
amit fél-transznak nevez – alkotni tudjon. Ez a szellemi állapot a mindenhatóság 
élményének a része, és nagyon kell vigyáznia, hogy el ne veszítse az eszméletét... Nem 
kétséges, hogy éppen a muzsika, mint nem verbális kommunikációs eszköz, az emberhez 
pszichikusan szól, ezért a logikus fogalmak számára nem elérhető... Nem véletlen, hogy 
Kasmírban az őrültséget és az isteni inspirációt egy és ugyanazon szóval fejezik ki. (75)

A kiválasztott idézetek is világosan mutatják, hogy az irracionalitás az ember 
életében jelentős szerepet tölt be. De az is láthatóvá válik, hogy ez az irracionalitás 
valahogy és valahol egy patologikus állapottal is összefügg. Ez Lenz könyvének címéből 
is kiderül: "Az őrültség. Az irracionális szerepe a tébolyodás folyamatában." Ezt a kérdést 
közelebbről meg kell néznünk.

5.2.2. Intuíció, inspiráció, kreativitás         
Kétségtelen, hogy az inspiráció, a megérzés és a kreativitás egymással összefüggnek. 
Ezzel kapcsolatban az a benyomás keletkezhet, hogy a kreativitás minden esetben csupán 
egy spontán folyamat függvénye, és hogy ehhez feltétlen egy létállapot szükséges, 
amelyben az ellentmondások, az igen és a nem, a tézis és az antitézis, a vagy-vagy, az 
alternatívák, azaz a relativitás négy dimenziója egybeolvad. Az abszolút élménye lepi 
meg az embert, egy numenális érzés, egy érzés sui generis. Ez a művészeti alkotások egy 
részét jellemezheti és kétségtelen, hogy az inspiráció ilyen fokú és jellegű megjelenési 
formája a kreativitással összefügg. De nem csak az ilyen jellegű, hanem az olyan is, mint 
Konrad Lorenz inspirációja. Itt szó sincs sui genris élményről, hanem "csupán" 
megérzésről. Konrad Lorenz köztudottan nem csak azért kapott Nobel-díjat, mert a 
bevésés jelenségét híressé vált Marina nevű vadlibájának magatartása alapján felfedezte, 
hanem főleg azért, mert munkatársait megérzései alapján olyan irányba terelte, ahol 
valamit fel lehetett fedezni. ( Világos, hogy az inspirációhoz egy fajtájához lét-állapot 
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nem feltétlenül szükséges, de itt önmagában nem is elégséges. Egy szakmailag nem 
képzett ember nem tud semmilyen szakmában valamit megérezni. MAYER ötlete az 
energia megmaradásának törvényéről bizonyosan nem lepte volna meg értelmét, ha nem 
foglalkozott volna ezzel vagy hasonló témákkal. Archimédesz sem kiálthatott volna fel 
"Heuréka! Meg van!", (ha középiskolai tanulmányaimra jól emlékszem) ha nem ült volna 
fürdőkádban és nem tapasztalta volna azt, amit tapasztalt, de főleg ha nem lett volna egy 
tudós ember, matematikus és fizikus. Szakmai felkészültségéről tesz tanúbizonyságot a 
kb. negyven felfedezése és találmánya, amelyekkel a világot megajándékozta. 

Így fonódik össze a racionalitás és irracionalitás szerepe a megérzés egyik 
formájában.

Magyari Beck professzor idehaza jelentőségének messzemenően nem eléggé 
értékelt művében, "Tehetség mint meghasonlás" címmel – behatóan foglakozik a 
kreativitással. Többek között rámutat arra, hogy a kreativitás jelenségének még a 
tanulmányozása sem lehetséges racionális eszközökkel: "A pszichológia... ragaszkodván 
némely, általa tudományosnak gondolt módszertani követelményéhez, előnyben részesíti 
a közvetlenül tapasztalható, tehát kortársjelenségek sokaságának statisztikai kutatását. 
Mintha ez lenne az egyetlen lehetséges empíria. Mintha a valósággal csak a közvetlenül 
tapasztalható tények halmazának begyűjtése révén találkozhatnánk, és minden más a 
spekulációk, vagy legjobb esetben a segédanyagok körébe tartozna...Arra szeretnők 
felhívni az olvasók figyelmét, hogy a szószorros értelmében vett kreativitás, tehát a 
képesség kifejlett foka nem tartozik a statisztikailag vizsgálható kortársi jelenségek közé. 
Akik tehát ebben a metodikai csónakban közelítik a szorosan vett kreativitást, igen 
könnyen egy másik tartományban fognak kikötni." (77)

Magyari Beck a kreativitás spontán jellegéről ezt írja: "Ha a kreativitás 
spontaneitására vonatkozó kételyeink tárgyi alátámasztása végett az alkotási folyamatok 
empíriájához folyamodunk, meglepődve tapasztaljuk, hogy minden fáradságos kutatás 
nélkül is mennyire nem szembeötlő az alkotás spontán jellege. Köztudomású például, 
hogy G. Flaubert számtalanszor átdolgozta írásait. Chaplin egészen a kimerültségig újra 
és újra felvett egy-egy filmjelenetet, míg végül is az egyik felvételt alkalmassá 
nyilvánította. Dénes Zsófia leírása szerint Ady szenvedve alkotott. Festők, közöttük még 
a legnagyobbak munkamódszerét is előzetes vázlatok készítése jellemzi. A tudós pedig 
egy lépést sem tehetne előre a magas fokú szellemi koncentráció szinte állandó 
gyakorlása  nélkül." (78) A kérdés ezzel kapcsolatban csak az lehet, hogy a felsorolt 
alkotási folyamatokban milyen mértékben játszik szerepet a szándékolt eredményesség 
megfordításának a törvénye.  

Magyari Beck egy Jung-idézet után megállapítja: Ha Jung felfogását feltétel 
nélkül elfogadjuk, "akkor súlyos problémák elé kerülünk. Ugyanis, csakis készségeken, 
az ember második természetén alapuló kreativitást és műveket a hagyományos szemlélet, 
kiváltképp az esztétikai, mindég is lenézően kezelte, szembe állítva az eredeti, a 
személyiség mélyéből adódó alkotóerővel." (79) Itt válik a kreativitás és megérzés közötti 
különbség érzékelhetővé. Ugyanis a megérzéshez nem minden esetben szükséges tudás.
Például egy Konrad Lorenz esetében igen. De már abban az esetben nem, ha az ember 
"Orfeusz az alvilágban" témáról álmodik és arról, hogy a föld alatti erők működnek, erre 
felébred és egy kis idő multával el kezd mozogni a föld. A földrengés olyan erős, hogy az 
ágya fölött megreped a fal... (80) Ha ilyen és hasonló esetek sorozatban fordulnak elő, 
akkor növekvő gyakorisággal arányosan ki lehet zárni a véletlen szerepét. Vagy vehetjük 
a festőművészetben és építészetben ismert aranymetszetet is példának. Meglepő, hogy az 
aranymetszet törvényére hogyan jöhettek rá az ősök. Nem feltételezhető, hogy ennek a 
törvény tudatában tudatosan az aranymetszet szabályai szerint alkottak. Az aranymetszet, 
mint az esztétika egyik sarkalatos pontja, a múlt nagymestereinek gyakorlatában, 
bizonyosan a megérzésen, az inspiráción alapszik. Az aranymetszet törvénye maga pedig 
annyira racionális, tehát bizonyítható, hogy matematikailag levezethető és a geometria 
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segítségével ábrázolható. (81) Itt megint jól érzékelhető a racionalitás és az irracionalitás 
jelentőségének az összefonódása.

 Az állatok megérzési képessége is jól ismert.
A nélkül, hogy módunkban lenne a megérzés, inspiráció, intuíció és kreativitás 

kérdésével adott kereteken belül behatóbban foglalkozni, a lényeg már kifejezésre jutott: 
Az irracionalitás az inspirációban, megérzésben nagy, vagy éppen teljes mértékben és a 
kreativitásban valamilyen mértékben megtalálható. Az irracionalitás jelenlétét a 
kreativitásban Magyari Beck művének égészét illetően is világosan kifejezésre jut: A 
kreativitás a deviancia – a normától eltérő viselkedési mód – a konformizmus – a 
normákhoz hű viselkedési mód – és a patológia – eredménye. Ezek összjátéka a 
kreativitás előfeltétele. (82)

A patologikus elemet, a Lenz könyvéből hozott idézeteknek megfelelően 
értendők. Magyari Beck a patologikus elemet többek között Széchenyi ábrázolásával így 
fejezi ki: A probléma "Széchenyinél lassan egy nemzet mellőzöttségének nyomasztó 
problémájává tágul. Legalább is érzelmi szinten." Tehát irracionális szinten. Széchenyi
neurózisa, "amely mint tudjuk, a saját felelőségének rettentő eltúlzásában állott, 
egylényegű volt a magyar reformkor szépirodalmából jól ismert nemesi önvádjával, és 
abból is fakadt." (83)

5.2.3. A szándékolt eredményesség megfordításának a törvénye

A racionalizmus egyoldalú és határtalan érvényességét az ember életében a pszichológia 
egyik alaptörvénye, a szándékolt eredményesség megfordításának törvénye, egyenesen a 
nevetségesség határáig sodorja. Bizonyára az is lenne, ha a figyelmen kívül hagyásnak 
nem lennének olyan súlyos következményei, mint amilyenek. A szándékolt 
eredményesség megfordításának a törvénye szerint, mindazok a folyamatok, állapotok, 
amelyeket a természet automatikus, vegetatív mechanizmusok alá rendelt, az ember 
akaratát illetően feltétlen engedelmességet követelnek. Ha az ember akaratával ezeket az 
automatikus állapotokat és folyamatokat befolyásolni igyekszik, pontosan az ellenkezőjét 
éri el vele, mint amit szándékozik.

A szándékolt eredményesség megfordításának a törvénye nagyon sok néven 
ismert. A legismertebb Viktor E. Frankl által használt kifejezés, a "paradox intenció". 
(84) 

Az emberiség már régen tudja, hogy ez az irracionális jelenség létezik. Az anyagi 
környezet azonban ismételten arra késztette az embert, hogy magát és a dolgokkal való 
bánás módját racionálisan szemlélje és formálja. Ugyanis addig, amíg az ember az 
anyaggal áll szemben, a racionalitás indokolt: Ha az anyagi dolog adott, (+) és az ember 
ellene hat (–), akkor az eredmény nem marad el (0). Úgy is lehetne mondani, hogy plusz 
és mínusz semlegesítik egymást.

Már az ősember a barlangban tapasztalhatta, hogy ha egy sziklatömb meglazult 
(tény, ez van +) és ha ellene hat, egy fatörzzsel kitámasztja (–), akkor ez eredményhez 
vezet, a veszélyes állapot megszűnik (0). Ha az ember azonban a racionalitást a 
lelkiéletre, vagy vegetatív funkciók befolyására vagy egy spontaneitást vagy rutint 
követelő alkotási folyamatban alkalmazza, akkor a természet azonnal visszavág és 
meghiusítja a szándékot. Ha az ember magát az automatikus testi-lelki folyamatokra 
bízza, akkor kellemetlen, patologikus állapotoktól és folyamatoktól messzemenően 
megtudja magát óvni. Kísérteties a hasonlóság – ha nem éppen az azonosság – a 
belenyugvást jelző mondatnak a lényegével, hogy "Legyen meg a Te akaratod". Továbbá 
megdöbbentő, hogy a természet által nem az ember akarata alá vetett döntések 
következményeként, a szervezet adrenalin szintje növekszik. Az adrenalin feladata lenne, 
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hogy az embert magasabb teljesítményekre képessé tegye. Ha azonban a nem az ember 
akarata alá rendelt folyamatokkal szemben hozott döntések megszokottá válnak, akkor a 
mellékvese adrenalin kibocsátása és ennek következtében a testi-lelki feszültség 
állandósul. Az ebből adódó pszichoszomatikus szervi funkcionális zavarok és 
megbetegedések az ember halálát sürgetik. A természet szigorúan visszavág.

Ami a lelkiéletet illeti, például nem lehet megparancsolni, hogy az ember valamit 
vagy valakit szeressen, legyen az felebarát, vagy az Isten maga, anélkül, hogy az averzió, 
az unszimpátia a kötelességből "szeretett" ellen ne forduljon.

Aligha akad ma olyan pedagógus, aki a szeretetteljes nevelés jelentőségét ne 
ismerné. A szeretet hiánya súlyos testi-lelki károsodáshoz vezet. Előhívhat neurózisnál 
sokkal súlyosabb testi-lelki rendellenességeket, mint például a pszichózis és az autizmus. 
Az autizmussal kapcsolatban fontos látni, hogy "egyfelől ezeknek a gyermekeknek az 
anyja általában rendkívül intelligens és érzelmileg hideg asszony, másfelől gyógyulást 
csak szeretet teli szociális kapcsolódások felébresztésével lehet elérni." (85) 
Állatkísérletek bizonyítják, hogy szeretet nélküli gondozás még a szervezet ellenálló 
képességét mérgekkel szemben is kedvezőtlenül befolyásolja. (86) Tapasztalatok 
mutatják, hogy szeretetnélküli nevelés a gyermekek ellenálló képességét infekciós 
megbetegedésekkel szemben is lényegesen negatívan befolyásolja. (87) A szeretet 
elemzésünk szempontjából azért jelentős, mert egészséges testi-lelki fejlődéshez 
elengedhetetlen, és mert a szeretet irracionális.

Ami a vegetatív folyamatokat illeti, szolgáljon a következő kísérlet tanulságul: Ha 
a könyök közelében lévő reflexkiváltó pontra egy vibrátort helyezünk, az alsókar lassan 
felemelkedik. (88) Ha a kísérleti személyt utasítják, hogy figyeljen az alsó karjára, a 
vibrátor már nem képes az alsókart mozgásba hozni, nyilvánvalóan, mert a kísérleti 
személy ezt elvárja, akarja. Ezzel kapcsolatban a következők érvényesek: Ismert, hogy 
tendenciájában az emberek abban a betegségben halnak meg, amitől először ok nélkül 
féltek. A pszichológiában ezt úgy mondjuk, hogy az ember magához húzza a bajt. Az 
irracionális mechanizmusok a következő képpen hatnak: A félelem egy bizonyos 
betegségtől, egy tény (+), a tény ellen fellép az ember, nem akarja (–). Ami ellen fordul az 
ember, az erősödik (2+). A "Legyen meg a TE akaratod" elveszi a szituáció élét: Tudatos, 
hogy az ember egy bizonyos betegségben meghalhat (+). Az ember elfogadja a lehető 
elkerülhetetlent (+), és a szervezet felhagy azzal, hogy állandó önfigyeléssel egy nem 
szándékozott irányba terelje magát (0).

Ami az alkotási folyamatot illet, teljesen alkotásképtelenné válik egy művész, ha 
megkísérli tehetségét tudatosan, akarattal érvényre juttatni. Viktor E. Frankl ismertet 
praxisából egy esetet: Amikor egy hegedűművész megkísérelte, hogy tudatosan még 
jobban játsszon, a zsebkendő vállra helyezésétől a vonó húzásáig mindent tudatosan a 
racionálisan akart követni, leblokkolt. "A pszichoterápiának az volt a feladata, hogy a 
hegedűművész tudatalattiba való bizalmát visszaállítsa, hogy állandóan szemelőt tartsa, a 
nemtudatos rutinja és képessége muzikálisabb, mint a tudatosságé." Ez a terápia 
eredményesnek bizonyult. (89)

A magatartást automatikusan ható belső erőkkel szembe –, az önellenes 
magatartást –, agresszív jellegű akarat kormányozza. Az eredmény testi-lelki 
görcsösödés, öncsonkítás, amit neurózisnak nevezünk. Így válik mindaz, ami esetleg már 
az elcsépeltség következményeként is csak a tudat felszínét érinti, egyszerre sorsdöntő: A 
szeretet, a békesség, az engedékenység, a megbocsátás, a békülékenység. Ezek a lejáratott 
fogalmak mind egyet kívánnak megakadályozni: az akaratosságot, az ember mással és 
magával való szembefordulását. Ez az akaratosság jellemzi a tekintélyellenes beállítódást 
is. Kappéter István, gyógypedagógus, ideg- és elmeszakorvos, pszichoterapeuta, erről így 
vélekedik: "Azért tartom bajnak a tekintély krízisét, mert a tekintély tisztelete elfojtott 
lett. Nem önállóan döntenek sokszor az emberek (tekintélytől igazán függetlenül), hanem 
bizonyos tekintélyekkel dacolva. A 'csak azért is' cselekvő nem független." (90)
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 A szándékolt eredményesség megfordításának a törvényére utalnak a következő 
idézetek: "Hallottátok a parancsot: Szemet szemért, és fogat fogért. Én pedig azt mondom 
nektek, ne álljatok ellent a gonosznak. Aki megüti jobb arcodat (+), annak tartsd oda a 
másikat is (+ = 0). Aki perbe fog, hogy elvegye ruhádat (+), annak add oda a köntösödet 
is (+ = 0). S ha valaki egy mérföldre kényszerít (+), menj vele kétannyira (+ = 0." (91) 
Azonban óvatosan kell bánni ezekkel a bölcsességekkel, mert egy pszichopatával 
szemben a szándékolt eredményesség megfordításának a törvénye nem érvényesül.

Ismert, hogy a tiltottnak van egy sajátos vonzóereje. Íme: "Vigyázzatok, ne tudja 
meg senki. De azok, alig hogy elmentek, az egész környéken elhíresztelték." (92) 

Ismeretes, hogy dadogás kelkisérülés eredménye is lehet. Az ilyen jellegű 
dadogósok magukban esetleg folyékonyan beszélnek. Magányukban nem érzik a 
védekezési kényszert, amit gyenge énjük társaságban rájuk kényszerit. Ennek megfelelően 
kell a dadogást kezelni: "A szülő és az óvoda arra törekedjen, hogy a gyermek figyelmét 
tereljék el a beszédbeli ügyetlenségéről. A gyermek öntudatát, magabiztosságát fokozni 
kell." (93)

A gyermek figyelmét azért kell elterelni beszédhibájáról, mert az akaratos 
ellenhatás nélkül, az én erősödése folytán, elmarad. Ha akaratát a meglévő beszédhiba 
ellen beveti, a szándékolt eredményesség megfordításának a törvénye alapján 
beszédhibája csak erősödik. 

Analógia ehhez: "Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, 
hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik nektek, hogyan beszéljetek." (94)

"Aki meg akarja menteni életét, az elveszíti, aki azonban értem elveszíti, az 
megtalálja" (95) Azaz, aki az élet örömeit habzsolja, az kiéli magát és megcsömörlik tőle, 
aki korlátozza magát, az az élvezhetően megtalálja örömét. Íme a tények: Ha egy férfi 
szexuális élményét tudatosan akarja előhívni, vagy erősíteni, mert nem bízik, nem hisz 
önmagában, nem adja át magát a természet gondoskodásának, kénytelen egy úgynevezett 
lelki impotenciát elviselni. A magába való hitetlenség, egy tény (+). Ez ellen az akaratot 
bevetni, (–) annyit jelent, mint az eredeti állapotot erősíteni (2+). A kísérlet egy fennálló 
szexuális élményt (+) tudatosan, akarattal erősíteni, (+) egyenlő a szexuális élmény teljes 
elveszítésével (0).

Általában érvényes: A boldogság tudatos keresése, annak elvesztéséhez vezet (+ + 
= 0). A boldogság élményének korlátozása fokozza azt. Ezért mondta a szexualitással 
kapcsolatban OVID, az ókor felvilágosodott gondolkodója, hogy "Ha kérlek, mondjál 
nemet, így foglak mindég jobban és jobban kívánni."

Mindezek utalnak arra is, hogyan játssza el az ember rosszul értelmezett 
liberalizmusával és szabadosságával a boldogságát.

"Aki...megalázza magát, mint ez a gyerek, az a legnagyobb a mennyek 
országában." (96) "Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, s aki első akar 
lenni, legyen a cselédetek" (97) "Aki felmagasztalja magát, azt megalázzák, aki 
megalázza magát, azt felmagasztalják" (98) Kétezer évvel később ugyanezt a jelenséget 
így fogalmazta meg egy amerikai nemzetközi szaktekintély, a szociológus, Peter M. Blau: 
"Egy vezető saját személyének lekicsinyítése elveszi a vezetettek félelmét és 
tartózkodását. Ez motiválja azokat, hogy szimpatikusnak találják és elfogadják őt." (99)

Idézzünk a Talmudból: (100) "Ne próbáld meg embertársad megnyugtatni, ha azt 
elragadta a harag." A harag, a felindultság, egy tény (+), megnyugtatni nem egyéb, mint a 
felindulás ellen lenni (–). Az eredmény, hogy a harag, a felindultság, erősödik (2+). Vagy 
pedig: "Ne vigasztald, amíg a halott előtte fekszik." Azaz, a szomorúság egy tény (+). 
Vigasztani annyit jelent, hogy a vigasztaló a szomorúság, a gyász ellen fordul (+), ezzel a 
szomorúságot erősíti (2+). Továbbá: "Ne próbálkozz valakit abban a pillanatban céljától 
eltántorítani, amikor a cél megszületett." Azaz: Az elhatározás, egy célt elérni, egy tény 
(+), attól eltántorítani akarni, annyit jelent, mint ellene lenni (–). Az eredmény, a 
célkitűzés erősödik (2+).
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A szándékolt eredményesség megfordításának a törvénye érvényes az érés által 
feltételezett fizikai képességek (pld. csúszás, mászás, ülés, menés, ugrálás, fogás) és az 
érés által feltételezett pszichikus képességek (pld. énfejlődés, öntudat, intelligencia) 
pozitív vagy negatív befolyásolására is. A gyermektől az érési folyamatokhoz kötött egyik 
másik képességet idő előtt megkövetelni, egyenlő a kívánt képesség kifejlődésének 
gátolásával. 

A szándékolt eredményesség megfordításának a jelentősége a nevelésben 
kézenfekvő. Ez a mechanizmus az, amely autokratikusan kikényszeríteni akaró
viselkedési minták képzését meghiusítják.

A kutatások a következőket mutatják: "A büntetés elszomorító következményei, 
mint egy fekete fonal húzódik végig kutatási eredményeinken. – írják Sears és 
munkatársai. – Anyák, akik a szobatisztaságot büntetéssel próbálták kierőszakolni, végül 
is bepisilő gyermekeikkel kellett hogy megelégedjenek. Anyák, akik a gyermekből az 
anyától való függőséget büntetéssel akarták kiölni, többnyire csak a függőség növelését 
érték el azokkal az anyákkal szemben, akik nem így cselekedtek. Anyák, akik az 
agresszivitást súlyosan büntették, végül is rosszabbul jártak, mint azok, akik az 
agresszivitást csak mértékkel büntették. Súlyos büntetések, a büntetés súlyosságának 
növelésével egyenes arányban hívtak elő agresszivitásnövekedést és étkezési 
problémákat. /Sears et al., 1957, 484. o./ " (101)

A szándékolt eredményesség megfordításának a törvénye is világosan mutatja, 
hogy értelmetlen és káros a felvilágosodás racionalizmust követelő beállítódásának félre 
magyarázásából kiindulni, miszerint az ember számára kizárólag a racionalitás mérvadó. 
Végül is a tudomány fejlődése kézenfekvő felismerésekhez vezetett, olyanokhoz is, 
amelyeket tapasztalatból már ismertek ugyan, csak éppen irracionális jellegük miatt nem 
tudtak velük mit kezdeni. Mindezek alkalmazása megvalósításra vár. 

5.2.4. A gyermek irracionális reakciója

Az irracionalitásnak a nevelésben felbecsülhetetlen szerepe van. Ennek a lényege, hogy 
gyermekek és serdülők pedagógiai ráhatásokat nem úgy értékelik, mint ahogy ezt 
felnőttek logikusan elképzelik. A gyermek reakciója irracionális, azaz érzelmi. Ehhez egy 
idézet: "Egyrészt a gyermek testi-lelki egészsége attól függ, hogyan reagál a szülői 
magatartásra, másrészt pedig a szülői magatartás lényegesen befolyásolja a gyermek testi-
lelki egészségét. Alattomos az a tény, hogy kevésbé az objektív szülői magatartás 
lényeges, hanem sokkal inkább a szülői magatartás érzékelése. A szülői magatartás 
érzelmi reakciói a gyermek részéről a gyermek szenzibilitásától függ, a gyermek 
szenzibilitása viszont lényegesen a szülői magatartás eredménye. Nem egyszerű, egy 
konkrét esetben megállapítani, hogy a nevelés mikor konzisztens és mikor nem." (102) 

5.2.5. Az irracionális kultúra

Az irracionális jelentőségét az ember életében misem mutatja jobban, mint az, hogy a 
kultúra irracionális alapokon nyugszik és hogy a kultúra maga is irracionális.

5.2.5.1. Az ember és az állat
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Adolf Portmann rámutat arra, hogy az ember magasabb biológiai szervezetséggel 
rendelkező állatokhoz viszonyítva normalizált koraszülöttséggel jön a világra:  "Egyéves 
korban éri el az ember azt a fejlődési fokot, amelyet egy fajának megfelelő emlősállat az 
érettséget illetően már születésének pillanatában realizálni tud. Ha ez az állapot az 
embernél igazi emlősmódra alakulna, akkor terhességünknek körülbelül egy évvel 
hosszabbnak kellene lenni, mint amennyi ténylegesen; mintegy 21 hónapig kellene 
tartania." (104)

Ebben a tekintetben magasabb biológiai organizációval rendelkező állatok 
lényegesen "társadalomképesebbek" mint az ember, mert ezek kész ösztönös viselkedési 
mintákkal jönnek a világra. Ezek eredetileg részleteiben pontos tartalmakkal 
maghatározzák az állatok viselkedési mintáit, és eleve biztosítják a közösségbe való 
beilleszkedést, valamint az egyedek és a faj fenntartását. Ezek a viselkedési minták 
reaktívak, azaz azonos vagy hasonló ingerek mindég ugyanazt a viselkedési mintát váltják 
ki. Akármennyire is racionálisnak látszanak, a viselkedést szokások irányítják. Az 
értelmet, más szinten kell keresni, ami itt nem lehet a feladatunk.

A racionális és az irracionális összefonódását az állatok viselkedési mintáival 
kapcsolatban jól szemlélteti a sirályok költési mintája. A költés jelensége maga racionális, 
mert a fajfenntartást szolgálja. Az irracionális oldalát Tinbergen megfigyelése mutatja: A 
sirályok elszálltak élelmet keresni. Távollétükben Tinbergen kivette a tojásokat a 
fészekből és letette azokat a sirályok látótávolságán belül. Amikor a madarak 
visszarepültek, beleültek az üres fészkekbe költeni. (105) 

Az embernek aligha vannak ilyen jellegű kész viselkedési mintái. Az emberi 
viselkedési minták szokásképzésen keresztül, konszenzus – véleményegyezőség – alapján 
kondicionált – szokásokká felerősített viselkedések határozzák meg.

5.2.5.2. Az ember relatív szabad

Az ember az első lény, amelyet a természet magatartási kötöttségéből szabadon bocsátott. 
A feltehető cél –, a jelek arra mutatnak –, hogy az ember saját magát korlátozza
konszenzus által. Ilyen erős jel az ember normalizált koraszülöttsége, amely lehetővé 
teszi, hogy a gyermek egy könnyen áttekinthető szociális dimenzióban, egy "társadalmi 
terhesség" időszakában, a társadalmi beilleszkedéshez elengedhetetlen viselkedési 
mintákat megtanulja. Ilyen a lelkiismeret, az önkorlátozás normákat tartalmazó "szerve". 
Az állatoknál ezek a "jelek" hiányoznak.

Az ember individuális szabadsága a társadalmi önkorlátozás után –, miután a 
szociokulturális értékrend egy társadalmon belül kialakul –, relatív élvész. A szabadság, a 
társadalmi önkorlátozás lehetősége újabb konszenzuson keresztül azonban megmarad.

Az önkorlátozás szabadsága határtalan. A társadalom azt is meghatározhatja, 
hogy szeretőt tartani bűn, de ez uralkodókra nem vonatkozik; hogy felebarátod feleségét 
ne kívánjad, de ez nem vonatkozik azokra a földesurakra, akik az első éjszakának a jogát 
természetes privilégiumnak tekintették; hogy a gyilkosság egyenruhában jó, civil ruhában 
bűn; hogy az öngyilkosság elitélendő, de ha egy autóversenyző életével játszik, neki 
rohan egy betonfalnak és szétzúzza a koponyáját, az már más.

Az ember úgy is "korlátozhatja" magát, hogy kimondja, a korlátozatlanság felé 
hajló tendencia a norma, az, amit hajtóerők korlátozás nélkül pillanatnyilag az 
örömszerzés elve alapján követelnek. 

5.2.5.3. A természet irracionális és racionális oldala
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Ha a természet örök – már pedig az energia megmaradásának a törvénye alapján az –
akkor a természet nem ismer időt és a formától függetlenül létezik. EZ van.

A természet természete a lét, a létállapot, amit egy racionálisan, relativitásokban 
gondolkodó agy fogalmakkal nem tud követni. A természet természete mélyen 
irracionális. A természet megjelenési formái, az élettelen és élő dolgok, már racionálisak, 
mert négydimenziósak. A relativitás törvénye itt már érvényesül: Minden dolog csak más 
dolgokhoz viszonyítva és a különbségeken keresztül az, ami. Ez vonatkozik a fogalom 
világra is: Minden fogalom csak annyiban egy fogalom, amennyiben ez minden más 
fogalmaktól különbözik. Ez az oka annak, hogy irracionális állapotokat fogalmakkal nem 
lehet kifejezni. Irracionális lét állapotok kifejezésére a foghatatlan érzelmek és 
interpretálható szimbólumok világa érvényes. 

A természet racionális oldalát láthatjuk mindenek előtt abban a zsenialitásban, 
ahogyan élő szervezetek felépülnek, különösen abban a zseniális komplexitásban, ami 
lehetővé teszi a gondolkodást, az érzelmeket és a legtipikusabb emberit, a humort.

Ez a zsenialitás megmutatkozik a szervezet alkalmazkodó képességében is. A lét 
nem csak ez vagy az, hanem mind a kettő, ez is meg az is, tehát irracionális. Minden 
kísérlet csak az egyik tulajdonságot előtérbe helyezni, szükségszerűen tévelygésekhez 
vezet.

A természet racionalitása felismerhető az ember normalizált koraszülöttségében 
is. A gyermek normalizált koraszületése után a biológiai terhességet egy szociális 
terhesség váltja fel. Erre – mint láttuk – azért van szükség, mert az embernek nincsenek 
részleteiben kifinomult viselkedési mintái. A szociális terhesség lehetővé teszi, hogy a 
gyermekek annak a társadalomnak a viselkedési mintáit tanulják meg, amibe bele 
születtek. A észszerűség kirívó.

A kérdés, hogyan él az ember a természettől kapott nagyvonalú korlátozási 
lehetőséggel a nevelés vonatkozásában? Az ember konszenzussal úgy szabályozhatja 
jövőjét, hogy nem szabályozza, azaz hagyja gyermek animális – az állatvilágból öröklött –
hajtóerőket szabadon burjánozni. Ebbe az irányba mozdult el a társadalom a liberális 
progresszív társadalompolitika következtében. A társadalom konszenzussal úgy is 
dönthet, hogy a gyermekre rá kell erőltetni a társadalomsajátos normák követését, meg 
kell tanulnia a viselkedési mintákat, kerüljön, amibe kerül. Ez az autokratikus, 
tekintélyelvű nevelés alapja. Mind a két véglet pozitív beállítású érzelmi 
megnyilatkozások hiányából – a szeretet, egy irracionális jelenség hiányából – ered. 
Mind két nevelési stílus a szociális érzelmi védettség elvesztésével jár és megsebzi a
normalizált koraszülöttség következtében különösen érzékeny gyermek érzelmi –
irracionális – világát.

Sigmund Freud a szeretet elengedhetetlenségét így indokolja: "Az ember 
intrauterin (anyaméhbeli) létezése a legtöbb állattal összehasonlítva viszonylag rövidnek 
látszik; készületlenebbül kerül tehát az életbe, mint azok. Ezáltal a valóságos külső világ 
befolyása megerősödik, túlságosan korán kell hogy bekövetkezzen az én kiválása az Es-
ből, a külvilág veszélyeinek jelentősége megnövekszik, és óriásivá fokozódik annak a 
dolognak az értéke, amely egyedül képes védelmet nyújtani e veszélyekkel szemben és 
helyettesíteni az intrauterin életet. Ez a biológiai mozzanat hozza magával az első 
veszélyhelyzeteket, és teremti meg a szeretetnek lenni szükségletét, ami többé nem hagyja 
el az embert." (106)

5.2.5.4. Irracionális viselkedési minta és kultúra

Vannak alap, élet, vagy létszükségletek. Ezek minimuma feltehetően az emberré válás 
kezdetére tehető. Ilyenek a legelemibb táplálkozás igénye és a környezet hatásai ellen 
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való legkezdetlegesebb védekezés formái. Mind az, ami ezen a minimumon túl megy, 
kulturális szükségletekre utal: Amíg az alapszükségletek csupán a környezet nyújtotta 
lehetőségek szűkös kihasználására szorítkoznak, a kulturális szükségletnél az ember 
szükséglet érzetét a javak növekvő mennyisége és minősége határozza meg konszenzus 
által. Mutatis mutandis, ez vonatkozik a szükséglet kielégítésre is. Az ember szükséglet 
érzetének és kielégítésének alapja tehát a konszenzus, aminek segítségével elkezdi alkotni 
a társadalomsajátos jót és rosszat. (107) Ezek számtalan változatai a saját és sajátos 
kultúra részeseivé válnak. Ezek lesznek azok a természetesnek ítélt viselkedési minták, 
amelyeket az emberek egy társadalmon belül úgy ítélnek meg, hogy "ez mindég így volt", 
"ez nem is lehet másként". Ez a beállítódás megfelel egy nem tudatos vagy kevésbé 
tudatos önigazolásnak, esetleg az ember számára nem kedvező, de az emberi 
törekvéseknek megfelelő viselkedési minta racionalizálásának. Magyari Beck erről ezt 
írja: " Lényeges itt az a tény, hogy a kulturális axiómák nem a spekulatív-deduktív, sem 
pedig az empirikus-tudományos gondolkodás termékei. Inkább olyan értékdöntések, 
amelyek elsősorban az emberi törekvések irányát határozzák meg a sajátos kultúrkörön 
belül." (108)

Egy etnocentrikus szemléletű embernek fel sem tűnik, hogy más társadalmakban 
egy és ugyanazon szükségletet másként érzékelnek, és másként elégítenek ki. A 
legszembetűnőbb ez az erkölcs, a házasság és a szexuális praktikák területén. A Fischer 
Lexikon – Soziologie majdhogynem egy egész oldalon keresztül sorolja fel azokat a 
partnerkapcsolatokat szabályzó fogalmakat, amelyek a világon a különböző 
társadalmakban ismertek. (109)

Mire vezethetők vissza ezek a különbözőségek?
Egy és ugyanazon szükségletet különbözően lehet érzékelni és kielégíteni. Az 

emberek azoknál a szükségletérzeteknél és ezek kielégítési formáinál maradtak, amelyek 
egy adott társadalomban először szükségérzetként jelentkezetek, illetve amelyeket először 
bizonyos viselkedési módokkal kitudtak elégíteni és amelyeket a "jó" fogalmával 
asszociáltak. A társadalom magatartása ebbe az irányba kondicionálódott. Ebben a 
folyamatban a konszenzus döntő szerepet játszik. Ez szentesití azokat a sokszor 
nyilvánvalóan a véletlenen alapuló irracionális viselkedési mintákat is, amelyeket 
kívánatosnak és elvártnak nyilvánítottak. A viselkedési módok viselkedési mintákká 
válásának lényege, hogy egy és ugyanazon inger egy és ugyanazon viselkedést vált ki. A 
kulturális viselkedés tehát reaktív, azaz irracionális, mert logikus döntések nem előzik 
meg. Adott esetben nem gondol az ember arra, hogy köszönés jeléül megemelje-e a 
kalapját vagy nem; egy hölgyet a bejáratnál előre engedjen-e vagy sem, hogy ha ideges, 
rágógumit tegyen-e a szájába vagy inkább imádkozzon... A mindennapok a reaktív, 
irracionális viselkedési minták nélkül elképzelhetetlenek. Ha az ember rá lenne 
kényszerítve, hogy minden mozzanatát, minden aktivitását átgondolja, mielőtt cselekszik, 
akkor leállna az élet.

A társadalmi normák nem láthatók. Amit regisztrálni lehet, az a külső viselkedési 
minta. Ebből lehet a belső beállítódásra és az ezek mögött meghúzódó normatív, 
szabályozó struktúrákra következtetni. Hogy az emberek verbálisan milyen értékeket 
vallanak magukénak, lényegében jelentéktelen. Ahogy viselkednek, az a döntő. Ez az oka 
annak, hogy empirikus érték vizsgálatok eredményei megkérdezések alapján, különösen 
ezeknek az eredményeknek nemzetközi összehasonlítása, nem célravezető.

Ezek ugyanis egyrészt inkább azt tükrözik vissza, amilyennek az emberek magukat 
látni szeretnék, mint azt, hogy hogyan viselkednek, másrészt az egyes fogalmak 
tisztázatlanok maradnak. Könnyen előfordulhat, hogy szabadságról van szó, de az 
emberek azon szabadosságot értenek, hogy vallásosságról van szó, de ez a szekták 
végtelen során nyugszik, hogy toleranciáról van szó, de ezen a homoszexualitás 
intézményesítését értik.

A viselkedési minták egy célszerű, egymásra vonatkoztatott csoportja képezi a 
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szociális szerepet. Például egy asszony viselkedési mintái gyermekével szembe képezik 
az anya szociális szerepét. Egy egymást kiegészítő szociális szerepek csoportja egy 
intézményt képeznek. Például az anya, apa, és a gyermek szociális szerepe a család 
intézményét. 

Az intézmény lényege a korlátozás: "Intézmények formális szabályok és 
informális kötöttségek...amelyek magukba foglalják betartásuk kényszerét is." – állapítja 
meg Szabó Katalin. (110) Tanulmányában a korlátozások, szabályok, és ezek 
betartásának szükségét meggyőző egyszerűséggel fejti ki. Még egy áthaladás az 
útkereszteződésen sem képzelhető el szabályok nélkül. Itt kezdődik aztán a probléma, ha 
ugyanis kék lámpával és szirénával hajtó közjóléti és közbiztonsági járműveknek a 
közlekedésben résztvevők nem adják meg az előzési lehetőséget. Ezt panaszolták az 
osztrák rádióban. A rendőrség tehetetlen. Mindaddig, amíg egynéhány ember nem tartja 
be a szabályokat, lehet büntetni, de ha a rendőrség a társadalom egy jó részével találja 
magát szembe, akkor rezignál. Egy ilyen jellegű, a kötetlenségre alapuló, intézményesítés, 
önellenes, tehát irracionális, mert a közlekedésben minden résztvevő elveszi 
mindenkitől–, sajátmagától is –, a társadalmi bizonyosságot.

Az intézmények összessége, a család intézménye, az oktatási, gazdasági és 
kulturális intézmények stb. alkotják a társadalmat, amelynek egy kultúrája van. Mivel a 
viselkedési minták jellege irracionális, reaktív, és ezek a kultúra alapjai, világos hogy a 
kultúra egészében irracionális alapokon nyugszik.

Továbbá érvényes: Ha a kultúra bármelyik alkotó elemébe (viselkedési minta, 
szociális szerep, intézmény) a kulturális magatartás reaktív jellegén túlmenően 
irracionális, önellenes elemek vegyülnek, akkor a kultúra természetén túlmenően 
irracionális, azaz a szétziláltság állapotába kerül.
  

5.2.5.5. A kondicionálás irracionális folyamata

A viselkedési minták konszenzussal történő meghatározása egy ezzel párhuzamosan 
végbemenő asszociációs-kondicionáló folyamattal kötődik össze, ami mélyen irracionális.

Az asszociációk és a kondicionálás irracionálisak, mert az élőlények 
kondicionálhatósági képessége – így az emberé is – a természet által meghatározott nem 
tudatosan tevékenykedő adottság. Ez azt jelenti, hogy egy szervezet automatikusan 
asszociál, ha az asszociációs feltételek adottak. A kondicionálási folyamat egészében a 
nem tudatos szintjén zajlik le. Ezt a képességet az ember az állatvilágból hozta magával. 
A természet bölcs előrelátása és gondoskodása nyilvánul meg ebben. Az ösztönök, a 
mutáció, a szelekció és a kondicionálhatóság képessége a túllelés lehetőségét szolgálják 
különösen azoknál az élőlényeknél, amelyeknek a belátás képessége nem adatott meg. De 
az embernek sem juthat eszébe, hogy ne asszociáljon. Lindley és Moyer kísérleti 
eredményeiből idézünk: "Az ember kondicionálhatósága egy általánosan öröklött 
képesség, ami alvás közben éppenúgy érvényesül, mint éberen, miközben az a személy, 
aki kondicionálódik, tudomást sem szerez arról, hogy mi történik vele. Kondicionált 
reakciók akkor is fellépnek, ha a kísérleti személy tudja, hogy ezek nem indokoltak. 
Kísérleti személyek, akik arra voltak kondicionálva, hogy ujjukat egy akusztikus jelre, 
ami egy elektromos áramütéssel együttesen jelent meg, felemeljék, felemelték ujjukat 
csupán a fényjelre elektromos áramütés kimaradása után is, még akkor is, ha 
megparancsolták, hogy ezt ne tegyék." (111)

Az ilyen és hasonló empirikus tények tudatában Tausch Richard és Tausch Anne-
Marie feltették a kérdést, hogy milyen mértékben lehet az ember szabad akaratával 
számolnunk és milyen mértékű a determináltság (a kötöttség). Idézünk: "Egyre 
kétségesebbé válik, hogy az úgynevezett szabad akarat számos szituációban a viselkedés 
irányításában döntő szerepet játszik. Ugyan az ember úgy éli meg ezeket a szituációkat, 
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mintha ő döntene, és mintha cselekedeteinek irányításában szabad lenne. Ezzel szemben 
állnak a tudományos vizsgálati eredmények és következtetések, hogy az emberi 
viselkedés és különböző szituációk észlelése és értékelése nem tudatos szinten történik... 
Minél kevésbé képes az ember viselkedését tudatosan irányítani, annál nagyobb 
jelentősége van a környezet hatásának, amiben az egyén a nevelés folyamán részesül." 
(112)

Az eddig elmondottak alapján aligha kell kommentár ahhoz, hogy mi megy végbe 
gyermekekben a mindennapok – sokszor a véletlen asszociációs ajánlatai alapján – és mi 
a felnőttekben. Bizonyos, hogy az ember kondicionálásával elveszti szabadságának 
tetemes részét. Ezért azonban az ember cserébe kapja mások reakcióinak 
kiszámíthatóságát és azt a bizonyosságot, hogy mások cselekedetei a sajátját szervesen 
kiegészítik. Ez az aligha tudatos állapot a szociális érzelmi védettség és az énerő alapja. 
Tehát nem ez a tragikus. A tragikus az, ha a szabadság egy tetemes része úgy vész el, 
hogy egy túl szigorú felettes én – a lelkiismeret – terrorizálja és teszi tönkre az embert, 
vagy ha nincsen kifejlett felettes én, akkor  a szabadosság alapján tomboló hajtóerők 
teszik tönkre és üressé az egyént és a társadalmat.

A helyzet tovább élezhető: Kondicionált viselkedési minták dekondicionálása 
(kioltása) igen nehéz. Ha mégis sikerül, válságos helyzetekben a régi viselkedési minták 
feléledhetnek, azok, amelyekről már azt gondoltuk, hogy kioltottuk. Ezt a jelenséget 
spontán feléledésnek nevezzük, ami igen sokszor szerencsétlenségekhez vezet. Előfordul, 
hogy repülőgépek azért zuhannak le, mert a pilótákban válságos helyzetekben olyan 
dekondicionált viselkedési minták élednek fel, amelyek egy régebbi gép kezelésénél 
helyesek voltak, de az új, egy modernebb gépnél katasztrófához vezetnek. (113) Ez a tény 
természetesen azt sürgeti, hogy azok a személyiségek lehessenek pedagógusok, akiknél 
kevésbé szükséges negatív viselkedési mintákat dekondicionálni.

A mindennapok aligha érzékelt tragédiáját még fokozhatjuk. Idézek: "Egy az 
agykéreg vizuális zónájával összekötött elektród nem érzékel semmiféle hatást egy 
akusztikus jelre. Egy klasszikus kondicionálás után, amely során a hang egy fényjellel 
asszociálódott, képes volt a hang egyedül azt az EEG-reakciót az agykéreg vizuális 
zónájában előidézni, amit azelőtt csak a fényjel tudott." (114)

Itt egy olyan tudományos ténnyel állunk szembe, ami a társadalom 
formálhatósága, az emberek nevelhetősége szempontjából felmérhetetlen jelentőségű, és 
amiről egyszerűen nem esik szó. Egy mélyen nem tudatos, nem racionális folyamattal 
állunk szembe, amely a kultúra alapjait, a viselkedési mintákat, tartósan formálja. Minél 
később szánja rá magát az ember, hogy a tudományos felmerések alapján rendet tegyen 
maga körül, annál jobban kondicionálódnak azok a központi idegenszerbe megrögződött 
viselkedési minták, amelyek végül is vesztébe viszik.

Lényeges, hogy az ember nem hivatkozhat arra, hogy a kondicionálás alattomos 
mechanizmusának ki van szolgáltatva. Az embernek ugyanis a legfrappánsabb 
szabadságvesztés esetében is megmarad a lehetősége, hogy belátásainak megfelelően 
konszenzussal új viselkedési mintákat alakítson ki. Szent-Györgyi Albert ezt így 
fogalmazta meg: "Amit mi nevelésnek nevezünk, az nem egyéb, mint az agy 
programozása abban az időszakban, amelyben az még formálható. Az emberiség jövője a 
neveléstől függ, attól a programozó rendszertől, mely tetszés szerint változtatható." (115) 

A nevelésnél kell tehát kezdeni és azzal, hogy a racionalizmusnak konszenzussal 
azt a szerepet ítéljük oda, ami valóban megilleti.

5.2.6. Az irracionálishoz való viszony 

Arra való tekintettel, hogy az irracionális az ember természetében és azon keresztül az 
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emberközi kapcsolatokban mellőzhetetlenül jelen van, szükséges, hogy a felvilágosodás 
fényében tetszelgő emberiség az irracionálishoz való viszonyára rádöbbenjen és 
megtanulja az ahhoz való közeledés lehetőségét. Nem önkényesen, hanem ott ahol ez 
lehetséges, szükség lenne az irracionális viselkedési mintákat racionálissal helyettesíteni. 

A racionalitás előnybe helyezése szükségesebb lenne ma mint bármikor ezelőtt a 
történelem során, mert az ember azon van, hogy környezetét, kultúráját, és saját magát 
károsítsa, megsemmisítse.

A liberális progresszívizmus bár verbálisan a racionalitás fetisizmusát követi, 
lényegében azonban mélyen irracionális. A racionalitás erőltetése ott, ahol a természet 
meghatározása szerint kizárólag az irracionalitás helye van, egy fatális 
következményekkel járó társadalmi folyamatot hozott lére, nyilvánvalóan a szándékolt 
eredményesség megfordításának törvénye alapján.

Nem ideológiákon és pártérdekeken nyugvó, valódi racionalitásra van szükség. 
Racionalitás azt jelenti, hogy az irracionalitás mellett belátásokat, felmeréseket 
folyamatosan a mindennapi életben alkalmazni kell. Ez a program csak politikai 
hatalommal és a tömegkommunikációs eszközök segítségével oldható meg. Itt álljunk meg 
egy pillanatra.

Franz M. Wuketits – Konrad Lorenz tanítványa – intenzíven foglalkozott az 
emberi agresszivitással. (116) Megállapítja, hogy az ember adottságai az utolsó 
negyvenezer évben aligha változtak lényegesen. A kőkorszakban az ember konfliktusait 
agresszivitással próbálta megoldani. Lényeges, hogy abban az időben csak husáng vagy 
buzogány állt rendelkezésére, míg napjainkban a technika segítségével, a modern 
megsemmisítő eszközök totális bevetésével, lehetősége nyílik, hogy másodpercek alatt 
tömegeket, városokat, vagy éppen országokat, földrészeket pusztítson el. A fatális 
következmények kézenfekvőek, ha egy önmagát meg nem valósit, a teremtést be nem 
fejező gyenge én-ű agresszív lény kezébe buzogány helyett atombomba kerül és még 
több: kőkorszaki őseinknek szükségszerűen át kellett élni agressziójuk következményeik, 
míg egy rakétatechnikus egy eredményesen végrehajtott katonai csapás után legfeljebb 
egy jelentést kap, hogy minden OKE. Ezzel a lehetőséggel az ember mentesül attól, hogy 
cselekedetének következményeit átélje. Így az erőszak a mindennapok megszokott 
jelenségévé válik, és ami a jövőt illeti, a tömegkommunikációs eszközökön keresztül nagy 
hatást gyakorol a szocializációra. Wuketits hangsúlyozza, hogy az ember nyilvánvalóan 
nem képes égető problémáit konzisztensen megoldani, nem ura a túlnépesedésnek, nem 
tud gazdálkodni a természeti kincsekkel, és ami különösen tragikus, a nyereségre serkentő 
birtoklási vágy hatására (117) nem is igen hajlandó környezetének gondos ápolója lenni. 
Ma már világos, hogy az ember eredetileg arra volt ítélve, hogy magát a természet 
viszontagságaitól megóvja. Ez a passzív védekezés aktív, a természet elleni harcba nőt át. 
Az ember olyan szívós agresszivitással lép fel a természet ellen, hogy annak védekező és 
önmagát regeneráló képessége egyszerűen felmondja a szolgálatot. A természet 
rombolása olyan mértékben növekszik, amilyen mértékben az ember eltávolodik a 
realitásoktól, azaz amilyen mértékben etikai érzéke megromlik. Itt a kultúra válságával 
állunk szembe – állapítja meg Wuketits –, amiért első sorban nem a széles néptömegek 
felelősek, hanem mindazok, akik a társadalomban, a politikában és a gazdaságban 
kulcspozícióit töltenek be.

Ha nincsenek tartós erkölcsi normák, ha a norma az, amit az állam megszab,
akkor, csak is akkor lehetséges a Wuketits által felvázolt kulturális szétziláltság 
irracionális, önellenes állapotát elérni. Ugyanis az államnak – helyesebben a 
politikusoknak – lehetnek egoisztikus okaik, amelyek arra késztetnek, hogy úgy 
korlátozzanak, hogy ne korlátozzanak.  Egyenesen abszurd, hogy ma, örökölhető szellemi 
fogyatékosságban szenvedők gyermeket nemzenek. Nem kétséges, hogy e mögött az 
individualizmus és liberalizmus egyenesen beteges (neurotikus) értelmezése húzódik 
meg: a félelem felelősségteljesen intézkedni, felvállalni, elvállalni és cselekedni. A 
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legjobb, ha az ember "nem égeti meg a száját".
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6. A LIBERALIZMUS ÉS  A LELKIÉLET

6.1. A LIBERALIZMUS ÉS A LIBERÁLIS PROGRESSZIVIZMUS
  

Liberalizmus alatt az ember törekvését értjük, a lehető legnagyobb individuális 
szabadságot biztosítani. A liberalizmus – legalábbis az európai – a felvilágosodás 
neoindividualizmusából indul ki. Ebből a szempontból nem egyéb, mint a 
neoindividualizmus megvalósítása a gyakorlatban.

A történelem folyamán nem egyszer felmerült a kérdés, hogy van- e a 
liberalizmusnak határa, s ha van, hol húzódik ez a hátár. Az elemzés, amit az olvasó 
kezében tart, interdiszciplináris tudományos érvek felsorakoztatása alapján megkísérli 
erre az eddig átfogóan meg nem válaszolt kérdésre a választ megadni.

A liberalizmus a neoindividuális ideológiából kiindulva nem ismer el erkölcsi 
törvényeket, illetve csak olyanokat, amelyeket egy állam törvényei előírnak. A 
liberalizmus tehát eredetileg alárendelte magát a törvényességnek, abból kiindulva, hogy 
az állam szabályozó hatalma racionális elveken nyugszik. A liberális progresszívizmus itt 
lényegbe vágóan különbözik a liberalizmus eredeti eszméjétől. A legfeltűnőbb különbség 
abban rejlik, hogy a liberális progresszívizmus elkötelezettjei az állami szabályozásokat 
sem hajlandók, de nem is képesek már akceptálni, mert a liberális progresszívizmus 
fellépésétől kezdve az autoritás szisztematikus lerombolását tűzte ki céljául, amelynek 
maga is áldozatul esett. Nem véletlen a kriminalitás robbanásszerű elterjedése.

A liberalizmus még elismerte az autoritást, az állam autoritását.
A liberalizmus és a liberális progresszívizmus abban különböznek még, hogy a 

liberalizmus korai élharcosai a középkor sötétségéből, egyoldalú irracionális 
beállítottságból az elhivatottság érzésével lelkesedéssel próbáltak kitörni, míg a liberális 
progresszívizmus az uszításon alapszik. Ebben kísértetiesen megegyezik a kínai 
kultúrforradalom módszereivel. 

Az uszítás, a fiatalság buzdítása, hogy lépjenek fel minden autoritás ellen, 
méltánytalan viselkedési minták kialakulásához vezetett a felnőttekkel és az idősebb 
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generációval szemben. 
1994. október 2.-án a kettes programon sugározták ki a Hajszálhíd c. adást. Határ

Győzőhöz, a Londonban élő magyar íróhoz látogattak el a televízió munkatársai, hogy 
köszöntsék őt nyolcvanéves születésnapja alkalmából. Az aggastyán meglepő szellemei 
frissességgel nyilatkozott. Többek között az új írónemzedék is szóba jött. Határ Győző a 
fiatal író nemzedéket elpimaszodott ifjúságnak nevezte, mert ez azt gondolja, hogy ő a 
kezdet. Ami előtte volt, az jelentéktelen, és ezért nem is érdemes beszélni róla. Ez a 
realitástól való eltávolodás a mai szellemiség önteltségének egyik intő jele. A feltétlen 
érvényesülési vágy, a múlt értékeinek elhallgatásán és mi több, tagadásán, keresztül, mint 
társadalmi jelenség, természetesen nem áll meg a múzsák szent hajlékának kapuja előtt. A 
fiatalság színvonaltalan és önteltségükben felfuvalkodott ideáljai asszociációkon 
keresztül észrevétlenül formálják, kondicionálják a jövőt, az emberek beállítódását és 
jellemét.

A liberalizmus és a liberális progresszívizmus abban is különbözik egymástól, 
hogy a liberalizmus elkötelezettjei forradalmian újat akartak az egész emberiség javára, 
míg a liberális progresszívizmus olyan jogokért harcol, amelyek birtokában lehetőség 
nyílik a személyiségben rejlő elégtelenségeket könnyebben elviselni. A törvényesített 
jogokra hivatkozva könnyebbé válik az örömszerzésre való törekvés gátlástalan kiélése. 

A liberalizmus, mint egy egységes szellemi, filozófiai irányzat lépet fel, világos 
elképzelésekkel a jövő formálását illetően. A tizennyolcadikaszázad végétől ez az 
egységes irányzat különböző ágazatokra szakadt.

A politikai liberalizmus célul tűzte ki a népuralom megvalósítását, az 
abszolutizmus megbuktatását. Ennek a irányzatnak az eredményeként jött létre a polgári 
demokratikus állam egy jól átgondolt alkotmánnyal a hatalom megosztásának az elve 
alapján.

A kulturális liberalizmus a vallási és világnézeti szabadságért, a művészetek és a 
tudományok szabadságáért szállt harcba. De harcba keveredet az egyházzal éppenúgy 
mint az állammal is.

A gazdasági liberalizmus a klasszikus gazdasági liberalizmusban találta meg 
igehirdetésének beteljesedett tetőpontját. A klasszikus gazdasági liberalizmus fellépett 
minden állami beavatkozás ellen. Azt állította, hogy a gazdaságnak meg van az 
önszabályzó mechanizmusa – a piaci mechanizmusok – amelyek a gazdaságban 
harmóniáról gondoskodnak. 

A neoindividualizmus alapján kifejlődött liberális társadalomelméletben benne 
van a kizsákmányolás lehetőségének erkölcsi normája. Ha ugyanis a liberalizmus nem 
ismer el az állam által alkotott törvényeken kívül más normákat, és ugyanakkor azt 
követeli, hogy az állam ne avatkozzon be a gazdaságba, akkor elvész minden szabályzó 
hatalom, ami az egoizmust korlátozni képes lenne. De mivel az egoizmus korlátozása 
szükséges, szükséges egy korlátozó tényező. Ez a tényező a liberális felfogás szerint a 
gazdaságot illetően a piaci mechanizmusok hatóereje. Más a helyzet a gazdaságon kívül. 
Ott nem hatnak a piaci mechanizmusok, tehát a klasszikus liberalizmus elve alapján a 
nem gazdasági szektorban állami korlátozásra szükség van.

Adam Smith és kortársai tudták, hogy a piaci mechanizmusok mögött az 
agresszió, az egoizmus és a birtoklási vágy állnak. Ezeket a veleszületett emberi 
tulajdonságokat az ember természetes jogának tekintették. Amikor a gazdaság liberális 
szabályozását az ember természetére bízták és az állam is a tömeges és erőteljes liberális 
követelésre a piaci mechanizmusokra bízta a gazdaságot, akkor nem történt egyéb, mint 
hogy a kecskére bízták a káposzta őrzését.

A liberális progresszív társadalompolitikában a neveléssel kapcsolatban lényegét 
tekintve kísértetiesen megismétlődött ez a folyamat. Az állam egy erőteljes, agresszív 
követelésre, amikor is az a veszély állt fenn, hogy a hatalmon lévő párt szavazatokat 
veszíthet, az ember természetes individualisztikus jogára hivatkozó mozgalom élére állt 
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és szentesítette a követeléseket. Az eredmény a féktelen egoizmus burjánzása az élet 
minden területén. Hernádi Miklós ezt a Válni veszélyes című munkájában így jellemzi: 
"Jól járni mindenáron, még azon az áron is, hogy senki sem jár jól..." (118)

A liberális progresszívizmus térhódításával párhuzamosan az a jelenség terjedt el, 
amelyet a társadalomtudományokban atomizálásnak neveznek. Ennek velejárója az 
egoizmus elhatalmasodása. Ezzel az animális hajtóerők ősi formájának egyike, az 
egoizmus az agresszió mellett, lett a szociokulturális értékrend alapja. Így lett a 
liberalizmusból liberális progresszívizmus és a szabadságból szabadosság, aminek a 
lelkiélet szabályai gyökeresen ellentmondanak. Nézzük meg ezt közelebbről.

6.2. A LELKIÉLET STRUKTURÁJA

A lelkiélet struktúrájának és szisztémájának ismerete Sigmund Freud elévülhetetlen 
érdeme. Ezt a tényt Freud kritikusai is készségesen elismerik.

Freud mélylélektana a lelkiélet struktúrájából – szerkezetéből – indul ki és erre 
építi fel a lelkiélet szisztémáját, a lelkiélet működését. Úgy is mondhatnánk, hogy 
struktúra funkciója képezi a szisztémát. A szisztéma egy tartós folyamat, ami 
meghatározott szabályok szerint működik. Lényege a lelkiélet struktúrájában 
megfogalmazott tényezők egymáshoz való viszonya és egymásra való hatása.

A lelkiélet struktúrája az Es (Id) magyarul Ez vagy Az, az Ego (az én),  a Super 
ego (a felettes én, köznyelven a lelkiismeret). Az Id-től meg kell különböztetni az ID-et. 
Az Id a latin nyelvekben Es-t jelent, az ID pedig az idioplazma – protoplazma –
rövidítése, amelyben az Es az élő anyagban először felbukkant. Az ID az a képlékeny ősi 
élő anyag, amiből a sokszínű élet kifejlődött.  a lelkiélet struktúrája nem támaszkodhat 
empirikus alapokra, mert olyan területeket érint, amelyek empirikusan nem követhetők.

A pszichológia – amennyiben nem részleteket vizsgáló empirikus adatok 
halmazának tekintjük, hanem a lelkiélet struktúrájának és szisztémájának vizsgálatára 
szorítkozunk – hipotéziseken alapszik. Pszichológiáról ilyen értelemben hipotézisek 
nélkül beszélni aligha lehetséges, mert szemléletébe a lelki folyamatok mögött 
meghúzódó testi, biokémiai és fiziológiai folyamatokat szükségszerűen nagymértékben 
figyelem kívül. A test és a lélek összefüggésének részletesebb vizsgálatára főleg a 
pszichoszomatikus megbetegedések során ügyel. Márpedig megközelítő bizonyossággal 
tudjuk, hogy a relativitás szintjén a lélek a testtől elválaszthatatlan. A lelkiéletet a test 
legmagasabb organizációs funkciójának tekintjük, amire lelki folyamatok lényegesen 
visszahatnak, ezért a testi folyamtok vizsgálatát a lelkiekkel állandóan össze kellene kötni 
és fordítva. Ez aligha lehetséges.

A pszichológia a hipotézisek alkalmazhatóságának ténye mellett sem foglalkozhat 
azzal, hogy a lélek halhatatlan-e vagy sem. De erre nincs is szükség. Akárhogyan is van, 
maga a tény, hogy az anorganikus anyagból organikus lett, ami fejlődésnek indult s végül 
rádöbbent magára, megélte és ki tudta fejezni, hogy "ÉN VAGYOK", meghajolni késztet 
azon erő előtt, ami az egyéni akarat aktivitása és a tudat bevetése nélkül ehhez a 
létállapothoz hajtotta – mindegy hogyan, és mindegy, hogy a véletlennek milyen szerepe 
volt ebben a folyamatban. Hogy az ember lett, és rádöbbent magára, ebben a tényben 
keresendő az oka annak, hogy az én és az én erősítése pszichológiai, pedagógiai és 
társadalmi szempontból központi jelentőségű. Semmi nem homályosíthatja el az én 
központi szerepét. Minden más ennek a jelentőségnek alárendeltje. Különösen 
szembetűnő ez a nevelésben: Az autokratikus nevelés az ént egy szigorú felettes én 
képzésén keresztül maga ellen fordította, és gúzsba kötötte, a laissez-faire nevelés 
szabadossága nem edzi meg az ént, az önorganizációs képesség hiányosan fejlődik ki.

A pszichológia a lelkiélet struktúrájának vizsgálata azért is hipotéziseken 
nyugszik, mert a lelket nemcsak hogy elválasztja a testtől, hanem a lelket magát is 
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"elemeire" bontja. A valóságban ez lehetetlen. Teszi ezt mégis azért, hogy egyáltalán 
elemezni tudjon. Ez teszi lehetővé a modellszerű gondolkodást.

A hipotézisek tudományos értéke akkor biztosított, ha ezek a bizonyíthatóság 
hiánya mellett empirikusan nem is cáfolhatók, azonban általános érvényű következtetések 
levonására, modellszerű gondolkodásra alkalmasak. Abel Ulrich –, aki tudományos 
könyvéért Epidemologie des Krebses a Johann-Georg-Zimmermann-Alapítvány díját 
nyerte el –, ezt írja erről: "A hipotézisek cáfolhatatlansága is megfelel bizonyos esetekben 
a tudományosság kritériumának, annál is inkább, mert ha figyelemmel  kísérjük, 
láthatjuk, hogy az axiomatikusan megfogalmazott fizikai teóriákban is megtalálhatók az 
ilyen jellegű hipotézisek. (Lásd: Stegmüller 1973.) Az epidemiológiában a hipotézisek 
jogosultsága a metodikus kutatási módszerek hiányosságából adódnak." Ez 
messzemenően érvényes a Freud-i modellre is. A Freudi modell ma már nem csak a 
pszichológia, hanem a társadalomtudományok jobb megfoghatósága és interpretálása 
szempontjából is értékesnek bizonyult.

Ha a Freudi lelkiélet struktúrájának modelljét általánosítjuk, ami alkalmazását a 
társadalomtudományokban is lehetővé teszi, akkor egy három tagolású struktúra tárul 
elénk: Van egy szubjektum, amit hajtóerők cselekvésekre késztetnek, a cselekvéseket 
pedig normák szabályozzák. Vegyük szemügyre ezeket a tényezőket.

6.2.1. A hajtóerő 

6.2.1.1. Az Es az ID-ben

Az ember egy nem tudatos hajtóerővel jön a világra, ami csak egy célt ismer: Az életet, az 
egyedet és a fajt, minden körülmények között fenn kell tartani. Ezt a hajtó erőt Freud Es-
nek, vagy Id-nek nevezete. Az Es jelentése magyarul Ez vagy Az. FEUD az Es-nek nem 
adott konkrét nevet. Az életfenntartó erő nála "csupán" EZ, vagy AZ a bizonyos rejtélyes 
valami, ami az élet létrejöttéért és fenntartásáért felelős. Freud Es-fogalmának leírásából 
kiderül a lényeg: "Az Es magában foglalja az egymásra halmozott tapasztalatok tömegét 
az idők kezdetétől kezdve. Az Es karaktere primitív és irracionális, nincs benne sem 
logikus, sem ellentmondásos, az ellentmondások egymás mellett léteznek. Az Es-ben 
nincs semmi olyan elem, ami az idővel összefüggő elképzeléseknek megfelelne, nincs 
benne semmi, ami az idő lefolyásával párhuzamos lenne, és ami meglepő, nincs benne 
változásra utaló tendencia, amit az idő haladása evolúcióban befolyásolni tudna. 
Kívánságok, amelyek az Es tudatalatti szintjét soha el nem hagyták, benyomások, 
amelyek a tudatos szintjéről az Es szintjére elfojtás (akaratlagos felejtés útján) kerültek, 
az Es-ben lévő ősi hajtóerőkkel és indulatokkal összefonódva halhatatlanok." (120)

Freud világosan látta, hogy itt egy hipotetikusan mélyen irracionális jelenségről 
van szó. Ennek ismertető jegyei az igen és a nem, a tézis és az antitézis összefonódása,
"mert nincs benne sem logikus, sem ellentmondásos, az ellentmondások egymás mellett 
léteznek", pedig egymás ellenesek. Az Es-ben nincsenek magyarázható elképzelések, 
amelyek az idő nullásával párhuzamosan alakultak volna ki, tehát elképzelés nélküli 
formanélküliség az Es lényege, amiből nem csak a három dimenzió, hanem a negyedik is, 
az idő is, hiányzik. A halhatatlanság és örökkévalóság fogalmai köré csoportosulnak az 
Es-ről való elképzelései. Ennek ellentéte a mulandóság és végesség a racionális 
szintjén–, az összehasonlíthatóság, a relativitás szintjén. De az Es bölcsője nem ez, 
hanem a racionalitás, a relativitás ellentéte, az abszolút szintje. Freud Es-fogalma 
ellentétben van közismerten vallás ellenes felfogásával, hiszen ebből az idézetből 
világosan kitűnik az abszolút felmerésének a ténye. Az ellentmondás abból adódhat, hogy 
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az Es fogalma lényegesen eltér a konvencionális istenképtől. Az Es se nem jó, se nem 
rossz. Az Es van. (121)

Már említettük, hogy az ID nem azonos az Id-el. Az ID az idioplazma –
protoplazma – rövidítése, az Id pedig a latin nyelvekben Es-t jelent.

Az ID az örökletes tulajdonságokat hordozó sejtmagrészecske, a kromoszómák 
alkotóelemei, amit génnek nevezünk. Ez a sejtmagrészecske az, ami nem tudatos, ami az 
idők kezdetétől felgyülemlett és az élet fenntartása szempontjából releváns 
tapasztalatokat magában hordja, ami az egyed mulandóságát túléli, s amiben az élet 
fenntartására irányuló összes nem tudatos, előprogramozott, életfenntartó hajtóerők 
halhatatlanok, még abban az esetben is, ha az élet megszűnne a földön, mert a 
mulandóság és a megújulás, a halál és az újjászületés, a természet természete. Az Es 
hatékonyságában és céljában egyezik az ID-el. Az ID az Es programjának a hordozója. 
Freud hangsúlyozta, hogy az Es hajtóerőpárként két ellentétes irányba ható erőket 
képviselnek. Az életet szolgáló hajtóerők szemben állnak az életellenes hajtóerőkkel. Az 
utóbbit halál felé sodródás hajtóerejének nevezte, amely a legtágabb értelemben az 
elmúlás kiiktathatatlanságát jelenti. Az életfenntartó hajtóerők között a két legfontosabbat 
és a legszembetűnőbbet, a szexualitást és az éhséget említi, de hangsúlyozza, hogy 
idetartozik minden jelenség, ami az életfenntartással összefügg, a társadalmi kapcsolatok 
szükségérzetétől kezdve a vizelési ingerig minden. Más szóval, az Es a program, az ID a 
program hordozója. Mégis – legalábbis a Freudi konceptus interpretálhatósága szerint van 
köztük különbség. 

Az ID magába foglalja a lelkiélet szempontjából releváns hajtóerőkön túl 
mindenekelőtt a kondicionálhatóság képességét, ami minden élőlénynek lehetővé teszi, 
hogy a tudatosság kifejlődése nélkül is életképes legyen a környezet viszontagságait 
túlélni. A túlélést a környezethez való alkalmazkodás begyakorlása – kondicionálása, a 
sikeres, a túlélést biztosító viselkedés szokássá képzése – biztosítja asszociációs –
képzettársítási – ajánlatokon keresztül, amelyeket a mindennapok tapasztalatai váltanak 
ki. (122) A kondicionálás során viselkedési minták képződnek. A viselkedési minták 
biztosítják, hogy egy bizonyos vagy hasonló ingerek automatikusan – reaktív módon –
hasonló viselkedéseket váltsanak ki, anélkül, hogy előtte gondolkodásra lenne szükség. A 
természet bölcs gondoskodása válik itt kézzel foghatóvá, mint minden más életfenntartó 
mechanizmusban.

Az ID-ben programozott életfenntartó mechanizmusok közé tartozik továbbá a 
mutáció és a szelekció. A mutáció lehetővé teszi, hogy az öröklött tulajdonságok spontán 
vagy ingerek által kiváltott változásán keresztül – a kromoszómák génstruktúrájának 
változásán keresztül, a kondicionálás képességén túlmenően – egy faj a környezethez 
optimálisan alkalmazkodni tudjon. A szelekció biztosítja, hogy csak a legéletképesebb 
egyedek adják tovább génjeiket. ((123)

6.2.1.2. A hajtóerőpár

A teljesség kedvéért megismételjük: A hajtóerőpár két, az ember életét alapvetően 
meghatározó tendenciákat foglalja magában: az egyik az örömszerzésen, az 
élvezetszerzésen nyugszik, a másik az örömtelenség felé hajt. Az örömszerzés alapja az 
élvezetszerzés hajtóereje, ami belső szükségletfeszültségen alapszik. Az örömtelenség felé 
hajtó erőt Freud halálnak nevezte, de hangsúlyozta, hogy alatta egy általános destruktív, 
az elmúlást okozó hajtóerőt ért. 

Az örömszerzés hajtóereje elemzésünk szempontjából a legfontosabb, mert a 
liberális progresszívizmus az örömszerzést szabadította fel olyannyira, hogy diákoktól 
valamilyen teljesítményt elvárni is az elitélendő magatartások közé tartozik. 

Freud az örömszerzést az ősember szükségállapotából vezette le. "Mi ezt az elvet 
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a leghősibb evolúciós fázis maradékának tekintjük, amelyben az örömre való törekvés a 
pszichikai folyamatok egyetlen módja volt. Ezeknek a folyamatoknak egyetlen célja az 
élvezet szerzés." – írja Freud. (124)

Amit Freud a legősibb evolúciós fázis maradékának nevez, nem egyéb, mint a 
zsigeri agy legősibb nyúlványában programozott életfenntartás hajtóereje. Ennek alapja a 
legelemibb egoizmus és agresszió a nem tudatos szintjén. Ennek nincs más törekvése, 
mint a kellemes közérzet fenntartása. Ennek megzavarására a zsigeri agy féktelen 
agresszióval válaszol. A zsigeri agynak ez az ősi nyúlványa – amit találóan reptilagynak
is nevezünk – az evolúció folyamán nem fejlődött vissza, hanem újabb és újabb 
rétegekkel egészült ki, egészen az agykéregig – a gondolkodó agyig. Az újabb és újabb 
agyrétegek a reptilagy féktelen agresszióját ugyan beárnyékolják, de nyilvánvalóan nem 
képesek hatását teljesen kiiktatni. Ez elég a következő tragédia kibontakozásához.

A reptilagy impulzusai fatális következményekkel járt és jár. Az emberi agy 
leghősibb tekervényeiben, a nem tudatos szintjén, egy elemi pusztító erő húzódik meg. Ez 
az emberi értelem és érzelem szerves része. Amilyen mértékben az agy egy osztatlan 
szisztémát képez, olyan mértékben válik a benne lévő féktelen agresszió tendenciáiban az 
érzelmek és a gondolkodás szerves részévé. Előadásaimban ezzel kapcsolatban 
"jégszekrény effektusról" szoktam beszélni, amelynek a lényege, hogy egy friss, romlatlan 
étel egy tipikus áporodott szagú jégszekrényben átveszi a jégszekrény szagát. Valahogy 
így van ez az embernél is: Az érzelemvilág az evolúció későbbi eredménye és a legújabb, 
az értelem, az én általános karaktere átveszi az ősi ösztönök hajtóerejét. Így befolyásolja 
az ősi örömszerzés alapvető hajtóereje az ember irracionális érzelemvilágát és tudatát is.
Az evolúció kezdetén ez az ősi hajtóerő kizárólag a nem tudatos szintjén létezett. Az 
emberré válás folyamán az ember tudatával és akaratával is elősegítette az agresszió és az 
egoizmus örömet hozó viselkedési minták kondicionálását. Gondoljunk itt elsősorban a 
legkülönbözőbb technikai eszközök kiötlésére, amelyeket az ember mások kínzására és 
tömeges legyilkolására tudatosan állított és állít elő.

Freud a jégszekrény effektust azzal indokolja, hogy az én agresszivitásával és 
egoizmusával számolni kell, mert "...az én nem más, mint az Es  egy része, amelyet a 
külvilág veszélyekkel fenyegető közelsége célszerűen átalakított." (125)

Tudományos szempontból tehát oktondiság, olyan ideológiáknak szabad teret 
adni, amelyek az emberi méltóságra és individualizmusra hivatkozva annyira 
felszabadítják az embert, hogy elvész minden olyan erő – a kondicionálhatóság, a 
szokások képzésén keresztül – amit az előbbiekben leirt ősi örömszerzésre irányuló 
tendenciákkal hatásosan szembe lehetne állítani.

Freud az örömszerzésen nyugvó életfenntartó hajtóerőket két főirányba látja hatni: 
az éhség az egyed fenntartást szolgálja, a szexualitás pedig a fajfenntartást. Freud a 
szexuális hajtóerőt Libidónak nevezte. Ezt írja: "A nemi vágy tényét embernél és állatnál 
a biológiában nemi hajtóerő feltételezésével fejezik ki. Analóg ehhez az étkezési 
feszültséget éhségnek nevezzük. Az éhségnek megfelelő, a nemi hajtóerő kifejezésére 
szolgáló szó hiányzik a népi nyelvből, a tudománynak azonban szüksége van egy ilyen 
szóra. Nevezzük ezt Libidónak." (126)

A Libidó eredeti, csupán a szexualitásra vonatkozó jellegét Freud – elterjedt 
hiedelmekkel ellentétben – többször korrigálta, s végül is egy olyan elgondolást hagyott 
hátra, amelyben a Libidó egy alapvető hajtóerő, amelyben nem csak a szexualitás kap 
szerepet.

Freud az örömszerzéssel szembe állítja a destruktív jellegű halálhajtóerőt. Ennek 
lényegét így fogalmazta meg: A végcél az ember életében csak az "élet kiindulópontja 
lehet, amiből az élet egyszer kifejlődött, és amihez mindenféle úton-módon 
visszatörekszik. Ha mi azt, hogy minden élet belső okok miatt hal meg, mert az 
anorganikusba visszatérni kíván, kivétel nélküli tapasztaltnak tekinthetjük, akkor azt 
mondhatjuk: minden élet célja a halál, ami következésképpen azt jelenti: Az anorganikus 

60



anyag korábban volt, mint az élő." (127)         
Freud a libidót és a halált a sejteket összetartó erőpárnak tekinti. A libidó és a 

halál egyensúlya tartja fenn az életet: "Minden sejtben működik az életfenntartó Eros. Ez 
az, amely a sejteket arra készteti, hogy egymást céljuk tárgyának vegyék, amely a 
sejtekben rejlő destruktív halált részben közömbösíti, és így az életet fönntartja." (128) 

6.2.1.3. Egoizmus, agresszió, élvezet

A szükséglet szükségletfeszültségben nyilvánul meg, ami az egyedet arra készteti, hogy 
ezt kielégítése. A szükségletfeszültség és kielégítése közben fellépő élvezet az egoizmus 
alapja. Minden egyed arra törekszik, ha saját szükségleteit a legmaximálisabb élvezetek 
mellett elégítse ki. Ez a gazdasági tevékenység egyik hajtóereje is. Ebben az aspektusban 
is benne van az agresszió, ami az embert a szükséglet kielégítés felé hajtja, meg a 
rámenősség is, ami a vállalkozást teszi lehetővé. Az agresszió akkor válik láthatóvá, ha a 
szükséglet-kielégítés elé – a profitszerzést beleértve – természetes vagy nem természetes 
akadályok gördülnek, de csak akkor, ha az ember nem tanulja meg magát kézben tartani.  

A kielégítés élvezethez kapcsolódik. De nem az élvezet a cél, hanem a szükséglet 
kielégítés, az egyed és a faj fenntartása érdekében. Az élvezet csak eszköz arra, hogy az 
ember a természet szándékát szívesen teljesítse. Nem kétséges azonban, hogy a hajtóerők 
bizonyos fokú kiélése a testi-lelki egészség szempontjából is elengedhetetlen, ezért a 
szexualitás kanalizált kiélése akkor is indokolt, ha a partnerek tudják, hogy 
kapcsolatukból gyermek nem származhat.

Az élvezetszerzés motiváció a szükséglet kielégítésre; az agresszióban van a 
megvalósításhoz való erő. Hogy ez az agresszivitás milyen mértékben jelentkezik, 
elsősorban az élőlény szervezeti fokától függ, és attól, hogy a szükséglet-kielégítést 
milyen mértékben akadályozzák a körülmények; speciel az embernél a neveléstől, attól, 
hogy milyen mértékben fejlődik ki az én ereje, ugyanis ez határozza meg a frusztrációs 
toleranciát, azt a képességet, hogy milyen mértékben képes az ember csalódásokat 
elviselni.

Egy éhes állat ráveti magát az ennivalóra. Ha egy éhes ember az étel láttára nem 
veti rá magát, mint az állat, akkor ezen az önmegtartóztatáson keresztül, a nem azonnali 
szükséglet-kielégítésből eredő csalódás elviselésének egy bizonyos képessége nyilvánul 
meg. Ha ennek az embernek a frusztrációs toleranciája optimális, akkor még arra is 
képes, hogy az evés előtt rendbe tegye magát, mondjuk, hogy átöltözzön, és kezet 
mosson. 

A liberális progresszív irányzat önkényesen megfordítja és meghamisítja a 
lelkiélet struktúrájában – szerkezetében – fellelhető ok és okozati összefüggést. Az élvezet 
maga lesz a cél, nem a szükséglet-kielégítés. Az élvezetért elégíti ki az ember 
szükségleteit és azokat, amelyeket élvezetszerzés céljából azzá nyilvánított. Egy lényeges 
beállítódási tévelygéssel állunk szembe, úgy mint a liberális progresszívizmus szociális 
szerepzavarai esetében, amikor például a diák akarja "autoritásával", értsd, felbújtatásból 
eredő erőszakosságával, a tanárának előírni, mit szabad neki és mit nem. 

Hogy az élvezet maga lesz a cél, nem a szükséglet-kielégítés, már eddig is nagy 
horderejű konzekvenciákkal járt a gazdaság megítélése szempontjából. Ezeket a 
konzekvenciákat megerősíti, hogy az ember nem csak reálisnak tekinthető szükségleteit 
elégíti ki, hanem azokat is, amelyeket élvezetszerzés céljából annak nyilvánított. Ilyenek 
például viaduktokról gumikötél biztosításával a mélybe ugrani, vagy olyan lóerejű autókat 
gyártani és vásárolni, amelyek teljesítménye messze meghaladja a törvény által 
megszabott legmagasabb sebességet; vagy személyi kompjutákat gyártani és eladni, 
amelyek a legrafináltabb funkciókra képesek, s egy halandó örülhet, ha hónapokkal a 
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vásárlás után megtalálja a számára használható funkciókat. A példák sorát tetszés szerint 
folytathatnánk. Mindezek világosan mutatják, hogy minden százalék gazdasági növekedés 
már nem a reális szükségletek kielégítésére irányul, hanem egy neurotikus 
élvezetszerzésre.  

A liberális progresszív irányzat korlátlan hajtóerőket kiélő szabadossága – amelyet 
gyakran a lehető legnagyobb individuális szabadságnak neveznek – az agressziót egyre 
kevésbé tekinti az hajtóerő kanalizált kiélés ösztönző erejének. Az agresszió megfelelő 
korlátok hiányában és gyakorisága következtében, mint önálló szükséglet jelentkezik. A 
következmény, hogy az agresszió maga egyre intenzívebben az élvezetszerzés eszköze
lesz. Ilyen megnyilvánulások gyakoriak. Ilyenek a brutális ordítozás közben szabadjára 
engedett, nyilvánvalóan élvezetett okozó agresszió, a publikum élvezetet eláruló 
sikongatásai, fémdobok doronggal való összeverése, amiről azt állítják, hogy ez 
művészet. Különösen súlyos az agresszió élvezetek szerzésére való felhasználása akkor, 
ha ártatlan emberek félholtra verése a következménye, csak úgy, "buliból". Gyakran 
hallunk gyilkosságokról, amikor is az elkövetőknek nyilvánvalónak kellett lenni, hogy a 
rabolható érték csak csekély lehet, mint például idős nyugdíjasok, trafikosok, taxisok 
meggyilkolásánál és kifosztásánál. Gyakran az utcán autók egész sorát összekarcolják, 
letörik róluk, ami letörhető, minden anyagi haszon nélkül. Ezek a jelenségek már az 
agresszió, mint szükségletet elégítik ki.  

Az élvezet hajszolásának totális felszabadítása, amely az eszközből célt kreál, 
visszavág. Az agresszió egyre intenzívebbé válik és nem csak mások ellen irányul, hanem 
a mértéktelenségen, az érzelmi ürességig való élvezet hajszoláson keresztül 
önellenességbe, önkárosításba csap át. Erről a következőket érdemes tudni:

A hajtóerők kiélése mögött egy gyenge én húzódik meg, alacsony frusztrációs 
toleranciával, ami az agressziós készenlétet állandósítja. Ez magas adrenalin szinttel jár 
együtt. Az adrenalinnak, a mellékvese hormonjának, az lenne a feladat, hogy a vérbe 
jutva az embert magasabb teljesítményre ösztökélje. A nagyobb teljesítmény után egy 
nyugalmi állapotnak kellene bekövetkeznie, hogy a mellékvese az adrenalin termelést 
beszüntesse és a szervezet a teljesítményhozatallal párosult feszült állapotból fellazuljon. 
Ez állandósult agressziós készenlétben nem tud bekövetkezni, a testi-lelki görcsösödés az 
ember második természetévé válik. Nem tűnik fel, sokszor még akkor sem tudatosul, ha 
már pszichoszomatikus szervi működési zavarok lépnek fel és ezek állandósulása 
következtében pszichoszomatikus szervi megbetegedések lépnek fel. Az ember sietteti 
halálát.

A hajtóerők totális kiélését érzelmi üresség, az élet értelmének elvesztése kíséri. A 
normák és tradíciók feladása következtében az ember a gyökértelenség élményével jár 
kell a világban, amíg magával való elégedetlensége agresszióját a legtragikusabban és 
végérvényesen maga ellen nem fordítja. Ebben a stádiumban az ember alkoholizmussal, 
kábítószerezéssel és öngyilkosságok számának növekedésével pusztítja magát. (129)

6.2.1.4. Az öröm és a realitás elve

Az emberré válás kezdetén – az állathoz hasonlóan – az ember az ösztönös szükséglet-
kielégítés rabjaként vegetált. Amikor értelme megengedte az ok és okozati összefüggések 
felismerését, egy kényszerrel találta magát szembe, ami követelte, hogy meghatározza, 
milyen szükségletek milyen intenzitással és milyen módon elégíthetők ki. A realitáshoz 
való alkalmazkodás szükségességének felismerése – ha véletlen tapasztalatok alapján 
kondicionált viselkedési minták formájában is – de mégis arra késztette az embert, hogy 
másokkal összefogva konszenzuson keresztül meghatározza, hogy az embernek mi "jó" és 
mi "rossz", mi előnyös és mi nem. Ezzel a kultúra vált az ember viselkedésének 
szabályzójává, ami korlátozta a kizárólagosan az örömszerzésre alapozott viselkedést. Az 
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ember ugyan kiszabadult az ösztönösség diktálta kötöttségekből, de egy másik kötöttség 
korlátainak kellett magát alávetni – a kultúra által szabott korlátokhoz volt kénytelen 
igazodni. A közösség akaratához való igazodás korlátozta az örömszerzésre irányuló 
hajtóerejét, mert a realitást nem lehetett elodázni, azt, hogy nem csak én vagyok, hanem 
van te is, vagyunk mi is és vagytok ti is. Az ember tehát a szükségességen és a 
korlátozáson keresztül találta meg az utat a realitáshoz. A realitás ebben a stádiumban az 
élvezetszerzés ellen hatott. Mivel az élvezetszerzés az ember természetében gyökeredzik, 
nem csak nem lehet, hanem a pszichikus higiénia szempontjából nem is szabad az életből 
teljesen kizárni, de korlátozni igen. A korlátozás azért szükséges, mert az élvezeteket az 
ember magától, a közösség igényének érzékelése nélkül, anélkül, hogy erre megtanítanák, 
aligha képes.

Az előzőekkel kapcsolatban Freud megkülönböztet két egymásellen ható elvet, az 
örömszerzés és realitás elvét. Az ösztönösség örömszerzésen alapuló elvétől a realitás 
elvéig vezető utat minden újszülöttnek végig kell járni. Meg kell tanulni, hogyan kell a 
realitáshoz viszonyulni. A kellemetlen élmények elfojtása helyett, a realitás felismerését 
és akceptálását kell megtanulni. Az ítélőképességet kell fejleszteni. Az énre hárul az a 
feladat, hogy eldöntse, hogy egy bizonyos elképzelés igaz vagy hamis, hogy a valósággal 
összhangban van e vagy nincs. Ez az út vezet Freud szerint a realitás elvéhez. (130)

A realitástól való elrugaszkodás veszélyét a neurózisra és pszichózisra 
alkalmazva, Freud ezt irja: Az ember neurózisnál a realitás egy részét elkerüli, a 
pszichózisnál átformálja, átalakítja. A realitás átalakításában "egy meneküléssel kitöltött 
fázist egy aktív átalakítási időszak követ, míg a neurózisnál egy kezdeti engedelmességet 
a menekülés váltja fel. Másként kifejezve: A neurózis nem vonja a realitást kétségbe, 
csak nem akar tudni róla. A pszichózis azonban tagadja a realitást és meg próbálja 
helyettesíteni."(131)

A kérdés jogos: A realitástól való eltávolodás melyik formáját helyezi előnybe a 
liberális progresszív társadalompolitika? A választék nem nagy, de nem is olyan 
egyszerű, mint gondolnánk.

Felmerül ugyanis a kérdés, mit ért Freud realitás alatt?
Van objektív, szubjektív, anyagi, pszichikus és szociokulturális valóság. 

Valószínű, hogy nem okoz különös nehézséget más szempontok szerint másfajta 
valóságokról beszélni.

Freud valóság alatt elsősorban egyértelműen a szociokulturális valóságot értette. 
Ez a valóság normáival, erkölcsi elképzeléseivel, tilalmaival és ideáljaival a szocializáció 
folyamán a személyiség részévé válik. (132) Ennek az értékrendnek Freud lelkiélet 
struktúrájában, a lelkiismeretben, a felettes énben, a Super ego-ban van a helye. A Super 
ego egy eredményes szocializáció után a szociokulturális valóság tükörképe. A probléma 
ott van, hogy egy liberális progresszív elven nevelkedett embernek a magatartása a 
lelkiismerete által diktált erkölcstől nem tér el, tehát nem is távolodhat el a 
szociokulturális valóságtól, és ezen az alapon nem neurotizálható. Egy ilyen ember 
pontosan azt teszi, amit a szociokulturális valóság megkövetel tőle, hogy cselekedjen 
mindig a szerint, amit a hajtóereének örömszerzésre, előnyre, profitra irányuló hajtóerő-
komplexuma követel tőle, hogy úgymond korlátozás nélkül azt tegye, amit akar.  

A liberális progresszívizmus neurotizáló hatását, amit a realitásoktól való 
eltávolodás okoz, más aspektusokban kell keresni. Egy ilyen a pszichikus és az anyagi 
realitás közötti viszony.

Freud praxisának kezdetén elhitte mindazt, amit betegei elmeséltek neki. 
Keserűen kellett tapasztalnia, hogy a "történeteknek" nem volt reális alapja. "Amikor a 
magamhoz tértem – panaszolja Freud – levontam tapasztalataimból a következtetést, 
hogy neurotikus szimptómák direkt nem a valóban megtörtént élményekhez kötődnek, 
hanem a kívánságokon alapuló fantáziákhoz, és hogy a neurózis kialakulásában a 
pszichikus valóságnak nagyobb a súlya, mint az anyagi valóságnak. (133)
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A következőkért a felnőtteknek, kiváltképp a politikusoknak és a 
tömegkommunikációs médiáknak kell vállalni a felelőséget, nem a felnövekvő 
nemzedéknek: Ha meggondoljuk, hogy örömszerzés céljából, a liberális 
progresszívizmusban szabadjára engedet kívánságok, fantáziák, milyen szörny, 
fantasztikus, primitív, és brutális képzetek érvényesüléséhez vezettek, akkor sok minden 
világossá válik. Többek között az is, hogy a liberális progresszívizmus gyermeke az 
anyagi valóságtól elrugaszkodott pszichikus valóság egy részét ugyan megpróbálja a 
maga módján "anyagosítani" –, hiszen, pimasz, ordít, sikongat, lop, csal, üt, ver, tép, 
hasogat, csapdos, gyilkol, rabol, zsarol, felkoncol és miegyebek. A liberális 
progresszívizmus gyermeke azonban felébresztett agresszióit örömszerzésre a ma még 
valamelyest hatásos társadalmi korlátokkal szemben – ami nem kis mértékben a fiatalok 
nagy részének még egészségesebb lelkületének köszönhető – nem tudja maradéktalanul 
kiélni. Fantáziájában, a pszichikus valóságban ugyan már ott motoszkál a korlátlan 
agresszió, mint az örömszerzés élvezetes eszköze. A liberális progresszívizmus gyermeke 
nem ok nélkül rajong a Roncsfilmért. Ebben a filmben az agresszió kimondottan az 
örömszerzést szolgálja, mert minden, ami állítólag csak lecsúszott egzisztenciákra 
jellemző, agresszív kitörések, a hátbaszúrás, roncsolás, rombolás és miegyebek, 
vidámságra és kacagásra készteti. A Duna-TV 1995. április 8.-án sugározta a filmet és 
utána Viczkó Tibor riportját. A Televízió és Rádióújság mottója ehhez: "1992 novembere 
óta minden este játssza a Roncsfilmet a budapesti Metró mozi. Vajon mi a titka?" A 
feleletet többek között 1995. augusztus 11.-én kaptuk meg, amikor is ismételten 
nyilvánvalóvá vált, hogy különösen akkor érvényesül az agresszió, mint az örömszerzés 
eszköze, ha a nyilvánosság visszatartó ereje megszűnik. Ezen a napon ugyanis egy alig 
használt öreg hídról Kelenvölgy és Budaörs között nagy valószínűséggel kacagtató 
bulikat kedvelő kiskorúak kővel dobáltak meg egy vonatot, aminek halálos áldozata is 
volt. A MÁV illetékesei úgy nyilatkoztak, hogy hasonló túlkapások ma már nem 
tekinthetők elszigetelt jelenségnek és hogy a MÁV tehetetlen az agresszivitás ilyen 
jellegű levezetésével szemben. 

A liberális progresszívizmus gyermeke nem ok nélkül díszíti szobáját 
Schwarzenegger és más, mindenáron imponálni akaró, agresszíven ordítozó és tomboló 
ideálok képeivel, még az is, akinél a családi nevelés pozitív értelemben eredményes volt.  

Azoknál, akiknél a "divathoz" való felzárkózás nem csak státusz szimbólumot 
jelent, hanem bensőségesé vált meggyőződést és szükségletet, azokat is visszatartja még a 
valamelyest hatásos társadalmi korlátozás. Még nem értük el azokat az állapotokat, 
amelyekben az ideálok gátlástalanul otthonosan érzik magukat. 

A liberális progresszívizmus gyermeke tehát ma még visszatartottnak érzi magát, 
nem tudja élvezet céljaira irányított agresszivitását olyan mértékben kiélni, mint amilyen 
mértékben ez tendencilisan már benne van. Így nem marad más hátra, mint a pszichikus 
valóság egy részének az elfojtása. Az elfojtás a neurózis alapja. Ha egy extrém gyenge én 
folyt el, akkor ez az alacsony önorganizációs képességére való tekintettel könnyen 
széteshet és pszichózis lehet belőle. Ha egy ilyen én agresszióját örömszerzésre éli ki, 
éppen a csekély önorganizációs képességére való tekintettel, a következmények különösen 
tragikusak.

Most már lehet vitatkozni azon, hogy a liberális progresszívizmus elsősorban 
neurózist, vagy inkább pszichózist produkál.

A pszichikus és az anyagi valóság közötti különbségből adódó neurotizáló 
tendenciáktól eltekintve produkál a liberális progresszívizmus elég olyan mély 
csalódásokat okozó életkörülményeket, amelyek az embereket arra késztetik, hogy azokat 
elfojtsák, akarattal elfelejtsék. Ilyenek a lelki ürességen túlmenően a család, az iskola, és a 
gazdaság krízise, minden negatív következményeivel, a munkanélküliség frusztráló 
tényén keresztül, a közbiztonság romlásáig, közrejátszik itt minden, ami egy liberális 
progresszívizmus szükségszerű következményének tekinthető. 

64



A realitás elvéhez az ember korlátozáson keresztül jutott el. Ha a realitás elvét a 
korlátlan szabadság és demokrácia hangoztatásával egyre jobban kizárjuk, akkor abba az 
ősállapotba –, a kultúranélküliség állapotába –, térünk vissza, amiből az ember kitört, 
hogy emberré válásának útját egyengesse. Pontosan abba, amiben a fiatalok ideáljai 
otthonosan érzik magukat. Magyari Beck ezt a problémát kitűnően érzékelte: "...A 
semmilyen irányban kötelmeket nem vállaló, abszolúte szabad ember végeredményben 
azt a belső, kultúra előtti indeterminizmust (kötetlenséget) állítja vissza a saját 
személyében, amelytől a kultúra annak idején megszabadította őt." (134) 

6.2.1.5. Az örömszerzés és a liberális progresszívizmus

Az autokratikus, erőszakos beállítódás, lényegesen hozzájárult a liberális progresszív 
iskolapolitika elterjedéséhez, amit a megváltásnak ígérkező laissez-faire ideológia 
nemhogy nem tudott megváltoztatni, hanem ellenkezőleg: az indokolatlanságba átcsapó 
engedékenység és szabadosság még jobban felszabadította az emberrel veleszületett 
agressziót, amit azelőtt az autoritás elfojtásra ítélt. A konfliktusok feldolgozásának 
lehetősége és az ennek megfelelő nevelési stílus szükségessége az elfojtás és a kiélés 
helyett nem merültek fel a nyugati pedagógiai gyakorlatban. Az azonnal érzékelhető 
örömszerzés felszabadítása több azonnal ható szavazatnövekedést, hatalmat és több 
jövetelemet ígért, mint minden más, az ember erőfeszítéseire apelláló alternatíva.

A liberális progresszív társadalom- és iskola politika nem volt képes az agressziós 
potenciát csökkenteni. Ez akkor válik nyilvánvalóvá, ha látjuk, hogy általában az emberek 
a dolgok realizálásába több energiát fektetnek, mint amennyi szükséges lenne. Ennek 
nagyon jól megfigyelhető jelei vannak, így a túlzások, a rohanás, lényegtelen dolgok 
felértékelése és a konfliktusok sokasodása, amelyek szinte maguktól kelnek életre és 
rabolják el, kötik le az ember kreatív energiáját. 

A liberális társadalom és iskolapolitika nem volt képes az érvényesülési és hatalmi 
vágyat mérsékelni. Ellenkezőleg. A szabadosság legalizálta azokat a gátakat is, amelyeket 
a tekintély tartott féken. A  neurotikus hatalmi és érvényesülési vágy az emberiség 
alapvető problémájaként jelentkezik ma is mint mindég, a politikában nemzetközi 
vonalon éppenúgy, mint a pártok közötti ellentétek túlfűtöttségében, a nagyhatalmi 
törekvésekben, a nemzetiségi, a vallási és kisebbségi problémák kezelésében. 
Nyilvánvaló ez az agresszív törekvés a mindennapi életben, ahogyan az emberek 
általában egymással bánnak, a munkahelyi rivalizálásokban, ármánykodásokban, és nem 
utolsó sorban egy parancsolásra hajló autokratikus nevelési és vezetési stílusban vagy egy 
liberális progresszívnak nevezett nemtörődömségben. Mindezek a szociokulturális 
valóság szerves részei, annak a szociokulturális valóságnak, amelybe a gyermekek 
beleszületnek, és ami formálja őket. 

Az elmúlt évszázadok autokratikus vezetési és nevelési stílusai nem kedveztek 
egészséges lelkületű nemzedékek születésének. Háborúk és kegyetlenségek sorozata az, 
ami a történelmünket karakterizálja és ma is uralja. Az általános frusztráció volt 
nemzedékeken keresztül az emberiség nevelőatyja és lényegében ma is az. Ez az 
általános, ha szabad ezt a kifejezést használni – sátáni – frusztráció ébreszti fel az 
emberben a tulajdonképpen a természettől életfenntartásra szánt, tehát pozitív célú 
agressziót olyannyira, hogy az ember nem képes megítélni, mikor, milyen mértékben és 
kivel szemben alkalmazza azt. Ezt a zavarodottságot találóan fogalmazza meg Magyari 
Beck: "az agresszió azért terjedt el iskoláinkban és családi életünkben, mert a nevelők, 
tehát a tanárok és szülők nem a megfelelő témakörben és időben élnek vele." (135) 

Általános frusztrációk azonban nem csak a múlt és jelen autokratikus vezetési és 
nevelési stílusaiból származhatnak. Általánosan frusztráló, ha az emberek elvesztik a 
kreativitásban rejlő örömet. Ez a növekvő munkanélküliségre való tekintettel – ami nem 
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speciálisan magyar, vagy kelet-európai probléma – egyre nagyobb lelki megterhelést 
jelent az emberiség számára, arról nem is beszélve, hogy egy automatizálásra épült 
posztindusztriális társadalom a specialisták világa, ahol csak nagyon kevés 
koordinátornak adatik meg, hogy nagyobb vonalú termelési összefüggéseket 
felismerjenek. A munka egyre inkább örömtelenné válik, mert kevésbé igényli a 
kreativitást. Ehhez erősen hozzájárul a jóléti társadalmakban, az állam messzemenő 
gondoskodása, ami kiegészítő, foglalkoztató rendelkezések és a szabadidő kultúra 
hiányában a puszta létezés frusztrációjának fogalmát meríti ki.

Losonczi Ágnes találóan fogalmazza meg kitűnő művében "Ártó-védő 
társadalom" címmel azokat a követelményeket, amilyek teljesítését egy jóléti állam 
polgára az államtól már elvár. "A jóléti társadalmak ígérete a kellemesség és a jó 
közérzet, ami azt sejteti, hogy elkerülhető mindaz, ami kínos, fárasztó, ami szenvedést 
jelent" – állapítja meg Losonczi Ágnes. (136) Márpedig egy ilyen jellegű elvárás, egy 
realitástól elszakadt elképzelés. A realitástól való elrugaszkodás pszichikus 
megbetegedések velejárója.

Losonczi Ágnes megállapításában benne van az úgynevezett liberális progresszív 
iskolapolitika lényege is, ami nyilvánvalóan a jóléti társadalmak, vagy az afelé haladók, 
földi paradicsomot ígérő baloldali utópiáira vezethető vissza. Ez az elképzelt paradicsomi 
állapot volt a liberális progresszív iskola és neveléspolitika utópikus alapja is, mert hiszen 
a tanulás és kötelességteljesítés, nem olyan jellegűek, amelyek feltétlen örömet okoznak. 
Különösen akkor nem, ha a felnőttek viselkedési mintáinak alkalmazása a pedagógiában 
egymástól elszigetelt összefüggéseiben átláthatatlan ismeretek elsajátítását követeli. 
Ezért a liberális progresszív iskolapolitika ideológiája nyugaton egy vírusos járvány 
intenzitásával terjedt el. 

A liberális progresszív társadalompolitika paradicsomi állapotokat ígérő, a 
kötelességektől felmentő tendenciája a tanulás lélektani aspektusainak homlokegyenest 
ellentmond. Panaszkodó diákjaimnak azt szoktam mondani, hogy csak az ad maradandó 
tudást, csak az segít maradandó ismeretek megszerzéséhez, és csak az formálja a 
személyiséget, amiért verejtékkel megdolgozunk: "A szűk kapun menjetek be! Tágas a 
kapu és széles az út, amely a romlásba visz – sokan bemennek rajta. Szűk a kapu és 
keskeny az út, amely az életre vezet – kevesen vannak, akik megtalálják." (137) Értsen 
belőle, aki erre hajlandó. Aki nem, annak inkább Losonczi Ágnes szavait lehet ajánlani. 
Idézett könyvének 308-ik oldalán kezdődő fejezetet "Örömszerzés mindenáron" címmel 
illeti és megállapítja: " Az evés is, az ivás is a primer örömszerzés mellett magában 
hordja azt a 'modern igényt' is, hogy a 'jó'-hoz vezető út gyors legyen és ne kívánjon sok 
befektetést." (138) Ezzel a megállapítással Losonczi Ágnes a mai gazdasági etikai 
alapbeállítódást, és egyben az emberek munkaerkölcsét és a szabadosság felé hajló 
liberális progresszív nevelési elvek alapszabályát fogalmazta meg. Téves tehát 
általánosan abból kiindulni, hogy diákok azért látogatnak egy oktatási intézményt, mert 
tanulni akarnak. A fő és általános cél, minél kisebb erőfeszítéssel a lehető leggyorsabban 
olyan papírokat szerezni, amelyek egy jó kereseti lehetőséget biztosító állás elnyerését 
lehetővé teszik. 

6.2.2. A szubjektum

Freud a viselkedő és cselekvő szubjektumot Ego-nak, énnek nevezte, amely az Es-ből 
válik ki. Ezt a folyamatot a lelkiélet szisztémájánál elemezzük közelebbről.

6.2.2.1. Freud és az Ego
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Freud kritikusai első sorban azt kifogásolták, hogy az én szerepének, a szubjektumnak,
kevés jelentőséget tulajdonított, és ezzel lehetővé tette, hogy az ember felelőségét 
sajátmagáért és a társadalomért a hajtóerők kényszerítő hatására hárítsa.

Az elemzés keretei ennek a részletes tárgyalását nem engedi meg.
Mégsem hagyhatjuk teljes egészében szó nélkül.
Ha Freud munkáiból egy idézetet tartunk szemelőt, és tudatosan mindig csak ezt, 

akkor a felhozott érv indokoltnak látszik: "Amit mi Énnek nevezünk, az az élet folyamán 
lényegében passzív marad. Életünket ismeretlen és fékezhetetlen hatalmak élik." – írja 
Freud. (139)

Freud hivatkozása az ismeretlen és fékezhetetlen hatalmakra az énnel 
kapcsolatban félreérthetetlenül az Es-re vonatkozik. Ezek szerint az én soha el nem 
hagyná az ösztönösség szintjét, ami egy abszurdum lenne. Freud ezt bizonyosan másként 
értelmezte. Hogy hogyan, az a következőkből derül ki: "Ahol Es volt, ott énnek kell 
képződnie. Ez kulturális feladat, mint a Zuidertó kiszárítása." – Így határozza meg Freud
az ember előkelő feladatát, a nevelést. (140) Az Es semmi esetre sem maradhat csupán 
Es. Ebből az énnek kell kifejlődnie, amelyben a kultúra jelentős szerepet játszik. E nélkül 
Freud lelki élet szisztémája veszítené el értelmét. Ezt a lelkiélet szisztémájának 
tárgyalásánál világosan látni fogjuk: Nem csak az én, hanem a felettes én is az Es-ből 
fejlődik ki. Szó sincs arról, hogy az én vagy a felettes én az Es maga lenne.

 Továbbá világossá válik Freud éleslátása az én szerepével kapcsolatban, amikor 
is ennek szelektáló feladatáról ír. Az én feladata az ösztönösség elvétől az embert a 
realitás elvéhez vezetni: "A helyett, hogy az ember a spontán jellegű képzeletek azon 
részét, amelyek kimondottan örömtelenek, elfojtja, a pártatlan ítéletnek kell 
érvényesülnie, amelynek el kell döntenie, hogy egy meghatározott elképzelés igaz vagy 
nem, azaz, hogy az elképzelés a realitással egybe esik-e vagy sem." (141) Itt már szó sem 
lehet egy ösztönszintű én szerepről. Feladata eldönteni, hogy az ösztönös és kondicionált, 
az irracionális érzelmek és az ezek által előhívott elképzelések mennyiben felelnek meg a 
valóságnak.

Az én az a tényező, ami az embert azáltal teszi emberré, hogy az embert az 
örömszerzés totális uralmából a realitások felismerése felé vezeti. Az én csak annyiban 
nem hagyja el az Es szintjét, amennyiben az emberben az ID-en keresztül az én 
törzstörténeti kifejlődése után is megmarad a kiolthatatlan és erős védekezési készség.

Mindezek mellett az énnek központi szerepe van az emberré válásban.

6.2.2.2. Az én központi szerepe

Az én lényege a tudat itt és most; itt, éber állapotban, és ennek a pillanatnak a már nem 
osztható időegységében újra és újra megújulva, az alvást kivéve, a halál pillanatáig. Az én 
a lét azon foka, amelyen az önfelismerés (identifikáció) – "én vagyok" – és minden más 
információ tudatossá válhat. Például az emlékezés egy szép naplementére is csak az énen 
keresztül válhat ismét tudatossá és ismét átélhetővé.

Az én központi szerepe a tudatban és ennek önbizonyossági fokában, erősségében 
van, ami az egyén és a társadalom egészségének szempontjából felmérhetetlen 
jelentőségű.

6.2.2.3. Az én és a negyedik dimenzió

Az én a negyedik dimenzióval párhuzamosan "halad" a jövőbe. Az én az idő 
függvényében létezik. Jelene éles határok nélkül elvész a múltban. Jelenét nem lehet 
meghatározni, mert az átélt jelen tudatossága máris a múltban átélt tudat része: Például a 
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gondolat, hogy "Én vagyok" elveszti az aktualitását abban a pillanatba, amikor a gondolat 
a tudaton átszökött. Ebben a pillanatban már az érvényes, hogy "Én voltam".

Ez a tény az én-minőség jelentőségének kardinális jelentőséget ad. Mindaz, amiről 
az én dönt, mindaz amit az én cselekszik vagy átél, visszavonhatatlanul és 
hozzáférhetetlenül elvész a múltban. "Hibás" döntéseket csak közvetve, szubsztitúciós  
(helyettesítő) módszerekkel lehet "jóvátenni". Bármennyire is alkalmazkodónak kívánjuk 
ezeket a módszereket látni, nem érik el az "el nem hibázott", azaz a mindenkori 
realitásoknak megfelelő viselkedések minőségét. Például a bocsánatkérés, vagy akár 
anyagi károk megtérítésének készsége, vagy az arra való kényszerítés, nem alkalmasak, 
mondjuk egy pszichikus vagy testi sérülést teljes mértékben jóvátenni.

A kompenzálás tehát soha nem lehet az el nem hibázott konzisztens viselkedéssel 
egyenértékűnek tekinteni.

Az én és a negyedik dimenzió közötti összefüggés is indokolja, hogy a nevelés 
főfeladatának az én-képzésnek (a személyiségképzésnek) kellene lennie, ugyanis a 
múltban visszavonhatatlanul rögződött történések, amelyek az énen keresztül lesznek a 
múlt alkotóelemei, eredetükben jóvátehetetlenek.

6.2.2.4. Az Én és a frusztrációs tolerancia 

Mint láttuk, a frusztrációs toleranciának döntő szerepe van az hajtóerők  korlátozásának 
szempontjából. Hogy milyen mértékben képes egy személy és egy társadalom a hajtóerők 
konzisztens korlátozására, az az egyedek én-minőségének a függvénye. Az egyén 
frusztrációs toleranciáját a társadalom alakítja ki (vagy csak kevésbé, vagy egyáltalán 
nem); és ez visszahat a társadalom frusztrációs toleranciájára.

A konzisztens korlátozás akkor biztosított, ha ez a biológiai adottságok, alapvető 
szociálmechanizmusok és a lelkiélet szisztémájának figyelembe vételével érvényesül.

Az én és a negyedik dimenzió közötti összefüggésekkel kapcsolatban is rá vagyunk 
utalva a frusztrációs toleranciára. Ha ugyanis "hibás" én-döntéseket csak helyettesítő 
módszerekkel lehet valamelyest kompenzálni, akkor ezek közül – vagy inkább ezeken 
felül – a legértékesebb az elkövető részéről az őszinte megbánás, a sértet részéről az 
őszinte megbocsátás. Ezeknek a lelki folyamatoknak azonban csak akkor van tere, ha az 
én elég erős ahhoz, hogy csalódásokat általában el tudjon viselni.

"Korunk kihívásának ellensúlyozására csak az önálló, önmagáért felelősséget 
vállalni tudó, szuverén, énerős egyén képes." – szögezi le helyesen Simon Katalin a 
színvonalas Fejlesztő Pedagógia című folyóiratban. (142)  

Verbális szólamok a megbocsátásról mit sem érnek, ha a társadalom gyakorlati 
alapelvei az ellenkező irányba motiválnak. "Ez a nép ajkával tisztel engem, de szíve távol 
van tőlem." (143)

6.2.2.5. Az én védekezési készenléte

Mennél alacsonyabb a frusztrációs tolerancia, mennél gyengébb az én, annál intenzívebb 
az én állandó védekezési készenléte.

A gyenge én a személy és a társadalom általános katasztrófája. Állandó jelenléte 
alattomosan rombolja az egészséget és az emberközi kapcsolatokat. A védekezés 
kényszerérzetétől hajtva az egyén és a társadalom ott is sérelmeket vél látni, ahol ezek 
nem reálisak. Egy eset: Egy társaságban arról beszélnek, hogy vannak asszonyok, akik 
nem tudnak főzni. Erre egy hölgy megszólal, hogy "de én igen" és egy másik jelenlevő 
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kiegészíti: "de én is". Aztán arról van szó, hogy vannak asszonyok, akik nem képesek a 
gyermeknevelésre. Ugyanez a hölgy rögtön rávágja, hogy "de én igen", és a másik 
jelenlévő megint kiegészíti: "de én is".

A gyenge én állandó jellegű védekezési készenlétének megfigyelése minden 
ember számára hozzáférhető. Az ember úton útfélen egy általános agresszivitásnak van 
kitéve és talán magunk is hajlamosak vagyunk olykor így viselkedni. Elegendő, ha a 
villamos hirtelen fékez és az álló utasok közül valaki megtántorodik és valakit meglök. A 
"bántalmazott" arckifejezése, esetleg durva verbális nyilatkozatai világosan mutatják, 
hogy hogyan is állunk ezzel a bizonyos permanens védekezési készenléttel. Ez egyben 
mutatja, hogy a nevelés főfeladatát, az agresszió és az egoizmus nemesítését, 
messzemenően nem érte el. A politikában általában minden fontosabb, mint a nevelés.

A permanens védekezési készenléten túlmenően a védekezés egész sora áll az én 
rendelkezésére, hogy magát valódi vagy vélt sérelmektől megvédje. Ezekkel Freud is 
foglakozott, azonban leányának, Freud Annának, köszönhető az én 
védekezőmechanizmusainak – elhárító mechanizmusainak – rendszerbefoglalása. (144)

6.2.2.6. Az én védekezőmechanizmusai

Az énnek lehetősége van magát inkább konzisztens vagy inkább inkonzisztens módon 
védelmezni.
Minél gyengébb az én, mennél alacsonyabb a frusztrációs tolerancia, annál erősebb a 
tendencia, hogy az ember a védekezés mechanizmusaiból az inkonzisztensek egyikét 
válassza.

6.2.2.6.1. Az én konzisztens védekezőmechanizmusai 

Minél magasabb egy élőlény szervezeti foka, annál differenciáltabbak a védekezési 
mechanizmusok. Az ember számára egy egész sor védekezési lehetőség áll rendelkezésre, 
amelyek egy része konzisztens, nem károsító, a másik, nagyobbik része kárósító, 
inkonzisztens.
A konzisztens védekezési mechanizmusokhoz tartoznak a kanalizált kiélés és a 
feldolgozás. 

6.2.2.6.1.1. Kanalizált kiélés

A kiélés azt jelenti, hogy az ember egy hajtóerőt, vagy egy ezzel egyenértékű kondicionált 
viselkedési mintát önmegtartóztatás nélkül követ. Ez könnyen a társadalom rovására 
mehet, ezért csak feltételesen alkalmazható. Csak a kanalizált kiélés konzisztens. Sokszor 
azonban a kiélést már csak azért sem jöhet számításba, mert egy szigorúnak és szűknek 
nevelt lelkiismeret aggályoskodásai a kanalizált kiélést sem engedi meg.

A mai ember problémája kevésbé a szigorú lelkiismeret korlátozása, hanem 
sokkal inkább az, hogy ott, ahol a korlátozások helye lenne, a szabadosság elve fészkelte 
be magát.

A kanalizált kiélés formái sokrétűek és sokoldalúak lehetnek, ha a ma gyermekét 
egyáltalán érdekli, hogy mi kanalizált és mi nem.

Kanalizált például a szexualitás kultivált kiélése, tartós partneri kapcsolatok 
fenntartása (ha nem is okvetlenül holtomiglan holtodiglan), mérsékelt étkezési szokások 
önsanyargató túlzott böjtölések helyett, vagy pedig az agresszió kanalizált kiélése a 
sportban és általában teljesítmények elérésében. Nem mindegy, hogy az ember 
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felgyülemlett agressziós tendenciáit testi vagy szellemi teljesítményekben éli ki, vagy 
destrukcióban. Még ha az ember agressziós tendenciáit a sportban általában, vagy 
speciálisan labdarugó mérkőzéseken agresszív hadonászásaival, a bíró szidalmazásával 
éli is ki, még mindég jobb, mintha teflonfülkét rongál, falra firkál, kábítószerezik, lop, 
csal, rabol, vagy megöl valakit.

 Az agressziót le lehet kötni. Ez állami beavatkozás nélkül nem lehetséges. A 
társadalom saját érdekében nem hagyhatja az egyedet problémájával egyedül, nem 
helyezkedhet arra az álláspontra, hogy az agresszió kanalizált kiélése az ember 
magánügye. A növekvő munkanélküliségre való tekintettel az agresszió kanalizált kiélése 
emberhez méltó munkában társadalmi szinten egyre nehezebbé válik. A kriminalitás 
azokban az országokban növekszik robbanásszerűen, ahol a munkanélküliség növekszik.

A munka csak akkor alkalmas az agresszív tendenciák kiélésére, ha örömet okoz. 
Ez nem utolsó sorban nevelés kérdése, (lásd Japánt) de méltányos bérezés, emberhez 
méltó bánásmód és emberhez méltó munkakörülmények függvénye is. A nemzetközi 
nagytőke profit orientáltsága, a jelenlegi gazdasági szisztéma, lényegesen akadályozza az 
embert abban, hogy ezt a célt el tudja érni. Minden tévedéseinek ellenére, nem tanácsos 
Marx tőkéről irt könyvét a könyvtárakból elhamarkodottan eltávolítani. Éppenúgy, mint 
nem volt hasznos a vallás teljes mértékben el nem utasítható "népbutító" jellegére 
hivatkozva a bibliát száműzni. Hiszen a butító jelleg csak akkor érvényesül, ha ez 
"buták", azaz lényeges információkkal nem rendelkezők, kezébe kerül.

6.2.2.6.1.2. Feldolgozás

A feldolgozás az én-védekezés ideális eszköze. Ez azt az igény támasztja az egyénnel 
szembe, hogy társadalmilag tiltott kívánságait, meg azokat, amelyeket magának 
megtiltott, tudatosan élje át, de ne realizálja. Ha ugyanis egy kívánság elég hosszú ideig a 
tudatos szintjén marad anélkül, hogy a magatartást ebbe az irányba befolyásolni tudná, 
akkor idővel elveszti követelő erejét, egyszerűen kioltódik.

Aki a dohányzásról leakar szokni, az jobban jár és gyorsabban fog eredményt 
elérni, ha a dohányzók társaságát nem kerüli, hanem kiteszi magát a csábításnak, de nem 
gyújt rá. Ez nem egy könnyű feladat, ez nem egy olyan út, amely a legkevesebb 
erőfeszítés árán eredményhez vezet, ezért a liberális progresszívizmussal 
összeegyeztethetetlen. Megint képzettársit az ember: "A szűk kapun menjetek be!" (145)

Hogy az emberek nem a "szűk kaput" választják, annak oka az örömtelenség, ami 
az önmegtartóztatással jár, és hogy " ha a félelem egyszer elhatalmasodott, akkor ez 
megakadályozza, hogy az egyén magát újabb tapasztalatoknak kitegye, konzisztens 
tapasztalatokat szerezzen és egyben az inkonzisztens asszociáció kényszerítő erejét 
kioltsa."(146) Akit egyszer megharapott a kutya, azt hiszi, hogy minden kutya harap és 
kerüli más tapasztaltok szerzését.

A feldolgozáshoz természetesen egy erős én szükséges, amelynek frusztrációs 
toleranciája magasan felülmúlja a mai átlag ember tűrőképességét. Ennek a magas 
színvonalú énnek az akarata sem egyezik meg a mai átlag ember akaratával, ami a 
feldolgozás további  előfeltétele lenne. A mai átlag ember nevelése nem tette lehetővé, 
hogy agresszióját akarattá – azaz kanalizált agresszióvá nemesítse. Az agresszióból a 
nevelés folyamán sokkal inkább akaratosság fejlődött ki, amely alkalmas ugyan egy 
eredeti hajtóerőből fakadó vagy kondicionált kívánság sakkban tartására, de kioltására 
nem. Az akaratosság alapja maradt az agresszió, csupán ez áttételeződött a tudatos 
szintjére és olyan gondolatokkal operál, mint "azért se" "majd én megmutatom", "velem 
ezt nem lehet tenni", stb. Ez a beállítódás a szándékolt eredményesség megfordításának a 
törvénye alapján az eredeti, egy természeti törvény erejével feltörekvő kívánság 
potenciáját csak növeli.
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A legfőbb ideje, hogy a gazdaság, a honvédelem és egyebek helyett a nevelést a 
társadalom központi, a legnagyobb ráfordítást igénylő és érdemlő feladatának tekintsük.

6.2.2.6.2. Az én inkonzisztens védekezőmechanizmusai

Az én inkonzisztens mechanizmusainak egy részét elemzésünk során nem lehetett 
figyelmen kívül hagyni. Ezen túlmenően részletesen szó lesz még róluk a következő 
fejezetekben. Ezek az agresszió, az önagresszió, amit önellenességnek is neveztünk és a 
represszió, amelyet elfojtás, elnyomás, vagy a tudatosból való kiszorítás megnevezés alatt 
tárgyaltunk és fogunk még tárgyalni. Ebben a fejezetben az eddig nem tárgyalt 
inkonzisztens elhárító mechanizmusokat vesszük sorra. Ezek: racionalizálás, regresszió, 
szubsztitúció, projekció, identifikáció, kompenzáció, szublimáció, és konverzió.

Az emberi értelem tulajdonsága, hogy nyílt értelemszerű ellentmondásokat nem 
képes elviselni. Az ember mindenek előtt jó akar lenni. A szerint, hogy mit tart jónak, 
megmagyarázza – racionalizálja – magatartását úgy, hogy ne kerüljön a "jóval" nyílt 
ellentmondásba. Ha a racionalizálás elhomályosított ellentmondások sorozatához vezet, 
az nem jelent az önbecslés, a pozitív önkép szempontjából, különös problémát. A lényeg, 
hogy a látszat maradjon. Ez a racionalizálás lényege. Úgy is mondhatnánk, hogy a 
racionalizálás nem egyéb, mint egy "megmagyarázom a bizonyítványomat" beállítódás, 
ami mindenre talál magyarázatot, csak hogy magát mentse. Ilyenek például a 
dohányzásból adódó önbecsülés csökkenésének a kivédése azzal, hogy egyszer úgy is 
meg kell halni, vagy az orvosok is dohányoznak, vagy ez és ez dohányzott és mégis ennyi 
és ennyi évet élt.

A racionalizálás azért különösen veszélyes, mert minden magatartás igazolására 
alkalmas. Elemzésünk szempontjából ez azért jelentős, mert a liberális progresszívizmus 
gyakorlati kivitelezése egyebek között azért volt eredményes, mert az ilyen irányú 
törvényeket az individuális jogok védelmével, a szabadság és a demokráciára való 
hivatkozással magyarázták.

Az racionalizálás megakadályozza a változások irányába ható tendenciák 
érvényesülését, mert logikusnak tűnik.

A racionalizálás a neurózis szempontjából is jelentős. Ugyanis a neurózis 
kezdetén egy névtelen félelem – szorongás – jelentkezik. Ez az állapot a neurotikus 
megbetegedések kezdeti stádiuma, amely nem tart soká, mert az ember elkezdi anonim és 
érthetetlen félelmét magyarázni. Egy még fogalmilag el nem kötelezett félelem átcsap egy 
konkrét magyarázattal szolgáló racionalizált félelembe. Ilyenek például a nyílt tértől, éles 
dolgoktól, egyedülléttől, a sötétségtől, a vihartól, az idegenektől, ijesztő mesefiguráktól, 
állatoktól, vagy az attól való félelem, hogy másban kárt tehetne az ember, és ami minket 
különösen érint, általában a jövőtől való félelem. (147)

A regresszió visszatérést jelent egy korábbi individuális fejlődési fokra. A nem 
tudatos cél, minden felelőséget másokra hárítani, a felelőséget önmagáért és másokért. A 
regresszió az ént felelőség áthárítással tehermentesíti, azaz az én több energiát tud a 
félelem elfojtására fordítani. A nevelés célja ebből kiindulva, olyan személyiségekké való 
kondicionálás, amely nem csak felnőtté serkent, hanem olyan érett egyéniséggé, amely 
képes felelőséget vállalni önmagáért és másokért.

A nélkül, hogy Freud, nem szakember számára egy kissé bonyolult levezetéseibe 
részletesen belemennénk, jó tudatosítani, hogy a  homoszexualitásért és a szadizmusért is 
a regresszió felelős. Freud különbséget tesz én-regresszió és libidoregresszió között. Ha 
az énnek olyan fejlődési története van, mint a libidónak, akkor önöket nem fogja 
meglepni, hogy énregresszió is létezik." – írja Freud. (148)

A regresszió visszavezetheti az embert arra a fejlődési fokra, amelyben a 
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szexuális kapcsolódás rögződik. "Az embernek eredetileg két rögződési lehetősége van, 
vagy magát tekinti szexuális célnak, vagy az anyáskodó asszony ideálját." Zavartalan 
individuális fejlődés során az egyén a gondoskodó asszony sziluettje mögött meghúzódó 
ideált választja. Ez a normális fejlődés vitathatatlan útja, ami a természet szándékával 
egyezik. A homoszexuálisok "a későbbi szexuális célt nem az anyában rejlő példakép 
alapján választják, hanem saját személyüket tekintik annak. Ezek nyilvánvalóan saját 
magukban keresik a szexuális célt." (149) Itt nem történik egyéb, minthogy "a külvilág 
felé irányuló libidó visszahúzódik és a saját én felé fordul." (150) Ezt Freud
nárcizmusnak, és azokat a neurózisokat és pszichózisokat amelyek mögött az ismertetett 
libidópozíció húzódik meg, nárciztikus neurózisoknak és pszichózisnak nevezi. A 
homoszexualitás tehát patologikus, beteges jelenség, amit úgy is kell kezelni, mint 
betegséget. Egyetlen normális embernek sem juthat eszébe, hogy egy beteg embert 
elitéljen, de egyetlen beteg embernek sem szabadna kívánnia, hogy betegségének 
szimptómáit a társadalom természetesnek, azaz a szociokulturális értékrend szerves 
részének tekintse. Márpedig a homoszexuálisok hadat üzentek az őket szülő 
társadalomnak, mert a liberális progresszívizmus erkölcsi talaján ezt megtehették.

Ausztriában 1995. júliusában zsarolással próbáltak meg követelésüknek érvényt 
szerezni. Megfenyegették a katolikus klérust, hogy ha nem hajlandók a homoszexualitást 
mint normát elismerni, akkor öt állítólag homoszexuális püspök nevét nyilvánosságra 
fogják hozni. Előtte már megtámadták a bécsi kardinálist, Hermann Groh-t, akinek egy 
állítólagos homoszexuális esetet vetettek a szemére. A magas rangú egyházi méltóság 
nem tartotta méltónak a védekezést, amiért többen katolikus körökből is bírálták, de 
sokan egyetértettek vele. Az igazság soha nem derült ki. Ebből nem lehet azt a 
következtetést levonni, hogy katolikus papok körökben homoszexualitás nem lehetséges, 
hanem csak azt, hogy a katolikus egyház hivatalos állásfoglalása a homoszexualitást 
természetellenesnek tartja, vonatkozzon ez akár papokra akár hívőkre vagy nem hívőkre. 
Az ügy 1995. augusztusában azzal zárult, hogy Hermann Groh visszavonult.

Azzal kapcsolatban, hogy a vádak mennyiben helytállóak vagy sem, nem lehet 
egyértelműen állást foglalni. Azt azonban mindenképpen leszögezhetjük, hogy a 
homoszexualitás általános elterjedése és ütőképessége mögött nyilvánvalóan egy beteg 
társadalom húzódik meg, amely rideg racionalitásával és szabadosságával egy egészséges 
nemzedék felnevelésének még meglévő előfeltételeit is szétzilálta.

A szubsztitúció helyettesítést jelent. Azt jelenti, hogy az agresszió sokszor nem 
azokat sújtja, akik erre rászolgáltak. Minden esetre veszélytelenebb az agressziót a 
gyengébbek felé fordítani. Az agresszió ilyen jellegű irányváltoztatását eltolt 
agressziónak is nevezzük.

Ebben a jelenségben keresendő a fajgyűlölet és a kisebbségek ellen irányuló 
intolerancia, amelyek különösen akkor erősödnek, amikor egy társadalomban nehézségek 
lépnek fel. Azok, akik a nehézségekért felelősek lennének, nehezen, vagy egyáltalán nem 
elérhetők. Kellenek tehát bűnbakok, akiken az agressziót le lehet vezetni.

Sokszor a munkahelyen okozott csalódásokból adódó agressziókat a családon 
belül, különösen a védtelen gyermekekkel szemben, alkalmazzák. Ez a veszély fennáll az 
iskolában is. A pedagógusok családi vagy anyagi problémájukból adódó 
elkeseredettségüket könnyen "neveltjeikkel" szembe alkalmazott indulatos bánásmódban 
élhetik ki. A liberális progresszívizmus térhódítása következtében ez a szituáció egyre 
jobban a pedagógusok ellen fordul, mert inkább az érvényes, hogy a diákok reagálják le 
pedagógusokkal szembe azokat az agressziókat, amelyeket a szülők időhiánya, rohanása, 
anyagi gondjaikból eredő türelmetlensége vagy egyéb okok váltanak ki.

A projekció segítségével a saját "hibák" másokra vetítését értjük. Itt különösen 
olyan, a saját személyiségben megnyilvánuló hiányosságokról van szó, amelyeket az 
ember talán egy egész életen át eredménytelenül próbál kiküszöbölni. Ezeket véli aztán 
másokban projekción keresztül felfedezni. Az ehhez kapcsolódó identifikáció – az 
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azonosítás – lehetővé teszi a másokra vetített saját hibát másokban nem csak felfedezni, 
hanem azokat ott le is küzdeni. Ha már a saját személyiségben sikertelen a hibával való 
megbirkózás, akkor legalább egy másikban legyen sikeres – így szól a nem tudatos 
indíték. Ez különlegesen gátlástalan agressziót képes az emberben ébreszteni: Először is 
sikerélményt közvetít. Lám, a pozitív önkép mégis csak helyes, hiszen az én a "rossz" 
ellen fordul. Másodszor a "rossz" emberhez viszonyítva a "jót" cselekvő egyed még jobb, 
mert magát a mások romlottságának viszonyában szemléli. Harmadszor az agresszió 
következményei nem őt érik, hanem a szenvedő alanyt.

Az identifikáció a személyiség alakításban is lényeges szerepet játszik. A gyermek 
első életéveiben egy eredményes szocializáció során azonosul a szülőkkel. Ha a szülők 
nem állnak szülői hivatásuk magaslatán, akkor a gyermek már első azonosulási fázisában 
félrenevelt. Később a szülők mellett, vagy azokkal szembe, más példaképek lépnek fel. 
Ilyenek a politikusok, sportolók, tanárok és más, az azonosulásra ajánlkozó egyének. 

Súlyos károkat okoznak egy liberális progresszív társadalomban a politikai 
botrányok, a korrupció, és a sport dekadenciája. Az is, hogy a fiatalság sokszor negatív, 
sőt destruktív példaképeket választ, mert ezeket könnyebb követni, mint azokat, akik 
önorganizációra serkentenek. Negatív példaképek választását az is lényegesen 
befolyásolja, hogy a liberális progresszívnak nevezett társadalom a szabadságra 
hivatkozva negatív ideálok érvényesülési lehetőségét biztosítja. Ezek az eszményképek 
nem szolgálják sem az egyén, sem a társadalom egészségét és érdekeit. Manipulációra és 
üzletszerzésre használják ki a fiatalság lelkesedését.

Kompenzáción tulajdonképpen egy túlkompenzálási kísérletet értünk, amely során 
egy valóságos vagy feltételezett hiányosság eltúlzott kiegyenlítése a cél. Egy nem 
kívánatos gyermek születését követően a szülők különös figyelemmel fordulhatnak a 
gyermek felé, azzal az önvédelmi nem tudatos szándékkal, hogy "hibájukat" jóvátegyék, 
de inkább, hogy az önképet felértékeljék.

Kisebbrendűségi érzett sokszor túlzott hatalmi vággyal párosul.
A kompenzáció itt kapcsolódik az identifikáció problémájához. A liberális 

progresszív társadalom nevelési praxisát az informális primitív eszményképek uralják. 
Ezek alapvetően a túlkompenzálás eszményesítését szuggerálják. Például, nem találják 
kielégítőnek az éneklést – ordítani kell; nem elégséges individuálisan, másoktól 
megkülönböztetően öltözködni – mindenáron, a különbözőség kiemelésén felül, fel kell 
tűnni, kopaszon vagy nagyon hosszú, vagy félig leborotvált zöld vagy piros hajjal, 
félmeztelen kalappal, cilinderben vagy anélkül, minden mindegy, a lényeg, hogy az ami 
van, az el legyen túlozva. A felnövekvő nemzedék ezeknek az Amerikából importált 
ideáloknak a másolásával a túlkompenzálás bensőségessé válását éri el. A 
túlkompenzálás leirt formái mögött pedig nyilvánvalóan gyenge én húzódik meg, amely a 
felértékelés ilyen fokú intenzitására nyilvánvalóan rá van szorulva.

A túlkompenzálás magja a lényegesen nagyobb erőkifejtés, mint amilyen a cél 
elérése érdekében szükséges lenne. A mindenáron feltűnni akaráson keresztül egy 
rendkívül akaratos, agresszív személy mutatkozik be.

Magyari Beck Balduccira hivatkozva ezt írja: "A rock nem ártalmatlan időtöltés, 
hanem még a heroinnál is hatásosabb kábítószer." Aztán Ferencsik Jánosra hivatkozik, 
"aki a modernnek mondott művészet sok termékével szemben azzal a gyanúperrel élt, 
hogy ezek jelentős része nem szellemünkre, hanem tudatosan idegeinkre akar hatni." 
(151)

A kérdés az, hogy nem e lenne itt szükség állami befolyásra, az értékrend sürgős 
átértékelésére, a tömegkommunikációs eszközök segítségével. Tudományos szempontból 
ez a feladat a legnagyobb figyelmet érdemelné, minden más társadalmi feladat előtt.

A szublimáció arra a lehetőségre épül, hogy az agressziót megnemesített formában 
magasabb rendű feladatok megvalósítására fordítsuk. (Albert Schweitzer és Teréz anya jó 
példák erre.) Ennek előfeltétele egy erős én, mert az ösztönök eredeti irányba való 
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kiélésének korlátozása csak magas frusztrációs toleranciára támaszkodhat. Ennek hiánya 
neurotikus tendenciák racionalizálást, valamire való képtelenség eltusolását és ezzel az 
önkép javítását szolgálja. 

Lehetséges, hogy valaki nemes szellemű foglalkozást választ, azért, hogy ne 
kelljen gyengeségének valamilyen formájával nap mint nap szembesülnie. Lehetséges, 
hogy valaki lelkész lesz, mert partneri kapcsolatokra képtelennek érzi magát. Lehetséges, 
hogy valaki azért megy pedagógusi pályára, mert úgy érzi, hogy a felnőttek világában 
nem állná meg a helyét. A szublimációt a pedagógusi pályaválasztásnál szelekcióval 
nagymértékben ki lehetne  és ki is kellene küszöbölni.

A konverzió folyamán lelki zavarok átalakulnak testi panaszokká. Ha a szervezet 
nem képes az állandósult pszichikus feszültségeket feloldani, akkor testbeszéden 
keresztül juttatja a beteges állapotot kifejezésre. A konverziós fájdalmak jelentőségére, 
ami egyben a neurotikus megbetegedések elterjedtségére is utal, Philip L. Gildenberg és 
Richard A. De VAul "A krónikus fájdalomban szenvedő beteg" című munkájukban 
mutatnak rá: Ha a diagnózis és kezelés után is marad a fájdalom, akkor az orvos gyakran 
"leírja", elfelejti ezeket az eseteket és "több sikerrel kecsegtető feladat után néz." Ez azt 
jelenti, "hogy szakmájától függetlenül minden orvos betegeinek jelentős hányada olyan 
fájdalmaktól szenved, amellyel szemben a szokásos, iskolai orvosi megközelítési mód 
hatástalan. Számos orvos, amikor végzés után megkezdi mindennapos orvosi gyakorlatát, 
az egyik leggyakoribb feladatra, a krónikus fájdalom kezelésére nincs kellően 
felkészítve." (152)

6.2.2.7. Agresszió, akarat, akaratosság, hit.

Az ember ősi agressziós készséggel jön a világra. A nevelés előkelő feladata lenne, ezt az 
alapvető hajtóerőt megnemesíteni. A nemesítés – a nevelés – eredményessége a 
frusztrációs tolerancia kifejlődésének fokával mérhető, ami egyben az én minőségét 
tükrözi. Magasabb frusztrációs tolerancia több emberit és kevesebb állatit, alacsonyabb 
frusztrációs tolerancia kevesebb emberit, de annál több állatit képvisel. Ezzel a mércével 
lehet és kell egy ideológia hatásait mérni. Hogy a liberális progresszív társadalompolitika 
ebben a tekintetben messzemenően nem kielégítő, ahhoz nem fér kétség. Az ellenvetés, 
hogy más ideológiák is, mindég is, használtak meg ártottak is az embernek, nem 
elfogadható. Éppen azért, mert az állítás többé-kevésbé igaz, ideje lenne a liberalizmus 
szellemében az emberi butaság kirívó következményeit kiküszöbölni.

Az agressziós potenciál nemesítésének fokozatai: akaratosság akarat, hit.
Az akaratosság túlzott erőbedobással tőr céljának megvalósítására, mert a gyenge 

én önbizalmának hiányát különleges erőfeszítéssel kívánja helyettesíteni. Egy egészséges 
akaratú személy megközelítően annyi energiát fektet célja elérésébe, mint amennyi 
okvetlenül szükséges, ezért higgadtabban és eredményesebben cselekszik, mint az 
akaratos.

A hit nemesebb, mint az akarat, mert egy különösen erős én, szilárd önbizalom, 
lehetővé teszi, hogy az ember egyszerűen cselekedjen, anélkül hogy ez különleges 
pszichikai erőfeszítéssel járna. Ez érthető, hiszen mennél kisebb a pszichikai erőkifejtés, 
annál kisebb a represszió – az elfojtás – veszélye, ami mögött az akaratosság, a tudaton 
keresztül érvényesülő Es-jellegű agresszió áll. Freud szavaival: "Neurotikus 
megbetegedések kezdetén egy erőltetet akarat (Willenanstrengung) áll, amivel az én 
megkísérli elviselhetetlennek tűnő elképzeléseket a gondolatvilágban elfojtani..." (153) 

6.2.2.7.1. Akaratosság, neurózis, neurotikus reakció
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A neurózis alapja az akaratosság. Ahhoz, hogy az ember képes legyen kellemetlen 
érzelmeket, gondolatokat, eseteket és információkat –  erőszakosan elfelejteni, ahhoz egy 
akaratos én szükséges, amely ezeket célba veszi és az agresszió elementáris erejével a 
tudatosból kiszorítja. Az elfojtott információk természetesen a  nem tudatos szintjén a 
személyiség szerves részeivé válnak.

Az elfojtott információknak az a tulajdonságuk, hogy a nem tudatosból 
tendenciáiban visszaigyekeznek a tudatosba. "Jogos az elképzelés, hogy az elnyomott 
szakadatlan nyomást gyakorol a tudatos irányába, amivel szemben csak egy megszakítás 
nélküli ellennyomás képes az egyensúlyt tartani." – állapítja meg Freud. (154)

Azzal, hogy a gyenge én az elfojtott információ ellen hat, arra ítéli magát, hogy 
jóllehet egy életen át az elfojtott információkat sakkba tartsa, ami az én-erőt állandóan 
igénybe veszi, és tovább gyengíti. Az ebből eredő kellemetlen – az önképet rontó –
felismerések és érzelmek legegyszerűbb a tudatostól távoltartási. Ennek legegyszerűbb 
módja, megint csak a represszió, az elfojtás.

Az én gyengülése, a frusztrációs tolerancia további gyengülésével, 
elbizonytalanodása szorongással, félelemmel és az agresszív védekezési készség 
növelésével jár együtt.

Az elfojtott információk felengedése, visszaengedése a tudatosba, csak akkor 
lehetséges, ha a beteg békét köt a világgal, önmagával, és felhagy önmaga ellen fordított 
akaratos viselkedésével. Ennek előfeltétele a szeretet ébresztgetése, a jóindulati 
beállítódások képzése a nevelésben. Itt kell különösen a szándékolt eredményesség 
megfordításának a törvényére ügyelni.

Ahhoz, hogy egy információt ellehessen fojtani, az elnyomásban résztvevő 
tényezők jelenléte szükséges. Ezek: kifejlett én, amely az információt érzékeli, egy 
szigorú lelkiismeret, ami ezt az érzékelést értékítélet alapján kellemetlennek, 
elviselhetetlennek minősíti, és elfojtásra késztet, benne az akaratosság, ami az 
elfojtáshoz szükséges erőt adja. 

Gyermekek esetében a kellemetlennek és elviselhetetlennek érzékelt információk 
aligha egy szigorú lelkiismeret függvényei, hiszen a lelkiismeret képzése még 
befejezetlen. A kellemetlen észlelése – de inkább érzékelése – sokkal inkább 
automatikusan történik, az ősi örömszerzés elvének durva megsértésén keresztül. A 
kellemetlen információk elnyomásában az énnek sincs különleges szerepe, mert az én 
még csak fejlődésének kezdetleges fokán van, így a kellemetlen információk nem, vagy 
csak igen csekély mértékben az énen keresztül kerülnek a nem tudatos szintjére. Az 
akaratosság sem játszik lényeges szerepet, mert az automatikusan elutasított 
kellemetlennek talált információk mögött inkább az ősi agresszív örömszerzés áll, mint 
az akaratosság. A kellemetlen, sokszor elviselhetetlennek tűnő információk, közvetlenül a 
nem tudatosba épülnek be és onnan zavarják a magatartást és térítik el az embert a 
realitástól. Mert gyermekek esetben a kellemetlen információk a tudatost nem vagy 
aligha érintik, gyógyításuk tudatosításon keresztül majdhogy nem lehetetlen. A szó szoros 
értelmében csak ebben az esetben beszélünk neurózisról. Ha a tudatosítás – felnőttek 
esetében - könnyebben lehetséges, akkor neurotikus reakcióról beszélünk. A 
mindennapokban ezt a megkülönböztetést nem alkalmazzák, általában neurózisról 
beszélnek. Az agresszió szerepe azonban mind két esetben döntő.

Meglepő, milyen érett bölcsességgel int az Újszövetségi Szentírás a mértéktelen 
erőfeszítések ellen: "Még a saját fejedre se esküdjél, mert egyetlen hajszáladat sem tudod 
fehérré vagy feketévé tenni. Így beszéljetek inkább: az igen, igen, a nem, az nem. Ami 
ezen felül van, az a gonosztól való." (155) Vagy másutt: "Mondom nektek: az emberek az 
ítélet napján minden fölösleges szóról számot adnak, amit kiejtettek a szájukon."(156)
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6.2.2.7.2. A hit és a vallás

A hitet nem lehet tudományos szempontból valamilyen dogmában vagy ideológiában való 
hittel azonosítani. Ezt – minden más jellegű hiedelem ellenében – maga az Újszövetségi 
Szentírás sem teszi. A hit az én-minőségre vonatkozik. Íme. Máté szerint: "Menj, legyen, 
ahogy hitted!" (157) "Mit féltek kishitűek" (158) Frappáns ebben az idézetben az 
önbizalom, a hit hiánya, azaz az én-gyengeség párosítása a félelemmel, amiről tudjuk, 
hogy a neurózis velejárója. Frappánsak a következő összefüggések is. "Hitüket látva 
Jézus e szavakkal fordult a bénához: Bízzál fiam, bocsánatot nyernek bűneid". "Mi 
könnyebb, azt mondani, hogy bocsánatot nyernek bűneid, vagy azt, hogy kellj fel és járj?" 
(159) Meglepő, hogy ebben az utolsó két mondatban a pszichoszomatika – a lelkiélet 
kihatása a testi funkcióikra – a lelkiélet agresszív beállítódásán keresztül történő 
represszió – elfojtás – és ennek egyik lehetséges következménye, a hisztériás bénulás 
esetével állhatunk szembe. Ebben az értelemben érdekes még, hogy a bűn bocsánata – az 
agresszió, de különösen ennek önmaga ellen való fordításának a bocsánata – egy testi 
funkcionális zavar feloldásához ("feloldozáshoz!") vezetett. Ez egyezik a pszichoanalízis 
azon téttelével, hogy az elnyomott konfliktusok tudatosítása a szimptóma feloldásához 
vezet – de csak akkor, ha ez érzelmi megrázkódtatással – agresszív kitöréses kiéléssel 
vagy megrendítő megbánással, sajnálattal – párosul.

Figyelemre méltó a hittel kapcsolatban az is, hogy a gyógyulás nem kívülről jön, 
hanem a beteg belső pszichikus ereje, a hite által történik. Haraszti László Donován-ra 
hivatkozva világosan megfogalmazza a hit szerepét a gyógyulásban: "A relaxáció 
segítségével visszanyerik hitüket saját testükben, ráébrednek arra, hogy nincsenek 
kiszolgáltatva vegetatív reakcióiknak, képesek azokat befolyásolni, irányítani." (160)

Szentkuthy Miklós mondása volt: "Az idegek gonosz játékától nem kell félni."
A belső pszichikus erőre, az én-erősségére, a bizalomra való hivatkozás, oly 

gyakran ismétlődik az Újszövetségben, hogy ezt már nem lehet a véletlennel magyarázni:
"Bízzál leányom, a hited meggyógyított." (161), meg hogy "Legyen hitetek szerint." (162) 
Továbbá "Bátorság, én vagyok, ne féljetek!" (163). "Te kishitű.....miért kételkedtél?" 
(164). "Asszony, nagy a hited, legyen hát akaratod szerint." (165). "Bizony mondom 
nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a 
hegynek itt, menj innét oda, odamegy és nem lesz nektek semmi lehetetlen." (166). 
"Bizony mondom nektek....ha lesz bennetek annyi hit, és nem kételkedtek, nem csak a 
fügefával tehetitek meg ami történt....." (167) Ezek az idézetek egyöntetűen a 
rendíthetetlen, magában és képességeiben nem kételkedő személyes én-minőségére 
utalnak. Annál lesújtóbb Andorka Rudolf megállapítása, "hogy a magyar társadalom 
meglehetősen nagy része nem látja értelmét a hosszabb távú élettervek készítésének, úgy 
érzi, hogy életének nincs értelme, elveszíti a hitet önmagában, nem lát olyan értékeket, 
amelyek szerint életét és cselekedeteit vezesse..."(168) 

A hitnek alapvető jelentősége van a mindennapi életben. Nincs olyan cselekedet, 
amely hit nélkül végbemehetne. Például, aki nem hisz abban, hogy a villamosra föl tud 
szállni, az meg se próbálja azt. A hit a nem tudatos szintjén hat, de tudatosítani is lehet. 
Ha "egyre gyakorlottabbá válsz, azt veszed majd észre, hogy egyre kisebb valószínűségű 
események bekövetkeztében is képes vagy hinni, és számítasz rájuk. Idővel és 
gyakorlással eredményeid egyre meglepőbbek lesznek." – állapítják meg Silva és Miele. 
(169) 

Hogy a legegyszerűbb, természetesnek tűnő cselekedetek mögött hit áll, nem azt 
jelenti, hogy a hitet akarattal vagy akaratossággal ne lehetne helyettesíteni. Lehet, de 
minden esetben a pszichikai erő pazarlásával és a hit erejének rovására. Kár, hogy 
vallásos körökben ezek a tények sokszor egy felületesen vagy fanatikusan agitáló 
ájtatosság színe alatt elhomályosodnak, eltorzulnak, vagy éppen jelentőségüket vesztik. 
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Éppenúgy vesztik el jelentőségüket, mint ahogy a kereszténység eredeti feladata a 
formaságok és az intolerancia ködösítő zsákutcájában elvesztek. A kereszténység és 
minden vallás eredeti feladata lett volna, az agresszió megnemesítése akarattá és az 
egoizmus megnemesítése altruizmussá – itt és most, és nem később, amikor már esetleg 
késő. Ez a kívánatos fejlődés az élő ember érdekében itt és most, fontos, és nem az, ami a 
halál velejárója. Ezt a szándékot is világosan kifejezi az Újszövetség, amikor is Jézus úgy 
nyilatkozik, hogy "Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké." (170) Vagy: "Egy ... 
tanítványa kérte: Uram, engedd meg, hogy elmenjek, és előbb eltemessem apámat. Jézus 
azonban azt felelte: Kövess engem, hagyd a holtakra, hadd temessék holtaikat." (171) 
Vagy: "Az Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: 
Nézzétek, itt van vagy amott, mert Isten országa közöttetek van." (172) Itt és most. 

A pszichológiával egyező átfedéseket szembetűnők.
Az Újszövetség a hangsúlyt e világra helyezi, ahol az egymás szeretetén 

(közöttetek van) – az altruizmuson – múlik az emberiség boldogsága. Az altruizmus 
jelentőségének a kihangsúlyozására is számtalan idézetet lehetne hozni. Ezt 
elhanyagolhatjuk, hiszen közmert és elcsépelt szólamokról van itt szó, amit eddig sem 
igen vett senki komolyan. Annál értékesebbek azok a tudományos fáradozások, amelyek 
megpróbálják az altruizmust az elcsépeltség szürkeségéből kiemelni és arra a szintre 
emelni, ami az altruizmust jelentőségénél fogva megilleti. Itt Hámori Balázs 
Indulatgazdaságtan: a preferenciák kiterjesztése és a kölcsönösen összefüggő 
hasznosságok c. tanulmánya indíték lehet arra, hogy a felvetett témán tovább dolgozzunk. 
(173)

Jézus a konszenzus – a kollektív hit – jelentőségét is felismerte: "Azt is mondom 
nektek: ha ketten közületek valamiben egyetértetnek a földön, és úgy kérik, megkapják 
mennyei Atyámtól." (174)

Értsünk szót és belátásaink alapján egyet azzal, hogy a szabadosság nem 
szolgálja az emberiség javát, éppenúgy nem, mint az egyoldalú irracionális dogmatizmus 
és a mögötte meghúzódó autokratikus vezetési és nevelési stílus sem.

6.2.3. A norma

Minden társadalomnak van kultúrája. A kultúra intézményekből tevődik össze. Az 
intézmény a társadalom egy szektorában egyesíti célszerűen azokat a szociális szerepeket, 
amelyek együttesen a megcélzott szükségletek kielégítésére alkalmasak. Az intézmények 
norma rendszerét az intézmény által összefogó szociális szerepekben kifejezésre jutó 
társadalmi elvárások képezik. A szociális szerepek alkotóelemei a viselkedési minták 
(paradigmák). A külső viselkedési minták láthatók, a mögöttük magát érvényesítő 
normák nem. A normák is társadalmi elvárásokat tükröznek. Ezek alapja a konszenzus.

Egy társadalom norma rendszere képezi a szociokulturális valóság alapját.
A szocializáció – a nevelés – célja, a társadalmi normarendszer átadása a jövő 

nemzedékének. Ez akkor sikeres, ha a normák bensőségessé válnak, úgy hogy az azokon 
alapuló viselkedési minták, szociális szerepek, intézmények, gondolkodás nélkül 
érvényesülni tudnak. Ez a társadalom működőképességének az alapja.

Ha a társadalom funkciója hiányos, zavart, akkor e mögött egy nem életképes 
kultúra húzódik meg. A kultúra dekadenciája viszont szétzilálja a társadalmat. Ezért lenne 
szükséges, hogy a jövő generációja, mielőtt arra szánja rá magát, hogy az előző 
generációk hagyományait megváltoztassa, először magáévá tegye a meglévőt, hogy 
rendezetten és fegyelmezetten, a meglévőből kiindulva céltudatosan változtasson azon, 
ami maradi. Ha másként tesz, akkor önellenes, hiszen veszélyezteti saját szociális érzelmi 
védettségét is.
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Társadalmi változások hordereje csak akkor érzékelhető, ha ezt van mihez mérten 
mérni. A viszonyítási alap csak a kultúra lehet. Ez az ami mértékletességre int.

A kultúrát az ember a Super ego-ba (lelkiismeretbe, felettes én-be integrálja.
A felettes én "egy felvigyázó szerv, amit az ember énjének magvában képezett, 

ami minden mozzanatot és cselekedetet ellenőriz, hogy ezek követelményeivel egybe 
esnek e" – írja Freud.(175) Egy másik helyen ezt olvashatjuk tőle: A felettes én "az Én-
ideál hordozója, amihez viszonyítva az én magát értékeli, amit az Én követ, és amelynek 
követeléseit a lehető legmesszebbmenőkig be kívánja tartani." (176)

"A felettes Én a morális korlátozások képviselője, a tökéletesség felé való 
törekvés ügyvédje, röviden az, ami az úgynevezett nemesebből az emberi életben 
lélektanilag megragadható...A Felettes Énbe integrált ideológiákon keresztül él a múlt, a 
tradíció, a faj és a nép tovább, ami a jelen befolyásolásához és a változásokhoz csak 
lassan igazodik." (177) 

A kultúra lassú befolyásolhatóságát illetően látni kell, hogy a második világháború 
után az amerikanizmus Európában nem lassan, hanem mint tűzvész terjedt el. Ennek meg 
van a mélylélektani háttere. Arra mutat, hogy a háború kegyetlenségeinek közelségében 
az emberek érzékenysége a "jó" és a "rossz" iránt eltompult és hogy a sok nélkülözés, 
áldozat, és minden áldatlan körülmény az elfojtás felé sodorta az embereket. Az elfojtott 
érzelmek, törekvések, visszaszorított élvezetek a második világháború után 
robbanásszerűen követelték a magukét. Az amerikai szabadosság kapóra jött. Itt meg kell 
állnunk egy pillanatra.

Attól függően, hogy a felettes én milyen szigorú és az én milyen erős – tehát a 
frusztrációs tolerancia minősége milyen – bizonyos időközökben a felettes én 
kényszeréből ki kell, hogy szabadítsa magát az ember: "Mert az ember az énideál 
kiválását az énből tartósan nem képes fönntartani, az énideálnak időnként vissza kell 
húzódnia." – szögezi le Freud. (178)

Az énideál visszahúzódásának szükségességét mi sem mutatja jobban, mint hogy 
az ezt megcélozó normák a kultúrák szerves részei. Ilyenek az ókori Romában ünnepként 
tisztelt szaturnáliák és a napjainkban bevett szokás, farsangi mulatságokat és 
karneválokat rendezni. "A tilalmak periodikus felfüggesztése és az énideál visszavonása 
egy nagyszerű ünnepet jelent az én számára, ami megengedi, hogy az én magát megint 
úgy lássa, mint ahogy magát valószínű látni szeretné." – írja Freud. (179)

Ezt a felszabadultságot, az énideál szükséges visszahúzódását, egy nyomorúságos 
időszak után, könnyűvé tették a lezserül szvinget táncoló, csokoládét és rágógumit 
osztogató amerikai katonák és a nyomukban Európába behatoló szabadosság.

A meggyötört és megszégyenített énideál visszahúzódása a második világháború 
után érthető volt. A baj akkor kezdődött, amikor az énideál nem volt többé hajlandó az én 
magjába visszatérni. A szabadosság ópiuma volt az, ami ebben megakadályozta. Ugyanis 
helyébe a szabadosság lépett.

6.3. A LELKIÉLET SZISZTÉMÁJA

A teljesség kedvéért ismételjük meg: Freud mélylélektana a lelkiélet struktúrájából –
szerkezetéből – indul ki és erre építi fel a lelkiélet szisztémáját, a lelkiélet működését. 
Úgy is mondhatnánk, hogy a struktúra funkciója képezi a szisztémát. A szisztéma egy 
tartós folyamat, ami meghatározott szabályok szerint működik. Lényege a lelkiélet 
struktúrájában megfogalmazott tényezők egymáshoz való viszonya és egymásra való 
hatása.

Az ember az Es-el jön a világra. A nevelés – vagy a szociológia terminológiája 
szerint, a szocializáció – az Es totális érvényesülése ellen, az ellen hat.  Ha a felnőttek 
nyomása és sürgetése az Es elemi hajtó erejét mérsékletesen az én, az öntudat, az 
önérzékelés irányába tereli, akkor egy kiegyensúlyozott személyiség kialakulása 
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valószínű. Ezt a nevelési stílust humán-integratívnak nevezzük, amelynek lényegét az 
alábbi ábra érzékelteti.

TI

:
TE
   ES

Humán-integratív
nevelés

  ÉN
 Erő ≈ Akarat
Kultúra
 FELETTES ÉN

:
MI

1. ábra. Humán-integratív nevelési stílus.

A felnőttek kényszerítő hatására frusztráció (csalódás) elkerülhetetlen. Ennek a 
mindenkori mértéke mérvadó, és nem maga a frusztráció: A frusztrációs tolerancia az én 
minőségének a mutatója; a frusztráció elviselését be kell gyakorolni. A frusztrációnak 
öntudatébresztő hatása van: rátereli a figyelmet mások kívánságára, a te fogalmára. Ez 
azért fontos, mert a relativitás szintjén egy relációkban gondolkodó agy számára egy 
valami csak a minden mástól való megkülönböztetésen keresztül, valamikhez viszonyítva 
az, ami. Az én csak a te és minden más viszonyában az, ami. A szocializáció folyamán a 
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te-hez való viszony a döntő, mert a te fogalmán keresztül jutnak el a gyermekhez azok a 
követelések, amelyeket a kultúra tartalmaz. 

John Locke a relativitás lényegét így fogalmazta meg: "Egy...képesség, amelyet 
elménkben észlelhetünk, a megkülönböztetés, az elme birtokában lévő különféle ideák 
szétválasztása."...Még az is, amit természetesnek találnak, "valójában az elmének ebből a 
megkülönböztető képességéből származik, amellyel észrevesszük, hogy két idea ugyanaz 
vagy különböző." (180)

A te és az én fogalmának kialakulásával párhuzamosan alakul ki az én magvában, 
a felettes én és ebben az én-IDEÁL. Ez eredményes szocializáció után a kultúra 
tükörképe. A tehez társul a ti, az énhez a mi. Egészséges egyén és társadalom csak akkor 
lehetséges, ha az én, a te, a ti, a mi és a ti közötti viszonyok egyensúlyosak, amely egyben 
megfelel a realitáselv követelményeinek. Ezek szerint a nevelés legfontosabb célja nem 
lehet más, mint az én : te – én : ti – én :mi és a mi : ti közötti egyensúlyos társadalmi 
viszonyok kondicionálása.

A lelki élet szisztémájában az előzőekben felsorolt fogalmakon túl a következő 
fogalmak játszanak szerepet: az Es, a nevelés (szocializáció, társadalmi korlátozás a 
kultúrának megfelelően), és a felettes én (Super Ego, lelkiismeret).

A felettes én kialakulásában a normatív – az erkölcsi – tartalom, a "jó" és a 
"rossz" fogalmai a kultúra származéka; az erő, amely a megvalósításhoz szükséges, az 
Es-ből jön.  

Egy kiegyensúlyozott személyiségről akkor beszélhetünk, ha a nevezett tényezők 
egyensúlyban vannak, viszonyuk nem torzul el mértéktelenül egyik tényező javára vagy 
háttérbe szorítására sem. Ebben az esetben a szisztéma konzisztens.

 Nézzük meg, hogyan változnak meg a lelkiélet elemeinek viszonyai egymáshoz 
egy durva erőszakra épülő – elkötelező, meggyőző tekintély nélküli autokratikus –  
nevelésben.

:

TE
  ES

Tekintélynélküli
autokratizmus

ÉN

Erőszak ≈ Akaratosság
Kultúra

FELETTES ÉN
:

MI
TI
:

TE
  ES

Tekintélynélküli
autokratikus nevelés

ÉN

Erőszak ≈ Akaratosság
Kultúra

FELETTES ÉN
:
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2. ábra. Tekintély nélküli autokratikus nevelés

A TE jelentősége növekszik, az én meggyengül és szorongásos lesz. Magatartását a 
tipikus kérdés uralja: "Mit szólnak ehhez mások?"

A felettes én jelentősége óriásivá terebélyesedik, szűk és szigorú lesz. Ez 
zsarnokságba torkolhat. Az egyéni döntési szabadság erősen korlátozott. Az Es 
érvényesülési lehetősége megnagyobbodik, mert az egyre gyengülő én nem képes a 
hajtóerők követeléseit kanalizálni.

Érdemes a humán-integratív neveléshez viszonyítva a változásokat az arányok 
kiemelésével is felerősíteni:

ÉN : TE                    ÉN : TI                    ÉN : MI                 MI : TI

Egy szabadosságra épülő NEMNEVELÉS esetében hasonló személyiség alakul ki, 
amelynél az én még intenzívebben elgyengül, mint a meggyőző tekintély nélküli autoriter 
nevelés esetében. A felettes én hatékonysága pedig elvész.

Nézzük meg ezt közelebbről: Az én intenzív elgyengülésének az oka, amit egy 
néhány sorral ez előtt már jeleztünk, hogy a relativitás szintjén egy relációkban 
gondolkodó agy számára egy valami csak a minden mástól való megkülönböztetésen 
keresztül, valamikhez viszonyítva az, ami. Az én csak a te és minden más viszonyában az, 
ami. A szocializáció folyamán a tehez való viszony döntő, mert a te fogalmán keresztül 
jutnak el a gyermekhez azok a követelések, amelyeket a kultúra tartalmaz. Laissez faire 
nem nevelés esetében éppen ez a tehez való viszony vész el. És ez katasztrofálisan hat az 
én minőségére.  

Az én csak annyiban fejlődik ki, amennyiben az én és a nem-én közötti 
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különbségek érzékelhetővé válnak. Ha a gyermek megégeti a kezét, akkor érzékeli, hogy 
itt van valami, ami tőle különbözik. Ugyanez a folyamat játszódik le, ha a gyermek 
valamilyen tárgyba ütközik, ha édességet akar, de ez nincsen kéznél, és más hasonló 
esetekben. Ebből a folyamatból mélyen hiányzik a tehez való viszony, a mások 
akaratának, a közösség érdekeinek megértése és elismerése. 

A felettes én jellege annyiban is megváltozik, hogy annak nem csak a 
megvalósításhoz szükséges ereje, hanem a tartalma is az Es-ből jön. Ahol az ént 
korlátozó énideálnak kellene lennie, ott a szabadosság ideálja terebélyesedik ki.

Egy különösen agresszív és lelkiismeretlen embertípussal állunk szembe.

EsÉN                                   TE                                         Ti                                      Mi 

:
:
  ES

Szabadosság
ÉN

Kultúra

  Es
              

3. ábra.  A laissez faire szabados nevelési stílus hatása a személyiségre
TE
TI
MI
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7. A GAZDASÁG, A KULTÚRA ÉS A NEVELÉS ÖSSZEFONÓDÁSA

"A közgazdasági gondolkodás bár előszeretettel tünteti fel magát a gazdasági problémák 
megoldójának, nem kis részben maga is felelős a problémák megjelenéséért. Hogy azt 
mondjam, a gazdasági élet problémáit jelentős mértékben maga a közgazdaságtan hozza 
létre, illetve okozza." – állapítja meg Magyari Beck István. (181)

Mivel társadalmunkban a gazdaság központi szerepet játszik, világos, hogy 
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tévelygései a társadalom egészét érinti. Különösen a pedagógiában mutatkozik romboló 
hatása a legtragikusabban.

Szretykó György elvitathatatlan következetességgel mutatott rá a gazdaság, a 
társadalmi beállítódás, a nevelés és képzés összefüggéseire: "Az emberi beruházások 
összértéke, a gyerekek születésétől munkába állásukig, a magyar társadalomnak annyiba 
kerül, ami több mint a jelenleg meglévő és használt termelő eszközök együttesen. Joggal 
merül fel a kérdés: ha az emberekbe beruházott érték sokkal nagyobb, mint a gépek, 
berendezések értéke, akkor a magyar termelővagyon hivatalos statisztikái miért nem 
számítják bele ezt a nagy összeget is, amibe az emberi munkaerő "előállítása" kerül? 
Valószínű azért, mert ebből rögvest kiderülne, hogy a mai magyar társadalomban a 
munkavállalók a legnagyobb tulajdonosok. Ezzel szemben a vállalatok és vállalkozók 
ingyen kapják meg a munkaerőt, hasonlóan, mintha ajándékba kapnának egy drága gépet. 
Ezért lényeges dolog, hogy az államon és a szülőkön kívül a termelő egységek, a 
vállalkozók is részt vállaljanak valamilyen módon a munkaerő képzési és átképzési 
költségeinek finanszírozásában." (182)

7.1. A MERKANTILIZMUSTÓL A MONETERIZMUSIG

7.1.1. Merkantilizmus és klasszikus kapitalizmus

A gazdasági ideológiák egész sora nem egyéb, mint átcsapások indoklása egyik végletből 
a másikba. Ezek az ember pszichés és szociális érdekeit a leggorombább módon 
megsértették. Különösen a társadalom legsebezhetőbb rétege, a fiatalság sérült meg.  A 
fiatalság, mint a jövő állandó képviselője, sérüléseit hatványozva adta tovább. A nevelés 
sohasem volt a társadalom erős oldala, de ami a nevelés területén az ipari társadalom 
kialakulása során és ez után történt, megdöntött minden eddigi rekordot, eljuttatta az 
emberiséget egy modern, egyre agresszívabb és egyre önzőbb neurotikus társadalomba.

Vegyük szemügyre az átcsapásokat az egyik végletből a másikba.
A merkantilizmus időszakában az volt a nézet, hogy a gazdaságnak totálisan az 

államot kell szolgálnia. XIV Lajos állítása, hogy az "állam én vagyok", kifejezi világosan, 
hogy mi búvik meg a  gazdaságnak az állam által való totális kisajátítási igénye mögött. A 
gyarmatosítások és az állami manufaktúrák az államháztartást – értsd, az uralkodó 
kincstári jövedelmeinek növelését – szolgálta. Az export fejlesztése óriási szerepet 
játszott ebben a totálisan megszervezett állami kapitalizmusban, ami egyben az importot 
betiltotta. A mottó úgy hangzott, hogy mindaz, ami kimondottan nem megengedett, tilos.

Nemesfémek behozatala és tartalékolása – amennyiben ezt a háborúk és a luxus 
költségei megengedték – a modern társadalmak pénznemeinek előfutáraként tekinthetők. 
A nemesfém, valuta és deviza fedezetre alapuló pénznemek gyökerei a 
merkantilizmusban erősödtek meg, miután a váltó általános használata a középkorban 
Felső-Olaszország  államaiban meghonosodott. (183) 
Az állam totális gazdaságot kisajátító magatartása nem riasztotta vissza az állami 
szerveket bűntények elkövetésétől sem. Gazdasági kémkedés, találmányok kisajátítása és 
tudósok elrablása jellemezték ezt a korszakot. Ennek a gazdaságnak a beállítódása az 
agresszió, egoizmus és a kapzsiság, amely a társadalmi differenciálódást a gazdagok és 
szegények között a gazdagok javára használta ki. Ez alól a pedagógia sem vonhatta ki 
magát, mert hiszen a nevelés a mindenkori szociokulturális értékrend tükre.

Az 1776-ban megjelent könyv "An inquiry into the nature and causes of the 
wealth of nation" ("A nemzetek gazdagsága, e gazdagság természetének és okainak 
vizsgálata") címmel Adam Smith tollából. Ez a mű egy új korszak gazdasági téren aratott 
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győzelmét jelezte. Smith összefoglalta azokat a téziseket, amelyek alapján a polgárság a 
gazdaság művelésének szabadságát követelte a merkantilizmus kötöttségeivel szemben. A 
főcél a gazdasági mechanizmusok totális érvényesülésének az elérése volt, a 
neoindividualizmus és liberalizmus szellemében.

Az alapgondolat az volt, hogy a gazdaságnak megvannak a törvényszerűségei, 
amibe nem szabad beavatkozni, különben a nemzet jóléte forog kockán. A gazdasági 
mechanizmusokat a piaci mechanizmusok szabályozzák. Ennek alapja az önérdek, az 
egoizmus.

Egoizmus és szabadság együtt képesek Smith szerint a gazdasági és társadalmi 
egyensúlyt helyreállítani: "A piaci ár, – írja Smith – bár hosszú időn keresztül lehet több, 
csak ritkán lehet huzamosabb időn át kevesebb, mint a természetes ár." Az a körülmény, 
hogy az ár hosszú időn keresztül a természetes ár fölött lehet, de alatta huzamosabban 
csak ritkán, az egoizmus hatékonyságára utal. Ez a gondolat a szöveg folytatását is uralja: 
"Akár melyik árösszetevőre jutna kevesebb a természetes rátánál, az érdekeltek nyomban 
megéreznék a veszteséget és azonnal annyi földet, munkát, illetve tőkét vonnának el az 
érintett foglalkozási ágtól, hogy a felhozatal hamarosan nem lenne több annál, mint ami a 
tényleges kereslet kielégítésére éppen elegendő. Ennél fogva a piaci ár csakhamar elérné a 
természetes ár szintjét, legalább is ott, ahol teljes szabadság uralkodik." (184) A hangsúly 
a teljes szabadságon van.

A természetes ár Smithnél három tényezőből tevődik össze: a munkának, a tőke 
használatnak és a földhasználatnak az értékéből. "A munkának munkabér a neve, a 
tőkéjét maga felhasználó vagy befektető személynek a tőkéből eredő jövedelmét profitnak 
nevezzük. A kizárólag földből eredő jövedelmet járadéknak nevezzük" – szögezi le 
Smith, miután elöljáróban kijelenti, hogy "Senkinek sem lehet más, a sajátját képező 
jövedelemforrása, mint amit a munkája, a tőkéje vagy a földje jelent." Ezzel Smith a 
munkát és nincstelen munkást magát is, a munkabér mértékén keresztül az önérdek által 
hajtott piaci mechanizmusok, a kereslet és kínálat függvényeként látja. Hogy a munkás ki 
van munkaadójának szolgáltatva, ahhoz Smith szerint sem fér kétség: "Állítólag keveset 
hallunk a munkáltatók, de annál többet a munkások összefogásáról. Aki azonban ennek 
alapján azt képzelné, hogy a munkaadók csak kivételesen fognak össze, az éppenúgy nem 
ismeri a világot, mint a szóban forgó kérdést. A munkaadók között mindég és mindenütt 
egy bizonyos hallgatólagos, de állandó és egyöntetű megegyezés áll fenn arra nézve, hogy 
a munkabért nem emelik tényleges rátája fölé...A munkaadók néha olyan megegyezést is 
kötnek, hogy a munkabéreket még e ráta alá is lenyomják. Ezeket mindég a legnagyobb 
csendben tárgyalják és végrehajtásuk pillanatáig titokban tartják..." (185) Ez a tény nem 
zavarja az alaptételt, hogy a szabad versenyes kapitalizmusban végül is az önérdekű piaci 
mechanizmusok által minden rendbe jön, így a bérszínvonal is. Előfeltétel a gazdasági 
növekedés, évről évre: "Amikor minden elkövetkező év több embernek juttat munkát, 
mint a megelőző, akkor...a munkáshiány versengést vált ki a munkáltatók között, akik 
egymásra licitálnak..." (186)

A merkantilizmus elleni állásfoglalás, a gazdasági liberalizmus mint a problémák 
megoldásának egyetlen lehetősége áthatja Smith gondolatmenetét. Például: "Ahol a 
törvény nem kényszeríti ki a szerződések teljesítését, ott minden kölcsönvevő arra szintre 
kerül, amelyen a jobban szervezett országokban a csődbejutottak és kétes hitelű elemek 
vannak." (187) Tehát kényszer nélkül minden rendbe jön, ha nem, annak a kényszer az 
oka. Facit: Az állam még a gazdasági etikát illetően, az erkölcsöt illetően, se avatkozzék 
be a gazdaságba, mert a rend az önérdekű gazdasági mechanizmusok alapján 
hatékonyabban áll helyre, mint állami szabályozások esetében. 

Smith a merkantilizmus elleni álláspontját a következőkkel indokolja: "Az európai 
gazdaságpolitika nem nyújt teljes szabadságot, s ezáltal más, jóval nagyobb jelentőségű 
egyenlőtlenségeket is előidéz. Főképpen három módon idéz elő ilyen egyenlőtlenségeket: 
Először azzal, hogy egyes foglalkozási területeken szűkebb körre korlátozza a versenyt 
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annál, amelyen belül az emberek egyenként még szívesen vennének részt benne. 
Másodszor azzal, hogy más területeken viszont a természetesnél tágabb körű versenyt 
termet. Harmadszor azzal, hogy útját állja a munka és a tőke szabad áramlásának mind az 
egyes foglalkoztatási területeken, mind pedig az egyes földrajzi helyek között." (188)

Smith szerint egy liberális, szabad versenyes kapitalizmusban a harmónia 
uralkodik, amelyet a piaci mechanizmusok garantálnak: "A piaci felhozatal minden áru 
esetében mintegy magától értődően a tényleges kereslethez alkalmazkodik." – állítja 
Smith. A hangsúly a magától értődöttségen van, azaz, ez csak természetes, ez nem is lehet 
másként, a harmónia mindenképpen biztosított. (189) Ezért Smith elméletét gyakran 
harmóniatannak is nevezik, ami azonban ismertebb elnevezésével, mint klasszikus 
nacionalökonómia ment be a gazdaságtörténelembe.

A gazdasági liberalizmus a Manchester-kapitalizmushoz, a nincstelenek korlátlan 
és mai szemmel elképzelhetetlen kizsákmányolásához vezetett. Az ok megint csak az 
ember meg nem nemesített agressziójában és egoizmusában keresendő, ami mögött 
nyilvánvalóan egy csődört mondott nevelés húzódik meg. A nevelés intézménye a kultúra 
szerves része. Ott ahol a pedagógia csődöt mond, a szociokulturális értékrendben kell 
keresni az okokat.

7.1.2. Üzemvezetés és pedagógia
      
Ebben fejezetben a szabad versenyes kapitalizmus fejlődésének két fontos állomását 
vizsgáljuk, amelyek az üzemvezetést érintették. Ezek és a pedagógia közötti 
összefüggések nyilvánvalóak.

Frederik W.  Taylor (1856-1915) azért játszik lényeges szerepet szemléletünk 
szempontjából, mert egy szisztémába foglalta össze azokat a tanulmányoknak az 
eredményeit, amelyek mint tudományos üzemvezetés – Scientifik-Management vagy 
taylorizmus néven mentek be a gazdaság történelembe. Ez az elmélet a gazdaság 
eredményességét a neoindividualizmus és liberalizmus szellemétől áthatva az ésszerűség, 
a racionalizmus elveinek gyakorlati tovább fejlesztésétől várta. Mindaz, amit Smith a 
féktelen liberalizmus gazdasági eredményességéről irt, az a taylorizmusban is otthonra 
talált. Ebből kiindulva a taylorizmus sem mondhatott lényegében mást, mint hogy a 
munkamegosztás, a specializálás, a termelékenység alapja.

Taylorizmus elválasztotta a munkát a munkaelőkésztéstől. Az ésszerű, alapos 
munkaelőkésztésben látta a termelékenység növelésének lehetőségét. A munka 
előkészítést kevés, beiskolázott programozók feladata lett, akik egy munkafolyamatot 
elemeire bontottak és tanulmányok alapján meghatározták, hogy mennyi idő alatt lehet 
ezeket elvégezni. A munkafolyamatok elemeit, minden mozdulatot, minden fogást 
normaidővel kötöttek össze, ami a bérezés alapjául szolgált. Ha egy munkás egy munkát 
gyorsabban végzett el mint a norma idő, akkor többet is keresett.

Taylor magas munkabérek szükségességét és ennek bizonyítását, elemzése egyik 
főfeladatának tekintette: "Ennek a könyvnek legfőbb célja éppen az, hogy bebizonyítsa: 
magas bérek és alacsony költségek együttesen képezik a legjobb vezetés alapjait, és hogy 
vannak olyan általános elvek, amelyek lehetővé teszik e feltételek érvényesülését még a 
legnehezebb körülmények között is. (190)

A mi gondolatmenetünk szempontjából lényeges, hogy Taylor látta az 
örömszerzés elvéből adódó problémákat, ami irracionális tendenciákat hordoz magában: 
"Másrészről viszont hangsúlyozni kell, hogy túl magas bérek fizetése – az emberek saját 
érdekeit szemelőt tartva – éppen olyan káros, mint a túl alacsonyaké. Túl magas bérek 
mellett sokan rendszertelenül kezdenek dolgozni, többé-kevésbé szertelenné, erőtlenné, 
szétszórttá válnak. A legtöbb embernek nem tesz jót, ha gyorsan sok pénzhez jut." (191) 
Ez a kitétel egyezik azzal, hogy a szükségletek totális kielégítése esetén, a 
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kondicionáláson keresztül való társadalombefolyásolás lehetőségei csökkennek.
A munka-előkészítés kiterjedt a legmegfelelőbb eszközök, szerszámok 

meghatározására is. A munkások kötelesek voltak ezekkel az eszközökkel dolgozni. 
Mivel ez a termelési módszer Taylor előtt sem volt ismeretlen, a taylorizmus gyorsan 
elterjedt. 

Először Henry Ford mutatta be meggyőzően a taylorizmus előnyeit 1913-ban, 
amikor a szalaggyártást bevezette.

Annak ellenére, hogy Ford a termelékenység emelésével hajlandó volt magasabb 
munkabéreket is fizetni, mégsem tudott a taylorizmus általános elismerést kivívni, mert a 
munka öröme a monoton munkafolyamatban elveszett. Jellemző, hogy a 
népdemokráciákban a taylorizmus nagy megbecsülésben részesült. A sztahanovisták – az 
élmunkások – norma időt rendszeresen túlteljesítették, s ez elegendő indok volt arra, hogy 
a normaidőt állandóan csökkentsék. 

A taylorizmus abból indult ki, hogy az ember feltételesen racionálisan cselekszik, 
azaz, ha mértékletesen többet keres, ha a munka feltételek javulnak, akkor az egyéni érdek 
győz, a termelékenység növekszik. Kiderült, hogy még ez a logikus elgondolás sem felel 
meg az ember természetének. Mint ahogy ezt a "A racionalizmus mint világnézet és 
tudomány" című fejezetben kifejtettük, az ember nem csak egy racionálisan gondolkodó 
lény. Az irracionalitás ugyanúgy lényéhez tartozik, mint a racionalitás. 

Ezt a tényt a "Human-Relation-Iskola" kutatói Elton Mayo, John Dewey, Kurt, 
Lewin F. J. Rotlisberger, W. J. Dickson bebizonyították. (192)

A lényeg az, hogy emberek csoportokban nem mint egyedek, hanem mint a 
csoport tagjai cselekednek és alá vannak vetve a csoport konszenzus szabályainak. Ezek 
kevésbé tényeken, hanem megérzéseken és feltételezéseken alapulnak, tehát 
irracionálisak. Így a magasabb kereseti lehetőség és a munka körülmények javulása nem 
vezetnek szükségszerűen magasabb teljesítményhez, akkor sem, ha a munka 
monotonitásától eltekintünk. Ha a munkacsoport konszenzusa egy méltányosnak tartott 
napi teljesítményt meghatároz, akkor ezt a csoport tagjai befogják tartani, akkor is ha 
ezáltal kevesebbet keresnek.

A Human-Relation-Iskola pedagógia konzekvenciája alapvető jelentőségű: Nem 
lehet arra hagyatkozni, hogy jobb jegyek kilátásba helyezése feltétlenül jobb tanulmányi 
eredményekhez vezetnek, történetesen akkor nem, ha az osztály konszenzusa 
meghatározza, hogy a közösségi érdekekre való tekintettel mikor milyen teljesítmények 
elfogadhatók. Hogy egy ilyen irányú konszenzusban nem éppen a legjobbak hangadók,
megeleveníti ennek a pedagógiai dilemmának komolyságát. A liberális progresszívizmus 
lényegére való tekintettel, kiútnak a kiscsoportos oktatás és nevelés mutatkozik, amelynek 
keretében egy ilyen irányú konszenzus kialakulása aligha lehetséges. Ha mégis, ereje nem 
támaszkodik egy nagy létszámú osztály tömegére, súlyára és a tömeg nyújtotta 
anonimitására.
  

7.1.3. Szovjet típusú államkapitalizmus

Adam Simth megálmodott klasszikus kapitalizmusa, amelyet a a piaci 
mechanizmusoknak kellett volna egyensúlyban tartani, a Manchester-kapitalizmus 
embertelenségéhez vezetett. Köztudott, hogy Marx és Engels vállalták fel ennek a 
gazdasági rendszernek jogos kritikáját. (193)

Figyelemre méltó, hogy a konzervatív katolikus egyháznak is feltűnt a liberális 
gazdasági rend embertelenségé fajulása. 1931-ben XI. PIUS pápa a "Quadragesimo 
Anno" című enciklikában ezt így látta: "A XIX. század vége felé, az új gazdasági rendszer 
és a gyáripar rohamos fejlődése olyan helyzetet teremtettek, majdnem az egész világon, 
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hogy az emberiség két osztályra oszlott. Az egyik – a kevés számú – úgyszólván minden 
előnyt élvezett, míg a másik – a munkások beláthatatlan tömegeit magába foglaló 
munkásosztály – szörnyű nyomorúságban tengődött és hasztalan igyekezett az őt 
fojtogató szegénységből szabadulni...  A jó pásztor az emberiség nagy részét siratja és a 
munkások ügyét, akiket a mi korunk kiszolgáltatott a munkaadók embertelenségének és 
korlátlan nyereségvágyának..." (194) 

A Katolikus Egyház nem csak XI. Pius pápán keresztül lépett fel a nincstelen és 
kiszolgáltatott munkások érdekében, hanem más egyházi tisztségviselők is – ha nem mást 
– de szót emeltek érdekükben. Hegyi Béla rámutat erre a Hitek, választások című 
könyvének Giesswein és Prohászka 1919-ben című fejezetében. (195) 

Ebben a társadalmi környezetben a szakszervezetek és baloldali pártok 
létjogosultsága abban rejlett, hogy az elnyomott és valóban kizsákmányolt proletár 
jogaiért harcoltak a földi anyagi boldogság reményében és oda ígérésében. (196) Abban 
az időben a demokráciáért, a politikai jogokért és jobb megélhetési körülményekért 
folytatott harc, egy igazságos, sok esetben egy élet-halál harc volt; harc a mérhetetlen 
kizsákmányolás, a méltánytalanság és megaláztatás ellen. A liberális politika 
követelésének megvoltak a reális alapjai. "Az emberhez méltó élet központi kérdéssé 
válása helyezte középpontba az emberek szegénységével és anyagi jólétével foglalkozó 
tudományt, a közgazdaságtant" – írja Magyari Beck. (197) 

A Szovjetunió megalakulása sokakban azt a reményt ébresztette, hogy a végtelen 
szegénységnek, nyomornak és megaláztatásnak vége szakad. A vállalkozás kimenetele 
közismert. Foglalkozzunk inkább a szovjet típusú államkapitalizmus pszichológiai és 
szociológiai aspektusaival.

A differenciálódás egy adottság, egy természeti erővel ható társadalmi 
mechanizmus. A gazdasági liberalizmus ideológiája ezt az amúgy is ható 
differenciálódást ideológiájával erőteljesen alátámasztotta, így a differenciálódás 
kiélezését szolgálta a nincstelenek és a gazdagok között. 

A történelem paradox ismétlésével állunk szembe, ha meggondoljuk, hogy Marx
és Engels lényegében egy módosított merkantilista ideológiához tértek vissza. Az állam, 
mint egyedüli gazdasági tényező, jelentőségében vitathatatlan totális hatalmat kapott. A 
merkantilizmushoz viszonyítva az állam szerepe annyiban módosult, hogy a Marx és 
Engels tanaiban az állam már nem az abszolutista uralkodó, hanem a nép, a dolgozók 
egysége a proletáriátus vezetésével s mi több, diktatúrájával. A kommunista kiáltványban 
ez így hangzik: "A kommunisták nem titkolják nézeteiket és szándékaikat. Nyíltan 
kijelentik, hogy céljaikat csakis minden eddigi társadalmi rend erőszakos megdöntésével 
érhetők el. Reszkessenek az uralkodó osztályok egy kommunista forradalomtól. A 
proletárok e forradalomban csak láncaikat veszíthetik. Cserébe egy egész világot 
nyerhetnek (198)

A szovjet típusú állam megvalósította az államkapitalizmust, a módosított 
merkantilizmust. A szovjet típusú államkapitalizmus szakítani próbált a 
neoindividualizmussal és liberalizmussal, meg akarta akadályozni a differenciálódást.
Ezzel szemben a racionalizmust – a liberalizmus alapelvén túlmenően –  erőszakkal 
próbálta érvényre juttatni. Az ilyen jellegű törekvések eleve kudarcra vannak ítélve. 
Nézzük meg ezt közelebbről.

E törekvések azért voltak eleve kudarcra ítélve, mert az ember alapvető 
tulajdonságai agresszió és egoizmus – ellen irányultak anélkül, hogy ugyancsak az ember 
tulajdonságaiban rejlő hatóerőt – a kondicionálhatóság képességét – állították volna vele 
szembe. Továbbá azért voltak eleve kudarcra ítélve, mert egy olyan szociálmechanizmust 
– a társadalmi differenciálódást – akartak kiiktatni, amely egy természeti törvény erejével 
hat, ezért okosabb és hatásosabb lett volna a korlátozással megelégedni. Keynes, a 
szociális piacgazdaság elvi érteliszerzője reálisabban látta a világot: "Jobb, ha valaki 
bankfolyószámláján és nem polgártársain elégíti ki uralkodási vágyát. És bár néha az 
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előbbi csak eszköze az utóbbinak, máskor azonban levezetője is lehet...Más kérdés az 
emberi természet teljes átalakítása és megint más meghatározott keretek közé szorítása; a 
kettőt nem szabad összetéveszteni egymással." – szögezi le Keynes gazdasági 
koncepciójának alapgondolatát. (199)

A szovjet típusú államkapitalizmus racionalizmushoz való viszonyával 
kapcsolatban is jól észlelhető az erőszak alkalmazása. A racionális gondolkodást nem 
lehet erőltetni, hanem csak belátáson keresztül ébresztgetni. Vagy tud az ember 
racionálisan gondolkodni, vagy meg kell tanítani erre. Ha a tanítás helyett a kierőszakolás 
lép fel, akkor a szándékolt eredményesség megfordításának a törvénye meghiusít minden 
ilyen törekvést. A pedagógia számára ebből felmérhetetlen jelentőségű konzekvenciák 
adódnak, anélkül, hogy ez magyarázatra szorulna.

A szovjet típusú államkapitalizmus erőszakkal ki akarta irtani az egyéni érdeket, a 
gazdaság hajtóerejét. Az egyén csupán a kollektív tagjaként ismerte el. Az államosítások, 
a szövetkezetek, az ügyvédi munkaközösségek, a megszervezet tömeges felvonulások és 
hasonló jelenségek mind ebbe az irányba mutatnak. Az egyént a kollektív kötelékek 
rabjának és nem önszántából elhatározott tagjának tekintette. Ez hasonlít ahhoz a 
keresztény erkölcsi parancshoz, hogy az ember köteles Istent, a gyermek pedig szüleit 
szeretni. A szeretet kierőszakolását a szándékolt eredményesség megfordításának a 
törvénye szükségszerűen meghiusítja. 

Az egyént az állami szervek, az államvédelmi hatóság és egy jól megszervezett 
besúgórendszer állandó ellenőrzése alá rendelte. Az egyén értéktelenségére utalnak a 
rendszeres párttisztogatások, az internálások, mondvacsinált politikai perek, tömeges 
kivégzések, az intolerancia másként gondolkodókkal szemben, népcsoportok áttelepítése 
és kiirtása. Még a párttagok – különösen a legmagasabb pártfunkcionáriusok körében –
sem érezhették magukat biztonságban.

A racionalizmus erőltetése világossá válik a totális tervgazdálkodás bevezetésén 
keresztül. Az a nézet, hogy a gazdaságot teljes egészében észszerű tervezés alapján kell 
felépíteni, hogy a javak elosztását észszerű állami szociálpolitikának kell felváltani, és 
hasonló jelenségek, mind abba az irányba mutatnak, hogy az ember irracionális jellegét 
totálisan kihagyták a kalkulációból. Amíg az irracionalizmus figyelmen kívül hagyása a 
liberalizmusban csupán egy lényeges hiányosságként lépet fel, addig a szovjet típusú 
államkapitalizmusban ez erkölcsi normaként jelentkezett.

A szovjet államkapitalizmus nem ok nélkül tartotta a vallást egyik legnagyobb 
ellenségének. A liberalizmus eszméjével könnyebben meg tudott barátkozni, hiszen annak 
lényeges követelését, a racionalizmust, ha eltúlzottan és eltorzítva is, de magáévá tette. A 
racionalizmus a liberalizmusnak is egyik lényeges elve, ami a liberalizmust a vallásosság 
irracionalizmusával szembe állítja. A kommunista ideológia annyiban mondott a 
liberalizmusnak és egyben a kereszténységnek ellent, amennyiben az individualizmus 
helyett a kollektivizmust próbálta egyeduralomra segíteni.

7.1.4. Szociális piacgazdaság

A második világháború után Keynes gazdaságfilozófiájának alapján valósult meg Nyugat-
Európában az úgynevezett szociális piacgazdaság, amelynek központi kérdése megint 
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csak az volt, hogy szükséges-e állami beavatkozás a gazdaságba, és ha igen, milyen 
mértékben.

Keynes szerint mértékletes állami beavatkozás szükséges.
Keynes világosan látta a két véglet, az államkapitalizmus és a piaci 

mechanizmusokra hagyatkozó klasszikus kapitalizmus következményeit.
Az emberi önzés megfékezésére egy központilag irányított hatalmi korlátozás 

hiánya szükségszerűen a Manchester-kapitalizmusban tapasztalt állapotokhoz vezet. 
Keynes ezt a tényt így fogalmazza meg: "Annak a gazdasági rendnek, amelyben élünk, fő 
hibája, hogy nem tud teljes foglalkoztatást biztosítani; továbbá, hogy önkényes és 
igazságtalan benne a jövedelem elosztása." (200) Továbbá: "A magam részéről azt 
hiszem, hogy társadalmilag és lélektanilag indokolt a jövedelmek és a vagyon jelentős 
egyenlőtlensége, de nem olyan mérvű aránytalansága, amilyen ma tapasztalható. (201) 
Nem csoda, hogy a nemzetközi nagytőke, az amerikaival az élen, Keynes koncepciójában 
nem találta meg számítását. 

Totális állami beavatkozás káros, mert ez diktatúra nélkül nem valósítható meg. 
Totális állami beavatkozás hatástalanná teszi az egoizmusban és az agresszióban rejlő 
gazdasági potenciát, a gazdaság természetes hajtóerejét. Az egoizmus a birtoklási vágyat 
táplálja, nyereségre ösztönöz. Az agresszióból fakad az a rámenősség, ami vállalkozásra 
késztet, és ami a rizikó elijesztő hatását beárnyékolja.

Keynes egy középutat keresett, amely a gazdaság természetes hajtóerejét – az 
egoizmust és az agressziót – ugyan hatásosan korlátozza, de annyira nem, hogy ez a 
gazdaság életképességét lebénítsa. Ez Keynes szavaival így hangzik: "Elméletem 
következményei...mérsékelten konzervatívok. Kiderül ugyan belőle, milyen életbevágóan 
fontos, hogy bizonyos mértékig központilag ellenőrizzenek olyan folyamatokat, amelyek 
ma általában az egyéni kezdeményezés irányit; de széles körűek azok a tevékenységek is, 
amelyekre ez a következtetés nem vonatkozik. Az államnak irányító befolyást kell 
gyakorolnia a fogyasztási hajlandóságra részben az adórendszer révén, részben a 
kamatláb megállapításával, és részben más módokon is. Ezen kívül nem látszik 
valószínűnek, hogy a bankpolitikának a kamatlábra gyakorolt befolyása önmagában 
optimális beruházási volument eredményezhetne." Keynes ezzel kivette a bankok kezéből 
a beruházások egyedüli irányításának jogosságát a kamatláb emelése vagy csökkentésén 
keresztül, amit a nagytőkés bankárok nyilvánvalóan nem tudtak neki megbocsátani. A 
monetarizmus alapján álló Friedmannak és Hayeknek a bankokhoz való viszonya – mint 
látni fogjuk – ennek az ellentéte. De nézzük tovább, mit mond Keynes: "Azt hiszem tehát, 
hogy a beruházás társadalmi kézbevétele meglehetősen széles körben bizonyul majd 
olyan eszköznek, amelynek révén meglehet közelíteni a teljes foglakoztatást; ennek 
azonban nem kell feltétlenül kizárnia mindenféle olyan kompromisszumot és megoldást, 
amelyek révén a közhatóság a magánkezdeményezéssel együttműködhet." (202)

Az állami beavatkozásnak tehát egyrészt gazdasági és szociális törvényhozásra, 
másrészt önkorlátozásra, mérsékletességre és toleranciára kellett volna támaszkodnia.
Ezek mind olyan tényezők, amelyektől az ember természeténél fogva viszolyog. 
Önkorlátozás, mérsékletesség, tolerancia nem az ember erős oldala. Így marad a 
törvényhozás szabályzó ereje, pontosan az, amire a felvilágosodás, a neoindividualizmus 
és klasszikus liberalizmus nagyjai hivatkoztak. Ebből következik, hogy mélyen ható és 
tartósabb eredményre csak akkor lehet számítani, ha a törvényhozás következetesen 
hajlandó az elvnek megfelelő törvényeket hozni. Erre a liberális progresszívizmustól 
megfertőzött politikusok Nyugat-Európában nem voltak hajlandók.

Az elgondolás az volt, hogy gazdasági fellendülések idején, amikor is az állami 
adóbevételek növekszenek, az államnak tartalékokat képez a válságos idők áthidalására.
A válságok idején az lett volna az állam feladata, hogy a takarékosságból eredő, 
felgyülemlett tőkét, invesztálja és ezzel a gazdaságnak egy impulzust adjon, amelynek 
hatása hatványozott. Olyas féle ez, mint amikor az ember egy tóba egy követ dob, és a kő 
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megújuló, terebélyesedő köröket előidézve egy ideig mozgásban tarja víz felszínét. Ez az 
invesztíciók úgynevezett multiplikátor effektusa (az eredményt megsokszorozó haátsa). Az 
invesztíció ugyanis megnöveli a keresletet az árupiacon éppenúgy mint a munkaerőpiacon 
és termelésre serkent. 

A munkaerő utáni kereslet növekedése magasabb munkabérekhez vezet. A 
forgalomban lévő pénzmennyiség – ami a keresletnek felel meg – nem csak abból 
származik, hogy a munkabérek emelkednek, hanem abból is, hogy a foglalkoztatottak 
számának növekedésével a munkából eredő jövedelem, a foglalkozottak számának 
emelkedésével egyenes arányban növekszik. Mindez pedig összességében azt jelenti, 
hogy a belföldön, az állami invesztíciók nyomán keletkezett többletterméket el is lehet 
adni, van vásárlóerő, amit a kínálattal szembe lehet állítani. Ez a konceptus, a munkaerő 
kereslet növekedésére és magas munkabérek fizetésére épült fel.

Természetes, hogy a munkából eredő jövedelem állandó növekedése népgazdasági 
szinten a kereslet globális és állandó növelésével jár együtt, ami könnyen áremelkedéshez 
és a gazdaság túlfűtöttségéhez vezethet. Ez volt az a pont, ahol monetarizmus belekötött a 
szociális piacgazdaság életképességébe és visszafordította a fejlődést egy ugyan 
módosított, de lényegében Adam Smith szellemében működő liberális piacgazdasághoz, 
ami ma Magyarországon tragikus gazdasági és társadalmi folyamatokban jut kifejezésre. 
Mindenesetre tragikusabban, mint Nyugat-Európában, ahol a fiaskó kivédésére 
egyenlőre vannak még eszközök, mindaddig, amíg a nemzetközi mamutvállalatok, de 
különösen a bankok, meg nem eszik azt a tyúkot, amely nekik folyamatosan 
aranytojásokat tojik, és amely egyre jobban kimerül. Ez az önmegsemmisítés legkapzsibb 
és legbutább formája.

Keynes, a huszadik század legélesebben gondolkodóival együtt nem zárta ki a 
liberális piacgazdaságra felépült társadalom totális önmegsemmisítését. Ö ezt 
"mindenestől való megsemmisítésnek" nevezte. Tudta azt is, hogy nézetei a liberális 
progresszívizmus híveinek a szemében szörnyű vétek az individualizmus ellen. Ez a 
liberális progresszívizmus módszere, hogy előre megbélyegzi azokat, akik valamilyen, az 
ideológiának nem megfelelő magatartást tanúsítani hajlandók lennének. Ezen bukott meg 
eddig minden követelés, ami arra irányult, hogy a pedagógus jelölteket szelektáljuk.
Mindég az individualizmus sérthetetlensége volt a kibúvó ok. Nézzük meg közelebbről, 
hogyan látta ezt Keynes: "Az állam funkcióinak az a megnövekedése, amelyet a 
fogyasztási hajlandóságnak és a beruházás indítékainak összehangolása megkövetel, az 
individualizmusba való szörnyű beavatkozásnak tűnhet egy tizenkilencedik századbeli 
újságíró vagy egy amerikai pénzember szemében. Én azonban védelmezem, egyrészt ez 
az egyetlen járható mód arra, hogy elkerüljük a meglévő gazdasági formák mindenestül 
való megsemmisítését és másrészt, mert ez az előfeltétele az egyéni kezdeményezés 
eredményes érvényesülésének." (203)

Keynes gazdaságfilozófiája a második világháború után a hetvenes évek elejéig 
fantasztikus eredményeket produkált, kisebb nagyobb szépséghibával. Ezek egyikét Kray
István így fogalmazta meg: "1974 után a keynesizmus azért mondott csődöt mindenhol 
Nyugat-Európában, mert a belső vásárlóerő növelése csak akkor fejlesztheti az ország 
termelőgépezetét, ha a vásárlóerő oroszlánrészén hazai termékeket vásárolnak. Ha az 
ország saját vásárlóerejével másoktól vásárol, akkor a belső vásárlóerő nem a saját, 
hanem mások termelőgépezetét fejleszti.

1974-ig a fejlett nyugati országok valamennyien ugyanazt a keynesi 
gazságpolitikát gyakorolták és a tömegfogyasztási cikkeknek túlnyomórészét a belső 
fogyasztásra maguk gyártották. 1960 és 1974 közt azonban kifejlődött alacsony 
munkabérrel gyártott dömpingáru tisztességtelen versenye, és az Ázsiából behozott 
tömegáru elárasztotta Nyugatot." (204) Ezzel kezdődött a keynesi gazdaságpolitika 
mérsékelt gazdasági irányzatának bukása és hatékonyatlansága. Természetesen ez csak a 
liberalizmus eszméjének jegyében volt lehetséges, úgy ahogy ezt annakidején Adam 
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Smith megfogalmazta, és amit az Amerikai Egyesült Államok fennállásuk óta szüntelenül 
propagáltak. Erről ezt állapítja meg Kray István: "Az amerikai nagytőke azért 
kényszeríttette rá a világra a korlátlan szabad versenyt, mert ő volt a legerősebb. Ezért 
elsősorban az ő érdeke volt a korlátlan szabad verseny gyakorlása." (205)

Ez az amerikai korlátlan liberalizmus – amit a nyugati baloldal rövidlátó politikai 
céljainak megvalósítására használt ki – két irányban vágott vissza: Tönkretette a nyugati 
ipart és hozzásegítette az ázsiai országok páratlan gazdasági fellendülését Japánnal az 
élen. Másrészt a korlátlan, az egoizmussal szorosan összefonódott gazdasági liberalizmus 
eszméje egyben egy általános kulturális beállítódás is, amit nem lehet csak az élet egyes 
területeire korlátozni. Ez áthatja az emberek gondolkodását és érzelmi világát, tehát 
szociokulturális értékké válik, és ezért nem lehet az iskola padjaitól távol tartani.

"A gazdasági liberalizmus egyet ismer el értéknek: a siker a gazdasági életben, 
akármilyen áron" – állapítja meg Kray István. (206) Ez a racionális maximalizmus és 
egyben a pedagógiai tévfejlődések egyik sarkalatos pontja: Eredmény mindenáron. Az 
iskolában ez különösen abban nyilvánul meg, hogy a diákok egymás ellen próbálják 
magukat a közösségben egy frontális oktatás keretében érvényre juttatni.

A szabadosság, az anyagi javak utáni mértéket nem ismerő törekvés már a 
gyermekeket is magával ragadta. Ismert, hogy Budapesten néhol organizált iskolai bandák 
divatos tornacipők és kisebb iskolatársaik kirabolására, kerékpárjuk elidegenítésére 
specializálódtak. (207)

A keynesi gazdaságfilozófia gyakorlati megvalósításának másik szépséghibája az 
volt, hogy a baldali szervezetek, szakszervezetek és pártok, amelyek a kapitalizmus 
kialakulásának idején a nincstelenek jogaiért szálltak síkra, a hetvenes évek elejéig 
politikai és gazdasági céljaikat messzemenően elérték és gyakran az államhatalom 
részeseiként léptek fel. Hogy hatalmukat és befolyásukat fenn tudják tartani, hogy a 
választópolgárok előtt létjogosultságukat a továbbiakban is igazolni tudják, 
követeléseikkel, igényeikkel nem hagytak fel. Ezek a követelések sokszor a nevetségesség 
határát súrolták. Szinte semmi sem volt lehetetlen, ha arról volt szó, hogy hatalmuk 
megtartása céljából jogok osztogatásával a társadalom kiegyensúlyozott rendjét aláássák 
és mindennemű autoritást lehetetlenné tegyenek. Erről Kray István a következőket jegyzi 
meg: "Az 1982-es évnek legnagyobb könyvsikere volt Franciaországban egy közismert 
gazdasági újságírónak, Francois de Closets Grasset Kiadónál megjelent tanulmánya 
'Toujours Plus' ('Mindég többet') címmel, amely részletesen tárgyalja, az indokolatlan 
sztrájkok sorozatával kicsikart, teljesen indokolatlan korporativ privilégiumok 
végeláthatatlan sorát." (208)

Ilyen körülmények között a keynesi elvet nem lehetett megvalósítani. Az állam 
képtelen volt a gazdasági fellendülések idején tökét képezni, amit gazdasági válságok 
idején a belső termelést és fogyasztást fellendítése érdekében invesztálni tudott volna. A 
baloldal által felbátorított organizált tömegek a gazdasági fellendülés időszakában 
ugyanis is kifacsarták az államot, mint a citromot. Válságos időkben, hogy az állam a 
keynesi elvnek legalább az invesztíciót illetően meg tudjon felelni, kénytelen volt ezeket 
bankkölcsönökből finanszírozni. Közben a nagytőke rájött arra, hogy jobban jár, ha 
tőkéjét alacsonymunkabért fizető országokba átcsoportosítja. Ez azt jelentette, hogy a 
nyugati államok adóbevételtől estek el, ami a tőke maradása esetén bizonnyal befolyt 
volna. Ez tovább fokozta a munkanélküliséget és az államok eladósodását. Ma a nyugati 
államrendszer a számban kb. 400-ra tehető nagybankárok kezében van.

A baloldali szervezetek mértéktelen gazdasági és polgárjogi követelései igen 
kedveztek az amerikai dekadens liberalizmus – értsd, szabadosság – elvének 
elterjedésében, ami végül is mint liberális progresszív társadalom politika a gazdasági és 
erkölcsi csőd szélére jutatta a nyugati társadalmat és ennek iskola rendszerét.

A keynesi gazdaságpolitika további gyengéje az, hogy átmenetileg ugyan a 
legalkalmasabb lenne arra, hogy egy liberális gazdasági rendszert korlátok közzé 
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szorítson, de végleges megoldást nem tud nyújtani, mert a gazdasági növekedés 
ideológiáján alapszik. (209) 

A keynesi gazdaságpolitika hiányosságai ellenére az eddig a gyakorlatba átvitt 
gazdasági elméletek legkonzisztensebb formája volt. Csődje azoknak a bankároknak 
hozott profitot, akik ezt a fiaskót tőkéjük átcsoportosításával olcsó bért fizető országokba 
lényegesen elősegítették. A csődöt egy új gazdaságpolitikai irányzat váltotta fel, amit 
monetarizmusnak neveznek.

A keynesi gazdaságpolitika fejlesztése a jövő gazdasági rendszerének 
megalkotásához vezethetne. Hiányosságainak kiküszöbölésére kellene fektetni hangsúlyt, 
a monetarizmus mai praxisával szemben.

7.1.5. A monetarizmus

7.1.5.1. Milton Friedman

Milton Friedman a monetarizmus egyik legismertebb képviselője.  Munkásságáért 1976.-
ban Nobel-díjat kapott.

A keynesi gazdaságpolitika elemzése közben rámutattunk azokra tényetőkre, 
amelyek a monetarizmus térhódítását megkönnyítették. 

Nézzük meg ezeket a monetarizmus tükrében.
A Keynes által ajánlott állami invesztíciós lökés és ennek multiplikátor effektusa 

(a hatást megsokszorozó jellege) növeli nem csak a produkciót, hanem a munkaerő-
keresletet is, ami magas munkabérekhez vezet. Az emelkedő munkabérek a keresletet 
növelik és áremelkedéseket – inflációt vonhatnak maguk után. Ez ellen többek között úgy 
lehet hatni, hogy a pénzkibocsátó nemzeti bankok kevesebb pénzt hoznak forgalomba, 
ezzel a pénzmennyiséget csökkentik. A pénzmennyiség csökkentése, szűkössége, nem 
engedi meg magas munkabérek fizetését, csökken a kereslet és az árak stabilizálódnak, ha 
más zavaró körülmény ezt nem gátolja meg. A forgalomban lévő pénzmennyiség gondos 
változtatásával, növelésével vagy csökkentésével, a gazdaságot befolyásolni lehet. Ez a 
monetarizmus lényege.

Friedman a Geldangebot, Preis und Produktionsänderungen című tanulmányában 
leszögezi: "Aligha van még egy olyan empirikusan bizonyított ökonómiai szabály, amely 
olyan széleskörű tapasztalatokon nyugszik, mint ami a forgalomban lévő pénzmennyiség 
lényeges változása és a mindenkori árszínvonal között fennáll. Tudomásom szerint nincs 
példa arra, hogy a forgalomban lévő, egy produkciós egységre eső pénzmennyiség 
lényeges változása ne vont volna lényeges árszínvonal változást ugyanabban az irányba 
maga után. És fordítva, nem ismerek olyan példát, amelyben lényeges árszínvonal 
változások ne vontak volna lényeges változásokat az egy produkciós egységre eső 
forgalomban lévő pénzmennyiséget illetően." (210)

Elemzésünk szempontjából az idézet csupán kiindulópontként szolgál és nem is 
lehet benne semmi kivetni valót felfedezni.

Ez vonatkozik Friedman következő megállapítására is: "Gazdaságunk akkor 
működik legjobban, ha a termelők és a fogyasztók, a munkaadók és munkavállalók 
egyaránt teljes bizonysággal számíthatnak arra, hogy a jövőben az árak előre ismert 
módon fognak viselkedni és a béreknek...csak korlátozott mozgásterük van." (211) Ezt 
egy világos állásfoglalásnak is fel lehetne fogni a liberális progresszívizmusban 
kierőszakolt és választási cukorkákként odaajándékozott béremelések ellen. Hogy 
Friedman a munkabérek leszorítását hogyan értelmezi, milyen elgondolások alapján jut 
erre a következtetésre, ezek számunkra sokkal lényegesebbek. Mindezek a következőkből 
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derülnek ki.
Friedman egy felfokozott neoindividuális irányzatot képvisel. Nézeteivel az 

egyéni érdekek természetes, tendenciális érvényesülését támassza alá. A Kapitalizmus 
und Freiheit című könyvében, mindjárt az elején leszögezi, hogy hogyan is értelmezi a 
szabadságot.

Kennedy volt amerikai elnök beiktatási beszédéből idéz egy mondatot: 
"Kérdezzétek, mit tud országotok értetek tenni – kérdezzétek, mit tudtok ti országotokért 
tenni!" Erre Friedman igy reagál: "Egy szabad polgár nem kérdezi, hogy országa mit tud 
számára hasznosat tenni, de azt sem, mit tud ő maga országa számára hasznosat tenni. 
Egy szabad polgár kérdése sokkal inkább így hangzik: 'Mit tudok én polgártársaimmal a 
kormány segítségével elérni?' – individuális kötelezettségem teljesítésében, individuális
céljaim elérésében, és mindenekelőtt az individuális szabadság biztosítása érdekében.'" A 
folytatásban a minden nemű állami beavatkozás elleni állásfoglalás nyilvánul meg: "A 
feltett kérdés még egy következővel kötődik össze. Meg tudjuk e akadályozni, hogy a 
kormány, amit mi hoztunk létre, egy monstrummá váljon, mint egy "Frankenstein", amely 
végül is a szabadságot eltörli, amelynek megóvása érdekében a kormányt hatalomra 
juttattuk." (212) Ha ez nem lenne elég világos, itt a következő: Az állam feladata, "hogy a 
piacon a szabad konkurenciáról gondoskodjon." Tehát állami befolyásolásáról szó sem 
lehet. Ellenkezőleg: az államot Friedman szerint meg kell zabolázni:"Amikor mi a 
gazdaságban és minden más vonatkozásban elsősorban a privát alapon vállalkozó 
szellemre, egy önkéntes együttműködés keretén belül, hagyatkozunk, biztosak lehetünk 
abban, hogy a privát szektor a zabola, amit az állami szektor nyakába akasztunk..." (213)

Egy világos állásfoglalással állunk szembe: Nem annak kell zabolázni, ami még a 
neoindividualisták liberalizmusában féken tartó erőnek számított. De Friedman szerint 
még csak az egyenlő jogok és kötelességek esélye az egyed és az állam között sem jöhet 
számításba. A kölcsönösség, a közösségi és az egyéni érdekek szabályozásában, Friedman
kompromisszumkészség nélkül szélsőségesen az individualizmus oldalára áll. A 
zabolázás annak a feladta lesz, akit zabolázni kellene. Nem lehet tehát meglepődni a 
liberális progresszívizmus szólásmondásán, hogy tehetségtelen diák nincsen, csak 
tehetségtelen pedagógus.

Friedman álláspontjának veszélyessége a "minden más vonatkozásban" 
kifejezésben nyilatkozik meg. Ugyanis, a klasszikus liberalizmus képviselői – mint a 
negyedik fejezetben ezt láttuk – a korlátlan szabadságot csak gazdasági vonalon
követelték, mert itt állítólag egy más jellegű szabályozó mechanizmus hat, a piaci 
mechanizmusok. Ugyan az individuum számára is a lehető legnagyobb szabadságot 
követelték, de itt már az állami szabályozás elkerülhetetlenségét hangoztatták. 
Nyilvánvalóan azért, mert ebben a vonatkozásban már a piaci mechanizmusok nem 
hatnak.

Friedman valószínű tudatában volt állításának horderejével, máskülönben nem 
foglalkozna majd négy oldalon keresztül a liberalizmus fogalmának változásával a 
történelem folyamán. Végül is elemfuttatását azzal zárja, hogy  "a liberalizmus fogalma 
korrumpált (erkölcsileg megromlott), ezért azokat a nézeteket, amelyeket azelőtt 
liberalizmus alatt értettek, inkább 'konzervativizmusnak' nevezik" Aztán hozzáteszi, 
hogy..."Mi nem akarjuk az állami intervenciókat (beavatkozásokat) tartósítani, amelyek 
szabadságunkat nagy mértékben korlátozták...Mi csak azokat a gondolatokat akarjuk 
ápolni, amelyek a liberalizmusban születtek." Éppen az előző bekezdésben mutattuk be, 
hogy ez az állítás tarthatatlan. Erre mutat rá ennek a munkának a negyedik fejezete is "A 
liberális progresszívizmus gyökerei" címmel. 

A friedmani és minden ilyen irányú érvelésnek kiiktatása, és általában a szükséges 
belátások ébresztése céljából íródott ennek a munkának negyedik fejezete.  

Ez azonban annyiban lényegtelen, hogy semmi sem tudja megakadályozni a 
liberális szó kisajátítását. Friedman az általa felsorolt értelmezési nehézségeket azzal 
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akarja elkerülni, hogy kijelenti: "...a liberalizmus szót az eredeti értelmezésben használom 
– mint egy doktrinát (elvet), ami mindent magában foglal, ami egy szabad ember 
fogalmához tartozik." Hogy ehhez mi tartozik, az a monetarizmus lényegéből és 
következményeiből látható: "A monetarista gazdaságpolitika....nem más, mint visszatérés 
a súlyos gazdasági krízisekhez vezető klasszikus, Adam Smith-től származó 
gazdaságpolitikához." (214)

A monetarizmus visszatéréséért nagy mértékben a nyugati baloldal felelős,mert
lejáratták Keynes gazdaságfilozófiáját. A monetáris gazdaságpolitika hívei nem arra 
hivatkoznak, hogy a nyugati baloldal nem volt képes Keynes gazdaságpolitikai javaslatait 
betartani, mert engedett az organizált tömegek nyomásának hatalma megtartásának 
érdekében. A monetarizmus hívei úgy érvelnek,, hogy Keynes gazdaság politikája 
mondott csődöt. Wolfram Engels, a Frankfurti Egyetem tanára úgy véli, hogy a 
nacionálökonómiát Friedman fellépéséig "John Maynard Keynes beárnyékolta". Ez a 
köszönet az akkori Nyugat-Németország 1945 utáni gazdasági csodájáért, amit a keynesi 
gazdaságfilozófia alapján kidolgozott szociális piacgazdasággal értek el.

Keynes tanait elvetették egy hamis érvelés alapján. Ez történt különben a 
kommunista ideológia elvetésénél is. A kommunizmus elvetésénél sem az volt az indok, 
hogy Sztálin az ideált – minden hiányosságával együtt – ráadásul még eltorzította, úgy 
hogy abból a végén aligha maradt meg a lényeg, hanem csak az, hogy "végre, 
megszabadult az emberiség a vörös ördögtől". Ezért a keleti baloldal felelős, minden 
enyhítő körülmény figyelembe vétele mellett is.

Egy Nyugaton élt, valamelyest a dolgokon átlátó szemével nézve, még a 
kommunista ideológia nyomán kialakult pozitívumokat sem lett volna szabad feladni.
Elég lett volna a kollektivizmus egyeduralmát egy mérsékletes individualizmussal 
mérsékelni. Az állam szerepét a szociális piacgazdaságban bevált befolyásolás mértékéig 
okvetlen biztosítani kellett volna. Nem lett volna szabad megengedni, hogy a fejlettebb 
nyugati gazdaság a belgazdaságot felvásárolja, többnyire azért, hogy a konkurenciát 
kiiktassa, áruit behozhassa, amivel a kinti munkanélküliség enyhítését érték el. 
Megnyíltak az országhatárok a Nyugathoz való felzárkózás reményében és a 
monetarizmus féktelen liberalizmusa megtette a magáét. Téves azt gondolni, hogy 
kölcsönökből a gazdaságot szanálni lehet, mert hiszen a kamatokkal az esetleges 
többlettermékek értéke is a nyugati nagytőke zsebébe vándorol. Ami Mexikónak nem 
sikerült, az valószínűtlen, hogy Kelet-Európa  meg tudja valósítani, anélkül, hogy a 
kölcsönök kérdését radikálisan rendeznék. 

A szociális piacgazdaság továbbfejlesztése mindenképpen a jövő gazdaságának 
tekinthető, hiszen ebben hiányos megvalósításának folyamán sem léptek fel azok a 
gondok, amelyek a liberális klasszikus kapitalizmus vagy a centralisztikus 
népidemokratikus vagy a monetarizmus magával hozott.

A monetarizmus mögött kétségtelen a nyugati nagytőke manipulációs 
lehetőségeinek kiszélesítés és tudományos alapokra való helyezése áll. Így válik 
érthetővé, miért viselik olyan nagyon szívükön a nyugati pénzemberek a magyarországi 
privatizációs törekvéseket – ami végkövetkeztetéseiben ugyan helyes – de zsarolásnak 
tűnő szorgalmazásuk, siettetésük elkapkodottsághoz, az ország kiárusításához vezetett.

Friedman felfogása és Nobel-díjjal való elismerése az Adam Smith által 
megálmodott korlátlan klasszikus kapitalizmushoz való visszatérést jelenti. Ez a magyar 
nép számára a Nyugat másolása következtében különösen súlyos következményekkel jár, 
nem csak gazdasági és társadalmi vonatkozásban, hanem a szabadosság egyre nagyobb 
kiterebélyesedésében nevelés területén is.

7.1.5.2. Friedrich A. von Hayek
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Hayek is – mint Friedman – Nobel-díjas. A Nobel-díjat 1974.-ben kapta, Friedman két 
évvel később, amikor a támadás szerveződése a szociális piacgazdaság ellen Európában 
az amerikai bankkörök segítségével intenzitásában megnövekedtet. Hayeket mint Keynes
legelszántabb ellenfelét tartják számon. "A monetáris gazdaságpolitika....nem más, mint 
visszatérés a súlyos gazdasági krízisekhez vezető klasszikus, Adam Smith-től származó 
gazdaságpolitikához." A nyugati nagytőkének kapóra jött "a cseh származású Nobel-díjas 
egyetemi tanárnak, Friedrich von Hayeknek a tanítása. Hayek Keynes riválisa volt az 
Oxfordi Egyetemen és Adam Smith gazdasági tanításainak nagy híve.....Az 1970-es 
években, amikor a nagytőke végleg elhatározta, hogy a Keynes gazdaságpolitikai elveinek 
alkalmazását feladja, és visszatér a munkabérek leszorításának a politikájához, az 1947-
ben, svájci Mont-Pelerin nevű faluban alapított Hayek-mozgalom egyszerre megerősödik 
a nemzetközi nagytőke támogatásával és élharcosa lesz a monetáris gazdaságpolitikának.

1980-ban már 400 tagja van. Elnöke az angol Lord Harris, egy intranzigens 
liberális ideológus.

Guy Sorman könyvéből megtudhatjuk, hogy a tagok állandó kapcsolatot tartanak 
egymással és minden évben összejönnek. Az összejöveteleikre újságírókat nem engednek 
be. A világ különböző országaiban arról ismerhetik fel egymást, hogy Adam Smith-nek 
az arcképe dísziti nyakkendőjüket. A mozgalom működését a nagytőke támogatása teszi 
lehetővé.

Sorman nem titkolja, hogy a mozgalom tagjainak az a céljuk, hogy állandó 
nyomást gyakoroljanak a pártokra, hogy el ne távolodjanak a klasszikus liberalizmus 
irányától a szociális etatizmus irányába. Nem végeznek kutatómunkát, hanem 
eredmények elérésére törekszenek, röplapokkal, jelszavakkal. Kész törvényjavaslatokat 
szerkesztenek, újságcikkeket és parlamenti beszédeket írnak, aláírásra készen, siető 
újságírók és törvényhozók számára." (215)   

Lényeges az összefüggés, ami az európai baloldal befolyásos körei és az amerikai 
nagytőke között a Nobel-díj odaítélésének tekintetében nyilvánvalóvá válik. A 
gazdaságtudományok fejlesztéséért kapható Nobel-díj odaizélésében ugyanis a Svéd 
Nemzeti Bank véleménye döntő. Köztudott, hogy Svédországban a szociáldemokrácia 
tradicionálisan vezető politikai hatalom. Világos, hogy az ottani Nemzeti Bank élén 
többségben legalábbis szociáldemokrata szimpatizánsok állnak, akik enyhén szólva nem 
tartoznak a szegényebb néprétegekhez. Az amerikai és a svéd bankkörök közötti "jó 
kapcsolat" kézenfekvő.

Hayek erénye, hogy szeret tiszta vizet önteni a pohárba. Itt van például a 
"Grundsätze einer liberalen Gesellschaftsordnung" című munkája, amelyben kertelés 
nélkül leszögezi, hogy ő liberalizmus alatt nem a Francia felvilágosodás liberalizmusát 
érti. Ez eddig rendben is lenne, ehhez joga van, de bizonyára azzal, hogy a Francia 
Felvilágosodás demokráciájában csupán a többség korlátlan hatalmának gyakorlásává 
fajulását látja, valószínű, hogy sokan nem igen tudnak mit kezdeni. Adjuk át Hayek-nek 
a szót: "Liberalizmus alatt egy kívánatos politikai rend koncepcióját értem, amely először 
Angliában az 'Old Wighs', a tizenhetedik század végétől kezdve a 'Gladstone'-ig a 
tizenkilencedik század végéig fejlődött ki. Ennek az irányzatnak a tipikus képviselői 
David Hume, Adam Smith, Edmund Burke, T. B. Macaulay és Lord Acton. A személyi 
szabadság a törvényesség alapján először a (az amerikai) kontinensen fejlődött 
mozgalommá és ez lett az amerikai politikai tradíció alapja..." 

"Ezt a liberalizmust élesen el kell választani a kontinentális európai tradíciótól, 
mert azt is "liberálisnak" nevezik, annak ellenére, hogy a kontinentális európai 
liberalizmusban az amerikai felfogás szerinti liberalizmus egy direkt leszármazott (einen 
direkten Abkömmling) változata is megtalálható. Bár megpróbálták a kontinentál-
európaiak először az amerikai liberalizmust lemásolni és értelmezni, de végül is 
megmaradtak egy konstruktivisztikus racionális gondolkodás szelleménél, ami 
Franciaországban igen elterjedt volt, és ezért az amerikai liberalizmust nem tudták 
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megvalósítani. Ez ahhoz vezetett, hogy ahelyett, hogy a kormányzó hatalom korlátozását 
követelték volna, a többségen alapuló hatalmat ideállá magasztosították." (216) Értsd 
alatta a demokrácia alapszabályát és az ezen alapuló állami befolyásolást eredményező 
szociális piacgazdaságot.

A Hayek-idézet nyomán jogos a kérdés, hogyan alakuljon ki az a társadalmi 
szabályzó erő, amely a köz érdekeit védelmezi az egyén egoizmusával szemben, ha nem 
demokratikusan? Továbbá, nem úgy van e, hogy az Amerikai Egyesült Államokban az 
elnököt és a törvényhozó testületet többségi döntéssel választják meg? Végül az a kérdés 
is felmerül, hasonlóan, mint Neill esetében, hogy ismerték-e a Nobel-díjat odaítélők 
Hayek ilyen jelegű megnyilatkozásait, s ha igen, mennyiben befolyásolhatták a Nobel-díj 
odaítélését az Amerikának való hízelgések?

Hayek, szavaiból ítélve, rendíthetetlenül meg volt győződve az amerikai 
liberalizmus magasabbrendűségéről, annak ellenére, hogy amikor az idézetek 
elhangzottak, 1966 szeptemberében, a Mont Pelerin társaság tokiói ülésén, már világos 
volt, hogy a vesztes Nyugat-Németország gazdaságilag győztesként került ki a háborúból,
ami nem kis mértékben Keynes filozófiájának volt köszönhető, amit a nyugatnémetek 
példamutató következetességgel, legalábbis nagy vonalaiban, alkalmaztak. Hayek
megállapítása, hogy a kontinentál-európaiak nem voltak képesek az amerikai 
liberalizmust megvalósítani, mai szemmel örvendetesnek lehetne elkönyvelni, ha azóta 
nem telt volna el majd nem három évtized.

Hayek nem hagy kétséget a felől sem, hogy a monetarizmus áttörő ereje az 
Amerikai Egyesült Államokban nem utolsó sorban arra vezethető vissza, hogy ott a 
törvényhozók éveken keresztül a bankok malmára hajtották a vizet. Nézzük meg, hogyan 
hangzik ez Hayek szájából. A Geldtheorie und Konjunkturtheorie című könyvéből 
idézünk: "Az Egyesült Államokban a nagy haladás arra vezethető vissza, hogy a 
konjunktúra-ingadozások okainak felderítésén és a konjunktúra-politika módszerein 
túlmenően a törvényhozók hosszú idő óta, az utolsó években pedig különösen, a bankok 
publikálásáról (ez értelemben jelentőségük népszerűsetéséről) gondoskodtak." Ez a 
megállapítása az 1976 előtti időszakra vonatkozik. (217)

Hayek felfogása az individuális szabadságról a kreativitás szempontjából hasznos 
lehet. Magyari Beck kreativitás elméletéből kiderült, hogy a kreativitás egyik előfeltétele 
a megszokottól való eltérés merészsége és készsége. Ha ehhez a szociokulturális 
értékrend hozzájárul, az csak pozitív lehet. De azt is tudjuk, és Magyari Beck világosan rá 
is mutatott, hogy a normától való eltérés merészsége és készsége az érvényes normák 
bensőségessé válása után kívánatos, amikor is a kritikus gondolkodás, a vita, az új felé 
való törekvés szilárd erkölcsi alapokból indul ki, ami szélsőségekkel szemben 
mértékletességre int. Minden más nagyon könnyen szélsőségekhez, fajgyűlölethez, 
szektákhoz, autoritás ellenességhez, általánosan kifejezve, szabadossághoz vezet. 

Hayek az individuális szabadság fogalmát A Die Ursachen der ständigen 
Gefährdung der Freiheit, azaz A szabadság állandó veszélyeztetésének okai című 
munkájában fogalmazta meg legélesebben.

Elemzésének már a címe óvatosságra int Hayekkel szemben. Ugyanis a szabadság 
állandó veszélyeztetését feltételezni, megfelel annak a szovjettípusú társadalmi 
neurózisnak, ami azon keresztül mutatkozott meg, hogy állandó éberségre intettek az 
ellenséggel szemben, hogy még a falevél rezdülésében is gyanúsat láttak, hogy 
félelmükben rendszeres párttisztogatásokhoz folyamodtak, hogy rettegésük a határ 
hermetikus lezárásához vezetett, és hogy a vélt vagy valódi nem elvtársakat kivégezték. 
Minden valamelyest szakértelemmel rendelkező előtt világos, hogy az ilyen jellegű 
állandósult magatartás neurotikus félelmet takar. Ennek megfelelően néz ki Hayek
szabadság fogalmának értelmezése i,s és ebben rejlik különleges veszélyessége – azon 
túlmenően, hogy sem pszichológiai, sem szociológiai, sem pedagógiai szempontból nem 
felel meg ismereteinknek. Nézzük meg ezt közelebbről.
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"...Az individuális szabadság követelése elsősorban azon a belátáson alapszik, 
hogy tudásunk elkerülhetetlenül véges. Arra törekszünk, hogy az egyént lehetőleg minden 
kényszertől megóvjuk, ennek a legjobb lehetőséget adjuk, hogy különleges, esetenként 
egyedülálló ismereteit és képességét a legjobban használni tudja. A szabadság célja tehát, 
hogy valaminek, aminek a dolog természetében rejlő előreláthatatlanság a lényege, szabad 
érvényesülést biztosítsunk: mert nem tudhatjuk, hogy az egyed szabadságát hogyan fogja 
használni, ezért olyan fontos, hogy a szabadság mindenki számára biztosítva legyen, s 
mennél előreláthatatlanabb a szabadsággal való élés, annál fontosabb annak biztosítása." 
(218)

A pedagógia és a társadalom bizonyosság szempontjából nézve itt ember és 
társadalomellenességgel állunk szembe. A "Bocsásd meg nekik Uram, nem tudják, hogy 
mit cselekszenek" és a Nobel-díj óvatosságra int. Elégedjünk meg azzal, hogy a Hayek
féle szabadság értelmezést csupán egy nem egészen tiszta pillanatban megfogalmazott 
zagyvaságnak tekintjük, vagy kétségbe vonjuk Hayek ilyen irányú szaktudását. A 
választék nem nagy.

Hayek a szabadsággal kapcsolatos követelése egyrészt a laissez faire vezetési és 
nevelési stílusok legszabadabb és legvadabb értelmezését is fölül múlja, másrészt az én-
erősség előfeltételeit semmisíti meg: a szociális dimenzió lényegét, a szociális érzelmi 
védettséget, a társadalmi biztonságot és bizonyosságot, amely éppen a mások, ingerekre 
való reakcióinak jövőbeni kiszámíthatóságára épül, arra a nemtudatos, de annál 
mélyebben gyökeredző bizonyosságra, hogy egy rendezett világban élünk. 

Mindezek ellenére a Nobel-díjas Friedman és Hayek nevével fémjelzett mozgalom 
a monetarizmus jelszavával a liberális progresszív társadalompolitikában nem csak 
gazdasági téren kapott tudományos jelleget, hanem a szabadosság meghirdetésén 
keresztül szétzilálta a nevelhetőség esélyeit is. Jelenleg nincs a láthatáron egy olyan erő, 
amely pusztító hatását meg tudná akadályozni, ha csak a belátás nem állítja talpra a 
pedagógusokat, s a hallgató többséget.

7.1.6. A baloldal felébredt

A monetarizmus szabadossága óriási terheket ró az államháztartásokra. Egyrészt az 
államadóságok törlesztése, másrészt a munkanélküliek eltartása és a közbiztonság 
növekvő költségei egyre nehezebben fedezhetők. Ezt betetőzi a bankok és a 
multinacionális mamutvállalatok profitvágyából adódó egoista magatartás.

A monetarizmusban hangadó bankok és az ezek kezében lévő multinacionális 
mamutvállalatok a nemzetközi kapcsolataik révén megtalálják a módját, hogy hogyan 
lehet a lehető legkevesebb adót fizetni. Ezek nincsenek tekintettel egy ország lakósainak 
érdekeire. Ott telepednek le, ahol a legkevesebb ráfordítással a legnagyobb profitot 
tudják biztosítani. Nyugatról sok multinacionális mamutvállalat kivonta a tőkéjét és ezt 
távol-keleten, azokban az országokban fektette be, ahol – Kray szavaival élve –
tisztességtelenül alacsony munkabérekkel tudják ráfordításaikat csökkenteni. Világos, 
hogy a nyugati államok adóbevétele ezzel csökkent, a munkanélküliség azonban 
növekedett.

Nyilvánvaló, hogy a monetarizmus nyomása egyre inkább kiveri az álmot a 
nyugati baloldal szeméből. A felébredés keserű szájízet hagy maga után. Nyugat ma 
megpróbálja a választási cukorkákat visszavenni.

Választások előtt igen nagy volt a verseny, hogy ki szándékozik több jogot, 
privilégiumot és juttatást biztosítani. Különösen nagy súlyt fektettek a politikai pártok a 
fiatalok szavazatainak megnyerésére és ez nagyban hozzájárult a félre neveléshez.

A dilemma akkor kezdődött, amikor is választás előtti cukorkákat választások után 
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ki is kellett osztani. Ami a demokratizálódást és az ezzel kapcsolatos, olykor a 
nevetségességgel határos ígéreteket illeti – különös tekintettel az iskolára és a 
pedagógiára – itt nem voltak különösebb problémák. A demagógiát és az önérdekek 
patologikus – beteges – imádatát hatékonyan szuggerálták a polgárok tudatába, aminek 
elfogadása a veleszületett önérdekű hajtóerők alapján nem okozott különösebb nehézséget. 
Főleg nem járt anyagi leterheléssel. A baj ott kezdődött, hogy az anyagi jellegű ígéreteket 
valahogy finanszírozni kellett. Fedezett hiányában az állam hitelek felvételére volt 
kényszerítve. Az államadóságok gigantikus megnövekedése az utolsó évtizedekben egy 
általános jelenséggé vált. Csak kevés olyan nyugati állam van – köztük Japán és 
Németország – amelyeknek a stabilitását az eladósodás nem ingatta meg. Igen 
kedvezőtlen a helyzet Olaszországban, Angliában és Mexikóban. Ezekhez viszonyítva 
Magyarország sincs különlegesen rossz helyzetben. A különbség "csupán" annyi, hogy 
Magyarország gazdasági ereje a nyugati országok gazdasági erejével nem hasonlítható 
össze, és hogy Nyugat hajlandó a bajba került nyugati országokat hathatósabban segíteni 
mint a volt népidemokratikus országokat. Ez Mexikó esetében nyilvánvalóvá vált, de az 
is, hogy kölcsönökből a jelenleg alkalmazott feltételek mellett nem lehet egy gazdaságot 
szanálni, legyen az nyugati vagy keleti. Mindaddig, amíg a kölcsönök kamatai a nemzeti 
jövedelem jó részét tartósan igénybe veszik, a kölcsönök egy rövid idejű enyhülés után 
csak a kölcsönzőnek hozza hasznot.

Az Egyesült Államok azért segítet Mexikónak, mert félt a szomszéd állam 
csődjétől, attól, hogy a mexikói gazdasági menekültek elárasztják az Egyesült Államokat. 
Fedezetként rátették a kezüket az olajforrásokból származó jövedelemre.

Kétségtelen, hogy az osztrák kancellár, Dr. Vranitzky, ma a nyugati 
szociáldemokraták legjózanabb politikusa. Nem hiába mondta annak idején Dr. Kreisky, 
akinek évtizedes miniszterelnöksége alatt az osztrák államadóságok ijesztően 
megnövekedtek (de a választásokat mindég meg is nyerte), hogy ő holmi (polgári) 
bankdirektorokkal, mint Vranitzky, nem tárgyal. Ezt az ellentétet Vranitzky és Kreisky
között igen élesen fejezte ki Kreisky egyik legközelebbi munkatársa, a bíróságilag elítélt, 
volt belügyminiszter, Karl Blecha, a televízióban, 1994. január 26.-án az "Erinnerungen" 
(Emlékezések) című műsorban, amikor is Johannes Kunz beszélgetett vele. Arra a 
kérdésre, hogy mi bántotta Kreisky-t idősebb korában, Blecha azt válaszolta, hogy 
Kreiskyt a mellőzés bántotta a legjobban, hogy nem kérték ki a tanácsát.  

Az 1994-es év végén és 1995 első hónapjaiban Ausztriában a kormány 
takarékossági konceptusával kapcsolatban a hangulat a tetőpontjára hágott. A 
szakszervezetek és a liberális progresszívizmusnak elkötelezett párttagok – különösen a 
fiatal szocialisták – minden eszközzel megpróbálták és megpróbálják a szükséges 
takarékossági programot – értsd, Kreisky örökségének enyhítését – megakadályozni.

A Courage kritikus folyóiratban ezt olvashatjuk: "A koalíciós kormány 
takarékossági programja alkalmas feszítővasnak bizonyult arra, hogy az Osztrák 
Szociáldemokrata Párt labilis sorait feltörje. A konfliktus alapjai messze a múltban 
gyökeredznek. Már Bruno Kreisky személyében egy olyan párttag került a 
szociáldemokrácia élére, aki minden volt csak éppen nem munkásfunkcionárius, de volt 
karizmája és voltak választási győzelmei, amelyek az általa forszírozott 
köldökzsinorszocializmus (értsd, jóléti állam) jelentőségét is fölülmúlták...A 
takarékossági program meghirdetése utáni hallgatólagos ellenszenv hamarosan 
felháborodásba csapott át, különösen a steieroszági szociáldemokraták és a fiatal 
szociáldemokraták részéről...Az Osztrák Szociáldemokrata egyetemi hallgatók 
Szövetsége, Az Újgeneráció Szövetsége és a Fiatal Szocialisták szövetsége...Vranitzkyt a 
DPÖ elnökének nevezte. (SPÖ helyett. A "D" "debil" rövidítése. Tehát Vranitzky a 
liberális progresszívizmus jegyében nevelt fiatalok szemében az osztrák gyenge-elméjűek 
pártjának elnöke. A szerző hozzáfűzése) Ezek után a Steirországi Fémipari Dolgozok 
Szakszervezetének titkára, Kurt Genaro így fogalmazta meg véleményét: Szerintem a 
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takarékossági program a szociáldemokrácia elveivel összeegyeztethetetlen...Graz 
polgármestere a takarékossági program helyett a forgalmi adó legmagasabb kulcsának a 
felemelését követelte...Miután az Újgeneráció Szövetsége a koalíciós takarékossági 
programot teljesen elfogadhatatlannak bélyegezte, a szövetség által delegált Judenburgi 
országgyűlési képviselő egy Bécsbe vezető tüntetéssel kívánta felháborodását kifejezni és 
december 2.-án ezt mondta: Vranitzky a párt számára tovább nem elfogadható. Az, aki 
mindenáron miniszterelnök kíván maradni, lépjen vissza. A legradikálisabban lépett fel a 
felső steierországi politikusnő, Dr. Waltrud Bachmaier-Geltewa a szülési segélyeknél 
tervezett takarékossággal kapcsolatban. Ezt egy katasztrófának minősítette: Hogyan tud 
egy szociáldemokrata párt ilyen visszafejlődést akceptálni? Ilyen körülmények között a 
választók tömeges elvándorlásával kell számolnunk." (219) A szög kibújt azsákból.

A kijózanodás tempója Nyugaton érezhetően felgyorsult. Az ehhez szükséges 
intézkedések sorozatosan kényes helyzetbe hozzák az azelőtt feltétel nélkül liberális 
progresszív társadalompolitikát prédikáló ideológiai közösségeket. A kijózanodás mottója 
az, hogy hát a liberális progresszív társadalom politika jó, nem vesztett értékéből, de... Ez 
nagyon jól érzékelhető két példán.

1995. január 20.-án terjesztette fel a bécsi Sicherheitsdirektion (Közbiztonsági 
igazgatóság) a parlamentnek – egy kissé megkésve – az 1992-es évre szóló beszámolóját. 
Ebből kiderült, hogy a bűnözés és kábítószerezés Ausztriában óriási méreteket öltött. A 
liberális párt egyik szóvivője, Dr. Pavlik-Petre képviselőasszony, aki bíró, szemére 
vetette a kormánynak, hogy – egy félre értelmezett liberalizmusra hivatkozva – olyan 
"liberális progresszív" törvényeket hoztak, amelyek a bűnözés hathatós leküzdését 
lehetetlenné teszik. Azok kezéből vették ki a hatalmat, akik elhivatva lennének a bűnözést 
meggátolni. A rendőrök és bűnügyi nyomozók hatáskörét annyira megnyírbálták, hogy 
ezek sok esetben a körülményes jogi helyzetre való tekintettel képtelenek hathatósan 
fellépni. Pontosan az történt itt is mint az iskolában, csak ott a pedagógusok a szenvedő 
alanyok. 

A belügyminiszter Dr. Pavlik-Petre szemrehányására érdekesen válaszolt. Nem 
ismerte el a téves intézkedéseket, de nem is tagadta. Tény, hogy Ausztriában a bűnözés 
aggasztó, de ez nem speciálisan ausztriai jelenség – állította a belügyminiszter. Tehát így 
van, de...

Abban igaza van, hogy a bűnözés robbanásszerű növekedése nem speciálisan 
ausztriai jelenség, hiszen a szabadosság nem csak Ausztriában fertőzte meg a társadalmat.

A demokratizálás egyik fő motorja, az osztrák szakszervezeti szövetség is 
megszokja szép lassan a "de" szócskát. Ez a szervezet – különösen óriási anyagi 
lehetőségei és befolyása alapján – nagyon sokat tett azért, hogy Ausztria a liberális 
progresszív társadalompolitika uszályába sodródjon.

A hatvanas években valóságos autoritás ellenes hadjáratot indítottak vállakózók és 
pedagógusok ellen. Jól emlékszem (hogy is felejthettem volna el?) a pedagógusokat vérig 
sértő és megalázó piros könyvecskére ("Das rote Buch"), amelyet mint az ausztriai Maó-
bibliát terjesztették. Minden ipari tanulót és diákot kioktattak arra, hogy mik a jogaik, de 
arról egy szó nem esett, hogy mik a kötelezettségeik. Nyíltan engedetlenségre és a 
pedagógusok elleni harcra szólították fel az ifjúságot.

A kijózanodásra jellemző a következő: 1994. január 24.-én az osztrák rádió 
"Frauen-Magazin" című adásában bejelentették, hogy a szakszervezeti tanács egy diák 
tájékoztatót adott ki. Kihangsúlyozták, hogy ez a kiadvány nem hasonlítható össze a 
hatvanas évek piros könyvecskéjével. A felolvasott szemelvényekből kiderült, hogy ugyan 
a liberális progresszív vívmányok helyesek, de a jövőben a pedagógusok és diákok között 
a partneri viszonyra kell fektetni a hangsúlyt.

Ezzel kapcsolatban két kérdést kell tisztáznunk. Az egyik: Ha az Osztrák 
Szakszervezetek Szövetségének az az érzése, hogy ki kell hangsúlyozni, a mostani 
tájékoztató nem hasonlítható össze a hatvanas évek piros könyvecskéjével, akkor 
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nyilvánvalóan szégyelli az akkor történteket. Miért?
A másik kérdés: Mit jelentsen a partneri viszony pedagógusok és diákok között?
A demagógia és tudományellenesség nyilvánvaló: Partneri viszonyhoz a 

szociálmechanizmusok alapján egyenrangú szociális szerepek szükségesek. Egy 
házasságban lehetnek partneri viszonyok, és annak is kellene lennie, ha mind két fél 
hajlandó a nemhez kötődő biológiailag rögzített szociális szerepeket is vállalni. Egy férfi 
borostás arca nem képes azt a szociális érzelmi biztonságot adni, mint egy anyai emlő, 
amely meleg, simulékony és képes édes táplálékot adni, amely könnyen emészthető és a 
gyermekben az ősbizalmat fel tudja ébreszteni. Csak az ősbizalom ébresztgetésén 
keresztül vezet az út a felnőttkori reménység, a pozitív gondolkodás és a hit felé. (220)

Különben a liberális progresszív társadalompolitikával megfertőzött női 
mozgalmak az egyenjogúságot nem ebben a partneri értelemben alkalmazzák.

Egy valódi partneri viszony lehet kollégák, szomszédok, klubtagok és barátok 
között. Egy felnőtt és egy gyermek között, akinek éppen eszébe jut egy rozsdás szöget a 
zongorába verni, vagy éppen ebéd előtt egy tábla csokoládét kíván elfogyasztani, itt már 
nem. Egy diák, aki a partnerség gondolatával élve nem hajlandó a diák szerepét vállalni, 
hanem csak a partnerét, az már nem diák. A diák szociális szerepe ismeretek szerzése és 
személyiségének fejlesztése a pedagógus segítségével és nem fordítva, de még csak nem 
is egyenrangúan. Minden ellentétes bizonygatás demagógia és ostobaság: "Ostobának 
születünk, ítélőképességre van szükségünk. Mindazt, amit születésünkkor nélkülözünk, s 
mire nagykorunkban szükségünk van, a nevelés adja meg nekünk." Állapítja meg 
Rousseau az "Emília, vagy a nevelésről" c. művében. Szó sincs egyenjogú partneri 
kapcsolatokról. (221)

Ma már Nyugaton világos, hogy a nevelésben választási cukorkánként kiosztott 
jogok goromba hibákhoz vezettek, de az is világos, hogy választási cukorkák 
finanszírozása céljából felvett kölcsönöket nem lehet a végtelenségig növelni. Az 
államadóságok növekedésének a határa ott van, ahol a kamatok fizetésének a 
lehetetlensége bekövetkezik. Ez legkésőbb akkor következik be, ha az állami bevételek 
még a kamatok fizetését sem fedezik. Ez a felismerés, ez az álmokból való felébredés is 
egy ok arra, hogy a liberális progresszív társadalompolitika nyugaton erősen revízió alá 
került. Ahol csak lehet, rövidítik az állami kiadásokat – a választási cukorkák egyre 
fogynak. Nem érdemes tehát Nyugatot kritika nélkül példaképnek tekinteni.

Az okos a más kárán tanul, a buta a magáéból sem... 

7.2. A FELNÖTTEK VISELKEDÉSI MINTÁINAK ALKALMAZÁSA 
       A NEVELÉSBEN

A felvilágosodás felismerését, hogy a felnőttek viselkedési mintáit a gyermekek, illetve a 
felnövekvők érettségi fokának megfelelően kell átadni, durván megsértette az egyre 
jobban a gazdasági fetisizmus felé tendáló társadalom. A felnőttekre szabott 
gyakorlatiasság egyre fokozottabb alkalmazása a pedagógiában katasztrofálisan 
visszavágott. Tudomásul kell venni, hogy a nevelés főfeladata a gyermek éretlen énjének 
az erősítése, amelyet csakis az érettség elérése után lehet és szabad a felnőttekkel 
szemben támasztott követelményekkel leterhelni.

Magyari Beck szavait a parlament homlokzatára kellene írni: "A 'gyakorlatiasság' 
tudniillik, nem tett egyebet, mint a gyakorlat fogalmát a látható, külső eljárásokra 
redukálta, s az emberi értelem, valamint a személyiség belső kultúrájának a 
befolyásolásától a praktikum minden attribútumát megtagadta, haszontalan és hiábavaló 
elmélkedésnek nevezte." (222) Magyari Beck ezzel a megállapításával nagyon jó 
társaságba került. Humboldt ugyanebben a színben látta világot: "Az általános, 
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személyiségképzést, amennyire csak lehet, mindenütt a polgári viszonyokhoz igazított 
képzés elé kell helyezni." (223) Vagy: "Minden nevelésre irányuló aktivitás 
középpontjában...az embernek kell állnia, a nélkül, hogy ezeknek az aktivitásoknak 
valamelyike szándékozna mást elérni, mint hogy a személyiség erejét növelje, és hogy az 
ember lényének értékeket és állhatatosságot adjon." (224) 

Nyugaton többek között professzor Brezinka mutat rá a felnőttek viselkedési 
mintáinak alkalmazására és ennek következményeire a pedagógiában. Kihangsúlyozta, 
hogy "a felnőttek viselkedési mintái, éppenúgy mint a kulturális innovációk, más 
szabályoknak vannak alávetve, mint a nevelés" (225) Ez az intés egyrészt már későn jött, 
mert a felnőttek viselkedési mintáinak alkalmazása a nevelésben egy általánosan 
elfogadott magatartás, másrészt pedig egy gazdasági érdekektől áthatott társadalomban 
minden olyan irányú törekvés, ami a gazdaság érdekeinek nem felel meg, eleve 
eredménytelenségre van ítélve. Annál erőteljesebben és ismételten fel kell rá hívni a 
figyelmet.

Egy a pedagógia történetével foglalkozó standard műben, a következő utalások 
mutatják a felnőttek viselkedési mintájának iskolai adaptálására:

"A népiskolákról szóló törvénytervezetet, az úgynevezett Süvern-iskolatörvény-
tervezetet... először 1819. június 27.- én tárgyalták." Hosszan elnyúló tárgyalások után 
sem lett belőle törvény, "de az ezt követő rendelkezések a tantárgyak kiválasztásánál 
Süvern elgondolásait figyelembe vették...Ezek szerint az iskolának realisztikus tudást kell 
továbbadni, 'minden olyant, ami a gyermekhez legközelebb álló külső életfeltételeket 
övezi." (226) 

A tizenkilencedik század végén "Németország a tudományok művelésében és 
gazdasági téren intenzív fejlődésnek indult. Ennek megfelelően megnőtt a nyilvános 
iskolák száma és ezek messzemenően alkalmazkodtak az új kívánalmakhoz" (227) 

 1964-től kezdődően a németországi közoktatási politikát erősen kritizálták, mert 
az iskola nem elég gyorsan követte a gazdaság követelményeit. Olaj volt a tűzre a 
"Bildungsökonomie", ami kimutatta a gazdasági növekedés és az iskolarendszer közötti 
összefüggéseket. Ezek után a felnőttek viselkedési mintáinak korlátlan adaptálása volt a 
következmény, hasonlóan, mint Japánban, csak éppen a kulturális alap hiányzott 
Németországban. Ráadásul a parlamenten kívüli baloldali oppozíció ebben az időben már 
elkezdte társadalmatromboló munkálkodását. Az ifjúság nem elégedett már meg 
autoritást enyhítő körülmények teremtésével, kultúrforradalmat akart. 

Szükséges a "Bildungsökonomie" ideológiájával is a tudományos ismertek egészét 
szembeállítani. Mint ahogy eddig is többször, most is hamarosan ki fog derülni, 
kritikátlanul átvett állítások egyszerűen összeomlanak egy alaposabb vizsgálódás 
folyamán. 

David C. M. McClelland ismert könyvében Die Leistungsgesellschaft. 
Psychologische Analyse der Voraussetzungen wirtschaftlicher Entwicklung címmel 
empirikusan bizonyította, hogy a gazdasági fejlődés alapja a koragyermekkori 
befolyásolás. Facit: a gazdasági növekedést el lehet humánus módon is érni, (ha ez 
egyáltalán a pedagógia, a pszichológia és a szociológia szempontjából szóba jöhet), úgy, 
hogy a felnőttek viselkedési mintáit nem kényszerítik rá a gyermekre, hanem hagyják 
gyermeket gyermeknek lenni. McClelland vizsgálatai szerint ugyanis gazdasági fejlődés 
azokban a társadalmakban feltűnő (a villamosenergia-termelésen keresztül mérve), 
amelyekben a felnőttek gyermekkori tan- és mesekönyveiben a cselekvésre, aktvitásra 
vonatkozó kifejezések gyakoriak. Az ellenpróba ezt az összefüggést megerősíti. (228)

Nézzük meg azokat a felnőttekre szabott általános viselkedési mintákat, 
amelyeket a pedagógia idők folyamán a gazdaságtól átvett.

A tárgyilagosítás, a dologítás, az objektiválás, megfelelnek a felnőttekkel 
szemben alkalmazott teljesítménybérezés elvének. Nyilvánvaló, hogy a pedagógusok 
viszonyának objektiválási tendenciája diákjaikkal szemben is ezen az elven alapuló 

102



társadalmi beállítódásnak kíván eleget tenni. 
A munkamegosztás és specializálás a tantárgyak szétdarabolásában nyilvánult 

meg. A dolgok megértéséhez és áttekintéséhez szükséges egység elveszett. Pestalozzi már 
kerek száznyolcvan esztendővel ezelőtt panaszkodott, hogy a személyiségképzést "izolált 
tantárgyak kusza összevisszaságáért feláldozzák, amelyekben a fellelhető töredék 
igazságok az igazságszellemét teszik tönkre." (229)

A gazdaságot uraló teljesítménykényszert kíméletlenül bevezették az iskolákba. 
Szó sincs itt teljesítmény ellenességről. Ismételjük meg: A gyermek fejlődésben lévő énjét 
nem szabad érettsége előtt teljesítménykényszerrel leterhelni és fékezni. Először az 
énfejlődésre, a személyiség képzésre kell a hangsúlyt fektetni, hogy aztán egy 
megerősödött ént le lehessen terhelni. Ma azonban már kisiskolások is 
teljesítménykényszer alá vannak vetve. Ezzel szemben a hajtóerők kiélésének a 
tendenciája a szabadosság irányába erősödik. Ennek a nevelési szisztémának a két pólusa 
egymás erősítésének irányába hat, úgy hogy nem lenne csoda, ha ez az ifjúság 
felnőttkorban felrobbantaná a világot. Ha ez nem is, majd a következő. Ha csak az 
egymást erősítő tendenciáknak időben gátat nem vetünk.

Az egyhangúság taylorizmusban gyökeredző ipari munkamegosztás kezdetén 
problémát jelentett a munkások számára. Ez a szalag gyártás bevezetése után egyenesen 
elviselhetetlenné vált. Részfeladatok mechanikus végrehajtása – ami ráadásul a szalag 
sebességének volt alávetve – elvette a munka örömét és azt a benyomást, hogy az ember 
egy ésszerű munkafolyamat részese. Ez kísértetiesen hasonlít a tanulók mai helyzetéhez. 
Az iskolában, minden jóindulatú törekvés és minden teoretikus okoskodás ellenére a 
tananyagok mechanikus bemagolásán van a hangsúly. A tanmenet által gyakorolt 
kényszer határozza meg az előrehaladás sebességét, – úgy mint a szalagrendszerben –
akkor is, ha akármilyen okból valamelyik diák lemarad. Ez a tömegoktatás jellemzője, 
egy tömegtársadalomban, egy tömeggyártásra beállított társadalomban. 

Ez a szisztéma szükségszerűen produkálja az eredménytelenséget. Ebben az 
aspektusban benne van a beállítódáson alapuló motiváció hiánya is. Rosszjegyektől való 
félelem nem alkalmas belső elkötelezettség kialakítására.

A gazdaság a racionalizmus, a gazdaságosság, a tervezés, a szervezés és az 
intellektualizmus elkötelezettje. Mindezeket a normatív követelményeket – amelyeket az 
iskola is nagyra becsül – nem egészíti ki az ember lététől elválaszthatatlan irracionalitás 
megbecsülése. Ha igen, negatív érzelmek táplálásával, jogokra való ügyetlen 
hivatkozással és a konfliktusok felnagyításával. 

A felnőttek viselkedési mintáinak alkalmazását a nevelésben, és ennek 
következményeit Rousseau profetikusa látta: "A természet úgy akarja, hogy a gyermek 
legyen gyermek, mielőtt felnőtt lenne. Ha ezt a rendet fel akarjuk forgatni, korai 
gyümölcsöt fogunk termelni, amely éretlen és íztelen lesz, és hamarosan meg fog 
romlani." – állapítja meg Rousseau. (230)

És valóban, meg is romlott.

7.3. ALACSONY ÁLDOZATVÁLLALÁSI KÉSZSÉG

1994. január 17.-én hozták nyilvánosságra a nagy tekintélyű Fessel-Institut (Fessel-
társadalomtudományi Kutatóintézet) legújabb kutatási eredményeit. Az intézet 
megállapította, hogy az osztrákok a munkahely és ezzel egyben a jólét biztosítását a 
természetvédelem elé helyezik. Ezt érdemes közelebbről szemügyre venni.

A jóléti társadalmak csődje egyrészt abban rejlik, hogy az állami szociális 
teljesítmények végül is finanszírozhatatlanokká váltak, mint sok helyen, többek között 
Ausztriában és köztudottan, mint mindég, Svédországgal az élen, ahol tradicionálisan a 
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szociáldemokrácia határozta meg a szociálpolitikát. "Egy tévedések alapján felépített 
jóléti állam magában hordja az önmegsemmisítés csiráit." – állapítja meg a Täglich alles
című osztrák lap a "Sind die Pensionen noch wirklich sicher?" (Biztosak még a 
nyugdíjak?)című különkiadásában. 

A tévedéseken nyugvó jóléti államban rejlő önmegsemmisítés csirái nem csak 
magára az államra érvényesek, hanem polgáraira is: Svédország, a jóléti állam klasszikus 
mintaképe az öngyilkosságokat illetően is a világ élvonalához tartozik. Téves tehát azt 
gondolni, hogy egy jóléti állam az emberi problémákat meg tudja oldani. Ellenkezőleg, 
az unalom, a munkanélküliség, a tétlenség, a kreativitás kioltása mindég rossz 
tanácsadónak bizonyult. A munkanélküliséget egy jóléti állam sem képes megoldani, 
ezért érvényes, mint mindég, hogy a munkanélküliség a piacgazdaság kardinális 
problémája a nevelés és a nevelhetőség szempontjából is.

Téves lenne azt hinni, hogy a volt népidemokratikus államokban nem volt 
munkanélküliség. A munkanélküliség azonban nem társadalmi szinten a nyilvánosság 
előtt játszódott le, hanem a vállalatok berkein belül. A munkanélküliséget a rentabilitás, a 
kapacitás és a kapacitás kihasználásának meg nem hamisított mutatói fejezték ki. 
Mondhatnánk, hogy a kommunizmust építő rendszerben a foglalkoztatás látszata 
biztosítva volt ugyan, ami azonban nem azonos a munkanélküliséggel. A rejtett 
munkanélküliség nem kis mértékben hozzájárult az úgynevezett szocialista társadalmi 
rend bukásához, ugyanis az eredeti tőkét, amit ez a gazdasági rendszer kezdetben 
megkapott, a munkanélküliek rejtett támogatásán keresztül – bér formájában – anélkül, 
hogy teljesítmény lett volna mögötte, egyszerűen felélte. A felnövekvő nemzedék látta az 
ellentmondásokat a teória és a praxis között, elvesztette bizalmát a felnőttek világában és 
más ideálokat keresett magának, amit a nyugati kulturális dekadencia kinövéseiben meg 
is talált, éppenúgy mint a nyugati, "más bolygón, de ugyanabban a csillagrendszerben". 

A jóléti társadalmak csődjének másik aspektusát mutatja – amennyiben az osztrák 
példa általánosítható –, hogy az emberek hajlandók környezetüket jólétük érdekében 
feláldozni. Ez azt jelenti, hogy az emberek inkább az önmegsemmisítést vállalják és 
inkább gyermekeik jövőjét áldozzák fel, minthogy a liberális progresszív 
társadalompolitika sugallta jólétből, kényelemből és megszerzett privilégiumaikból 
valamit is feladjanak. A kutatóintézet beszámolójában hangsúlyozza, hogy az 
osztrákokban az áldozatkészség hiányzik. Ha meggondoljuk, hogy a nyugati fejlett 
országok alibi segítségen kívül nem igen hajlandók az afrikai és dél-amerikai szegény 
országokat hathatósan segíteni –, úgy mint a volt népidemokratikus államokat se –, akkor 
láthatjuk, hogy az Ausztriában tapasztalható áldozatkészség hiánya, nem egy elszigetelt 
jelenség. Ez már a fejlett országokban egyre elharapódzó és divattá vált liberális 
progresszív társadalompolitika eredménye.

7.4. RÖVIDTÁVU GONDOLKODÁS ÉS TECHNIKAI FETISIZMUS

Az osztrák Kancellár és a többi nyugat-európai realisztikusan gondolkodó baloldali 
politikusok nyilvánvaló szándéka egy valóban liberális progresszív társadalompolitika 
megvalósítása. Ez a szándék azonban csak egy csepp a tengerben. Az organizált tömegek, 
akik az államot gazdasági fellendülések idején követeléseikkel kifacsarták, mint a 
citromot, megszerzett jogaikra hivatkozva ellenállnak minden kísérletnek, ami a 
gazdasági növekedés ideológiájával ellentétes, és ami áldozatok vállalásába kerülne. Így 
külső szemlélő részére az osztrák gazdaságpolitika is kétlelkű: egyrészt áldozatok 
vállalására serkent s mi több, áldozatok vállalását követeli, de még nem adott fel egészen 
a gazdasági növekedés ideológiájával, azaz a rövidtávi gondolkodással. A baloldali 
pártok és a szakszervezetek ezt átmenet nélkül nem engedhetik meg maguknak. És mert a 
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polgári pártok egy látszólag a nép jólétét szolgáló politikai demagógiának ellent nem 
mondhatnak, egy nótát fújnak a baloldali pártokkal és a szakszervezetekkel. Nem hiába 
panaszkodik Dennis Meadows, amikor a gazdasági növekedés ideológiáját kritizálja, 
hogy ő legalább húszéves perspektívákban gondolkodik, de a politikusok csak legfeljebb 
négy-öt évesekben. A politikusok csak választásuk időtartamának perspektívájában 
gondolkodnak, ami nem engedi meg népszerűtlen de a társadalom számára hosszútávra 
elengedhetetlen, létfontosságú intézkedések meghozatalát sem a gazdaságban, sem a 
nevelésben. (231)

Csak ellentmondásos elmével és személyiséggel lehet egy véges világban egy 
végtelen gazdasági növekedésre építeni. Egy neurotikus társadalom karakterisztikája 
éppen ebben az ellentmondásos, ezért konfliktusokkal teli beállítódásokban keresendő.

A rövidtávú gondolkodás káros hatására de a technikai fetisizmus dekadenciájára 
is világosan rámutat Losonczi Ágnes kiváló könyvében. Ezt írja: "Három alapvető 
társadalmi kérdésben nem megnyugtató...a folyamat: Az első a gazdasági kényszer és a 
szűklátókörűség: nevezetesen minden, ami anyagi, technika – különösen ha import –
drága, és minden, ami emberi – munkaerő, egészség – beruházási szempontból olcsó. 
Hogy ez a bekövetkezett károsodás mit hoz magával hosszabb távon, erre éppen a 
beruházó nem gondol, és nem gondoskodik az elhárításról, mert a következmények nem 
nála jelentkeznek, tetten sem lehet igazán érni ezeket. A betegségek korai 
egészségromlásában jelentkező vagy későbbi halmozódott bajok már nem a beruházó 
gondja. Minden rövid távú szemléletnél és beszűkült, csak gazdasági felfogásnál ez a 
nézet jellemző." (232) 

A rövid távú egyéni érdekektől vezérelt szűklátókörű politikai gondolkodást Erich 
Fromm élesen elítéli: "A választások nem egyebek mint feszültséggel teli melodrámák, 
amelyek a jelöltek reményeit és ambícióit szolgálják és nem a tényeken alapuló szükséges 
tennivalókat." (233) Fel kell tenni a kérdést: Mi indokolná azt, hogy a Fromm által 
felvázolt egyéni érdekektől vezérelt rövid távú és beszűkült látókörű gondolkodás a 
pedagógiával kapcsolatban más jellegű lenne?  Semmi. Ellenkezőleg. A nevelés 
fontosságával kapcsolatban ugyan gyakran hallhatunk magasröptű szólamokat, de a 
gyakorlatban minden fontosabb, mint a pedagógia égető kérdéseinek hathatós 
megoldása. 

Hogy a gazdasági növekedés ideológiája a környezet elszennyeződéséért  és az 
erőforrások gátlástalan, spontánul pazarló módon való kiaknázásáért nagyban felelős, az 
ma már köztudott.  Mégis, a politikusok az említett rövidtávú és beszűkült perspektívájuk 
következtében általában nem képesek hathatós intézkedéseket hozni. Ebben a tekintetben, 
a Környezet című lap szerint ítélve, Magyarország sem kivétel. Ennek a lapnak a 1992. 
novemberi számában ez olvasható: "Környezetünk fejlesztésével, a környezet védelmével 
foglalkozó társadalmi szervezetek igen fontos szerepet töltenek be az ország életében. 
Sokféleségük, egymástól eltérő működési feltételeik azonban nehezítik egymás erősítését, 
ugyanakkor a kormányzat sem találja meg a megfelelő kapcsolatok kiépítésének a 
módját." (Kiemelés a szerzőtől)

Hogy a liberális progresszív társadalompolitika milyen mértékben formálta az 
emberek tudatát a gazdasági növekedés ideológiájának a sérthetetlenségét illetően, 
mutatja, hogy az Osztrák Kormány attól félvén, hogy a népszavazást – ami Ausztria 
csatlakozását az Európai Unióhoz meghiusíthatta volna – a jólét, a gazdasági növekedés 
fenntartásának az ígéretével próbálta pozitív irányba befolyásolni, holott akkor már 
Vranitzky Ausztria lakóságát globálisan igen érzékenyen érintő takarékossági programját 
kormánykörökben nyilván valóan elkerülhetetlennek tartották.

A szóban forgó plakát szövege figyelemre méltó: "Wohlstand oder Stillstand?" 
("Jólét vagy stagnálás?") – így tette fel a kérdést a kormány polgárainak. Ez azt jelenti, ha 
nem szavazol az európai csatlakozás mellett, akkor nem fogsz jobban élni, mert a 
gazdasági növekedés megszűnik. 
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Az osztrák kormány által a köztudatba bedobott alternatíva nem helytálló. Az 
alternatíva az, hogy hajlandó vagy-e azzal a nem alacsony életszínvonallal beérni, amit 
eddig elértünk, vagy nem. Hajlandó vagy-e belátni, hogy a gazdaságot nem lehet a 
végtelenségig a természeti nyersanyagforrások kiapasztására, egy rablógazdálkodásra és 
az ökológiai egyensúly súlyos megsértésére felépíteni. Az alternatívához tartozik még a 
kérdés felvetése, hogy hajlandó vagy-e a nyomorban élő országokat azzal az óriási 
mezőgazdasági többlettermeléssel az éhhaláltól megmenteni, amit Nyugat-Európában 
parlagon hever. A kérdés úgy hangzik, hogy hajlandók vagyunk-e a kelet-európai 
országokat egy hathatós gazdasági segítséggel talpra állni, úgy, mint a második 
világháború után ezt az amerikaiak a Marshal-segély keretében tették. A válasz 
egyértelműen nemleges, hiszen a kelet-európai államok mielőbbi talpráállása Nyugatnak 
a kelet-európai alacsony munkabérekre való tekintettel óriási gazdasági konkurenciát 
jelentene. Gondoljunk itt elsősorban az annakidején megsegített Németország mai 
gazdasági fölényére. 

Ezzel a témával kapcsolatban Magyari Beck István megállapítja, hogy "Közép-
Európa felvirágzása jelentené Európa felvirágzását, de ez olyan félelmetes rivalitást 
jelentene a mai vezető gazdasági hatalmaknak, amelyhez képest a Japán verseny 
majdnem elhanyagolható lenne." (235)

Nem véletlen, hogy a milliomos Soros, az emberiség szamaritánus jótevője, talán 
nem is panaszolja, hanem inkább szomorúan megjegyzi, hogy a Frankfurter Allgemeine 
Zeitung 

kvázi kigúnyolta azért, mert ő a Marshal-segélyt, mint hathatós segítő eszközt 
bedobta a köztudatba. 

Meglepő, hogy egy milliomos – kommunista zsargonnal élve – egy kapitalista, 
akinek mondjuk úgy, "hivatalból" a nyugati társadalmi rendszert kellene dicsőítenie, ezt 
nem teszi, hanem ellenkezőleg, így nyilatkozik: "Nekem jelen pillanatban a legfontosabb 
feladatom, hogy átgondoljam a dolgokat, mert a problémák megváltoztak. Ma már nem 
csak ennek a térségnek a krízisére gondolok, hanem a nyitott társadalmak krízisére is. 
Úgy érzem, hogy a mi társadalmunk, Európában és Amerikában, egy nagyon mély 
morális krízisben van, és ez az ami engem nagyon foglalkoztat." (236)

7.5. SZEMFÉNYVESZTÉS

A liberális progresszív társadalompolitikának van még egy igen veszélyes aspektusa, a 
szemfényvesztésre való különleges hajlam. "Tévedés azt hinni, – szögezi le Magyari 
Beck –, hogy amit elértünk, kis ráfordítással értük el, a gazdasági maximalizáció 
imperatívuszát követve.  Hátra van még egy olyasfajta elemzés, ami feltehetően 
kimutatja, hogy a jelen kultúra fényes történelmi pályája mögött, nem az ügyes 
megtakarítások, hanem égbenyúló adóssághegyeink halmozódtak fel. Adóságaink, 
amelyeket majd egyszer vissza kell fizetnünk. Ez lesz az az időszak, amikor csak valami 
kevés marad velünk. Az a viszonylag csekély, amit sikerült időtállóam megalkotnunk." 
(237)

Más szóval a modern társadalmak gazdagsága jórészt szemfényvesztésen alapszik, 
mögötte adóssághegyek húzódnak meg. Világviszonylatban gondolkodva is érvényes: Az 
össztársadalom egy része jóval többet fogyaszt, mint amit a fennálló jogrendszer alapján 
fogyaszthatna és eladósodik. Az össztársadalom másik része nem akar, de sok esetben 
nem is tud annyit fogyasztani, mint amennyit az érvényes jog alapján fogyaszthatna. A 
társadalom ezen része jórészt tőkéjének kamatából él és uralkodik. Az adósok között ott 
találhatók a polgárok, a vállalatok az állam de a bankok is, mert köztudottan a 
pénzintézetek gerincét az idegentőke képezi. 
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A szemfényvesztés lényege, hogy gazdasági ideológiáktól és szokásoktól 
elvakítva sem a vállalati nyereséget, sem a nemzeti jövedelmet nem terheljük meg a 
környezetkárosodás helyrehozatalának és a felhasznált természeti kincsek 
újratermelésének hosszútávon felmerülő költségeivel – annak ellenére, hogy ilyen 
mutatókat az elmélet már ismer. Mind üzemgazdasági mind népgazdasági szinten csak az 
egy üzemet vagy egy népgazdaságot érintő rövidtávon érezhetővé váló ráfordításokat
kalkulálják költségként. Ez a praxis a realitástól és az eredményszámítás szoros értelembe 
vett korrektségétől való goromba eltávolodást jelenti. Ha az eredményszámításnál minden 
tényezőt korrektül figyelembe vennénk, kiderülne, hogy gazdagságunk jórészt a 
természettel szemben elkövetett rablógazdálkodás eredménye. Ezt úgy is lehetne 
mondani, hogy halálosan gazdagra kalkuláljuk magunkat.

A valóságtól elrugaszkodott gazdálkodás és társadalomalakítás például – a 
gazdagodás négy évtizeden keresztül tartó zavartalanul gyarapodó impozáns és 
megtévesztő jelei mellett – Ausztriát nehéz helyzetbe sodorta. Az Österreichische 
Postsparkasse által az Osztrák Pénzügyminisztérium számára elkészített és 1995 
júliusában nyilvánosságra hozott jelentés – amellyel az Osztrák Televízió főhíreiben 
kétszer is foglalkozott (1995. július 18. és 19.) – világosan mutatja ezt: A szövetségi 
állam adósága a folyó év közepéig 1.180milliárd schillingre növekedett és évvégéig 
előreláthatólag eléri az 1.300milliárd schillinget. A tagállamok 200milliárdos adóságával 
együtt az államadóságok elérik a fantasztikus 1.500milliárd (1.500.000.000.000, –) 
schillinget. Az egy főre eső államadóság – tehát a csecsemőtől az aggastyánig – 185.000 
schillinget tesz ki. (1993-as évben ez még "csak" 160.000 schilling volt.)

A fantasztikus száznyolcvanötezer schillinges egy főre eső osztrák államadóság 
súlyossága akkor válik valóban világossá, ha belegondolunk, hogy ez az összeg 
körülbelül egy még munkanélkülivé nem vált osztrák átlagember évi fizetése. Ebből 
kiviláglik, hogy Ausztria államadóságainak visszafizetéséhez a munkaképes és még 
dolgozó lakóság többéves összjövedelmére lenne szükség, anélkül, hogy a lakóság 
valamit is létfenntartására tudna fordítani. Ez az abszurdum világosan mutatja a liberális 
progresszívizmus önellenes ideológiájának következményeit és rávilágít az osztrák 
baloldali kormány takarékossági programjának szükségességére, ami nagyon későn jött és 
sokszor mégsem talál megértésre. Ennek egyrészt a liberális progresszívizmus által 
elkényeztetett polgárok alacsony áldozatvállalási készsége az oka, másrészt pedig az, 
hogy a takarékossági program a ma érvényes jogfelfogás alapján elsősorban azokat sújtja, 
akik megint csak a ma érvényes általános jogfelfogás szerint többet fogyasztottak, mint 
ami "jogos", értsd, az érvényes jog szerint adóságra –, ebben az esetben államadóságra 
építették jólétünket.

Az ausztriai államadóságokról ismertetett tények nem csupán Ausztriára 
érvényesek. A kommentátor kihangsúlyozta, hogy Ausztria helyzete nem is olyan rossz, 
sem az európai államokhoz sem a világ legfejlettebb államaihoz viszonyítva. Ez kiderül a 
szóban forgó jelentésből is, amelynek egy példányát az Osztrák Pénzügyminisztérium 
készségesen rendelkezésemre bocsátotta: Az osztrák államadóságok "csupán közepes" 
nagyságrendűek.  Az országok szerinti bruttó belföldi termelési kibocsátás egymástól 
különböző nagyságrendjét figyelmen kívül hagyva – ami a lényeget tekintve nem sokat 
változtatna  az elvi megállapítások súlyosságán – Ausztria egy főre eső adósága megfelel 
a U.S.A egy főre eső államadóságának és az adósságnövekedés üteme is körülbelül 
ugyanaz. Nagyon tanulságos ezzel kapcsolatban a szóban forgó jelentés 46. oldalán 
található összehasonlító táblázat, amelyből egyértelműen kiviláglik, hogy a 
posztindusztriális társadalmi szinten gazdálkodó országok államadósága és ezzel az egy 
főre eső államadóság is rohamosan növekszik .

Ausztriánál valamivel kedvezőbb helyzetben van Németország, Franciaország, 
Anglia; rosszabb helyzetben van többek között Hollandia, Svájc és Svédország. Meglepő, 
hogy a rekordot a Japán államadóságok tartják: Az egy főre eső államadóság már 1988-
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ban elérte a 249.000 schillinget és 1993-ra 293.000 schillingre növekedett. Japánt követi 
Olaszország, ahol az állami eladósodás üteme elriasztó méreteket ölt: Az egy főre eső 
államadóság 1988-ban még megfelelt az osztrák értékeknek; az egy főre eső államadóság 
mind két államban s 118.000 schilling volt. 1993-ra az egy főre eső osztrák államadóság 
"csupán" 160.000 schillingre növekedet, Olaszországban azonban már 248.000 
schillingre. Ezek a tények világossá kell, hogy tegyék minden gondolkodó ember előtt, 
hogy az osztrák és más államok adósága nem csupán az adósságot halmozó állam 
problémája, hanem az államok közösségéé – egy egyoldalúan szabad versenyre épülő 
kapitalista világrendszer gyökeres problémája – amely előbb utóbb az egész 
államközösséget – Keynes szavaival – mindenestől a csőd szélére sodorhatja – az egyik 
viszi magával a másikat. Nem hiába utalt át Clinton elnök Mexikó csődjének alkalmával 
Mexikónak sietve 20milliárd dollárt – amelynek biztosítékaként lefoglalták Mexikó 
olajforrásainak jövedelmét. Ne essék félreértés: Mexikó ma megint a csőd szélén áll és 
olajforrásai "elúsztak". Mexikó továbbá nem Magyarország, hanem az U.S.A. közvetlen 
szomszédja, számos amerikai érdekeltséggel. Ezen felül az Egyesült Államokban attól 
félnek, hogy egy mexikói fel nem fogott csőd folyamán a mexikóiak elárasztanák az 
Egyesült Államokat. De mi lesz akkor, ha egyszer nem lesz segítség senki számára 
senkitől, mert nem lesz miből?

Az általános könnyelműség, a gyors meggazdagodás csábító lehetősége sokakat 
kölcsönök felvételére buzdított, reális lehetőségek nélkül, ami a bankokat a legkevésbé 
érdekelte.  Ezek ugyanis hatalmas tőketöbblettel rendelkeznek, amellyel nem tudnak mit 
kezdeni. Így adnak kölcsönt fűnek-fának, csak vigyék. Az eredmény elképesztő. 19993.-
ban a fizetésképtelenség Ausztriában nem kevesebb, mint negyvenmilliárd schillingre 
rúgott. Ezért a katasztrofális csődhalmazért az osztrák Kreditschutzverband  (az Osztrák 
Hitelbiztosító Szövetség) igazgatójának véleménye szerint – amit a 1994-95. év fordulója 
alkalmából fogalmazott meg – a bankok a felelősek a fizetésképtelenség méretei olyan 
hatalmasak, hogy ezeket az erre a célra létrehozott alapítván (a Kreditschutzverband) nem 
képes finanszírozni.

A csődhalmaz növekedésének tendenciája nyilvánvaló: 1995. május végéig a 
folyó évi csődök már harmincötmilliárd schillingre rúgtak. A Konzum szövetkezet 
egyedül huszonkétmilliárd schillinggel növelte a csődhalmazt, a Handels- und 
Gewerbebank "csupán" kétmilliárddal. Az osztrák televízió kommentárja szerint évvégére 
a csődhalmaz elfogja érni az ötvenötmilliárd schillinget.

A csődök növekedésének tendenciájára jellemző, hogy a világ legnagyobb és 
legismertebb biztosítója, a Loyd, 1995. május végén a csőd szélén állt.

Így lesznek a bankok egyre jobban földbirtokok, bérházak, gyárromok, elavult 
gépparkok, használt autók, nehezen értékesíthető vagy egyáltalán eladhatatlan 
árutömegek, öröklakások és a legkülönbözőbb berendezések gondnokai vagy 
tulajdonosai. Ezt a fiaskót megpróbálják a bankok azokon behozni, akik még 
fizetőképesek.

A bankok a profitmaximalizáció alapján nem kímélik a kisbetéteseket sem. Még 
egynéhány évvel ezelőtt a bankszolgáltatások költségmentesek voltak. Amikor már elég 
ügyfelet szereztek, szolgáltatásaikat egyre erősebben és egyre nagyobb mértékben 
"költségtérítéshez" kötötték, ami Ausztriában a liberalizmushoz szokott tömegeket 
megmozgatta. De ha pénzről van szó, a liberalizmus meg a progresszívizmus csak mint 
mellékes dolgok jöhetnek számításba. A bankok liberalizmusa mindenesetre erősebb, 
mint a polgároké. 

Ami az államadóságot illeti, láthattuk Ausztria esetében, hogy milyen kilátástalan 
az államadóságok teljes mértékű visszafizetése, különösen akkor, ha meggondoljuk, 
milyen óriási terheket rónak a kamatfizetések az államháztartásra. Ez elsősorban a kelet-
európai országokat hozza lehetetlen helyzetbe, akkor is, ha ezek adósága a nyugaton 
szokványos államadóságok nagyságrendjét messze nem érik el. Ennek oka abban 
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keresendő, hogy a nyugati gazdaságok teljesítőképessége az egyre növekvő csődhalmazok 
ellenére sem csökkent még annyira, mint az államkapitalizmus által tönkretett 
gazdaságoké. Nyugaton a bruttó belső termelési kibocsátás jóval magasabb, mint Keleten. 
Ennek oka abban is keresendő, hogy a rendszerváltás után – a liberalizmus befolyására –
átmenet nélkül megnyitották a határokat. A korlátlan szabad versenyben védtelenné vált 
gyengébb belföldi gazdaság a külföldi konkurencia szabad zsákmányává vált. 

Sovány tehát a vigasz, hogy az osztrák államadóságok jóval magasabbak, mint a 
magyar államadóságok: a 20milliárd dolláron felüli külső magyar államadóság 
hozzávetőlegesen megfelel ma 230milliárd osztrák schillingnek; a 2000milliárd forintos 
belső adóság körülbelül 170milliárd schillingnek. Magyarország államadósága tehát 
"csupán" összesen 400.000milliárd schilling, az 1500milliárdos osztrák államadósággal 
szemben.

Még egy pozitívnak ítélt adósságcsökkentés sem hozhatja meg az enyhülést és 
fellendülést, mint ahogy ezt Lengyelország példája mutatja: 1991. 92. és 93.-as években 
2milliárd dollár volt az évi kamattörlesztés. Ez 2004 utáni években, az úgynevezett 
adósságcsökkentés ellenére előreláthatólag 3,4milliárd dollárra fog emelkedni. A 
nagytőke nem engedi ki olyan könnyen áldozatait, ha egyszer a kezében tartja őket. 
Magyarországnak is ez a sorsa: Az állami költségvetés egyharmadát a kamatok fizetése 
veszi igénybe. Circulus vitiosus: "A gazdaságpolitika fő célja az adósságszolgálat 
teljesítése, hogy ezáltal megőrizzük hitelképességünket, amire azért van szükség, hogy 
kölcsönöket tudjunk felvenni az adósságszolgálat teljesítésére" – szögezi le Gidai
Erzsébet professzor. (238), aztán hozzáteszi: Ha ennek ellenére sikerülne is egyes 
országoknak a fizetési mérleg javítása, "beleütköznek a következő korlátba, ami igaz egy 
vagy néhány országra, az nem biztos, hogy igaz az országok összességére is...Amennyivel 
az egyik országcsoport többet exportál, a másiknak ugyanannyival többet kell 
importálnia..." Az Egyesül Államok importtöbbletével a japán és német export áll 
szemben. A többi ország ügyel az egyensúlyra. "Így, bár egy-egy ország néhány 
milliárdos aktívumát mindég lehet realizálni, az eladósodott országok összességének évi 
százmilliárdra rugó kamatkötelezettsége egyszerűen nem realizálható." (239) Ezért az 
adóságot minél előbb "rendezni" kell. "Amennyiben erre továbbra sem kerül sor, úgy 
lehetetlenné válik a gazdasági és szociális bajok felszámolása."  – állapítja meg helyesen 
Gidai professzor. (240) 

Kétségtelen, hogy egy radikális adósságrendezéssel óvatosan kell bánni, mert 
hiszen egy egyetlen fizetés megtagadási kísérlet Magyarország esetében a gazdaság 
további lebénításához vezethet, például úgy, hogy további hitelek befagyasztásával 
lehetetlenné válna az ország nyersanyag és kőolaj ellátása. Egy radikális 
adósságrendezésből adódó további megszorítások, amennyiben Nyugat nem akar vagy 
nem tud segítni, belső konfliktusok növeléséhez is vezethet, különösen egy olyan 
országban, ahol az egyszerű emberek generációk során mást se hallottak, minthogy 
tartsatok ki, majd ekkor, majd akkor, jobb lesz. Nem csoda a nosztalgia Kádár
"gulyáskommunizmusa" után, mert az akkori, a kölcsönökből finanszírozott viszonylagos 
jólét még élénken él az emberek emlékezetében.

Egy erőteljesebben forszírozott adósságrendezésnek ugyan megvannak a 
veszélyei, de a kizsigerelést hagyni sem egyéb, mint időben elodázott önmegsemmisítés, 
egy általános erkölcsi romlás talaján. Meggyőződésem, hogy a mai adósságtörlesztési 
szisztémával – a kamatfizetési kötelezettségeken keresztül állandósult tőke kivonással –
Magyarország sem lesz képes adóságait, emberöltőkben gondolkodva, visszafizetni. 
Lehet, hogy idővel a kamatokat talán kevesebb nehézséggel tudjuk fizetni és még talán 
csekély tökvisszafizetés sem kizárt, de adóság visszafizetés aligha. Utalok itt az osztrák 
egy főre eső adóságra és az ezzel kapcsolatban tett megállapításokra, amelyek 
lényegében Magyarországra is érvényesek. Ezért valamit tenni kell, okosan és óvatosan –
a legokosabban, ha erre egyáltalán hajlandóság mutatkozik, másokkal összefogva –, végső 
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esetben a lakóság támogatására talán reménytelenül számítva radikálisan is.
Meggondolandó még, hogy mennél több kisbetétes áll végső soron egy 

államkölcsön mögött, annál nehezebb egy adóság akármilyen jellegű rendezése, ha nincs 
olyan segítő, aki átvállalná a kamatfizetési kötelezettségeket. Vagy: Az emberiségnek és 
politikusainak be kellene látni, hogy a Kelet és Nyugat, Észak és Dél, a kölcsönadó tőke 
uralma és a kölcsönvevő kiszolgáltatottsága közötti ellentétek – ha egy átfogó békés 
rendezésre időben nem kerül sor – egy világégéshez hasonló tragédia sorozathoz 
vezethet, amelyek súlya mellett minden eddigi katasztrófa jelentősége eltörpül. A 
kulturális dekadencia ijesztő mértékű térhódítása az agresszió és egoizmus 
kiterebélyesedésének kíséretében gyorsítja az ebbe az irányba haladó folyamatot. Ha nem 
sikerülne ezt időben lefékezni, az emberiségnek megint nulláról kellene elindulni, egy új 
úton, mert sem a korlátlan szabad verseny, sem a diktatúra nem bizonyultak járható 
útnak. 

A mai szociokulturális valóság alapja a szemfényvesztés, a pénz- birtoklás-
könnyelműség- felelőtlenség- és a hatalomvágy fetisizmusa, amelybe egy gyermek 
beleszületik és amihez alkalmazkodik anélkül, hogy elgondolkodna rajta. A lelkiismeret, 
a felettes én, az én vezérfonala, csakis a szociokulturális valóság lehet. 

7.6. GAZDASÁG, NEVELÉS, KULTÚRA

Térjünk vissza "A rövidtávú gondolkodás és technikai fetisizmus" című fejezetben 
tárgyalt Soros-riportra, ami további fejtegetéseink szempontjából érdekes. Nem lehet 
szemelöl téveszteni, hogy Soros félreérthetetlenül a nyitott, értsd, a nyugati társadalmak 
morális krízisről beszélt. Köztudott, hogy a kultúra alkotó elemei, a viselkedési minták, a 
szociális szerepek és az intézmények informális alapjai az illemek, a társadalmi szokások 
és a morál. A legérzékenyebben a morál jellemez egy kultúrát, mert erre, ennek 
megsértésére reagálnak az emberek a legérzékenyebben, ha még reagálnak. A morál 
krízise tehát a kultúra krízisét jelenti, a nem reagálás, a közömbösség ugyanazt, amelyben 
egyben benne foglaltatik a gazdaság és pedagógia krízise is.

7.6.1. Az Európai Unió 

Az európai országok egymáshoz való közeledése egy igen pozitív fejlődést jelent, hiszen 
a határok jelentőségének leépítése a kisebbségi kérdések megoldásához vezet és a 
háborús veszélyt az egyesült Európában kizárja. A baj a hozzáállásban van:

– először is abban, hogy ez a folyamat – mint az osztrák példa mutatja – megint 
választási cukorkaként nyilvánvalóan a gazdasági növekedés ideológiájára épül fel. Arról 
különben az említett ausztriai plakát szövegében nem esik szó, hogy az Európához való 
csatlakozás Ausztriában az élelmiszer iparban negyvenezer munkahely elvesztéséhez fog 
vezetni – legalábbis az Osztrák Liberális Párt gazdasági szakértőinek véleménye szerint;

– másodszor abban, hogy "a nemzetközi intézmények, amelyekre szükség van, 
nem működnek jól, mert azok mind a saját állami érdekékeiket reprezentálják és nem a 
közös érdekeket." – állapítja meg Soros (241);

– harmadszor abban, hogy olyan államok uniójáról van szó, amelyeknek kultúrája 
hasonlóan dekadens, ezért egymáshoz való közeledésük a dekadens tendenciákat 
hatványozhatja, ha nem lépnek fel idejében energikusan együttesen ellene. Soros az 
említett riportban ezt a tendenciát úgy fejezi ki, hogy az Unióban resztvevő államok 
hibáinak fölnagyításáról beszél a bürokráciával kapcsolatban;

– negyedszer abban, hogy az Európához csatlakozó országoknak az Unióban 
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nyilvánvaló dekadenciát és szabadosságot formálisan is magukénak kell vallani, azaz 
vállalniuk kell a nyugati jogrendszerhez való közeledést;

– ötödször abban, hogy az Unió nyilvánvalóan nem volt képes a munkanélküliség 
problémáját megoldani és semmi jel nincs, hogy meg fogja tudni oldani. Ellenkezőleg: a 
munkanélküliség problémája Demoklesz kardjaként lebeg Nyugat-Európa fölött.

A munkanélküliség a társadalom kardinális problémája, mert egyrészt szorosan 
összefügg a gazdasággal, a gazdasági etikával, az etikával mint olyan, másrészt pedig a 
technika rohamos fejlődése szakadatlanul serkenti a termelést, úgy minőségileg mint 
mennyiségileg, de ugyanakkor munkaerőt szabadit fel, amit nyilvánvalóan John Fourastie
által jó előre felvázolt rohamosan fejlődő szolgáltatási szektor sem képes foglalkozatni. 
(242)

Növekvő termelést és növekvő kínálatot csak növekvő kereslettel lehet 
ellensúlyozni. A munkanélküli segélyekből aligha lehet a kínálatnak megfelelő keresletet 
biztosítani, így nem csak a munkanélküliségnek, hanem a piacszerzésnek a jelentősége is 
óriásivá terebélyesedett.

"Piacért piacot!" - Ez Gönz Árpád reális politikai és gazdasági követelése 
nyugattal szemben. 

Ha a trend marad, akkor a nyugati piacgazdaság totális csődje csak idő kérdése. Ez 
akkor fog bekövetkezni, ha a technika fejlődése során az egyre növekvő termelés és 
munkanélküliség a piaci mechanizmusokat hatástalanná teszi, azaz a kínálat messze felül 
fogja szárnyalni a keresletet. Érdemes megismételni: A gazdasági növekedés 
ideológiájának kényszerhatására a termelésnek állandóan növekedni kell, viszont a 
munkanélküliek rohamos növekedése a vásárlóerőt csökkenti, így csak idő kérdése, hogy 
az általános csőd, a kínálat és a kereslet durva díszharmóniája nyilvánvalóvá váljék. "Egy 
szép napon átlépjük a mágikus 50 százalékos határt, miáltal a lakosok többsége szó /de 
nem szándéka/ szerint ingyenélővé válik. Bekövetkezik az, ami a császárkori Rómában a 
dolgok mindennapos rendje volt, hogy tudniillik, 'az istenadta nép' lebzseléssel és sűrűn 
ismétlődő vezérválasztásokkal tölti jobb sorsra érdemes idejét. Az úgynevezett 
demokrácia csak cifra lótakaró lesz a demagógusok által mozgatott, csürhévé züllött 
társadalomban." – állapítja meg Magyari Beck. (243)

A munkanélküliség pedagógiai vonatkozása az, hogy tétlenséget, unalmat szül, a 
kreativitás gyakorlásának lehetőségét elveszi, és hogy egy formálisan gazdálkodó 
egységbe való beágyazottság megszűnésén keresztül a szociális érzelmi védettség érzete 
megsérül. Ez az állapot hozza magával az unalomról és elbizonytalanodásról való 
figyelemelterelés szükségérzetét, ami aztán a kriminalitásnak, kábítószerezésnek, 
pornografikus élményszerzéseknek, agressziónak, fajgyűlöletnek, a legkülönbözőbb 
izmusoknak, szektáknak, értelmetlen feltűnési viszketegségnek, egyszóval a kultúra 
dekadens fejlődésének kedvez.

A tragédia az, hogy a technikai fejlődésre való tekintettel, az automatizáció felé 
haladó piacgazdaság mechanizmusainak tiszteletben tartása mellett, a munkanélküliséget 
nem lehet felszámolni. Minden ezzel ellenkező nyilatkozat egy jó szándékú álom, amiből 
fel kell ébredni. Minél előbb annál jobb.

Beszteri Béla kiváló tanulmányában „Merre tart a világ az államszocializmus 
összeomlása után?” leszögezi: "Minthogy a világ szerves egész, a szovjet világbirodalom 
szétesése nem hozta el a Nyugaton a győzelem biztos tudatában elképzelt örömteli jövőt a 
nyugati féltekén sem." Ugyanis " a gazdaság egésze, a termelési mód jutott válságba.
Ennek a válságnak egyik legjellegzetesebb megnyilvánulása, hogy egy hatalmas 
munkanélküli tömeget hozott létre. A munkanélküliek reménytelenül magas száma 
eltérően a klasszikus kapitalizmustól nem elsősorban a fogyasztás visszaesése 
következtében előállt átmeneti termelés kiesés következménye, hanem az új típusú 
termelési mód, a tömeges automatizáció és a termelési szerkezet átalakítása miatt ment 
végbe. Félő, hogy az egész fejlett és iparilag fejlődő társadalmakban jelentős részük soha 
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sem lesz képes ismét állandó munkát találni... A szovjet birodalom bukása tehát nem a 
Nyugat diadala volt, hanem a modern ipari tömegtársadalmak globális válságának 
kezdete, a technológia diktálta világrend egyensúlyvesztése, amire rövidesen még 
súlyosabb és kevésbé békés földcsuszamlások követnek." (244)

A leirt gazdasági aspektusok és ezek pedagógiai vonatkozásai felteszik ismételten 
és nyomatékosan a kérdést, hogy érdemes-e  Nyugat liberális társadalom és 
gazdaságpolitikáját kritikátlanul átvenni – ha csak nem kényszer a motiváció.  Ha az, 
akkor ezt ki kell mondani, és nem úgy tenni, mintha a piacgazdaságra való áttérés a 
társadalmi és egyéni boldogulás csodareceptje lenne. 

Mert nem az.
Nyugtalanító jelek erősítik meg a feltevést, hogy nyugati bankok a privatizáció 

előrehaladásától teszik függővé további kölcsönök folyósítását. 
Felmerül továbbá a kérdés, hogy lehet-e ilyen körülmények között még egyáltalán 

nevelni? Kiváló nevelőkre, kiváló személyiségekre az elkövetkezendő időkben 
erőteljesebben szükség lesz, mint valaha.

7.6.2. A kapóra jött rendszerváltás

Nyugat-Európában a munkanélküliség a húszmillió felé halad. Ezért Nyugatnak a 
rendszerváltás kapóra jött, mert a szabad verseny nevében, amelyet az Európa felé való 
nyitással indokolnak, az ország kiárusításához vezetett. Nyugat elárasztja az országot 
saját termékfeleslegével és legalább is stabilizálni tudja a saját munkanélküliségét. Ezzel 
az antagonisztikus szabadelvűség csődjét egyenlőre időben kitolja. Ez a folyamat addig 
tartható fenn, amíg Magyarország és a volt népidemokratikus országok lakósága az 
importált az árutömegeket fel tudja vásárolni. Ahogyan a munkanélküliség ezekben az 
országokban is kardinális problémává válik, úgy közelítjük meg mindég jobban és jobban 
a belföldi piac a telítettségi határát.

A telitettség határa felé való közeledés az elcsürhésedéssel, a kriminalitás 
hatévenkénti megduplázásával, a kábítószerezés további elterjedésével, a 
homoszexualitás kulturális értékké való felemelésével, a pornográfiával, a mindenáron 
imponálni akarás és feltűnési viszketegség sikeres térhódításával jár együtt. Nem kell 
hozzá különös fantázia ennek a folyamatnak a pedagógiára gyakorolt hatását és a 
pedagógusokra háruló óriási megterhelések mértékét elképzelni.

7.6.3. A dekadens kultúra

Nyilvánvaló, hogy a polgári politikusok körében is világos, hogy Nyugat nem lehet 
példakép, máskülönben Boross Péter nem nyilatkozhatott volna a televízióban 1994. 
február 28.-án folytatott kerekasztal-beszélgetés alkalmával úgy, hogy "Tőlünk nyugatra 
minden hat-nyolc évben megduplázódik a kriminalitás." Kívánatos lenne ennek a 
megállapításnak a következményeit a nemzet jövője szempontjából a politikában a 
legkonzekvensebben figyelembe venni. Ha a nagytőke befolyása ezt még lehetővé teszi. 
Ha nem, akkor ezt ki kell nyilvánítani, hogy a történelem – ha lesz ilyen – ne ítélkezzen 
felettünk.

Boross Péter nyilatkozata mindenesetre meglepő. Lehetséges lenne, hogy a 
Franciaországban élő neves Kray Istvánnak nem volt igaza, amikor könyvét 
"Rendszerváltás bekötött szemmel" megjelentette? Lehetséges, hogy a rendszerváltás nem 
is zajlott le olyan bekötött szemmel, mint mi, akik évtizedeket, életünk javát, nyugaton 
töltöttük, ezt látjuk? 
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Mit látunk még? Azt, hogy nyugaton a kulturális dekadencia az élet minden 
területén érezhető. Például egy fehér vászon jobb felső sarkában egy piros ponttal 
művészi alkotásnak deklarálni, nyilvánvalóan egy a társadalmat karakterizáló dekadencia. 
Senki nem meri a dekadens zagyvaságot annak nevezni, ami, mert attól tart, hogy 
műveletlennek tartják. (245) Az ilyen és hasonló jelenségek mögött természetesen a 
társadalmat karakterizáló konszenzus áll. Magyari Beck ezt a kulturális ürességet így írja 
le: "Pszichológiailag a művészet fejlődése... a legszabatosabban talán a műélvezet 
projektív mechanizmusainak egyre nagyobb felszabadításával írható le. A képvászon, a 
szobor, a vers, a regényfigurái szétmállanak, gondolati szerkezetük széthullik, eseményük 
logikája elenyészik stb., s az addig passzívnak tekintett néző vagy olvasó kell, hogy 
megteremtse a felkínált részanyagokból a művet. E folyamat végpontján a keretbe foglalt 
üres, fehér vászon áll, s várja azt a filmet, amelyet a néző képzelete fog pergetni rajta...a 
mai művészettől a műélvező nem kap más egyebet, mint tükörképét. S ha ez a műélvező 
nem dolgozta ki pozitív hiteit valamilyen más forrásból, akkor tükörképéből önnön 
sátánista üressége fog visszameredni rá." (246) 

Hasonló vonatkozik a kaotikus elektronikus-muzsikára, amely a "művészetet" a 
véletlenre bízott disszonánsokra bízza. Minél butább és feltűnőbb valami, annál 
értékesebbnek ítéltetik. Egy magát művésznek nevező  egyén ma elképzelhetetlen 
anélkül, hogy arrogáns, gondozatlan és érthetetlen túlzásokkal telített megjelenésével ne 
próbálná meg a figyelmet magára vonni. Ez volt megfigyeléseim szerint az első, amit 
Kelet-Európa Nyugat "áldásaiból" legelőször megtanult. A butaság számára nincs 
vasfüggöny. Ez terjed, mint a vírusok.

A dekadencia a sportban is jól látható. A legújabb divat nyugaton, hogy unatkozó 
vagyonosabbak lábra kötött elasztikus kötél biztosításával viaduktokról a mélybe 
ugranak, hogy ezzel – nem is tudom mit – bizonyítsanak. Talán azt, hogy ők mennyire az 
átlag fölött állnak – öntelt butaság tekintetében. Legalább is, televíziós nyilatkozataikból 
valami különleges dekadens beképzeltség és imponálni akarás érződik ki. Hasonló a 
helyzet azoknál, akik gumikötelek segítségével pillanatok alatt 60-100 méter magasba 
"lövetik" magukat. 

Az osztrák televízió 1994. március 19.-én 2óra 50perces kezdettel sugározta a Zeit 
am Spieß című adását. Ebben többek között arról volt szó, hogy az osztrák labdarugók 
sikereket értek el, amelyek különösen egy játékosnak köszönhetők. Az újságok azt írták, 
hogy Ausztria – az egész ország! – "lieg vor den Füßen des Spielers", ami nem jelent 
kevesebbet, mint hogy "Ausztria leborul a játékos nagysága előtt." Ez már a 
műsorvezetőnek is sok volt a jóból, ezért hozzáfűzte, hogy "Mit lehet itt tenni? Manapság 
többet ér egy labdarugó, mint tíz tudós együttesen!" Természetes, hogy ilyen jelegű 
dekadenciák sem hagyták a nevelést érintetlenül. Ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy a 
liberális progresszívizmus a Nyugat gazdasága mellett ennek nevelési szisztémáját is a 
csőd szélére sodorta. 

A nyugati kultúra – de inkább a "civilizált" kultúra – félreérthetetlenül rámutat a 
Római pápa 1994. február 11-én világszerte közzétett tiltakozása a Straßburgi Európa-
parlament ellen, amely úgy látszik – vicc nélkül – a liberalizmust olyannyira magáévá 
tette, hogy a "homoszexuális házasságok" törvényességének megtárgyalását napirendre 
tűzte. Ezt a kérdést közelebbről meg kell nézni.

Kétségtelen, hogy homoszexuálisok közötti tartós kapcsolatoknak megvannak a 
jogi, különösen a vagyonjogi problémái, ha a kapcsolat megszűnik. Ezzel a jogi 
problémával, hogy úgy mondjam kötelesek is a törvényhozó testületek foglalkozni és 
megfelelő jogszabályokat alkotni. Ezekeknek semmi esetre sem szabadna azt a látszatot 
ébreszteni, hogy itt egy normális, a kulturális értékeknek is megfelelő kapcsolatok 
legalizálásáról van szó. Elég lenne a jóból, ha a jogszabályok specifikusan a vagyonjogi 
rendezést szolgálná. 

A plurális nyitott társadalom a tolerancia jegyében nagyon sokszínű 
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szubkultúrának ad érvényesülési lehetőséget. Ha valaki a homoszexualitásban leli örömét, 
ám legyen, de az már dekadens, ha a társadalom úgy érzi, köteles az ezzel kapcsolatos 
viselkedési mintákat és szerepeket intézményesíteni és ezzel a homoszexualitást a kultúra 
szerves részévé tenni. Az ezzel járó pedagógiai tévfejlődések hordereje kézenfekvő. Íme a 
magyar változat: "Már nagyon régen csinálják velem ezt a fiuk. Valamikor barátok 
voltunk, de mióta Csiróka haza jött a börtönből, mind megbolondultak. Sokszor kellett 
szopnom őket, és olyan is volt, hogy fenekemet megfarkalták, pedig az nekem nagyon 
fájt. De hiába mondtam nekik, nem érdekelte őket, inkább mindég jól elvertek." (247)

A kultúra szétzilálása egy általános jelenség. Itt van például az body building 
világbajnok Schwarzenegger esete. Az osztrák származású filmcsillag különösen az 
amerikaiak ideálja. Schwarzenegger a lehető legprimitívebb filmekben az együgyűnél 
együgyűbb főszerepeket játssza. Ez nem volt akadálya annak, hogy Schwarzenegger-tí az 
amerikai elnöktől kezdve Steierország elnökéig nagyon sok politikus fogadja. 
Természetesen a barátságos kézfogásokat lefényképezték és a sajtóban, televízióban nagy 
felhajtások közepette közzétették. Ezzel remélték saját népszerűségüket növelni. Ha 
szavazatok szerzéséről, hatalomról és pénzről van szó, akkor a primitívség és az 
együgyűség is szalonképessé válik. Hogy magas rangú politikusok gesztusát egy 
primitívséget, együgyűséget, brutalitást megtestesítő személlyel szemben, különösen a 
fiatalok, szükségszerűen a primitívség, együgyűség és brutalitás felértékelésével 
asszociálják, arra vagy nem gondolt senki, vagy nem akartak rá gondolni.  

A nyugati dekadenciát világosan tükrözi az, ami a szolid délutáni "ötórai teák" 
táncos szórakozásaiból lett. Ezzel részletesen foglalkozott az osztrák televízió 1994. 
április 8.-i adásában, amit 23 órai kezdettel sugároztak. Az első lépés az ötórai teáktól 
elvezető úton a diszkotékák intézményesítése volt. Ezek gomba módra szaporodtak, a 
zenebona ezekben egyre hangosabb és egyre agresszívabb lett. A "változatosság" kedvéért 
bevezették a helyi szépségek részvételével a bikinis szépségversenyek megrendezését. Ezt 
nem az erotika elitéléseként hozzuk fel. Az erotika a kultúra szerves része. (248) A 
bikinis szépségversenyek azonban csak közjátékok voltak. Ebből striptizek lettek. Erre 
épült fel az attrakciók sora: a publikumból erre vállalkozó "hölgyek" profi-szépfiukat 
vetkőztettek; a következőkben extrém kövér nőket vetkőztetett publikum. Ovációban 
részesülnek azok a merész férfiak, akik arra is vállalkoznak, hogy fejüket az óriási keblek 
közé szorítsák és Dulcineájukkal összeforrva egy-két táncfordulóra is vállalkoznak. Az 
osztrák televízió által kisugárzott szemléltetésben három budapesti kövérség vitte el a 
pálmát.

Az ember azt gondolná, hogy ezt a dekadenciát már nem lehet tovább fokozni, 
amikor is a televízió képernyőin megjelenik a diszkók még szenzációsabb attrakciója, 
amelyben fiatal lányokból alakított két csoport egy iszapos sárral telitett kb. 20 cm. magas 
medencében egymás ellen küzd. A cél egymás iszapos sárba mártása és ruhadarabjaik 
letépdesése. (Különösen figyelemre méltó az iszapba, a sárba mártás, mélylélektani 
asszociációja) A fiatal szépségek pankrációs attrakcióját követte a különösen testes nők 
iszapos-sáros küzdelme. 

A sörivó világbajnokságot fölváltotta gumióvszerek felfújásának bajnoksága. Ha 
ezek a jelenségek nem a dekadencia magas fokáról tanúskodnak, akkor miről? Tény, hogy 
mindezeket a jelenségeket ma már természetesnek tekintik, azaz ezek a kultúra szerves 
részeivé váltak. A kérdés az, mit lehet a pedagógiától egyáltalán elvárni, ha a 
szocializáció egy ilyen dekadens társadalmi környezetben megy végbe, arról nem is 
szólva, hogy maguk a nevelők is, az idősebb generáció kihalásával párhuzamosan, 
észrevétlenül alkalmazkodtak a divatossá vált viselkedési módokhoz.

Egy piacgazdaságban kiárusítják a tipikus emberi értékeket és tulajdonságokat. 
Mindaz, ami profitot hoz, legális, ha a törvény kimondottan nem tiltja. Az meg sokat nem 
tilt. Így áruvá válik a gyermek ártatlansága, a férfiasság, a nőiesség, a szexualitás, az 
anyai vonzalom, a szülői szeretet és gondoskodási készség úgy, hogy ezeket a tipikus 
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emberi érzelmeket és értékeket reklámozás céljaira használják fel. Aki gyermekének jót 
akar, az ezt és azt vesz, aki szép akar lenni, annak be kell menni a drogériába, és ott 
megkaphatja azt. Aki ezt vagy azt a borotvavizet használja, annak nagy sikere lesz a 
másik nemnél, aki ezt vagy azt az ásványvizet issza, annak nagyobb lesz a szexuális 
potenciája, stb. Természetesen ezek az állítások nyilvánvaló ámítások, becsapások és 
manipulációk, amelyek a szabadosság általános akceptálása nélkül nem lennének 
hatásosak. Hogy hatásosak, mutatja, hogy a szabadosság a kultúra szerves részévé vált. 
A nevelés feladata a szocializáció, azaz a kultúra átadása a jövő nemzedéknek. A kérdés, 
milyen lesz a jövő nemzedéke, ha ilyen kultúrát kondicionál? Hát olyan, mint amilyen 
azok az egyetemi hallgatók, akik az egyik egyetem felvonókabinjainak tetejéről a belső 
burkoló tapétát letépdesték és a csupasz tetőt rendszeresen rágógumi köpetékeikkel 
"díszítik".

A progresszívnek nevezett liberalizmusnak sok olyan jelensége van, amit egy 
behatárolt analízisben nem lehet maradéktalanul felsorolni. De azért érdemes még 
egyszer felhívni a  figyelmet arra, hogy a homoszexualitás az említett szabadosság nélkül 
nem tehetett volna szert egy máris "félhivatalos" elismerésre.

Egy másik példa az élet egy másik területéről mutatja, hogy a társadalom tagjai 
mennyire megtanulták a szabadosságból eredő, szinte becsapásnak számító manipulációk 
akceptálását. Senkinek nem jut eszébe reklamálni, ha egy árut vesz, amelynek az ára 
9.999,99 pénzegység. Hogy ez az áru valóban 10.000, – be kerül, ez nem igen lesz 
tudatos, s ha mégis, nem tartjuk érdemesnek foglalkozni vele. Mi már jó polgárok 
vagyunk, hiszen a szocializációt eredményesen magunk mögött hagytuk. És ez történik a 
felnövekvő nemzedékkel is, bizonyosan még negatívabban, ha nem leszünk előrelátóak a 
nevelésben, s ha azt gondoljuk, hogy minden jó, ami nyugatról jön. 

Nem minden arany, ami fénylik.
A nyugati szellem nem kedvez egy mély, meggyőződéses vallásosság 

kialakulásának sem. (249) A rendszerváltás előtt Magyarországon az egyház sokak 
szemében az egyetlen alternatíva volt a humanitás, egyenesség, nyíltság és jóindulat 
gyakorlása, vagy legalábbis  demonstrációja szempontjából. Nyugaton a vallásosság 
többnyire külsőségekből áll. Semmi sem olyan szent ebben a világban, mint a pofit, a 
hatalom, a "demokrácia", a jólét, az anyagi javak, a kényelem és az élvezetek halmozása.

"Die Steirische Wochenpost", az Osztrák Néppárt félhivatalos lapja az 1995. 
január 5.- i számának címlapján nagybetűs föcimként hozza a megállapítást, hogy "A 
fiatalságot aligha érdekli a szabadidősport: a fiatalság inkább horrorfilmeket néz!" Ezeket 
nem is kell kikölcsönözni, mert a televízió – különösen a privát-televíziók, amelyeknek 
profitorientált célja, hogy hirdetésekkel minél nagyobb tömegeket érjenek el, különleges 
odaadással követik a tömegigényt. Akárhová nézünk, meg kell hogy akadjon a szemünk a 
dekadencián, a gazdaság és a nevelés összefonódásán. Még az egykor Európa 
legszínvonalasabb bécsi színháza, az Akademie Theater is beállt a nyugati 
kultúrarombolók sorába, mégpedig állami támogatással, azaz állami szubvenció 
segítségével. 1994. november 6.-án közvetítette onnan az Osztrák Televízió az egyes 
programon Elfriede Jelinek színdarabját Raststätte oder sie machen alle címmel, amit a 
neves, Németországból importált Claus Peimann rendezett. A darab rövid tartalma: Egy 
autósztráda melletti koszos-kopott vendéglőben megszáll két házaspár. A két asszony –
barátnők – egy közösen feladott hirdetés alapján várnak az illemhelyen letolt 
alsónadrágban a WC-én ülve két idegen férfire – különleges élvezetek céljából – mint 
ahogy ezt a "Neue Zeit" november 8-i kommentárjában a 29.-ik oldalon kihangsúlyozta. 
Az izgalom és az élvezett növelését a "hölgyek" azzal kívánták növelni, hogy 
megállapodtak, az ismeretlen "lovagok" állatnak öltözve fognak megjelenni. A mit sem 
sejtő férjeknek egy jól informált pincér elárulja, amit tud, és ajánlja nekik, álcázzák 
magukat állatnak és jelenjenek meg a helyszínen az idegenek helyett. Jó buli lehet 
belőle... Egy cseppet sem botránkozó férjek megfogadják a tanácsot és teszik a tőlük 
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telhetőt. A színpadon egymás mellett felállított WC-kabinok a legkeményebb 
pornójelenetek színhelyévé váltak. 

Maga a történet primitívsége, a történés színhelye és morális eltompultsága ok 
lehetett volna egy forradalomra, ami az embereket tiltakozóan az utcára viszi. Ezért ma 
már nyugaton senki sem megy az utcára, de akkor igen, ha mondjuk a kedvenc 
labdarúgócsapat egy meccset elveszített.

Az obszcén és primitív párbeszédeket az a jelenet tetézte be, amikor is egy 
asztalra szórt erdei gyümölcshalmot férfiak levizeltek és az asztalt körülvevők, mint az 
álatok a levizelt gyümölcsöt felhabzsolták. Hogy speciel ebben a jelenetben mennyi volt a 
trükk és mennyi a valóság, azt nem lehet tudni. Azonban a cselekmény magáért beszél.

A darab "nevelő hatásáról" nem érdemes szót veszíteni. Annál említésre méltóbb, 
hogy a darabot a televízió egy favoritozott időpontban, este 21 órakor sugározta, amikor 
is fiatalok nagy élvezettel szokták az eléjük tálalt televíziós adásokat habzsolni.

A nyugati kultúra dekadenciáját sorozatban lehetne bemutatni az Osztrák és a 
nemzetközi televíziós adások alapján is. Még egy film erejéig maradjunk ennél a témánál. 

1995. január 2.-án 22óra 50perces kezdettel sugározta ki az ORF-1es csatorna a 
"Das lange Elend" című, komédiának nevezett, Jeff Goldblum, Emma Thompson, Rowan 
Atkinson közreműködésével, Mel Smith rendezésében 1989.-ben forgatott filmet. Egy 
jelenet elárul minden lényegeset ennek a filmnek a színvonaláról és egyben az európai 
kultúra dekadenciájáról – már ami elemzésünk szempontjából lényeges. Elárulja  a 
tradicionális értékek lerombolását, a feltűnési viszketegsége, a határtalan szabadosság 
burjánzását, a másság kigúnyolását, az intoleranciát, ami ellen, ha a saját érdekek úgy 
kívánják, nagyon is hangosan üvölteni lehet. Elárulja a profithajhászás mindenáron elv 
érvényesülését is, és mindezt lehetőleg a legprimitívebb eszközökkel: Egy óriási feszület 
előtt, keresztre feszített, tövissel megkoronázott és sebeiből vérző Krisztus előtt ropták 
vad táncukat apácáknak beöltözött figurák, akiknek csak a fejük és a felsőtestük volt 
apácamódra öltöztetve, az alsótestüket szorosan fekvő fehér alsónemű fedte.

Nem követhető, hogy mit gondolhattak, és mit érezhettek azok az emberek, akik 
ezt a filmet komédiának nevezték. Hogy itt nem véletlenről van szó, érzékeltesse a 
következő.

1993. húsvétja előtti nagyhéten az osztrák televízió Tohuwabohu címmel 
szórakoztató műsort adott, amelynek vitathatatlanul a világ egyik legtehetségesebb 
színésze, Fritz Muliar volt a sztárja. Ezért érthetetlen, hogy ez az ember a következő 
szórakoztatónak nevezett jelenet főszerepét elvállalta: Egy személygépkocsi száguld egy 
zöldövezet körül. Az első ülésen a vezető mellett Fritz Muliar egy demizsonnal az ölében, 
a hátsó ülésen egy töviskoronával megkoszorúzott véres, félmeztelen Krisztus. Egy 
együgyűnek beállított rendőr hiába próbálkozik a személygépkocsit megállítani, mig 
végül is egynéhány kör után megállnak a tivornyázók, hogy a rendőrből gúnyt űzzenek –
de nem csak a rendőrből. Fritz Muliar lehajtja az ablakot, a rendőr szeme megakad a 
demizsonon. Muliar azt állítja, hogy víz van benne, s hogy ezt bizonyítsa, odanyújtja a 
rendőrnek, hogy húzzon belőle egyet, mire az ezt meg is teszi. A rendőr megbotránkozva 
felkiált: "Te jó ég, hiszen ez a legfinomabb rizling!" Erre Muliar hátra néz a töviskoronás, 
vérző, félmeztelen Krisztusra és megfedi: "Hát mond, mit csináltál már megint!?"     

Ide, idáig fajult az európai kultúra, amelynek dekadenciáját csak a vak nem látja, 
vagy az aki ideológiai fanatizmusból vagy Isten tudja milyen nyugatimádatból kifolyólag 
nem akarja látni.

A felnövekvő nemzedék ezt a dekadenciát nem láthatja, nem ismerheti fel, nem  
érzékelheti, mert a dekadencia számára már természetes és "bulis". Neki már ez a 
kultúra. (250) Hogy ez mennyire így van, kivallóan érzékelteti 1994. október 12. én 
kisugárzott Esti Híradó: Egy fiatalember szándékosan elhomályosított arccal nyilatkozott 
a televízióban és elmondta, hogy kegyetlenül összeverték és megfenyegették, hogy 
kivágják a nyelvét. Hogy a sértet fél ebben az esetben magyar volt és nem cigány, az nem 
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mond semmi különöset, mert a sértett fél éppenúgy cigány is lehetett volna és az alábbi 
nyilatkozatot éppenúgy egy nem cigány is tehette volna.

Az egyik gyanúsított fiatal cigány először tagadta, hogy valami köze is lenne a 
brutalitáshoz, aztán még is csak úgy nyilatkozott, hogy az összevert fiatalember magyar, ő 
pedig roma, ezért akár meg is ölhetik egymást. Ez csak természetes, "ezt szabad". Aztán 
hozzá tette, hogy "ennyi az egész".

Valóban, ennyi az egész.

7.6.4. Hol vannak az ideálok? 

A felnövekvő nemzedéktől nem csak hogy elvették a felnőttek tiszteletét, nem csak hogy 
aláásták az autoritás minden formáját, hanem a politikai a botrányokkal elveszik tőle a 
"lehetőséget", hogy magát pozitív ideálokkal azonosíthassa. A rossz példa ragadós.
Legismertebbek az amerikai lehallgatási és fegyverkezési botrányok; a közelmúltban az 
egész olasz baloldali kormány korrupciós botránya és Ausztriában a szociáldemokrata 
élvonalbeli politikusok bírósági elítélése. (Sinovatz, Gratz, Blecha, Androsch, Lukona-
Norikum- és Waldheimperek.)

Hol vannak az ideálok?

7.6.5. Nyugat nem csak dekadens 

Az említett politikai perek és ezek következményei, a kormányok leváltása, a miniszterek 
bíróság elé állítása ugyanakkor a nyugati demokrácia fölényére mutat minden nemű 
diktatúrával szemben. Ez az, amit Nyugattól különösen érdemes átvenni és megtanulni.

Ennek a munkának nem lehet a célja, hogy Nyugatot differenciálás nélkül elítélje. 
Itt sokkal inkább arról van szó, hogy kritikátlanul nem szabad Nyugattól azt átvenni, 
amiről ott már kiderült, hogy a társadalom fejlődése szempontjából káros. Egy egyoldalú 
szemlélet nem használna a felvállalt feladat megoldási kísérletének. Természetes 
azonban, hogy ennek a munkának célkitűzése alapján nem lehet az sem a feladata, hogy 
Nyugatot agyba-főbe dicsérje, hanem ellenkezőleg, hogy annak gyengéire rámutasson.

Hogy Nyugatnak nem csak gyengéi vannak, az világossá válhat már abból is, hogy 
ott a hatalom leváltásának a lehetősége és ezzel az ellenőrzés hatékonysága magas 
színvonalú. 

Nyilvánvaló, hogy a társadalmi fejlődés nem csak negatív irányban haladt. Hiba 
lenne a világot vagy Nyugatot szürkére vagy éppen feketére festeni, éppenúgy, mint egy 
együgyű derűlátás az lenne. Tény, hogy a társadalmi fejlődés sok pozitív vívmányhoz 
vezetett. Ilyenek például a társadalombiztosítási intézmények, az emberekről való 
gondoskodás betegség, öregség és munkanélküliség és graviditás esetében. Ide 
sorolandók az anya és a munkavédelmi törvények, a minimál bér meghatározása és sok 
más. Nem egy különleges dolog tehát, hogy a nyugati törvényhozó testületek 
megkísérelték az iskolai mindennapokat humanizálni és az önkényt korlátozni. Fontos 
tény, hogy ez a humanizálási törekvés – mint láttuk – egy általános humanizálási törekvés 
szerves része és kiterjed olyan területekre is, amelyek ezen innovációs időszak előtt 
elképzelhetetlenek voltak. Így bevonták a humanizálási törekvésekbe a bűnügyi 
büntetések letöltésének humanizálását, és ami abszolút meglepő, a katonai szolgálat 
letöltésének humanizált változatát is. Az utóbbi nem jelent kevesebbet, mint azt a jogot, 
hogy katonai szolgálatra behívott személyek lelkiismeretükre való hivatkozással 
megtagadhatják azt, ha hajlandók munkaerejüket egy bizonyos időre humanitárius célokra 
rendelkezésre bocsátani. Ezt a szabályozás azért becsülendő, mert humanitárius 
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szolgálatok az életet szolgálják és nem a halált, és mert összehasonlíthatatlanul jobb 
annál, mint a nemzet javát, a sorozásokon kiválogatott egészséges férfi nemzedéket és 
ennek pozitív, egészséges genetikai potenciáját ágyútölteléknek használni.

A felsorolt pozitívumok is az úgynevezett liberális progresszív társadalompolitika 
és annak demokratizálási trendjének az eredménye. 

8. LIBERÁLIS PROGRESSZÍV TÁRSADALOMPOLITIKA 
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APJAINKBAN

8.1. A LIBERÁLIS PROGRESSZÍVITÁSSAL SZEMBENI 

FOGÉKONYSÁG            

A fogékonyság a liberális progresszív társadalompolitikával szemben két okra vezethető 
vissza. Az egyik a múlt autokratikus vezetési és nevelési stílusa. A második világháború 
előtt ez a stílus a munkavállalókat és az ifjúságot sok helyütt érzékenyen érintette. 

A testi fenyítések, a tenyeres, a fenekelés, a pofon, az iskolai hétköznapok szerves 
részei voltak. Ezek a módszerek nem alkalmasak egy egészséges lelkületű, kritikusan 
gondolkodó nemzedék felnevelésére mert " ....hiszen a jutalmazás és büntetés 
önmagukban éppen azért nem humanizált hatalomgyakorlási formák, mert az embernél 
alacsonyabb rendű lények esetében is felhasználhatók" (251) Nyilván a kondicionálásra 
vonatkoztatja Magyari Beck ezt a "perdöntő" megállapítását.

A másik ok, az emberi test anyagiságában és az állatvilágból magával hozott 
alapvető örömszerzésre való törekvésben keresendő.

Az emberi test – az anyag tehetetlenségére való tekintettel – kényelemre hajlik. A 
kényelem, a jólét, a legtágabb értelemben, örömet, kellemes érzést okoz. Így az ember –
ha lehetősége van erre – céljait a legkevesebb erőfeszítéssel próbálja elérni. Ez 
megegyezik a gazdaságosság alapelvével és mélyen racionális. Irracionálissá akkor 
válik, ha az ember nem ismeri fel a természeti törvények, a lelkiélet szisztémája és a 
szociálmechanizmusok által szabott határt, amelyek átlépésével az ember maga ellen 
fordul. Ezért szükséges a liberalizálási folyamatot ott befejezni, ahol már ez nem az 
autokratikus károsodások ellen irányul. Ettől kezdve az embert szabadosságával legalább 
olyan mértékben árt magának, mint az autokratikus vezetési és nevelési stílussal. A 
szabadosság társadalmi kihatásai azonban a lényegesen súlyosabbak, mint az 
autokratikusé. A szabadosság a dekadencián keresztül társadalmi anarchiához, a 
társadalom szétzilálásához vezet. 

8.2. DEMOKRCIABACILLUS A PSZICHOLÓGIA LEPLE ALATT

Az eddig elmondottakból világosan kitűnik, hogy szükség volt olyan iskolai, nevelési és 
oktatási reformokra, amelyek képesek lettek volna a pedagógiai pályára kevésbé vagy 
egyáltalán nem alkalmas személyek önkényeskedését legalább is korlátozni. 
Mindenesetre célravezetőbb lett volna a pedagógia fejlődését a pedagógus jelöltek 
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szelekciójával kezdeni. Ez a fejlett pszichológiai tesztek korszakában nem egy lehetetlen 
elképzelés, hiszen pilótáknak is rendszeresen alá kell vetni magukat pszichológiai 
teszteknek, pedig egy-egy repülőgép lezuhanása esetében "csak" legfeljebb 
egynéhányszáz ember élete veszélyeztetett. Egy tehetségtelen pedagógus azonban ezrek 
életét teheti tönkre pályafutása alatt. Ezzel a véleménnyel bár nem állok egyedül, de azok 
súlya, hatalma, akik egy ilyen irányú szabályozásban egy rosszul értelmezett 
demokráciára hivatkozva a személyi szabadság megsértését látják, nagyobb, mint azoké, 
akik véleményemet osztják. Jellemző, hogy akik véleményemmel nem értenek egyet, 
azok magukat baloldalinak, nagyon haladónak tartják, és zömmel pszichológusok és –
legalább is Ausztriában – jogászok soraiban találhatók. Ez azonban koránt sem jelenti, 
hogy nem állnának olyan pszichológusok és jogászok rendelkezésre, akik képesek 
lennének a kívánatos teszteket elfogultság nélkül elvégezni és jogilag legalizálni. 
Alexander S. Neill – a tekintélyelv ellenes nevelés atyja –, is pszichológus volt, és pedig 
nem akár milyen. Nem csak a tekintélyellenes pedagógiai teória alapelveinek a 
megfogalmazása, hanem ennek a praxisban való megvalósíthatóságának bizonyítása is 
nevéhez fűződik. Így hát nevetséges lenne itt vagy más vonatkozásban a 
pszichológusokkal szemben általánosítani és minden pszichológust egy kalap alá venni. 
Lehangoló azonban, hogy Neill tanait a liberális progresszív neveléspolitika címszava 
alatt rövidlátó politikai célok elérésére használták és használják, s hogy ebben egy 
pszichotrillernek is beillő társadalmi tragédia színpadán pszichológusok egy része is 
lényeges szerepet vállalt. Hogy ez a praxisban hogyan néz ki, azt had mondja el Magyari 
Beck: "...1984. július 1. és 7. között nemzetközi pszichológiai konferenciára került sor 
Szegeden, amelynek tárgya Carl Rogers terápia módszere volt. A konferencia egyik 
kiscsoport-ülésén a résztvevők számára egy érdekesnek látszó probléma merült fel. 
Éspedig a következő: mit tegyünk, ha valamilyen ebadta gyermek séta közben vízbe akar 
ugrani a folyón átvivő magas hídról? Az ülés résztvevői hosszasan gondolkodtak és 
vitatkoztak a kérdésen. Közülük mindenki el akarta kerülni a gyermek akcióját meggátló 
fizikai fellépést. Végül egy texasi hölgy találta meg a 'legjobb megoldást'. Azt mondta, ő 
még a sétát megelőzően felvilágosítaná a gyermeket arra vonatkozóan, hogy mi is az a 
híd, milyen a víz természete, mi a veszély, stb.. Ezt a 'megoldást' minden résztvevő 
elfogadta, noha itt szó sincs megoldásról, mivel egyikünk sem képes olyan teljességgel 
előre látni még a közeljövőt sem, ami elegendő lenne ahhoz, hogy gyermekünk minden 
abszurd cselekedetének elejét vegyük." (252)

A pszichológusok – tisztelet a kivételnek – hajlamosak a dolgokat túlkomplikálni. 
Az előző fejezetben ismertetett eset nem elszigetelt jelenség. Itt egy világszerte elterjedt 
demokratikus bacilusról van szó, amelynek jelenlétét a pszichológia leple alatt is meg 
lehet figyelni. A liberális progresszívizmus támogatásával a hajtóerők kiélésének irányába 
felerősödött tendencia futótűzként terjedt el a civilizált világban és a humántudományok 
nyilvánvalóan magukévá tették a divatos és népszerű elveket. Az autokratikus vezetés és 
nevelésből kiindulva, átesett az ember a ló másik oldalára.  

8.3. PEDAGÓGIAI ELHIVATOTTSÁG ÉS FOGLALKOZÁS  

A problémák egyik legkényesebb oka azoknak a személyiségében keresendő, akik 
valamilyen motiváció alapján a pedagógiai pályát választják. A motiváció két lényeges 
pilléren nyugszik. Az egyik az úgynevezett liberális progresszív társadalompolitika, a 
másik a személyiség fejlődés lehetőségei egy ilyen irányú társadalmi ideológiai 
beállítódás körülményei között. Az úgynevezett liberális progresszív társadalompolitika 
ugyanis nem csak a felnövekvő nemzedéket érinti, hanem a felnőtteket is. Különösen 
érezhető ez a tendencia, ha az idősebb pedagógus generációt a fiatalabbal 
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összehasonlítjuk, azzal a generációval, amely már teljes mértékben a liberális 
progresszívnak nevezett szabadosság légkörében vált felnőtté és pedagógussá. 
Elemzésünk központjában tehát a liberális progresszív társadalompolitika és a motiváció 
állnak, ami egyéneket arra késztet, hogy a pedagógusi pályát válasszák. 

Magyarországon az ötvenes években tanítóképzőbe csak az mehetett, aki egy 
szigorú pszichológiai tesztnek megfelelt.

Ebbe az irányba kellett volna elmozdulni a középiskolai tanárképzésben is. 
Ehelyett az individualizmusra és liberalizmusra hivatkozva, ma erőteljesebben 
rászabadítják a felnövekvő nemzedékre azokat is, akik pedagógiai pályára alkalmatlanok 
és nincsen hivatás érzetük. Az indoklás úgy szól, hogy nem szabad az individuális 
pályaválasztási jogokat csonkítani, így aztán olyanok is választhatják a pedagógusi 
foglalkozást, akik valamilyen, az elhivatottság és képességtől idegen motiváció alapján 
kerülnek katedrára. Ilyen motivációk lehetnek: Gyenge én, a személyiség bizonytalansága 
és az ezzel párosuló hit, hogy gyermekekkel könnyebb bánni, mint az "egyenrangú" 
felnőttekkel, a szabadidő, vagy szükség megoldás azzal a mottóval, hogy "valamit csak 
kell tanulni". Ennek súlyos következményei vannak. A Tausch házaspár által irt nyugati 
egyetemi tankönyvben "Erziehungspsychologie" ezt olvashatjuk erről: "A nevelés 
pedagógiai tapasztalatok alapján bizonyított jelentősége ellentétes azzal az értékeléssel, 
amit a lakóság az emberek későbbi sorsát illetően a nevelésnek tulajdonit. A helyes és a 
nem helyes nevelés kérdése nem kap olyan szerepet, amit megérdemelne. Így 
tapasztalható, hogy felnőttek autójuk időbeni szervizéről előrelátóan gondoskodnak, 
ugyanakkor nem fektetnek megközelítően se olyan súlyt a gyermekeik helyes nevelésére, 
mint autójuk gondozására... Így például, gyakran megtagadják autójuk kölcsönadását még 
jó barátaiknak is, de ugyanakkor rábízzák gyermekeik nevelését olyan személyekre, 
akiknek nevelési képességéről nem győződtek meg... A társadalom maga sem képes a 
helyes pedagógiai tevékenységet értékelni. Például egy óvónőre bíznak 15-30 gyermeket 
abban az időszakban, amikor a magatartás formálhatósága igen érzékeny és személyekkel 
való tapasztaltok alapján könnyen formálható. Nevelési feladatok megoldására 
alkalmatlan óvónők által okozott magatartási zavarok a későbbiekben csak nagy gonddal 
és nagy nehézségek leküzdése árán helyesbíthetők." (253)

Ilyen és hasonló jellegű tudományos felismerések nyugaton elsikkadnak a liberális 
progresszívizmus szabadosságában. De irányzatában nem csak ott.

Jogosan merül fel a kérdés: Mégis, az adott körülmények között, mi motiválhat 
valakit nyugaton arra, hogy pedagógus legyen. Az biztos, hogy a megbecsülés és a 
kereseti lehetőség nem.

Ami a megbecsülést illeti, a következők érvényesek:
Pedagógusok nyugaton gyakran ki vannak neveltjeik kényének kedvének 

szolgáltatva. A kiszolgáltatottság gyakran a pedagógusok megalázásával párosul, anélkül, 
hogy valamilyen fórum vagy intézmény ez ellen hatékonyan feltudna lépni. 1993-ban az 
oktatásért felelős osztrák miniszter is olyan kijelentéseket tett, hogy diákok és szülők, 
valódi vagy vélt sérelmeikkel soron kívül fordulhatnak hozzá. Ez a túl buzgó fogadási 
készség egy különben nagyon elfoglalt miniszter részéről nyilvánvalóan egy célt szolgál, 
mégpedig a népszerűség növelését, ami a következő választásoknál több szavazatot 
jelenthet; a több szavazat pedig több hatalmat és magasabb jövedelmet mindazon 
párttagok számára, akik a hatalmat gyakorolják és ezt meg is kívánják tartani. Ez az 
évtizedeken keresztül uralkodó praxis a pedagógusok elbizonytalanodásához, kiélezett 
esetekben pedig megfélemlítéséhez vezetett.

Ami az anyagiakat illeti: A privátgazdaságban egy azonos szintű képzettséggel 
rendelkező egyén a sokszorosát keresi annak, amit egy pedagógus. Egy menedzser egy 
hónap alatt megkeresheti azt, amit egy pedagógus egy év alatt. Az állami tulajdonban 
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lévő vállalatok vezetői a gigantikus kereseti lehetőségeik mellett a legkevesebb 
felelősséget kell, hogy vállaljanak, mert a rizikó teljes mértékben az államot terheli. Igaz, 
hogy a jelenlegi osztrák miniszterelnök, Vranitzky, a kijózanodás útján halad, mint 
számos prominens nyugati baloldali politikus, de csodát ő sem tud tenni. Világos, hogy 
anyagi érdekeltség nem lehet a pedagógiai pálya választásánál mérvadó. Így marad a két 
fő motiváló tényező, az elhivatottság és azok a tényezők, amelyek az elhivatottságtól és 
tehetségtől idegenek.

Induljunk ki abból, hogy a pedagógusi pályaválasztásnál a motivációk két 
csoportja játszik szerepet. Az egyik csoportba tatoznak azok, akik képességük és 
elhivatottságuk alapján, a másikba azok, akik valamilyen, az elhivatottság és képességtől 
idegen motiváció alapján kerülnek katedrára.

A témával kapcsolatban számos mű látott nyugaton napvilágot. A társadalom egy 
pszichológus gimnáziumi tanárnő, Sylvia  Zwettler, munkájára reagált legérzékenyebben. 
Az osztrák televízió is napirendre tűzte egy kerekasztal-beszélgetésben. Egy olyan 
munkáról van szó, amire érdemes kitérni. (254) 

Sylvia Zwettler mondanivalóját pedagógiai pályafutása alatt szerzett tapasztalatai 
alapján írta. Tulajdonképpen nem tett egyebet, mint kollégáit típusok szerint osztályozta. 
Ezzel bár különböző pedagógustípusok rajzolódtak meg tolla nyomán, de mégis van 
ezekben a különböző pedagógusokban – legalábbis egy jó részében – egy közös nevező, 
mégpedig egy nagyon jól érzékelhető hatalmi és érvényesülési vágy, amelyek okát a 
legismertebb mélylélektani iskolák a gyermekkori fel nem dolgozott frusztrációk 
elhatalmasodásában látják. A szerző itt lényegében Adler és Jung pszichológiájával 
konform. Adler szembeállítja az én-megrögzöttséget" a "mi-megrögzöttséggel", aztán 
megállapítja, hogy egy gyermekkorban erősen frusztrált egyén kisebbségi érzésekkel küzd 
érettebb éveiben, ami a személyiségét leblokkolja, olyannyira, hogy képtelen magából 
kilépni (én-megrögzöttség). Az ilyen típusú ember nem lát perspektívát a jövőben, annál 
inkább foglalkoztatja múlt; a múlt, amiben boldogtalanságának okát látja, vagy a múlt, 
amiben elkalandozva eltereli figyelmét a jelen realitásáról, ahelyett, hogy munkálkodna. 
Ezzel kapcsolatban nyugtalanító az a tény, hogy "hazánkban...túlzottan jelen van a múlt 
felé forduló, múltcentrikus gondolkodásmód..." – állapítja meg Kovács Géza. (255) 

Egy neurotikus megpróbálja kisebbségi érzéseit kompenzálni. A kompenzálás 
olykor művészi hajlamok kiélésében nyilvánul meg. A kompenzálás egyik 
legkézenfekvőbb módja egy patologikus hatalmi és érvényesülési vágy. Az utóbbiak 
akkor valósíthatók meg legkönnyebben, ha az ember nálánál gyengébbeket választ 
"partneréül". (256)

C. G. Jung komplex-pszichológiája is ebbe az irányba mutat. Az általa forszírozott 
önmegvalósítás fogalma ma már közhasználatú. Jung is szembeállít két lelki struktúrát, 
hogy mondanivalóját meg tudja fogalmazni. Az egyik az introvertált a másik az 
extrovertált típus. (257) Az introvertált típus megfelel lényegében Adler "én-megrögzött" 
típusának, az extrovertált pedig Adler "mi-megrögzött" típusának. 

Ezzel három oldalról közelítettük meg azt a személyiségtípust, amely az 
úgynevezett liberális progresszív iskolapolitika születését nyugaton lényegesen 
előmozdította: Zwettler leírta azt, amit pedagógusi pályafutása alatt tapasztalt, Adler – az 
énpszichológia megalapítójának tekintenek – érthetővé teszi Zwettler tapasztalatainak 
mélylélektani aspektusait. Ugyanezt láthatjuk Jung komplexpszichológiájában más 
oldalról megközelítve és más fogalmakkal kifejezve.

Zwettler fejtegetései alapján egy pedagógus személyisége nem szükségszerűen 
felel meg az elvárható követelményeknek. Ez Magyarországon is ismert, arra már csak 
abból is következtetni lehet, hogy azok, akiknek a jövő elitjét kellene kiképezniük, nem 
mindég állnak hivatásuk magaslatán. Magyari Beck ezt könnyed iróniával így fogalmazta 
meg: "Sok szó esett az iskolateremtő professzorról. Arról, hogy a tudományt, akár a 
szerelmet, csinálni, és nem adminisztrálni kell........Véltük ....(hogy) minden 
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eszmeáramlatnak képviselve kell lennie, hiszen az utóbbi évtizedekben csak az aszálykár 
esetek száma haladta meg az előbb ünnepelt, majd szinte azon nyomban kimúlt 
elméleteket. Megszűntetni és nem pedig növelni kívántuk ama káros etikettet, ami 
jóllehet íratlanul, ámde mégis illetlenként úgyszólván megtiltja a tudós kollégák közötti 
tudományos eszmecserét. Hátha fény derül az illető kollégák valamelyikének tudományos 
analfabétizmusára...." (258)

Hegesűs T András egy megrázó esettanulmányban mutat be pedagógusokat, akik 
tragikusan nem állnak hivatásuk magaslatán. A "Requiem két lányért" című esetleírás 
fényt derít arra, hogyan képes pedagógusi érzéketlenség tanulókat az önmegsemmisítés 
irányába terelni. (259)

Nem lehet vitatni, hogy olyan pedagógusok léteznek és vannak, akik nem álltak és 
nem állnak hivatásuk magaslatán. De ez érvényes minden foglalkozásra. Csakhogy 
pedagógusok esetében ennek lényegesen súlyosabb következménye volt és van, mint 
minden más foglalkozási ágban, talán még az orvokat is beleértve. Ez a tény – a 
pedagógusok egy részének érzéketlensége és tehetségtelensége – volt az úgynevezett 
liberális progresszív iskola és nevelés politika alibije és kiindulópontja. Ha még ma is 
léteznek ilyen pedagógusok, akkor az már mindenképpen a liberális progresszívizmus 
számlájára megy. 

8.4. TEKINTÉLYELLENES MOZGALOM ÉS ALIBIJE

A liberális progresszívizmus képviselői előszeretettel hivatkoztak a hatvanas években 
Neill munkásságára, amikor bizonyítani akarták az autoritás ellenesség tudományosságát. 
Az alábbiak mutatják, hogy ez alaptalan. Vagy nem olvasták Neillt, vagy kiragadták 
művéből azokat a mondatokat, amelyekre szükségük volt. Ez az a fajta tudományosság, 
amelyik felszínes tudásból kiindulva és tapasztalatok hiányában egyszerűen állításaihoz 
igazítja az összefüggéseiből kiragadott mondatokat. Itt Hasonló esettel állunk szembe, 
mint a neoindividualizmus tárgyalásánál. A klasszikus liberalizmusnak a progresszíven 
értelmezett liberalizmushoz éppenúgy semmi köze, mint Neill autoritás ellenes 
értelmezésének ahhoz, ahogy ezt az antiautoritás papjai látni szeretnének.

Alexander S. Neill, a kiváló angol pszichológus és pedagógus volt Nyugat-
Európában az első, aki az autokratikus, önkényes nevelési stílus ellen nem csak fellépett, 
hanem egy iskola alapításával Summerhillben az általa kidolgozott autoritás ellenes 
nevelés elveit a praxisba átvitte. Az ő által forszírozott nevelési stílus elnevezése nem 
mondható szerencsésnek, mert itt tulajdonképpen nem autoritás ellenes nevelésről van 
szó, hanem az autoritással való visszaélések ellenességéről. Ez azonban bizonyos 
politikai köröket nem tudott megakadályozni abban, hogy Neill-t ki ne használják 
rövidlátó politikai céljaik elérésére. Neillt kikiáltották pápájuknak. Ezzel ideológiájuknak 
egy tudományos színezetet adtak. Pedig Neill-nek eszébe se jutott volna azon 
elgondolkodni, hogy hát mit tegyen, ha egy "ebadta" gyereknek az az ötlete támad, hogy 
egy magas hídról bele ugorjon egy folyóba.  Standardművéből idézünk: "A szabadság 
Summerhillben nem jelenti az emberi értelem kiiktatását. Gyermekeknek csak 
életmentésre kiképzett felnőttek felügyelete mellett szabad fürödni, akik mindegyike hat 
gyermekért felelős. Tanulóknak, akik a tizennegyedik életévüket még nem töltötték be, 
tilos kíséret nélkül nyilvános utakon kerékpározni... Tanulóinknak tilos tetőre mászni és 
tilos légpuskát vagy egyéb veszélyes eszközöket birtokolni. Minden alkalommal, amikor 
a nyilazás divattá válik, félek, hogy a gyerekek egymásban kárt tesznek. Ilyenkor 
határozottan megkövetelem, hogy a nyílvesszők végét gumival vagy valamilyen más 
anyaggal vonják be – írja Neill. (260) Annak bizonyítására, hogy itt nem véletlen 
elszólásokról, hanem tudatos és okos pedagógiai meggondolásokról van szó, még egy 
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néhány idézet: "Ha azt mondom, hogy 'a középső kertrészt újonnan ültettem, senki ne 
mászkáljon bele', azt akceptálják tanulóim éppenúgy, mint Derick parancsát, hogy 'senki 
ne nyúljon a labdámhoz, amíg én ezt meg nem engedem'." Neill szerint engedelmesség, 
személyi szabadság és közösségi szellem kiegyensúlyozott összjátéka nélkül nem lehet 
közösségi élet. Aztán hozzá teszi: "Minden individuum csak annyira, olyan mértékben és 
addig szabad, amíg mások szabadságát nem veszélyezteti. Ez a cél minden közösségben 
megvalósítható." (261) Neill ezekkel a megállapításokkal és követelésekkel a modern 
szociálpszichológia alapelvét képviseli. Péter R. Hofstätter ezt az alapelvet egyik 
legjelentősebb művében egy fejezet címszavával juttatott félreérthetetlenül kifejezésre: 
"Die behauptete eigene Freiheit und die Schonung der Freiheit der anderen", azaz "a saját 
szabadság megvédése és mások szabadságának a tiszteletben tartása" az együttélés 
lényege. (262)

Neill szabadosság ellenes beállítódását mutatja a következő idézet is: 
"Kétségtelen, hogy minden családban egy bizonyos rendnek kell lennie. Minden családtag 
individuális jogát védeni kell. Én például, nem engedem meg Zoe lányomnak, hogy az 
írógépemmel játsszon". (263) 

Az idézetek egyértelműen bizonyítják, hogy Neill autoritás ellenességének a 
liberális progresszív nevelés nyugati praxisához és pszichológiai érveléséhez, illetve 
félremagyarázásához, semmi köze.(264) 

8.5. A MAGYAR ÉS A NYUGATI PEDAGÓGIA

8.5.1. A nyugati pedagógia

8.5.1.1. Önzésen alapuló naivitás

A nyugati pedagógia fejlődése egy paradox szituációt hozott létre. Az elhivatottság 
érzésével felkerekedtek a túlbuzgó hozzá nem értők és azok, akik hajlamosak voltak a 
tudományosságot világnézetük szolgálatába állítani, hogy a demokrácia igéjével 
megváltsák a világot. Közben elnézték, hogy egy olyan vállalkozásba kezdtek, ami az 
ember természetének gyökeresen ellent mond. Nem mintha olyan szociálmechanizmusok 
nem léteznének, amelyek az ember önző természetével (és ráadásul egy alapvető 
természeti törvénnyel) ellentétesek: A szelekció egy természeti törvény. Lényege, hogy a 
természetben az erősebbnek nagyobb esélye van arra, hogy a viszontagságokat túlélje. Ez 
biztosítja, hogy csak a legjobb tulajdonságok öröklődnek. Ezt a természeti törvényt 
alátámassza az ember veleszületett egoizmusa. A szociálmechanizmusok mind a két 
egymást támogató természeti törvény ellen hatnak, mert a társadalom a gyengébbek 
védelmét kötelességének érzi. (265) Ez azonban nem jelentheti, és nem is jelenti, hogy 
magát a differenciálodást mint szociálmechanizmust kilehet teljesen iktatni az éltből. Így 
vagyunk más, a természet által meghatározott adottságokkal is, amelyek között olyanok is 
vannak, amelyeket ma még nem lehet egyáltalán figyelmen kívül hagyni. Ilyenek az 
ember veleszületett tulajdonságai, amelyeket kizárólag a humánus, (kooperatívnak, 
integratívnak, demokratikusnak vagy komplexnek nevezett) nevelés stílus képes 
megnemesíteni. Itt nincs más alternatíva. A szándékolt eredményesség megfordításának a 
törvénye akkor is hat, ha konszenzuson alapuló normákat állítanak vele szembe. A 
lelkiélet szisztémáját törvényekkel, még a halállal való fenyegetéssel sem lehet 
megváltoztatni. Ilyen esetekben az erőszakos beavatkozások mindég visszavágnak. 
Tévfejlődés elkerülhetetlen.

A túlbuzgó hozzá nem értők vállalkozása hasonlít a vallási ideológiák 
idealizmusához, amelyek hajlamosak az embert olyannak látni, amilyennek az embert 
ideológiájuk alapján látni szeretnék – tökéletesnek. Hasonlít ez a vállalkozás a 
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kommunista ideológia idealizmusához is, amely a kommunista társadalom felépítését egy 
új, szocialista, önzetlen embertípus születésétől remélte, amely legjobb tehetsége szerint 
dolgozik, de a termelt javakból csak annyi részesedést kíván, amennyire okvetlenül 
szüksége van. A hasonlatok csak annyiban érvényesek, amennyiben idealizmusról és nem 
egyéni politikai és anyagi érdekek szolgálatáról van szó. 

A vallási és a kommunista ideológiák nem azért maradtak hatástalanok, mert 
céljuk elérése nem volt a szó szoros értelmében nemes. Nem is azért, mert teljesen
megvalósíthatatlan feladatot tűztek ki maguk elé, hanem azért, mert a kondicionálás 
előfeltételeit, a kívánt viselkedési mintákat, nem erősítették meg annyira, hogy azok 
szokássá, természetessé váljanak. Öröklött tulajdonságokkal csak a kondicionálás 
szívósságát lehet szembe állítani.(266) Ez nyilvánvaló az állatok idomításánál, 
amennyiben azok olyan reaktív viselkedésekre taníthatók, amelyeket maguktól nem 
valósítanának meg. A viselkedés ilyen jellegű megváltoztatása az embernél még 
hatékonyabban lehetséges lenne, ha a racionalizmusnak, az irracionalitás 
létjogosultságának elismerése mellett, az értelemnek, a belátásnak, a tudománynak nem 
csak szóban, hanem a gyakorlatban nagyobb becsülete lenne, mint ma. Akkor ezeknek 
megfelelően lehetne a kondicionálást befolyásolni. A klasszikus liberalizmus eszméjének 
megvalósítása lenne tehát célravezető.

A liberális progresszívizmus az ember természetével azért nem számolt, mert az 
ember természetében rejlő korlátozások szükségességét nem ismerte fel, vagy nem akarta 
felismerni. A liberális progresszívizmus a határtalanság illúziójával "naivan", vagy a 
"zavarosban való halászás" megkönnyítése végett, tudatosan közelítette meg a 
szabadosság felé való törekvést. Ezt a tévedést vagy önérdekű rosszindulatot fokozta a 
politikai hatalom bevetése és a tömegkommunikációs médiák támogatása. 

8.5.1.2. Maximalizáció

A maximalizáció jellegzetessége, hogy valaminek csak valamilyen aspektusa 
maximalizálható, a többi könnyen vissza fejlődik és a társadalmi értékrenden belüli 
súlypontok egyensúlyának felborulásához vezet. Az elhanyagolt súlypontok 
szükségszerűen dekadenssé válnak. Ez történt népidemokratikus országokban, ahol 
pártérdekek elsődlegességének fetisizmusa szükségszerűen a társadalmi érdekek 
inkonzisztenciájához és az egyéni érdekek elhanyagolásához vezetett. Mutatis mutandis 
nyugaton a gazdasági fetisizmus, a társadalom egészének alárendelése a mindenkori 
gazdasági érdekeknek, szükségszerűen a kultúra és a nevelés dekadenciájához és más 
negatív jelenségekhez, – mint amilyen például a munkanélküliség és kábítószerezés –
vezettek.

Magyari Beck a maximalizációról ezt irja: "...a maximalizációban kifejeződő 
racionalista magatartás az elhanyagolt szempontokra nézve olyan szükségszerűen vonja 
maga után a nem racionális, illetve a kimondottan irracionális magatartást, mint az úristen 
az ördögöt, aki nélkül a mindenható még definiálni sem tudná önmagát" (267)

Megdöbbentő, hogy a racionális maximalizáció hogyan és milyen mértékben 
rombolta le az orvosi etikát, illetve hogyan rendeződött át az értékrend az orvosi 
etikában. Császi Lajos erről ezt írja: ".... meg kell emlékeznünk az orvosi mentalitás 
kialakulásáról is. Az orvosi gondolkodásban nagy szerepe van az anatómia tantárgynak, 
amely az új szakmai látásmód alapját lerakja. Megkreálja ugyanis az emberi test 
szuverén, biológiai univerzumát, amely független az ember pszichés és szociális 
determinációjától. Így jön létre az un. szervi, vagy más néven szomatikus szemlélet, és 
erre épül rá a többi tárgy és a praxis is. A szomatikus szemlélet kialakulása nem 
mechanikus folyamat, egybeesik a betegséggel, a halállal való találkozás traumájával is. 
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Ez eredményezi az érzelmi involváltság kiiktatását, a 'távoltartás' kiépítését. A beteg és a 
betegség keltette érzelmi felindultságtól való racionális távoltartás szakmai oldalról már 
egy csapás a 'laikus idealizmusra', mert ütközik azzal a betegközpontú idealisztikus 
képpel, ami miatt magát a szakmát is választották. A diákok ezt krízisként élik meg, 
elvesztik az emberiség szolgálatába, a beteg ember gyógyításába vetett hitüket, és amikor 
a tanulás során a beteget csak a betegség hordozójaként veszik számba – ez tovább 
fokozza cinizmusukat...Ezt a beszűkülést a medikusok észre sem veszik, az emberi test 
biológiai csodáinak tanulmányozása, csak kevesek – a beavatottak – által megérthető 
világa teljesen leköti és kielégíti őket. A test és az ember pszichés és szociális vegyértékei 
'triviális', 'nem szakmai', 'fecsegés' címkét kapnak, és mélyen leértékelődnek, mint amivel 
egy orvosnak nem kell, és nem is érdemes különösebben törődni. Az értékrend 
átrendeződése így teszi feleslegessé a hiányzót." (268)

A racionális maximalizmus az ipari társadalom kialakulásával párhuzamosan a 
pedagógiában is az értékrend totális átrendezéséhez vezetett. Ezt az átrendeződést "A 
felnőttek viselkedési mintáinak alkalmazása a nevelésben" című fejezetben tárgyaltuk.

A második nagy értékrend átrendeződés a második világháború után ment végbe. 
Az ipari társadalommal párhuzamosan kialakult racionális maximalizáció elvei 
kiegészültek a liberális progresszívizmus ideológiájának túlbecsülésével. Minden más 
aspektus ennek az alárendeltje lett. Még az egyén testi-lelki egészsége és a társadalom 
működőképessége is, a közbiztonságot beleértve. A jogra épített iskolai élet megrontotta 
az informális emberi kapcsolatokat. Fontos szempont, hogy a jogok és a kötelességek 
kihangsúlyozása közben egy liberális progresszívnak nevezett társadalomban főleg a 
diákok jogairól és a pedagógusok kötelességeiről beszélnek.

8.5.1.3. A három dimenzióból egy

"Az ember nem csak kenyéren él". A "nem csak" arra utal, hogy azon is. A testi 
szükségletek kielégítése azonban korántsem elégséges egy egészséges testi-
lelkifejlődéshez.

Még azt is mondják, hogy az ember egy társas lény.
Az ember ezekkel a bölcsességekkel intuitív alapon rátapint a teljes értékű nevelés 

fontosságára is, ami az embert egészében ragadja meg és ami három dimenziót ölel fel: A 
kenyér a biológiai-fizikai dimenzióra mutat, a "nem csak" a lelkire, szellemire, és a társas 
lény hangsúlyozása a szociális dimenzió ellengethetetlenségét eleveníti meg. Ez a 
nevelésben mind a három dimenzió figyelembevételét követeli.

A kereszténység a három dimenzionális nevelés elvét általános érvényűnek tekinti. 
Legalábbis programjában. A gyakorlat azonban gyakran mást mutat. Ez vonatkozik a 
liberális progresszívnak nevezett társadalmak pedagógiai praxisára is.

Aligha létezik egy modernnek tartott nyugati oktatási törvény, amely formálisan
ne kötelezné el magát a három dimenzionális nevelésre. Így például az osztrák iskola 
organizációs törvény 2.§-a világosan kimondja: "Az osztrák iskola feladata a fiatalság 
képességeinek fejlesztéséhez erkölcsi, vallási és szociokulturális értékek továbbadása, 
valamint az igazságra, jóságra és esztétikai fogékonyságra való nevelés útján 
hozzájárulni, az iskolai képzés alatt elért mindenkori érettségi fok figyelembe vétele 
mellett. Az iskola feladata a fiatalságot az élet és a foglalkozás számára elengedhetetlen 
elméleti és gyakorlati tudással ellátni valamint az önálló továbbképzésre nevelni."

Ezzel az általánosan megfogalmazott programmal az osztrák törvényhozás egy 
univerzális feladatot rótt az osztrák iskolarendszerre, amiben a keresztény bölcsesség 
háromdimenziós nevelési célja  – mutatis mutandis  – világosan kifejezésre jut. A kenyér, 
az objektív dimenzió, a nevelés területén megfelel az iskola azon feladatának, hogy a 
fiatalságot olyan elméleti és gyakorlati tudással lássa el, ami az életvitelhez és a 
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mindenkori foglalkozásához szükségesek. Az igazság tiszteletére, a jóságra és az 
esztétikai fogékonyságra való nevelés a személyiség formálását célozza meg. E mögött 
félreérthetetlenül az egyéni, a szubjektív dimenzió húzódik meg. A vallási, erkölcsi és 
szociokulturális értékek továbbadása a szociális dimenzió ápolásának 
elengedhetetlenségét hangsúlyozza.

A program tehát az emberre van szabva, ami antropológiai jellegzetességeit
figyelembe veszi. Korántsem így van ez a praxisban. A háromból csak egy valósul meg, 
de az is mechanikusan, többnyire "bemagolással".

A szabadság és a demokrácia tartalom nélküli, vagy túlkapásokra hajló 
hangoztatása még koránt sem jelenti a három dimenzionális nevelési elv megvalósítását. 
Ellenkezőleg: Az iskolai teljesítmények objektiválását követelő politikai körök 
egyértelműen az objektív dimenziót erősítették fetisizmussá, amiből már fellépésük előtt 
is több volt a kellettnél.

Gaude és Teschner rámutattak arra, hogy a három dimenzionális hiánya a 
nevelésben a diákot kevésbé egy nevelésre szoruló egyének, hanem sokkal inkább a 
képzés objektumának tekinti. (269) 

A pluralizmus, a demokrácia és a szabadság jelszava alatt a jónak, az igaznak és 
szépnek a fogalma olyannyira szétforgácsolódott, hogy ezeknek a fogalmak megnyugtató 
értelmezése szinte lehetetlenné vált. Ez a személyiségnevelés alapelveit ingatta meg 
olyannyira, hogy a szubjektív dimenzió elvesztette egyértelmű én-ideálját, amit kétes 
értékű, elhanyagolt külsejű, imponálni akaró, sikítozó, ordítozó és randalírozó ideálok 
váltottak fel. A tradíció tendenciális semmibevétele, az egyéni és társadalmi 
önidentifikáció feladásának a szuggerálása és a szabadosság, megint csak a pluralizmus, a 
demokrácia és a szabadság jelszavával, minden jellegű autoritás erőteljes leértékeléséhez, 
ha nem lehetetlenné tevéséhez, vezetett. Az autoritás tudatos kiiktatása a társadalomból 
éppen a rendfenntartó faktort tette lehetetlenné, – többek között a rendőrséget – ami a 
szociális dimenziót szétzilálta. Ez a szétziláltság a társadalom elbizonytalanodásához 
vezetett. A kábítószerezés, a bűncselekmények rohamos növekedésének és az agresszió 
gyakorlati felértékelésének időszakában a szociális érzelmi védettség általános krízisét
éljük meg. Nagymértékben hiányzik az a bizonyosság, hogy egy rendezett világban élünk. 

Az ötvenes évek közepén még az volt a jelszó, hogy csak a formális autoritást kell 
kétségbe vonni – a személyben rejlőt nem. Itt is egy olyan állítással van dolgunk, ami 
alaposabb szemügyre vétel után tarthatatlan: Minden formális autoritás a társadalom 
felépítésében egy társadalmi szerepet képvisel. A társadalmi szerepek egymásra és 
egymásmellé utaltak, szervesen kiegészítik egymást. Ha valamelyiket, vagy ne tán 
mindegyiket, kétségbe vonjuk, felbomlik a rend. A társadalom formális struktúrájának 
elhomályosítása vagy lehetetlenné tevése az informális struktúrák egyre nagyobb 
befolyását jelentik. Értsd, privát érdekeltségű szervezetek befolyását. Ez tökéletesen 
megfelel a monetarizmus elvének. Többek között szabad utat enged a korlátlan 
profitszerzésnek és az önkényeskedésnek. Az önkényeskedéssel szemben a személyi 
autoritásnak sincs semmi esélye. Gönz Árpád lehurrogása, amikor a nemzeti ünnep 
alkalmából beszédet akart tartani, világosan mutatja ennek a trendnek a betörését 
Magyarországra.

Christian Gasser, egy tekintélyes svájci nagyvállalkozó és egyetemi tanár, rámutat 
a három dimenzió elhanyagolására a gazdaságban. Hogy ott is ezzel a bealítódással állunk 
szembe, nem lephet meg, hiszen a gazdaság és a pedagógia szorosan összefonódnak. 
Azonban a gazdaságban, felnőttek körében, ez az emberi alapvető pszichikus és szociális 
szükségletet ignoráló praxis, nem okoz olyan tragikus testi-lelki sebeket, mint a 
nevelésben. Tanulságként nézzük meg, hogyan vélekedik erről Cristian Gasser: "Az 
emberi magatartás tanulmányozása és megítélése az üzemben azon az alapvető tévedésen 
nyugodott és nyugszik, hogy a technikai és gazdasági mechanizmusok logikáját és 
dimenzióját az embersajátos dimenziókban alkalmazták és alkalmazzák. A technikai és 
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gazdasági gondolkodás fogalmai azonban egyszerűen nem képesek az emberi és 
társadalmi tényeket és törvényszerűségeket megfogni. Itt egy minőségi különbség válik 
nyilvánvalóvá. Az egyik dimenzióban lehet mondjuk méterrel mérni, a másikban 
mondjuk kilóval, de a harmadikban csak Celsius-fokkal. Az ember érzelmi védettségének 
szükségletét méterrel és kilóval semmi esetre sem lehet mérni." (270)

8.5.1.4. A manipuláció

A szülőkkel és általában a felnőttekkel való manipuláció a liberális progresszív eszmék 
gyakorlati megvalósításában nyilvánvaló.

A nyugati pedagógiai reformok egyrészt a szülőkre bízták az iskola sorsát, ami 
csak formális jelentőségű, mert a család válsága köztudott. A felnőttek – köztük a szülők 
– számos esetben nem képesek saját családi és egyéb problémájuk megoldására sem. 
Talán éppen ezt az áldatlan állapotot kívánták az illetékesek nem tudatosan, alig 
tudatosan vagy tudatosan saját céljaikra felhasználni. Ha ugyanis a szülői befolyás 
megcsonkul, erősödhet az állam befolyása. Ez a család válságára való tekintettel még 
pozitív is lehetne. Azonban ebben az esetben egy hatalmon lévő, vagy legalább is erős 
politikai és gazdasági háttérrel rendelkező liberális progresszívizmus feltűnés nélkül 
megvalósíthatta rossz értelemben vett baloldaliságát, ami egyben a dekadens 
amerikanizmusnak, az ember féktelen hajtóerő-kiélésének kedvez. Az ellentmondás 
nyilvánvaló: A liberális progresszívizmus az individualizmus nevében operál, amíg 
érdeke ezt kívánja. Ott, ahol érdekei mást kívánnak, hideg vérrel az állami befolyást
helyezi előnybe. Hasonlít ez az iparosítás idején a népiskolák és a szakképzés 
fellendülésére, aminek oka nem az emberségességben, hanem nyíltan abban az 
indoklásban talált kifejezést, hogy képzett munkásokra van szükség, akik képesek a 
magasabb szintű munkák elvégzésére. Hasonlít ez a volt kommunista iskolarendszerre is, 
amely az egyedek ideológiahű neveléséről a bölcsődéktől az egyetemi végzettségig és 
azon túl rendszeres szemináriumok agymosó praxisával odaadóan gondoskodott. Ma 
olyan emberekre van szükség, akik a monetarizmus korlátlan gazdasági érdekei ellen 
öntudatosan nem képesek fellépni. Erős személyiségek nevelése nem lehet cél. Az 
embernek az a benyomása, hogy a liberális progresszív társadalompolitika akarva nem 
akarva egyre inkább a monetarizmus a zavarosban való halászását támogatja.

A szülök szemébe port hintettek. Elhitették velük, hogy ők az iskola urai. Mivel 
nem értettek hozzá, meg saját problémáik is – ha más nem, a küzdelem a mindennapi 
szerény megélhetésért, vagy a jólétért – annyira lekötötte őket, hogy egyben ki is vették a 
kezükből az iskolát és egyre inkább a nevelést. A nevelést az iskolának szánták, de úgy, 
hogy a pedagógusok kezéből kivettek minden hathatós nevelési eszközt. Így a fiaskóért 
egyoldalúan a pedagógusokat lehetett felelőssé tenni, a "mosom kezeimet" címszó alatt.

Az iskolától a szabadosságot hirdető ideológiájuk költségmentes terjesztését 
remélték – állami finanszírozással az iskolapolitikán keresztül. A turpisság nyilvánvalóvá 
vált, de azoknak, akik képesek volta a kulisszák mögé pillantani, hatalom hiányában, meg 
kellett elégedni a tiltakozással. Az illetékesek itt is, mint hasonló esetekben mindég, a 
demokráciára hivatkoztak és hivatkoznak, holott nyilvánvalóan a választópolgárok felé 
való hízelkedés bújik meg a buzgóság mögött. Ez akkor válik nyilvánvalóvá, amikor 
politikai körök valósággal tülekednek a sajtóban, a rádióban és a televízióban azért, hogy 
kinek volt nagyobb szerepe egy népszerű, de pedagógiai szempontból aligha igazolható 
jogszabály megalkotásában.

8.5.1.5. Az éretlenség
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A nyugati pedagógiai reformok a diákokra bízta az iskolát, tehát azokra, akik 
személyiségük éretlensége folytán nem rendelkeznek még a méltányosság legelemibb 
érzetével sem, ha arról van szó, hogy fegyelmet kell tartani, vagy teljesítményt kell 
felmutatni. A jó szándék nem elegendő jót tenni, ha cselekedeteinket kizárólag az 
örömszerzés unszolására bízzuk. Ezt már legalább Freud óta szakkörökben köztudott. 
(271) Magyari Beck nagyon világosan megfogalmazza ezt a tényt: "...a gyermekkori 
gazdaság korlátozását axiómák segítségével aligha várhatjuk a gyermekben fellépő 
spontán folyamatoktól, hacsak nem vagyunk pedagógiai utópisták." (272)

8.5.1.6. Szociális szerepzavar

A nyugati pedagógia nagymértékben kivette az iskola sorsát azok kezéből, akik 
elhivatottak lennének szakképzettségük alapján a jövő nemzedékét formálni. Ez a 
pedagógusok ellen irányuló jogcsonkítás itt ott elharapódzott önkényeskedések alapján 
kétségtelenül jó szándékú volt, de nem felelt meg egy kevésbé ideologizált tudományos 
megalapozottság követelményeinek. A reformok előtt az autokratikus beállítottságú 
pedagógusok okoztak felmérhetetlen testi-lelki károsodásokat. Ma a jogfosztott 
pedagógusok kényszerülnek erre, akik kezéből nem csak hogy kivettek minden hathatós 
nevelési eszközt, hanem a liberális progresszív iskolapolitika szellemében egy olyan 
pedagógus generációt hoztak létre, amelynek egy jó része a szabadosság praktikájával 
képtelen példaképül szolgálni. Ez a generáció egyre jobban szerepzavarba kényszerül.

A szerepzavar a pszichikus higiénia elvei alapján feloldhatatlan: Egyrészt fiatal 
pedagógusok egyre fokozottabban arra kényszerülnek, hogy neveltjeikkel szemben 
mindinkább egy hivatalosan megkövetelt, száraz "objektivitás" alapján lépjenek fel, 
másrészt az autoritás ellenes divatnak engedve diákjaikkal tegeződnek, vagy legalábbis 
öltözködésükben, viselkedésükben lényegesen nem különböznek azoktól. Egy mélyen 
ellentmondásos szisztémával állunk tehát szembe, amelynek belső feszültségei a 
neurotikus betegségek kialakulásának kedveznek: Egyrészt a szabadosság, az autoritás 
ellenesség az egyenlőséget szuggerálja ott, ahol ez nem helyén való, mert a szociális 
szerepek különbözőek: a pedagógusnak az a feladata, hogy oktasson és neveljen, a diáké 
pedig, hogy tanuljon és személyisége fejlődjön. Ha azonban a szociális szerepek határait 
egy rosszul értelmezett demokrácia nevében eltöröljük, akkor a szisztéma struktúrájában 
összeomlik. Másrészt, ha egy liberális progresszív ideológiától megfertőzött pedagógus, 
aki a puszi-pajtáskodásra hajlamos, törvény szerint arra kényszerül, hogy a teljesítmények 
megítélésénél a személyi kapcsolatokat mégis csak mellőzze, akkor megint csak egy 
személyi meghasonlással állunk szembe. Azoknál, akik józanságból a szabadosság elvét 
nem tették magukévá és azok, akik látták, hogy a szabadossággal a fegyelem minimális 
követelményeit sem tudják biztosítani, leszoktak erről a praxisról. Ezeknél a 
pedagógusoknál az informális kapcsolatokról és az elengedhetetlen pozitív érzelmi 
kötődésekről már nem lehet szó.  Ezek már rájöttek arra, hogy nem a három lépés 
távolság a helyes, hanem az elefántcsonttorony, amelyből csak a diákra lenézve, a jogokra 
és kötelességekre való hivatkozással lehet a legokosabban kritikus helyzeteket elkerülni. 
Ott ahol pedig a személyközi kapcsolatokat a jogok hangsúlyozására építik fel, ott szép 
lassan megszűnnek egy amúgy is tisztázatlan "igazságosság" nevében az elnézés 
lehetőségei, amire különösen a felnövekvő nemzedék rá lenne utalva. Így a reformok 
végül azok ellen is fordultak, a diákok ellen, akiknek az érdekeit kellene szolgálnia. Ez 
hasonlít az egyszerű ember esetéhez, aki ugyan a gyermekét megmosdatta, de a vízből 
elfelejtette kivenni, mielőtt a vizet az udvarra zúdította.

A szociális szerepzavart egyetemi szinten a következő esetek illusztráljak.
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Kurt Freisitzer, a Grazi Egyetem volt rektora, a szociológiai tanszékvezető tanára, 
ezt írja: "Az általános demokratikus ideált akarták megvalósítani, amely szerint egy 
demokratikus rendszerben egy intézmény keretein belül azok is részt vesznek a 
döntésekben, akik a hierarchiában a tömeget képviselik... Általánosítva a cél az volt, hogy 
a szaktudás tudományos fokozati kompetenciáját, a fokozatos illetékességet szaktudás 
alapján, megszüntessék." – állapítja meg Kurt Freisitzer. Világos, hogy itt a 
demokratizálás hevében lehetségessé vált szerepzavarról van szó, miszerint egyetemi 
hallgatóknak és tudományos fokozattal nem rendelkezőknek olyan kompetenciákat ítéltek 
oda, amelyek szaktudásuk alapján nem illeti meg őket. Egy egyetemi hallgató például egy 
egyetemi tanári kinevezésnél arról nyilatkozhatna, hogy a jelöltnek az előadását 
didaktikai szempontból megfelelőnek tartja e vagy sem, egy asszisztens arról, hogy a 
jelölt hogyan bánik munkatársaival, amennyiben ilyen tapasztalttal rendelkezik. A döntés, 
szociális szerepük gyakorolhatóságának alapján, a tudományos fokozattal rendelkezők 
kezébe kellene lennie. Idézzünk tovább: "Véleményem szerint a reformálók egy súlyos 
gondolkodási hiba áldozatai lettek...A reformálók összetévesztették a demokrácia 
többségi elven alapuló általános szerepét a szaktudást követelő összetett tárgyi 
döntésekkel...Egy intellektuálisan gondolkodó számára majdhogynem elviselhetetlen az a 
logikai ellentét, hogy a közoktatás kereteiben alkalmazott modellel szemben az 
alkotmányban rögzített miniszteri egyéni felelőséget nem függesztették fel. Ha ugyanis az 
igaz, hogy többségi határozatok mindenesetben minőségileg jobb döntésekhez vezetnek, 
akkor ebből le kellett volna vonni a végső konzekvenciákat is. Minden miniszternek 
kötelezővé kellene tenni, hogy döntéseikhez munkatársaik és pártjuk tagjainak 
hozzájárulást kérjék, szakkompetenciájukra való tekintet nélkül, úgy ahogy ezt az 
egyetemeken bevezették. A miniszteri döntéseket azonban ezek a szabályozások nem 
érintik." (273)

Az ausztriai Montan-Egyetemen három jelöltet mutattak be egyetemi 
tanszékvezetői kinevezés céljából. Ott úgy szokás, hogy a jelöltek egy bemutatkozó 
előadást tartanak, amin az egyetemi közösség, diákok, tanársegédek, docensek és tanárok 
is részt vesznek. Aztán az egyetemi tanácson belül megszavazzák, hogy ki kapja meg a 
megbízást. Az egyetemi tanácson belüli vitában az egyetemi hallgatók képviselői egy 
olyan kollega mellett tették le a voksot, aki farmernadrágban, tornacipőben, kigombolt 
nyakú ingben és slampos pulóverben tartotta meg a bemutatkozó előadását. Rektor 
Jeglitsch kérdésére, hogy a diákok miért pont ezt a kollégát favorizálják, azzal 
válaszoltak, hogy hát ez az egyetemi oktató hasonlít a legjobban rájuk, ez a legjobban 
"hasonszőrű". (274) Rektor Jeglitsch, anélkül, hogy belement volna a téma mélyebb 
elemzésébe, egy további kérdéssel intézte el a problémát: "Mit és kit akarnak Önök? Egy 
havert, vagy egy tanárt?"

8.5.1.7.  Az oltár előtt.

Ami a Montan-Egyetemen lejátszódott, az nem egy elszigetelt jelenség. Ellenkezőleg. A 
divattá vált slamposság, lezserség ott is szalonképessé vált, ahol a tekintély, 
nagyrabecsülés és méltóság lenne helyén való. Köztudott dolog, hogy formaságok 
általában az ember beállítottságát fejezik ki és gyakran a beállítottságok külsőségekben 
nyilvánulnak meg. 

Ha az olvasónak egyszer alkalma van elmenni mondjuk a Bécsi Képzőművészeti 
Akadémia (egyetemi ranggal) diplomaosztással egybekötött záróünnepélyére, akkor 
megláthatja, hogy milyen mértékben zilálta szét a liberális progresszív társadalom 
politika a társadalom önbecslését. Az egymásnak és ünnepélyes alkalomnak kijáró 
tiszteletet hiánya feltűnő. Ez a trend nyilvánvalóan Magyarországra is átterjedt. Vettem 
már részt olyan tanévnyitó ünnepségeken, hogy restelkedve kellett feltennem a kérdést, 
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hová veszett diákkorom fegyelmezettsége? Az embernek az volt az érzése, hogy 
valamilyen kocsmába tévedt el, ahol a hangzűrzavarban nem értik meg az emberek 
egymás szavát.

De mit is lehet elvárni az egyetemi ifjújától, ha nyugaton már az Istent se tisztelik 
úgy, ahogy ez legalább papok részéről elvárható lenne: Egy evangélikus pap gyűrött 
ingben, "természetesen" nyakkendő nélkül, farmernadrágban és pucolatlan, irdatlanul 
kitaposott cipőben kívánta az Istent dicsérni és tisztelni. Az 1989/90 iskolaév végi 
hálaadó istentiszteleten ezt a beállítódást a Leoben-Donawitzi katolikus templomban egy 
katolikus pap nyilvánította ki. Ekkor eszembe jutott, hogy már régen el kellett volna a 
Katolikus Egyház részéről egy jól méretezett rugalmasság, de az, amit itt tapasztaltam, 
túlhaladta minden ilyen irányú elképzelésemet.

A liberális progresszív társadalompolitika eljutott az oltárig, tehát alapos és egész 
munkát végzett.

8.5.1.8. A hivatalosítás

Az osztrák közoktatási törvény első lényegbevágó módosítása alkalmával az volt a jelszó, 
hogy az osztrák közoktatást az alkotmányban megfogalmazott jogállami alapokra kell 
helyezni, úgy ahogy ez már a közigazgatásban megtörtént. A felnőttek világát 
beerőszakolták az iskolapadok közé. Ez az abszurdum azt jelentette, hogy a 
közigazgatásra jellemző formaságoknak kellett volna az iskolai életet betölteni. A 
bürokráciát ki akarták terjeszteni az iskola belső életére is. A diák és a pedagógus 
viszonyát a hivatalos formaságokra építették. A közigazgatásnak megfelelően bevezették 
a hivatalos levelezést, kérvények írását, határozatok írásbeli kiállítását, az osztályzatok 
elleni fellebbezés lehetőségét és megszabták a fellebbezési határidőket, stb.

Sok iskolaigazgató és pedagógus feltette annak idején a kérdést, hogy ez a 
bürokrácia az iskolán belül hogyan valósítható meg, mikor köztudott, hogy az iskolai élet 
folyamatos kommunikációra és határozatok gyors meghozatalára van utalva. A iskola 
belső életének ilyen irányú és méretű bürokratizálása lelassította volna az iskola 
működési képességét a lehetetlenség határáig. Így a törvény, törvény maradt, gyakorlati 
megvalósítás nélkül. Amikor a politikusok – a jogászok, mert főleg ezeknek juthat 
eszükbe egy ilyen jogfanatikus ötlet – látták a törvény hatékonyatlanságát, egyszerre azt 
kezdték hangoztatni, hogy hát végül is az iskolai életet a szóbeli kommunikáció, a 
kívánságok szóbeli kinyilvánítása és a szóbeli válaszok határozzák meg. A hosszú 
fellebbezési határidőket erősen megrövidítették.

A hivatalosítás mellékzöngéje, hogy a jogi alapokra helyezett iskolát az illetékes 
minisztérium rendszeresen felvilágosító könyvecskékkel – a MAO-bibliákhoz hasonlóan 
– árasztotta el. Ennek az lett a következménye, hogy a diákfunkcionáriusok jogaikra 
vonatkozó jogszabályokat kívülről megtanulták, és idézték ha szükség volt rá, ha nem. A 
kötelességekről nem esett szó.   

8.5.1.9. A tárgyilagosítás.

A pedagógiai reformok egyik leglényegesebb "vívmánya" a tárgyilagosítás, az 
úgynevezett objektivált teljesítménymérés, a felnőttek teljesítménymérésének mintájára.
Első látásra úgy néz ki, hogy itt egy olyan intézkedésről van szó, amit minden józanul 
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gondolkodó ember fenntartások nélkül eltud fogadni. Ki merne és mit is lehetne egy 
igazságosabb teljesítmény megítélés ellen felhozni? 

Ezzel is úgy vagyunk, mint az eddigi jelenségekkel. Mélyebbre hatoló, 
tudományos tények és a mindennapok tapasztalatainak súlya alatt egyszerűen 
összeomlanak sokszor még a logikára felépített megállapítások is.

Az objektivált teljesítménymérés abszurditása kiviláglik már akkor, ha 
meggondoljuk, hogy a felnőttekre szabott viselkedési minták és elvárások nem 
alkalmazhatók a nevelésben. A felnőttek világa közelebb áll a racionalitásokhoz, mint a 
gyermekeké. A felnövekvők fokozottan rá vannak utalva az irracionális pozitív 
érzelmekre. Ezek lényegesen befolyásolják a testi-lelki egészséget 

A programozott tanulási és tanítási módszer, az objektivált teljesítmény megítélés 
és a tanítógépek hasznosításának jelentőségét ma már nem lehet lekicsinyíteni. Az 
azonban bizonyos, hogy ezek a módszerek koránt sem elégségesek személyiségek 
nevelésének szempontjából. Kiegészítő metódusnak jó, de másra nem. Ezek a módszerek 
beszűkítik a személyközi kapcsolatokat pedagógusok és neveltjeik között, ami az 
emocionális elszegényedéséhez vezet. Ez a trend ugyan jótékony hatású, amennyiben az 
önkényeskedést ki tudja zárni az iskolai praxisból, de feltétlenül káros, mert az érzelmi 
kötődések lehetőségét generálisan kizárja a személyi kapcsolatokból. Nem csak a negatív 
emocionális ellenszenvét küszöböli ki, hanem a pozitívet is, amelyre azonban különösen a 
felnövekvő nemzedéknek lenne szüksége.

A felsőoktatásban az érzelmi elszegényedés és a tömegoktatás következtében a 
tesztek jelentősége érzékenyen érinti a hallgatók kommunikációs képességét és készségét. 
Előfordult, hogy a negyedik szemeszter végén (!) arról panaszkodta a hallgatók, hogy "ez 
az elő szóbeli vizsgájuk". Ehhez hozzájárul esetenként a tudomány mögé búvó személyi 
elégtelenség, arra hivatkozva, hogy a tudományban emocionális tényezőknek helye nincs. 
Hogy ez mennyire tarthatatlan, ez az irracionalitással foglalkozó fejezetben remélhetőleg 
nyilvánvalóvá vált. Az ideg- és elmeorvos, pszichoterapeuta, Kappéter jogosan állapítja 
meg: "Vannak személyiségzavaros emberek (tudósok között ismerek ilyeneket), akik azt 
hiszik, hogy ők emocionalitástól mentesek. Ennek következménye mindég, hogy 
gátlástalanul elfogultak." (275)

Objektiválni azt jelenti, hogy a dolgokat igazságosabb megítéléshez kell 
hozzásegíteni. Azonban az is igazság, még pedig tudományosan megalapozott, hogy a 
tárgyilagosság a racionalitás szintjén van, az elengedhetetlen emocionalitás pedig az 
irracionális szintjén. A hivatalos pedagógus hierarchia a törvények alapján egyoldalúan 
a tárgyilagosságot, a racionalitást, helyezi előnybe.

A személyközi kapcsolatok dologítása, a racionalitás egyoldalú fetisizmusa, 
súlyos szociális és személyiségfejlődési problémák forrása. Az emberi kapcsolatok 
pozitív érzelmi oldalának a kiiktatása a pedagógusok és a diákok szociális érzelmi 
védettségének az elszegényedéséhez vezetett, ami különösen a diákságot károsítja.

Az informális kapcsolatok azok, amelyek az igazságosságon túlmenően a 
méltányosságot és az elnézést pedagógusok számára lehetővé teszik. Aligha akadnak 
olyan értelmes felnőttek, akik azt mernék állítani, hogy itt-ott nincsenek ráutalva mások 
méltányosságot akceptáló beállítottságára és olykor elnézésére is.

Ami alól a felnőttek sem kivételek, arra különösen a felnövekvő nemzedék van 
ráutalva. 

A liberális progresszívizmus következetes megvalósításának folyamán a 
méltányosság és az elnézés lehetősége jelentős mértékben elveszett.

8.5.1.10. Mennyire objektív az "objektív"?

A "hivatalosítás", a "tárgyilagosítás", az "objektiválás", a nyugati iskolareformok 
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fogalmai, amikkel egy igen látványos ideológiát lehet felépíteni. Ez összeomlik, ha az 
ember a dolgok mögé pillant.

Objektivált teljesítmény megítélés? Mi is ez tulajdonképpen? Nem-e inkább úgy 
van, hogy a pedagógus az, aki szubjektívan a teljesítmény kritériumait és feltételeit 
meghatározza és a szerint osztályoz? Nem ő az, aki meghatározza, hogy ennyi pont még 
elégséges, de ennyi már nem? Nem a pedagógus az, aki szubjektíven meghatározza, hogy 
milyen jellegű hibák hány mínuszponttal értékelendők, és hogy milyen jellegű feleletek 
hány pozitív pontot érnek? A szubjektivitást tehát nem lehet az iskolától távol taratani. 
Ezt megerősíti a tény, hogy pedagógusok szigorúságai között lényeges különbségek 
lehetnek és vannak. Az emberen múlik minden – az iskolában is. Az iskolában azokon az 
embereken múlik minden, akik tanítanak, nevelnek, és azokon, akiket tanítani és nevelni 
kellene. 

Ha a szubjektivitást el akarjuk kerülni, akkor a tipikus emberi kapcsolatokat ugyan 
megcsonkítjuk, de a szubjektivitás ilyen vagy olyan formában megmarad. Nézzük meg 
ezt közelebbről.

Az objektiválás egyik pozitívuma lehet az autokratikus beállítású pedagógusok 
averziókiélési tendenciáinak tompítása, anélkül, hogy a negatív emocionalitást ki tudná 
küszöbölni. Tragikus azonban, hogy a tárgyilagosítás, objektiválás, hivatalosítás, 
következményeként a pozitív emocionalitás legalábbis csorbul, az az emocionalitás, 
amely nélkül egészséges testi-lelki fejlődés nem lehetséges. 

Az objektiválás további pozitívuma lehet, hogy egy osztályon belül a diákok 
közötti teljesítménymérést tárgyilagosabbá teheti, ha a pedagógus hajlandó az 
objektiválás játékszabályait betartani. A szabályok betartása vagy megszegése megint 
csak a szubjektivitás jelentőségére utal. A döntés a pedagógus kezében van. Meg vannak 
a lehetőségei arra, hogy motivációit eltussolja vagy adott esetben kifelé racionalizálja. 
Ismeretesek szabálysértések, amelyek a teljesítményről alkotott képet teljesen 
meghamisították. Így például előfordult, hogy azok az iskolák, amelyek kevés diákkal 
rendelkeztek, a felvételi vizsgákon egyszerűen a központilag adott feladatok megoldására 
előírt időtartamot lényegesen meghosszabbították, és maga a pedagógusok ötletek 
adásával segítették elő a felvételi vizsgák sikerességét. Az is előfordult, hogy 
középiskolai oktatók továbbadták az általános iskolákban oktató barátaiknak a várható 
feladatokat megoldással együtt. Azok pedig az órákon sejtelmes célzásokkal 
begyakoroltatták a feladatok megoldását. Mondani sem kell, hogy ezzel sok esetben egy 
mechanikus tudás alapján jutottak be tehetségtelen diákok azokba a középiskolákba, ahol 
a felvételi vizsgákat még nem törölték el.

Előfordult tesztfeladatok megoldásánál az is, hogy a lemásolások 
megakadályozása céljából egy pedagógus az osztályt két csoportba osztotta. Az egyik 
csoportba azokat osztotta be, akik nem törtek borsot az orra alá, a másikba meg a 
renitenskedőket. Ehhez igazította aztán a feladtok megoldásának nehézségét. Ebből is 
láthatjuk, hogy adminisztratív intézkedésekkel nem lehet a szubjektivitást és a 
visszaéléseket az iskolai életből kiszűrni. Az emberi kapcsolatok mindég az emberektől 
függtek és fognak függni.

Az objektiválásnak egyik további buktatója az, hogy nem minden teljesítményt 
lehet egyformán jól mérni. Ha azonban pedagógusokat kötelezik az objektiválásra, akkor 
fenn áll az a veszély, hogy nem a lényegeset, a kevésbé mérhetőt veszik figyelembe, 
hanem a kevésbé lényegeset, ami azonban jól mérhető. Ez a trend a tudományos 
mérésekbe is belopakodott és világos, hogy azok megbízhatóságát nagymértékben 
elértéktelenítette. Érdemes ezzel kapcsolatban Andorka Rudolf megállapítására felhívni a 
figyelmet: "...elsősorban a társadalmi indikátorokon dolgozó szociológusok javasolták, 
hogy azok ne csak az anyagi természetű és 'kemény' mutatókkal, hanem a nem anyagi és 
sokkal nehezebben mérhető 'lágy' mutatókkal mérhető dimenziókra is kiterjedjenek." 
(276)
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Professzor Borkenstein – az osztrák orvostudományok kiemelkedő alakja – a 
tudományokban és a modern orvostudományban észlelhető egyoldalúan jól mérhető de 
nem humánus tendenciák ellen fordul: "Ha egy tudományág fejlődéséről van szó, akkor 
ezt általában és elsősorban a technikai fejlődéssel mérik. Különösen érvényes ez az 
orvostudományokban." (277)

Christián Salzmann már a hatvanas években, amikor az autoritásellenes nevelés 
divatba jött és Európában bizonyos baloldali körök apraja nagyja az amerikai 
dekadenciától áthatva és a baloldaliság helytelen értelmezése alapján a diákok 
felszabadítását követelte, ő már akkor a rámutatott a jelzett veszélyre: "Pedagógusok 
hajlamosak arra, hogy komplex feladatok teljesítménymérésénél olyan dimenziókat 
válasszanak ki, amelyek kevésbé fontosak, de jól mérhetők. Akkor találjuk magunkat 
ilyen helyzettel szembe, ha a tudás a reprodukálás képességén mérettetik meg, holott a 
megértés és értelmezés lenne a követelmény." (278) 

Talán nem véletlen, hogy ugyanebben az időben látott napvilágot Amitai Etzioni
könyve az organizációkról, amelyben a modern organizációkat veszi szemügyre és 
kritizálja a formális organizációk gyakran tapasztalható öncélúságát. A hatvanas évek 
ugyanis azok, amikor már nyugaton a második világháború sebei begyógyultak és a 
szolidaritás, az újjáépítés lendületének csúcspontja után újra érvényesülni tudott a 
hanyatlás felé való hajlam  mindég akkor, amikor az emberi sors jobbra fordul. A jólét, az 
elbizakodás sohasem voltak jó tanácsadók – de a világvárosok szélein kialakult 
nyomortanyák, vagy a hajléktalanok sokasodása sem. Facit: a vallások mértékletességre 
intő parancsait nem okos dolog bagatellizálni.

Etzioni az organizációs célok megváltoztatásának a veszélyéről ír, aztán 
megállapítja, hogy "gyakori eredmény mérés, könnyen megváltoztathatja az organizáció 
célját, mert a nyereségesség bizonyos ismertető jelei jobban mérhetők, mint mások. Ez 
azzal a veszéllyel jár, hogy olyan termékek gyártására helyezik a súlyt, amelyeknél a 
nyereség jól mérhető és elhanyagolják azon termékek gyártását, amelyeknél ez első 
látásra és rövid távon nem így van." (279) A pedagógia és a gazdaság közötti összefüggés 
kézenfekvő.

A teljesítménymérés objektiválásának és egyáltalán a teljesítménymérés mai 
praktikájának kritikáját a nevelésben  Thiemann Friedrich megrázó könyvében igy 
foglalja össze: "Annak ellenére, hogy az iskola majdhogynem egy kimeríthetetlen 
szimbolikusan jutalmazó, motiváló eszközökkel rendelkezik, hogy a társadalmi 
funkciójának meg tudjon felelni, a jutalmak lehetőségeit be kell határolnia. Úgy kell 
tennie, mintha ebből csak egy meghatározott mennyiség állna rendelkezésére. Ezt úgy éri 
el, hogy a tanulókat rangsorolja. Ez az iskolai jutalmak mennyiségét mesterségesen 
leszűkíti, és ezért egy osztályt alattomos módon a konkurencia színhelyévé teszi. Mert a 
tanulók rangsorolása szükségszerűen a rangsor végén is kíván helyezéseket, 
elkerülhetetlenül kudarcot vallottakhoz vezet és egy paradox helyzetet idéz elő, 
amennyiben minden diák csoportban tanul, de eredményeit kénytelen másokhoz 
viszonyítva és mások rovására elérni." (280)

Thiemann által felvázolt iskolai szituáció tele van ellentétekkel. Tudjuk, hogy a 
siker élményen alapuló kondicionálás a viselkedési minták kondicionálásának az eszköze 
és tudjuk, hogy kívánt viselkedési mintákat csak az eredményélmény, és ezzel 
párhuzamosan az eredménytelenség élményének tartós biztosításán keresztül érhetjük el 
konzisztens módon. A jutalmazás lehetőségeit egy szűkre szabott, mondjuk 5 skálás 
rendszerre, korlátozni, nem egy okos dolog – de hát a társadalom nagyon sok oktalan 
viselkedési mintát valósit meg sorozatban. Azt is tudjuk, hogy a büntetés nem ugyanaz, 
mint az eredménytelenség.

Büntetés alatt olyan szankciókat értünk, amelyek egy negatívnak ítélt magatartás 
"természetes" következményeit meghaladják. Természetes az, hogy ha valaki – tehát nem 
csak a tanuló – valamilyen kárt okoz, vagy hibázik, azt jóvátegye, megtérítse, vagy 
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legalább is jóvátételéhez illetve megtérítéséhez erejéhez képest hozzájáruljon. Ez 
esetenként nagyon komoly következményeket vonhat maga után. Gondoljunk itt például 
egy balesetes gázolás pszichikus és anyagi következményeire.

Téves a nevelés, ha a szülők, vagy egy közösség, az egyedek tévedéseinek vagy 
hibáinak a következményeit magára vállalja, vagy, ha ezeket szidással, vagy a 
személyiség leértékelésével próbálja megtorolni. Személyleértékelés akkor áll fönn, ha 
valakit szemrehányóan ügyetlennek, képtelennek, rossznak neveznek, ha tévedéséből, 
hibájából, tragikus erkölcsi ügyet kreálnak.

Más a helyzet szándékos károkozás vagy mulasztás esetén. Ebben az esetben 
indokolt az ügyet morális szempontból megítélni, mert hiszen az. A liberális progresszív 
iskolapolitika azonban ezt a szituációt úgy értékeli, mint tévedést. E mögött az 
engedékenység mögött, erkölcsi érzéketlenség húzódik meg. Ez az érzéketlenség a "jóval" 
és a "rosszal" szemben már a rendszerváltás előtt belopódzott a magyar iskolai 
hétköznapokba. Hegesűs T. András és Forray R. Katalin "Az újjáépítés gyermekei – a 
konszolidáció gyermekei" című könyvükben ezt írják: "A mi feladatunk .... az lett, hogy 
ajtóról ajtóra járva, ha az őrsi terv így nem teljesül, akkor otthonról, rokontól lopva, 
kunyeráljunk, kolduljunk papírt, rongyot. És el tudtuk fogadni, hogy valakinek az 
osztályzataiban, bizonyítványiban az tükröződik valójában, hogy mennyit tud lopni, hogy 
milyen ügyes koldus – az lett a 'jó' gyerek, aki más mércék szerint a legrosszabb, a 
legmegvetendőbb volt. Talán itt és ekkor borult fel nemzedékünk értékrendje." (281)

A büntetés a szándékolt eredményesség megfordításának a törvénye alapján csak 
tovább kondicionálja az eredménytelenséget, tehát mindenképpen el kell kerülni, hogy 
szükségszerűen "bűnbakokat" kreáljunk. Az eredménytelenség, legyen az lustaságból 
vagy tehetségtelenségből eredő   megbélyegezettség nélkül is nyilvánvalóvá válhat, csak 
meg kell találni a teljesítmény megítélésének konzisztens módját. A beállítódás, hogy 
ennek "így" kell lenni, mert ez "mindég" így volt, nem egyéb, mint innováció és 
kreativitás ellenes viselkedési minta, amivel nem jutunk messzire.

A szokásos jegyrendszernél sokkal humánusabb volt Pestalozzi teljesítmény 
megítélése személyiség leírás útján. Nem hiába követelte Max Simoneit már az 
ezerkilencszázötvenes évek elején az osztályzás generális innovációját, aki ezzel 
kapcsolatban Pestalozzit vette példaképül. (282) 

8.5.1.11. Ki a felelős?

A teljesítmény objektiválásának vannak fontosabb aspektusai, mint a pedagógusok 
negatív emocionalitásának kiküszöbölési kísérlete. Ez a validitás problémája.

Egy objektívabb teljesítmény-megítélés előfeltétele lenne, hogy csak azt mérjük, 
ami méltányosan mérhető. Mivel ezt a követelményt tökéletesen aligha lehet 
megvalósítani, ezért fokozottabban szükség lenne a pedagógusok pozitív 
emocionalitására és elnézéséi készségére a nevelésben. Ezeket a liberális 
progresszívizmus majdhogynem lehetetlenné teszi. 

Minden körülményt, ami egy teljesítményhez vezetett, lehetetlen figyelembe 
venni. Idetartoznak a családi egészségi, hangulati, időjárási, személyes problémák és sok 
minden más, amelyek felsorolása megközelítőleg sem lehetséges.

Az a követelmény, hogy csak a tanuló saját teljesítményeit szabad megítélni, 
végső következményeiben nem tesz egyebet, mint a társadalom vakságát és egoizmusából 
eredő tévfejlődések következményeit áthárítja a mindenkori jövő nemzedékre. Itt nem 
arról van szó, hogy egy diák nem küldheti el papáját vagy mamáját maga helyett 
vizsgázni, hanem annak szigorú és következetes maghatározásáról, hogy tulajdonképpen 
mi is a diák saját teljesítménye?

A gyermek meghatározott öröklött tulajdonságokkal, képességekkel és 
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hajlamokkal jön a világra. Tehetségét illetve tehetségtelenségét a szülőktől örököli. Ha 
tehát nem is küldi el a papáját vagy a mamáját maga helyett vizsgázni, mégis, 
eredményességét szüleitől kapott tulajdonságai lényegesen meghatározzák. 

A teljesítmény-megítélés során tehát elkerülhetetlen, hogy a szülök tehetségét 
vagy tehetségtelenségét is megítéljük. Az "is"t talán főleg szóval kellene helyettesíteni, 
mert ebben a korban a serdülő maga, fejlődésben lévő énjére való tekintettel, még igen 
keveset tud önmegvalósításáért tenni. Más a helyzet felnőtteknél – ha nevelésükben nem 
történt lényeges hiba. De az önnevelés lehetőségére való tekintettel ebben az esetben sem 
lehet felmenteni az egyedet a felelősség alól.

Serdülő korban különösen a kondicionálások időszakát éli át a gyermek, amikor is 
számtalan befolyások érik, amelyek kivétel nélkül a társadalom termékei. Ezeknek 
tetemes részét megint csak szülei révén bensőségesíti, de óriási szerepe van az általános 
társadalmi beállítódás legkülönbözőbb megnyilvánulási formáinak is. Ilyenek a szóban, 
írásban, képekben, játékfilmekben, játékokban, viselkedési mintákban megnyilvánuló 
tendenciák, hogy ezekben több vagy kevesebb agresszió, több vagy kevesebb egoizmus, és 
egyáltalán milyen asszociációs ajánlatok vannak, vagy nincsenek.   

A tanulók eredménytelenségében, magatartásuk elégtelenségében tehát kevésbé 
azt ítéljük meg, ami tőlük származik, hanem sokkal inkább a szüleiket és a társadalmat.
Tarthatatlan tehát az a liberális progresszív dogma, hogy tehetségtelen diák nincs, csak 
tehetségtelen pedagógus. A mondat inkább úgy hangzik, hogy rossz diák nincs, csak 
kedvezőtlen génekkel rendelkező, nevelni nem tudó, vagy pénz után rohanó és nevelni 
nem akaró szülők, és egy beteg társadalom.

Ha tehát a liberális progresszív társadalom extrém engedékenységgel hízelkedik 
az ifjúságnak, akkor erre minden oka meg van. Ha e mögött a rossz lelkiismeret húzódna 
meg, még talán szimpatikus is lehetne.

A dolog azonban nem ilyen egyszerű. Ugyanis, ha az előzőekben leirt álláspontra 
helyezkedünk, akkor elvesszük az ember felelőségét azért, amilyen. Ettől a felelősségtől 
nem lehet és nem szabad az embert felmenteni. Az ember szociokulturális 
determináltságában (meghatározottságában) is szabad, mert módjában áll belátásait a 
konszenzus természeti törvény erejével ható társadalmi mechanizmusain keresztül 
megvalósítani, minden esetben lehetősége van tévfejlődésnek bizonyult irányzatokat 
megváltoztatni.

Az előzőekben leirt megállapítások arra alkalmasak, hogy a társadalom felelőségét 
előtérbe helyezzük, és nyomatékosan rávilágítsunk arra, hogy tehetséges, jóindulatú 
pedagógus nemzedékre ma nagyobb szükség van mint valaha. Ennek a nemzedéknek 
képesnek kell lenni a validitás problémájának ecsetelt hátterébe is betekinteni. Az elnézés 
és méltányosság a jogok hangoztatásával ellentétben szükségesebb, mint valaha is volt.

Serdülőket az elnézés és méltányosság erejéig indokolt felmenteni a felelőség alól, 
de ez nem vezethet a szabadosság burjánzásához. Akármennyire is nem lehet a teljes 
felelőséget a serdülőre hárítani nem kívánatos viselkedés negatív utóhatásait 
mindenképen biztosítani kell. Máskülönben az ördögi kört nem lehet megszakítani. A 
megismétlődés tendenciáját csakis kondicionálással tudjuk csökkenteni. Erről a jogról és 
kötelességről lemondani annyit jelent, mint a nevelésről lemondani.

A negatív eredményélményekkel csak a nem kívánatos viselkedési mintákat 
vagyunk képesek dekondicionálni (kioltani). Ezzel egyidejűleg a konzisztens 
magatartásokhoz szükséges asszociációs feltételeket is biztosítani kell.

Pestalozzi az ember felelőségét önmegvalósításáért így fogalmazta meg meg: "Azt 
már láttam hamarosan, hogy a körülmények csinálják az embert. De azt is láttam 
hamarosan: Az ember csinálja a körülményeket; benne van az a sajátos erő, ami képessé 
teszi akaratát érvényesíteni.  Ahogyan ő ezt teszi, úgy vesz részt az önmaga képzésén és 
befolyásolja a körülményeket, amelyek aztán hatnak rá." (283)

Kant hasonlóan látta az ember felelőségét. Hangsúlyozta, hogy az ember egyrészt 
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a természet teremtménye, másrészt pedig  "egy szabadon cselekvő lény, aki magát azzá 
képezi, amivé tudja és amivé lennie kell." (284)

Magyari Beck is ebben az értelemben írja, hogy "az intellektus is az evolúció 
része, s egyik funkciója éppen a humán evolúciós folyamatok önkorrekciója." (285)

8.5.1.12. Az individualizmusra hivatkozva

Felmerül újra a kérdés, hogy nem lett volna-e helyesebb, hogy nem lenne-e helyesebb és 
célra vezetőbb, adminisztratív intézkedések helyett a pedagógusi pályára jelentkezők 
közül az arra alkalmasakat erre a pályára engedni? Ha már a szubjektivitás nem zárható 
ki, akkor legalább olyan pedagógusok szubjektivitása érvényesüljön, akik extrém
neurotikus magatartásukkal a jövő nemzedékét nem fertőzik meg. A dolgok ilyen irányú 
fejlődéséhez természetesen az lenne szükséges, hogy a társadalom a pedagógusi munkát 
felértékelje – nem csak pedagógusnapok alkalmával és köszönettel, hanem masszív 
béremeléssel is. Ebben az esetben lenne elég tehetséges jelentkező, és lehetne miből 
válogatni – a felnövekvő nemzedék jövője érdekében. De ki az, melyik politikus az, aki 
erre a célra lényegesen több anyagi elismerésre lenne hajlandó, nyugaton épp úgy, mint 
keleten? Elég a "Tények és adatok a magyar oktatáspolitikáról", a Miniszterelnöki Hivatal 
Közönségkapcsolati Irodájának 1993/4 számú tájékoztatójában fellelhető "Összehasonlító 
keresetek" c. közlését szemügyre venni.

A társadalom a nevelés jelentőségét még messzemenően nem ismerte fel. (286)
Írásaimban többször felvetettem a pedagógusok szelekciójának a kérdését. A 

reakció tipikus, és megfelel a liberális progresszív társadalompolitika alapelvének. Nem 
szabad az individuális szabadságot korlátozni. Kiélezve: Hogy jön az állam ahhoz, hogy 
egy pszichopatát megakadályozzon abban, hogy a gyerekeknek testileg-lelkileg ártson?
Ebben az indoklásban ugyanaz a beteges, neurotikus szabadosság rejlik, ami 
megakadályozta, hogy USA-ban a homoszexualitást a hadseregben betiltsák. Mert ott is 
úgy hangzott a kérdés, hogy hogyan jön az állam ahhoz, hogy ferdehajlamúak szexuális 
kapcsolataiknak betiltásával a hadsereg transzparenssé válását és ütőképességét növelje,
a morális felértékelésről nem is beszélve. 

8.5.1.13. A pazarlásra való nevelés

A liberális abszurditások szintjén hozták létre az ingyenes iskolakönyv akciót. Ismét egy 
olyan dologgal állunk szembe, ami első hallásra szociálisnak tűnik, amiben nincs semmi 
kivetni való. Nézzük meg ezt a kérdést pedagógus szemmel közelebbről.

Ha az ember figyelembe veszi, hogyan bánnak a diákok az ingyenes könyvekkel, 
akkor érthetővé válik az ingyenes könyvakció abszurditása: Amikor egy pedagógus egy 
diáklányt figyelmeztetett arra, hogy nem méltányos az ingyenes könyvekkel úgy bánni 
mint ahogy ő teszi, azt válaszolta a liberális-progresszívan felvilágosított leányka, hogy 
hát a könyvek nem ingyenesek. Azokat az ő szüleinek adóiból vásárolták, tehát tehet vele 
amit akar...

Iskolaév végén a padokban hagyott, megtépázott és összefirkált tankönyvek 
megnehezítik a szünidőre betervezett nagytakarítást, ezért az osztályfőnökök ügyelnek 
arra, hogy bizonyítványosztás előtt padokat kiürítsék. Ekkor is jól látható, hogy nyoma 
sincs annak a szándéknak, hogy diákok könyveiket haza vigyék, megőrizzék és későbbi 
években azokból ismereteiket felújítsák. A tankönyvek a legrövidebb úton a 
szemétkonténerekben kötnek ki. Ezt azért érdemes kihangsúlyozni, mert az ingyenes 
tankönyvakciónak már egy külön ideológiája van, amely az akciót többek között a 
könyvek későbbi felhasználásával is indokolja. 
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Itt megint a realitástól való elrugaszkodással állunk szembe. A liberális 
progresszívizmus a diákságot olyannak kívánja látni, amilyennek a diákság nagy többsége 
nem nevezhető: Érettnek, megfontoltnak, szorgalmasnak, és olyannak, aki tudásvágya 
alapján hazaviszi, megőrzi tankönyveit és szabadidejében bele-bele olvas...

A tankönyv ideológia sarkalatos pontja, hogy az odaajándékozás azért is indokolt, 
mert a diákok azt később is feltudják használni és fel is fogják használni, azért is 
tarthatatlan, mert ezeket egy nem egészen áttekinthető okokból nagyon "gyakran 
átdolgoztatják". Igaz, hogy a gyors fejlődés a tankönyvektől a változások követését várja 
el, de a gyakoriságot ez nem indokolja. Kisebb és nem lényegbevágó változásokat 
széljegyzetekkel is korrigálni lehetne. De most itt nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy 
egyrészt az illetékesek arra hivatkoznak, hogy a diákoknak oda kell ajándékozni a 
tankönyveket, hogy azok később ezekből "művelődni" tudjanak. Ezen állítás és azon tény 
között, hogy ugyanezek az illetékesek az elavulásra való hivatkozással a tankönyvek 
gyakori újraírását szorgalmazzák, egy ellentmondás van. Ugyanis, nyilvánvalóan még 
nem tűnt fel, hogy a "tankönyv ideológia" következetesen azt az elvárást tartalmazza, 
hogy a diákok a későbbiekben elavult tankönyvekből újítsák fel ismereteiket.

Természetes nem lehet elvárni a szülőktől, hogy az ingyen felajánlott 
tankönyveket ne fogadják el. Így azok is élvezik az ingyenes tankönyvellátást, akik a 
tankönyveket könnyedén meg tudnák vásárolni. Ez is mutatja, hogy itt egy politikai 
hízelgésről, választási cukorkáról van szó. Talán nem is kell kihangsúlyozni, hogy az 
ingyenes tankönyvakció a baloldal "ötlete" volt. Ebben az esetben a polgári párt – az 
osztrák néppárt – becsületére legyen mondva, fellépett az értelmetlenség ellen. Ez Kreisky
kormányzása alatt történt, amikor is a néppárt sorozatosan elvesztette a választásokat, és 
amikor az államadóságok eddig még soha nem látott tempóban gyarapodtak. Ezek az 
adóságok ma nagy gondot okoznak a kijózanodott baloldali vezető kormánypártnak.

Egy tankönyv iskolakönyvtár ésszerűbb, olcsóbb és pedagógiai szemmel is 
okosabb megoldás lenne és szociális szempontból is tökéletesen megfelelne a célnak. A 
tanulók – ha már annyira hízelkedni akarnak a szülőknek meg az ifjúságnak – lehetnének 
költségmentesek is, ha azok a tanulók, akik a tankönyveket gondatlanságból vagy 
akarattal megrongálják, kártérítésre lennének kötelezve. A pedagógia tévúton jár ugyanis, 
ha tankönyvek ajándékozásával a javak elkótyavetyélését, és a pazarlást szolgálja. Akkor 
is azon jár, ha a közös tulajdon megrongálóit nem kötelezi a károk megtérítésére. Mert 
nem kötelezi, inkább közpénzen kijavíttatja a kárt, nehogy szavazatokat veszítsen.

Jól emlékszem az én iskolaidőmre. Nekem soha nem voltak új tankönyveim. Ez 
nem azt jelenti, hogy ma se legyen senkinek. 

Csak a tanulság a fontos. Szüleim idősebb diákoktól vásárolták a tankönyveket fél 
áron vagy még olcsóbban, érettebb koromban magam. A használat ezeken a 
tankönyveken alig látszódott meg, pedig nem lehet állítani, hogy mi a tankönyveket csak 
dísznek használtuk. A borítólapokat gondosan csomagolópapírral védtük, abban a 
reményben, hogy mi is el tudjuk adni a könyveket még jó áron, ami többnyire sikerült is. 
Az önérdek egy erős motiváció a gazdaságos gondolkodás és magatartás szempontjából, 
amit a sok ingyenes juttatások aláásnak és feltétlenül a takarékosság ellen hatnak.

A takarékosság és gondosság elleni nevelés egy jóvátehetetlen hiba, messzemenő 
gazdasági konzekvenciákkal, ami a volt népidemokratikus országok gazdasági- és a 
nyugati országok állami vállalatainak eredményességével kapcsolatban is lényeges 
szerepet játszott és játszik.

Még egy abszurd paradoxon: A tankönyveket ugyan a pedagógusok válasszák ki, 
de a kiválasztott tankönyvek listáját a szülök képviselőinek jóvá kell hagyni. Mintha azok 
értenének a könyvek alkalmasságát megítélni. Mi ez, ha nem politikai hízelgés a 
választópolgárok felé és a pedagógusok egyidejű ki nem mondott leértékelése és gyámság 
alá helyezése?

Postcriptum: (1995 március) A tömegkommunikációs médiákban egyre többször 
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követelik osztrák prominens baloldali politikusok és pedagógusok az Osztrák Kormány 
által forszírozott takarékossági programon belül a tankönyvakció sürgős felülvizsgálását.

8.5.1.14. Tömegoktatás

Amíg az egyik oldalon jól átgondolt politikai okokból milliókat áldoznak egy pedagógiai 
szempontból értelmetlen ingyenes tankönyvakcióra, a másik oldalon hiányoznak nem 
csak a pedagógusok lényeges fizetésemelésének, hanem a pedagógiai teória által már 
régen szükségesnek ítélt módszertani reformok megvalósításához szükséges anyagi 
fedezetek. Gondolok itt elsősorban a tömegoktatás felszámolására.

Fontos lenne a kiscsoportos oktatás előfeltételinek megteremtésére. Kisebb, 
barátságosabb osztályok létrehozása a társadalomtól anyagi áldozatokat követel. Egyrészt 
több pedagógust kell alkalmazni. Ezek tisztességes bére, anyagi megterhelést jelent. 
Kisebb tanulóegységek képzésére alkalmas úgynevezett "méhkas" iskolaépítési tervezet 
finanszírozására is pénzre lenne szükség.

Kisebb tanuló csoportok képzésének szükségességét Magyari Beck is felismerte. 
Miután a teljesítmény megítélés buktatóit elemzi, ezt írja: "Arra a magától érthetőségre itt 
már nem is szeretnék kitérni, hogy (a)....kiscsoportos formák az egyetemi pedagógia 
nagyfokú individualizálásához vezethetett volna." (287)

A kisebb tanulóegységek képzése központi szerepet kell, hogy játsszon a jövő 
iskolájában. Kovács Gézának igaza van abban, hogy a "mai társadalmi-gazdasági 
problémáinkat csak jövőcentrikus gondolkodással lehet megoldani." (288)

Kisebb tanulóegységek képzésének kézzelfogható előnyei vannak a hagyományos 
frontális tömegtanítással szemben. A pedagógusok feltétlen nagyobb befolyással vannak a 
tanulókra, ha ezek egy a tanulók számára is áttekinthető csoportban tanulnak. A tanulók 
nagyobb közösségben a közösség leple alatt és egy szélesebb alapokon nyugvó 
konszenzus alapján könnyebben ragadtatják el magukat kifogásolható 
magatartásmódokra, mint közvetlenül a pedagógus szeme előtt és egy lényegesen kisebb 
horderejű szociális háttár tudatában. Az anonimitás lehetősége a minimálisra csökken, így 
nehezen lehet kifogásolható magatartásokért a felelősséget a közösségre hárítani. 
Pedagógus és iskola vagy tanulás ellenes konszenzus lehetősége erősen beszűkül. Ezek az 
aspektusok az egyre erősödő liberális progresszív befolyás következtében igen 
lényegesek.

Kisebb tanulócsoportok a tanulókkal való majdhogynem egyedi foglalkozást tenné 
lehetővé. Ez a tananyag elsajátítása szempontjából egy kézzelfogható előnyt jelentene, 
lehetőséget adna a házi feladatok mérséklésére vagy elhanyagolhatóságára. Ez a szülők és 
gyermekeik közötti kapcsolatokat is lényegesen javíthatná, és a szülők válláról levenne 
egy megterhelést, ami ma már egy társadalmi problémává terebélyesedett. Kiscsoporton 
belül a pedagógusok és diákok közötti informális kapcsolatok kialakulásának 
összehasonlíthatatlanul nagyobb az esélye, mint nagyobb közösségekben. Az informális 
kapcsolatok jó hatással lennének a pozitív emocionalitásra, a diákok problémáinak a 
megismerésére és kezelésére. Ez viszont a szociálemocionális érzelmi védettség élményét 
segítené elő és lehetővé tenné a teljesítmény-megítélésből adódó problémák lényeges 
mérséklését. Ebben az esetben ellehetne gondolkodni azon, hogy az osztályzatok helyett 
nem lehetne e egy más, a differenciálódást nem kizáró, de humánusabb, teljesítmény-
megítélésre áttérni. Nem lehet vita tárgya, hogy teljesítmény-megítélésre szükség van, ez, 
hiszen egyenlősdit játszani annyit jelent, mint a realitástól eltávolodni és a 
szociálemocionális érzelmi védettséget csorbítani.

8.5.1.15. A stressz
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Az eustressz ("Eu" a görögből jön és annyit jelent, mint jó.) és a dyszstressz ("Dys" a 
görögből jön és annyit jelet, mint zavaró, fájdalmas) kulcsfogalmak az iskolai 
mindennapokban. Sehol nincs olyan szerepe a stresszhatásoknak, mint az iskolában, mert 
ezek itt biológiailag értetlen és személyiségükben kiforratlan serdülőket érintenek.

Az iskola legfontosabb feladata lenne az eustresszt elösegitő nevelési 
körülményeket biztositani, és az érésben lévő személyiséget fokozatosan 
dysztresszszituációk elviselésére kondicionálni.

Az eusteressz akkor lép fel, ha például alkotás közben az embernek az az érzése, 
hogy nem tudja abbahagyni a munkát. Eustresszben él például az orvos, akinek rendelője 
tele van betegekkel és "nyomás alatt" van, de ez a feszültség egy pozitív 
eredményélményen nyugszik, mégpedig azon, hogy az orvost betegei jónak ítélik, ezért 
szívesen mennek hozzá.

Az objektivált teljesítmény megítélés a legfontosabb aspektust, a félelmet, a 
dyszstresszt nem volt képes az iskolai életben csökkenteni, mert a bizonytalanság, a 
félelem, "mikor kerülök sorra" a tanulásra késztetés alapja maradt. Ebből a szempontból 
hatástalan az objektivált teljesítmény-megítélés szabálya, hogy tanulókat nem szabad csak 
a törvény által megszabott esetekben feletetni. Egy pedagógus, aki feleltetni akar, az 
megtalálja erre az indoklást. Ennél sokkal humánusabb és hatásosabb volt Herbarts
cenzúrája személyleírás alapján. (289)

A liberális progresszívizmus talaján létrejött teljesítmény megítélés is egy "nesze 
semmi fogd meg jól taktika" politikai népszerűség hajhászása céljából, amiről közelebbi 
vizsgálat során kiderül, hogy nem egyéb, mint porhintés az emberek szemébe. Kétségtelen 
azonban, hogy az ideológia szempontjából hangzatos és hatásos.

 A teljesítmény-megítélés állandó megfigyelésen kell hogy nyugodjon – mondja az 
osztrák közoktatási törvény. Ez azt jelenti, hogy a diákok állandó dyszstressznek vannak 
kitéve, úgy, mint a reformok előtt – ha nem intenzívebben. Márpedig egy pedagógiai 
innovációról csak akkor lehet beszélni, ha mindenek előtt az iskolai félelmet csökkentő 
szabályokat állítunk fel. A kiscsoportban való foglalkoztatás egy lehetőség lenne ennek a 
kardinális pedagógia célnak a megvalósítására is.

8.5.1.16. A számok varázsa

Egy technikai szándék vezérelte modern társadalomban nagy becsülete van a számoknak, 
a számlálásnak, a mérésnek. Ez a racionalizmus egyoldalú meghirdetésének a velejárója. 
A technikai szándék mindent számokkal próbál kifejezni, olyan komplex jelenségeket is, 
ahol számok keveset vagy semmi lényegeset nem tudnak mondani. Ez a mai iskolai 
osztályzási rendszerre is érvényes.

A számok varázsát a liberális progresszív társadalompolitika nem tudta áttörni, de 
nem is akarta. Addig, amíg az emberek számokban gondolkodnak, például, hogy egy áru 
nem száz pénzegységbe, hanem csak 99,99 be kerül és ezzel az ámítással jobban ellehet 
adni az árut, addig miért is kellene változatni?

A liberális progresszív társadalompolitika nem is képes a számok varázsától 
megszabadulni, mert a számok azt az illúziót ébresztik, hogy egy racionális világban 
élünk. Hogy lényegbevágó esetekben nem racionálisan cselekszünk és hogy szembeötlő, 
mindennapi tapasztalatainkat is parlagon hagyjuk, arról nem beszél senki.

Érdemes elgondolkodni azon, hogy mivel lehetne helyettesíteni az iparosítással 
párhuzamosan kialakult jegyekkel való osztályozást. Nem kétséges, hogy a jegyekkel való 
osztályzás tömegoktatással párosulva dysztresssz kiváltásában lényeges szerepet játszik. 
Tudjuk, hogy a diákok általában nem szívesen tanulnak. Az iskola jegyrendszerrel 
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próbálja meg a tanulást kikényszeríteni. Ez egy tarthatatlan pedagógiai tévelygés, ami 
nem felel meg pszichológiai és szociológiai ismereteink legelemibb szabályainak sem.

Legalább is szakmai körökben ismeretes, hogy a büntetés nem alkalmas egy 
kondicionált magatartás dekondicionálására, kioltására. Erre csak egy viselkedési minta 
sorozatos eredmény nélkül maradása képes. Már pedig a rossz jegyektől való félelem 
maga büntetés jellegű, ami könnyen ahhoz vezet, hogy azok is leblokkolnak, akik 
tanultak és stresszmentes környezetben tudásukat reprodukálni képesek. Itt kellett volna a 
pedagógiai innovációknak elkezdeni a reformokat, mert ez a pont az, ahol áll vagy bukik 
a pedagógia. Ezt problémát egy technikai szándékra épített társadalom, amely a 
számoktól elbűvölve nem lát tovább a szempillájánál, úgy látszik nem képes megoldani.
Különösen akkor nem, ha a politikai és egyéni érdekek összefonódásából adódó 
propagandafogások erről a központi kérdésről elterelik a figyelmet. Ezért fontos erről a 
témáról mindaddig beszélni, amíg a józanság nem mozdítja meg a törvényhozókat.

Kis tanulócsoportok képzése esetében lehetőség nyílna a jegyekkel való 
osztályzást más, hatékonyabb, nem a dystresszt provokáló teljesítmény-mérési 
szisztémával helyettesíteni.

A pedagógiai alapállás világos: Jobb egy gyerek elöl eltenni a kekszet, mint az 
asztalon hagyni és a kezére ütni, ha tilalom ellenére vesz belőle. Mutatis mutandis: Ha 
kisebb tanulócsoportokban a folyamatos ellenőrzés – ami nem tűnik fel – a tanulást 
garantálja, akkor ez a módszer jobb, mint az amúgy is kilátástan parancs, hogy tanulj. 
(290)

Egy alternatíva lehetne a jegyekkel való osztályzással szemben például a 
személyiség-leírás a teljesítőképesség vázolásával egybekötve. Hasonlóan, ahogy ezt 
Pestalozzi és Herbarts alkalmazta. Ennek a módszernek az előnye, hogy csak a 
pozitívumok kerülnek a bizonyítványba. Ez azonban azt is jelenti, hogy a személyiség és a 
teljesítmény-leírás bősége vagy szűkössége a munkaadónak értékesebb információt adna 
arról, hogy az álláskeresőnek mennyi és milyen jellegű jó oldalai vannak, mint a száraz 
jegyek. A pozitív személyiség és teljesítmény-megítélés kiegészítve egy további 
pedagógiai reformmal optimális pedagógiai szituációt tudna teremteni: A hagyományos 
osztályok helyett felállított kis létszámú tanulóegységek egyben egy bizonyos tanulmányi 
színvonalat is képviselnének. A diákok egy tantárgyból magasabb szintű csoportba akkor 
léphetnének fel, ha arra megértek, jegy nélkül. Ez a szisztéma a felesleges dysztresszt 
nagyban kitudná küszöbölni, anélkül, hogy a differenciálódást, a különbségeket a diákok 
között elhomályosítaná, és anélkül, hogy az utópisztikus egyenlősdit támogatná. Ez a 
javasolt szisztéma a liberális progresszív társadalom- és iskolapolitikával ellentétes, mert 
a liberális progresszívizmus a jegyrendszer fenntartása mellett a differenciálódást 
próbálja kiküszöbölni. A tizenkét osztályos alsószintű oktatási program nem jelent 
egyebet, mint az elitképzés feladását. Kiváló képességű gyerekek és gyengék együtt 
tanulnak. Ez a csoportdinamika egyik legfontosabb tényét ignorálja, mégpedig, hogy egy 
homogén csoport egyszintűségre törekszik: Nagyon alacsony teljesítményeket igyekszik 
felértékelni, kivalló teljesítményeket pedig előszeretettel leértékel, bagatellizál, esetenként 
kigúnyol. (Tudományosan igazolható: "Senki sem próféta saját hazájában") A neves 
szociálpszichológus, professzor Peter R. Hofstätter ezt a szociálmechanizmust 
unifikációnak nevezi. (291) Köztudott, hogy kiváló tanulók sorsa a tanulni nem akaró 
többséggel szemben nem irigylésre méltó.

Kiscsoportos oktatásnál egy tantárgyból a következő teljesítménycsoportba való 
feljutás lenne a tanulásra való motiváció. A jegy helyett az idő, amit egy diák egy tantárgy 
elsajátítására fordít, mutatná speciális képességeit és gyengéit egyaránt. Ebből 
következik, hogy például egy nyolc szintű alapképzésnél egy kiváló nyelvérzékű tanuló a 
nyolcszintű képzést nem nyolc év alatt, hanem mondjuk három, négy év alatt eltudná 
sajátítani, a számára nehezebb matematikára pedig, tegyük fel, kilenc, tíz vagy több évet 
kellene fordítania. Ha már objektív dimenzió ápolása is az iskola feladata, akkor egy 
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munkaadó az egy tantárgyra ráfordított időtartamból is tájékozódhatna, hogy milyen 
területen lehetne a fiatal képességeit a leggyümölcsöztetőbben hasznosítani.

A felvázolt szisztéma nem tart igényt a tökéletességre. Így felmerül például a 
kérdés, hogy nem lenne-e célszerű annak a diáknak, akinek kiváló nyelvérzéke van, 
előírni, hogy matematikából is a minimális követelményeknek megfeleljen, mielőtt a 
nyolcszintű képzésből kiváló nyelvtudása alapján kilépne.

A felfogás mögött, hogy egy fiatalnak csak egy lényegében meghatározott 
időtartam áll rendelkezésére az iskola elvégzésére, gazdasági megfontolások is állnak. De 
nem csak azok, hanem a vezetési és nevelési stílusokból kirívó erőszakos beállítódás is –
amit sem a liberalizmus, sem a liberális progresszívizmus nem volt képes a társadalomból 
kiiktatni. Ha a gazdasági érdekeket és az erőszakot elhagyjuk, akkor aligha áll útjába, 
hogy megállapítsuk: Az a fiatal, akinek a nyelvérzéke nyilvánvalóvá válik és a nyolc 
szintű képzésről mondjuk négy év után egy bizonyítványt kap, az feleslegesen fecsérli az 
idejét egyenletek megoldására. Ő is és a társadalom is jobban járna, ha ez a fiatal 
tehetségét ki tudná bontakoztatni, mondjuk kurzusok látogatásával, külföldi 
tanulmányutakkal, vagy a felsőoktatási intézményekben, mint rendkívüli hallgató, ahol 
szakvizsgákat tehetne bizonyítvánnyal, anélkül, hogy a felső oktatási intézmény minden 
követeléseinek eleget tenne. Egy kis alkalmazkodás a lelkiélet szisztémájához és a 
szociálmechanizmusokhoz hozzásegítene ahhoz, hogy az emberek megtanuljanak megint 
mosolyogni. (292) Bizonyos, hogy az e-fajta gondolkodás merésznek tűnik, de csak azért, 
mert nem ehhez szoktunk.

8.5.1.17. Aszociális magatartás

Az eustressz kreativitással és alkotó készséggel, munkakedvvel függ össze, míg dystressz 
az embert "harcra kész", agresszív állapotba hozza és tartja. Az iskola szisztémájánál 
fogva a diákokat - de a pedagógusokat is – küzdésre, harcra a jobb jegyekért – a 
pedagógusokat jobb eredményekért – programozza be. Ez a harc a küzdés pillanataiban 
aszociálisan egymás ellen irányítja a tanulókat, de a diákokat és pedagógusokat is, mert a 
diák a tanuló mivolta realizálásáért a lehető legkevesebb fáradság árán küzd, a pedagógus 
pedig szeretné a lehető maximumot beletömni a diákjaiba. Hasonló ez a tendencia ahhoz, 
ami szülőknél is megfigyelhető. "Általánosan megállapítható, hogy a mindenkori szőlők 
generációja a felnövekvő nemzedékkel szemben egy szigorúbb szociokulturális 
értékrendet állit fel követelménynek, mint azok a követelmények, amelyeket felnőttek 
egymással szemben támasztanak, vagy azok, amelyek szociális kapcsolataik gondozása 
során általában szokásosak" – állapítja meg Peter R. Hofstätter. (293)

A diákok egymásellenes, aszociális magatartására nyugaton már felfigyeltek (pld. 
Neill, Thiemann, Neuhäusler). Ez különösen akkor feltűnő, amikor egy diák egy kérdést 
nem tud megválaszolni. Gondoljunk arra, hogy milyen nagy a tolongás, a fölmutatgatás 
ilyen esetekben. Nem mondja ki senki az aszociális mondatot, de ez lóg a levegőben: "Ne 
tőle tessék kérdezni, hanem tőlem, ne ő kapja a jó jegyet, hanem én." A diák a mai 
modernnek mondott iskolában csak aszociális magatartások természetessé válásán 
keresztül tudja megvalósítani magát.

Egy tanszéki értekezleten felmerült az egyetemi hallgatók aszociális magatartásra 
való nevelés problémája. Az a tény, hogy egy egyetemi hallgató az első szemeszterekben 
még nem tudja, hogy egyetemi szintre fog e kerülni, vagy kénytelen egy főiskolai 
diplomával megelégedni, a legjobb barátok között is konkurencia szituációt teremthet. Az 
aszociális irányába elmozdult magatartást a következők szemléltetik: Azelőtt zárthelyi 
dolgozatoknál az, aki először kész lett, a megoldást készségesen továbbadta. Aki 
megkapta, lemásolta és ő is továbbadta. Ma is előfordul, hogy aki előbb kész lesz, az 
továbbadja a megoldást, és aki kapja, lemásolja – de utána eltépi.
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Ennek a félrenevelésnek minden szintű képzésben súlyos következményei vannak 
a viselkedési minták kondicionálásával kapcsolatban. 

A cél nem lehet a diszstressz-szituációktól való mentesítés, hanem csupán a 
diszstressz-szituáciok elviselésére való folyamatos kondicionálás, ami a 
frusztrációtolerancia fokozatos fejlesztését kell hogy szolgálja. Ennek jelentőségét nem 
lehet szavakkal leírni – minden használható szó keveset mond – mert a 
frusztrációtolerancia az énminőség fő ismertető jegye. Ha azt mondjuk, hogy ettől függ 
az egyén, vagy ha azt mondjuk, hogy ettől függ az emberiség boldogsága, még ezzel is 
keveset mondtunk, mert sokkal de sokkal több függ ennek a nevelési célnak a 
megvalósításától. Ettől függ nagy részben az egyén és a társadalom egészsége, ettől függ 
az ármánykodás és a testi-lelki védekezési készenlét intenzitása, a háború és a béke; ettől 
függ az emberré válás minősége, az önmegvalósítás, a halál pillanatában a keserűség vagy 
az elégedettség, a sors akceptálása vagy elutasítása, ettől függ egyszerűen minden, ami 
emberi és ami az emberrel össze függ – a gazdaságot beleértve. És pontosan ez az a 
terület, ahol a pedagógia az emberiséget, az emberi racionális gondolkodási képességet 
és tudományos ismerteket megszégyenítő módon a legtragikusabban nem felelt meg 
feladatának, mert a mindenkori hatalmon lévők nem tették lehetővé, hogy megfeleljen. 
Ebben keresendő a liberális progresszívizmus felelőtlenségének jóvátehetetlen 
következménye is: Az én-gyengeség társadalmi méreteket öltő önpusztító potenciájának 
rövidlátó politikai célok érdekében való nem tudatos, kevésbé tudatos, vagy éppen 
tudatos terjesztése a tudományos ismertek semmibevétele alapján, a racionalizmus és 
liberalizmus eredeti szándékaival ellentétben.

8.5.1.18. Iskolaellenesség.

Problematikus, hogy olyan diákok is választhatók diákszervezetek vezetőkollégiumába, 
akik gyakran egy közösség számára pozitív példaképfunkció betöltésére nem alkalmasak 
– annál inkább a törvény által a diákságnak könnyelműen odaítélt jogok nagyhangú 
követelésére. A törvényhozó tragikus félreértéséről, hozzá nem értéséről, tanúskodik az a 
tény, hogy hajlandó volt kiforratlan, éretlen serdülőket különleges jogokkal felruházni, 
amelyekkel a belátási képesség és készség nincs, és nem lehet összhangban. A legtöbb 
diákfunkcionárius nem tudja, vagy nem akarja tudni, hogy hol a határ. Ezt megtanulta a 
felnőttektől hamarabb, mint bármi mást. Ezért sokszor a diáktársak felbújtatójaként tűnik 
ki a szürke tömegből és élvezi hatalmát, amivel okosat nemigen tud kezdeni.

A ötvényhozó számítása helyes: egy közösség, szakkörökben jól ismert 
szociológiai mechanizmusok alapján, azt fogja választani vezetőnek, akiről feltételezi, 
hogy érdekeit, a csoport céljait a legnagyobb energiával fogja képviselni. A törvényhozó 
azonban pedagógiai szempontból tévedett, mert nem kérdezett rá, hogy tulajdonképpen 
mi is egy osztálynak, vagy általában a diákságnak a célja? A diákság célja – tisztelet a 
kivételnek – az örömszerzés követése, amely szerint a legkevesebb energiával és 
fáradsággal kell az iskolai tortúrákat megúszni. A törvényhozó fatális tévedése abban a 
feltételezhető elképzelésben van, hogy a diákok általában tudják, hogy nekik valóban mi 
előnyös.

Egy osztály összetétele és homogenitása határozza meg a mindenkori diákvezető 
minőségét. Általános érvényű azonban, hogy egy diákvezető – diákságára és szociális 
szerepére való tekintettel – mindég arra az útra próbálja a dolgokat terelni, ahol a 
legkevesebb fáradság és önuralom szükségessége vár rá és társaira. Ezzel mindenképpen 
számolni kell, ha diákképviseleteket szükségesnek tartjuk – márpedig jól átgondolt 
kiegészítő szabályokkal körülbástyázva szükségesek is. Ha azonban a választók többsége 
erősen domináló és imponálni tudó üres fejűek uszályába kerülnek, a pedagógusok a 
megválasztott diákvezető "jóvoltából" nagyon komoly, tragikus és tragikomikus 
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helyzetbe kerülhetnek, és gyakran kerülnek is. 
A diákok céljainak és a pedagógiai célok közötti ellentétek a legkülönbözőbb 

területen jelentkezhetnek. Egy tornatanárnő kétségbeesetten panaszolta, hogy síkurzusok 
szervezése egyre erősödő nehézségekbe ütközik, olyannyira, hogy a harcot a 
diákképviselőkkel fel kell adnia, ha nem kap valahonnan segítséget. A 
diákfunkcionáriusok erősen tiltakoznak olyan rendezvényi helyek ellen, ahol nincsenek 
diszkotékák. Ha ezt a kívánságot a tanárnő nem veszi figyelembe, a síkurzust bojkottálni 
fogják – jelentette ki egy szellemileg nem éppen a jobbak közzé tartozó 
diákfunkcionárius.

A következő példa arra világit rá, hogyan hízelegnek a fiataloknak – a jövő 
szavazóbázisának – és hogyan teszik hajlamossá arra, hogy csak azt fogadják el, amihez 
kedvük van. A frusztrációtolerancia kialakulásához semmiképpen nem járulnak hozzá az 
ilyen és hasonló praktikák.

1990 október 3-án egy televíziós adásban egy ismert személyiség részvételével 
arról társalogtak tizenkét és tizennégy év közötti gyerekek, hogy milyen jó lenne egy 
napot a parlamentben eltölteni, hogy milyen jó lenne, ha egy napig a parlament a 
gyerekeké lenne. Ott – az ország legfelsőbb fórumán – lehetősége lenne a gyerekeknek 
megfogalmazni, hogy mi az amit nem szeretnek. Mondanom sem kell, hogy ez az ötlet 
nem a gyerekektől származik, hanem attól a felnőttől, akik a gyerekek jóhiszeműségét és 
naivitását politikai célokra kívánta felhasználni.

Azért a parlamentet egy napra a gyerekeknek átengedni, hogy jól megmondják a 
véleményüket az ország színe előtt, hogy mi az amit nem szeretnek és mi az amit 
szeretnének, egy teljesen felesleges dolog, mert hát minden józan pedagógus tudja, hogy 
mit nem szeretnek és mit szeretnek a gyerekek. A gyerekek nem szeretik, ha leterhelik 
őket, nem szeretik, ha uralkodni kell magukon, nem szeretik, ha be kell ülni az 
iskolapadba, nem szeretik, ha meg kell erőltetni magukat és szeretik, ha mindezt valahogy 
elkerülhetik. Ha a pedagógia ilyen irányú lenne, ha a hajtóerők ébresztette kívánságok 
előtti meghajláson alapulna, akkor ezt büntetendő cselekménynek kellene nyilvánítani. 
Ezért a gyerekeket a parlamentbe vinni felesleges. Ha azonban a mentálhigiénia 
gyakorlásának egy formájáról van szó, arról, hogy a gyerekek lehetőséget kapnak 
problémáik tudatosítására és megfogalmazására, akkor indokolt az akció, feltéve, ha a 
felnőttek a segítés készségével odafülelnek. Ha mást nem is érnek el vele, mint azt, hogy 
a gyerekek azzal az érzéssel mennek haza, hogy a felnőttek gondjaikat megértik, hogy 
komolyan veszik ezeket, hogy nincsenek egyedül hagyva. Ha ezek a rendezvények 
képesek a szociálemocionális biztonságot a felnövekvő nemzedéknek megadni, akkor 
feltétlenül e mellett foglalok állást, akkor is ha nem látom be, hogy miért kell az ilyen 
jellegű diskurzusokat okvetlen a parlamentbe vinni, mint ahogy ez Ausztriában történt. 
Hogy e mögött a gesztus mögött jól kigondolt politikai célok húzódnak meg, ezt egy nyílt 
gondolkodású ember előtt nem kell bizonygatnom. Különben is a mentálhigiéniát 
szolgáló viták egyszeri alkalommal hatástalanok. Az ilyen jellegű beszélgetések a 
mentálhigiénia szempontjából csak akkor számíthatnak pozitív eredményre, ha visszatérő 
rendszerességgel művelik. Ez pedig legkevésbé a parlamentben lehetséges.

A törvényhozó fatális tévedését úgy lehetne összefoglalni, hogy ideológiai 
okokból szem elől tévesztette, hogy nevelési és oktatási célok sok esetben a diákság 
jelenleg vélt érdekeivel összeegyezhetetlenek és hogy ebben a kérdésben egyöntetűen a 
diákság oldalára állt.

8.5.1.19. A deklaráció

1990-ben plakátok jelentek meg az ausztriai iskolák hirdetőtábláin, 60×85 cm. méretben. 
Vegyünk szemügyre egy ilyen plakátot.
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Az első sora – a fejléc – közepes nagyságú betűkkel nyomtatva, felhívja a 
figyelmet arra, hogy ez a plakát egy "Schülerrechtserklärung" (Diákjognyilatkozat). 
Ezután jön a java. A második sor, a föcim, óriási fekete-piros betűkkel DEKLARACIÓ-
nak nevezi a jogi művet. A deklaráció szó, ami általában csak állami vagy nemzetközi 
szinten használatos, mutatja a szerzők realitástól való elrugaszkodását és azt, hogy ők 
nagyon fontosnak érezték magukat a mű megalkotása közben. Az ilyen jellegű 
önfelértékelések, fontoskodások, a liberális progresszív társadalom politika velejárói, 
amelyek különösen diákmozgalmakban nevetséges naivitásokban nyilvánulnak meg. A 
tanúság belőle, hogy az ember éretlen fiatalokkal áll szembe. Jó lenne, ha ezt a tanúságot 
az illetékes politikusok is levonnák.

A nevetségesség határán folytatódik a naiv fontoskodás azzal, hogy a kilenc 
pontban összefoglalt diákjogokat, megszámozva, fejezeteknek nevezik, úgy mint ez az 
alkotmányoknál, UNO- deklarációknál és nemzetközi szerződéseknél szokásos. Minden 
"fejezet" azzal kezdődik, hogy a "Diákok joga, hogy...."

Különben plakátot vagy valamilyen nyilvánosan kiakasztott figyelmeztetőt, 
emlékeztetőt vagy szándéknyilatkozatot a kötelességeket illetően majd négy évtizedes 
nyugati tapasztalataim alatt nem láttam. Olyasmit igen – frissen bepucolt ház falára 
mázolva – hogy "mi vagyunk a jövő". 

A deklaráció tartalmának ismertetésére nem érdemes szót vesztegetni, két fejezet 
kivételével. Az egyik a második fejezet, amely kimondja: "A diákoknak joguk van 
véleményüket szóban, írásban és képek segítségével kinyilvánítani. Ezt a jogot nem 
szabad a ötvényes korlátokon kívül semmiféle korlátozásnak alávetni. Ez a jog kiterjed 
arra is, hogy a diákoknak az anyagi lehetőségeket ennek a jognak a gyakorlásához 
rendelkezésre kell bocsátani." Ezt nagyon jól megfogalmazták és érthet belőle mindenki.

A törvényes sajtószabadság korlátai nyugaton igen gyengék, hiszen a sajtó, kevés 
színvonalas lap kivételével, a szenzációkból, gyanúkeltésből és pletykából él. A törvényes 
korlátozások tehát nem teszik lehetetlenné, hogy egy pedagógust, ha nevén nem is 
nevezik, de személyét körülírják és aztán ökörnek, baromnak vagy hülyének nevezzék –
iskolai újságokban éppenúgy mint "nagy stílusú" országos lapokban. Az ilyen vérig sértő 
túlkapásokat a deklaráció alapján is meg a praxisban is a felnőtteknek kell finanszírozni. 
Ez a szabadosság tette lehetővé például, hogy egy gimnázium diákjai újságjukból egy 
szexlapot csináljanak. Mire a tanári testület észbe kapott, egy negyvenezer lakóst 
számláló alpesi város diáksága a pikáns ízléstelenségen mulatott.

A következő eset mutatja, hogy a deklarációban lefektetett szólásszabadság mit 
jelenthet, egyben rávilágít a liberális nevelési elvek nemzetköziségére is. Egy anya azzal 
az indokkal adta be serdülő fiát egy osztrák iskolába, hogy itt – tehát Ausztriában – még 
az állapotok istenesek a németországi állapotokhoz viszonyítva. Elmondta, hogy a fia a 
Hamburg melletti Mümmelmannzsberg-i iskolába járt, ahol az egyik tanuló a következő 
mondattal fojtotta pedagógusába a szót: "Halten Sie Ihren Mund, Sie Schlampe!" (Fogja 
be a száját maga "rendetlen nő", "moslék" – ez a szótári jelentése. A köztudatban azonban 
a "Schlampe" szót egy gusztustalan prostituálttal asszociálják).

Hogy a deklarációban tényként említett képekben való véleménynyilvánítási 
szabadság hová fajulhat, a következő eset mutatja.

Egy fiatal tanárnő, aki próba évét töltötte, a tanári szobában sírt. Elkeseredésének 
okát nem volt hajlandó közölni. Egy idősebb kollégája aztán mégis csak elmesélte 
sérelmét: A fiatal tanárnőt egy osztály majdhogynem egy éven keresztül bosszantotta és 
megalázta, anélkül, hogy módot látott volna a védekezésre. Kiderült, hogy egy osztály 
három diákja rendszeresen obszcén képeket rajzolt a táblára, mielőtt a fiatal, az egyetem 
padjaiból egyenesen az iskolába került pedagógus jelölt az osztályba ment. Ezen az 
osztály nagyon jól szórakozott. A buli lehetőségének híre ment – és mert a dolog 
következmények nélkül maradt – más osztályok is elkezdték magukat hasonló módon 
szórakoztatni. 
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A fiatal pedagógusnő a kollégák egyező véleménye alapján azért nem mert szólni, 
mert attól tartott, hogy az igazgató az év végi véleményezés alkalmával esetleg úgy 
nyilatkozna, hogy ő nem képes az osztályban rendet tartani. Ez a fiatal pedagógusnő már 
természetesnek könyvelte el azt az ugyancsak pimasz liberális progresszív ideológiai 
tételt, amely szerint csak a pedagógus lehet hibás a diák nem.

A diák jogainak védelmében a következő liberálisnak nevezett eljárást írja elő az 
osztrák törvény. Fenyítési fokozatok: megrovás az osztály előtt, megrovás az 
iskolaközösség előtt, áthelyezés egy másik osztályba, az iskolából való kizárás 
lehetőségének kimondása, amit – mint minden fenyítést – a naplóba be kell jegyezni. 
Ezután következhet az a konferencia, amely dönt a kizárás előterjesztéséről, mert a 
kizárásról nem dönthet. Ez a felsőbb hatóság joga. Az esetleges előterjesztés után egy 
hosszú huzavona kezdődik. Az embernek az az érzése, hogy a cél, a dolgok elodázása. 
Megtörténhet, hogy mire a vizsgálatokat lefolytatják és mire döntés születik – különösen 
fellebbezés esetében – a diák közben tanulmányait befejezi. Ezért ilyen súlyos esetekben 
tanácsos az iskolai fegyelem helyreállítása és fenntartása érdekében, hogy az 
iskolaigazgató saját felelőségére – ha meri – a pimasz diákokat eltávolítsa az iskolából. 
Szándéknyilatkozatok, figyelmeztetések, naplóbeírások, áthelyezés egy másik osztályba, 
vagy ehhez hasonló intézkedések a vagányok szemében csak gyengeségről, 
határozatlanságról tanúskodnak, és ettől vérszemet kapnak. 

Első lépésként felhívta az igazgató a szomszéd városban működő hasonló típusú 
iskola igazgatóját. A két igazgató megegyezett abban, hogy a jövőben kölcsönösen 
átveszik egymástól az iskoláikból eltávolított diákokat. Ebben az esetben a három 
főkolompos megkapta az engedélyt, hogy ott, mint rendkívüli tanulók vizsgáikat 
letehetik. A két igazgató megegyezett abban, hogy a vizsgák letételénél az eddigi iskolai 
jegyeket döntőnek fogják értékelni, hogy a diákok további életútja ne szenvedjen törést. 
Még ilyen esetben is ügyelni kell arra, hogy éretlen fiatalok előtt a továbbjutás útját ne 
vágjuk el, különösen azért nem, mert öröklött hajlamaikról nem tehetnek. Arról sem, hogy 
egy liberális progresszív társadalomba beleszülettek és nem kapták meg a szükséges 
nevelést.

Ennyit a diákjogok deklarációjának második fejezetéről.
Érdemes a diákjogok deklarációjának hatodik fejezetét is szemügyre venni. Ez 

lényegben nem mond mást, minthogy a diákok "érdekeit" és ezzel összefonódva egy 
bizonyos politikai ideológia elterjedését az iskolaigazgatók kiszolgáltatottságán keresztül 
biztosítani kell. Ez fejezet kimondja, hogy a diákoknak joga van az igazgató kinevezésébe 
beleszólni. A német szövegben a Mitbestimmung" szót használják. A Halász-Előd német-
magyar kéziszótár a Mitbestimmungsrecht" szót úgy értelmezi, mint "együttes döntés", 
"közreműködés és beleszólás joga." Nem kell különlegesebb fantázia vagy intelligencia 
ahhoz, hogy a diákok ezzel a joggal hogyan élnek. Emlékezzünk vissza, hogy kit, milyen 
típusú tanárt akartak a diákok a Montan-Egyetemen előnyben részesíteni és arra, hogy 
Magyarországon azok az egyetemi oktatók, akik a jegyeket nem osztogatják, hallgatóikat 
sorra elveszítik.  Mutatis mutandis azok a jelöltek, akik a teljesítményre és a fegyelemre 
ügyelnek, nem számíthatnak a diákok akarata szerint arra, hogy valamikor is igazgatók 
legyenek. Azok az igazgatók, akik a liberális szabadosságnak az útjába állnak, 
újraválasztásukról eleve lemondhatnak – ha minden úgy történne, ahogy ezt a 
diákfunkcionáriusok nagy része elképzeli.

A diákjogok deklarációjának utolsó sorában a plakát alján ez olvasható: 
"IMPRESSUM: média tulajdonos és kiadó: A Privátalkalmazottak Szakszervezete –
Fiatalok Szövetsége, Deutschmeisterplatz 2. 1013 Bécs."  

Amit a pedagógusok szakszervezete megpróbál ellensúlyozni, az a 
privátalkalmazottak szakszervezetének csupán egy eszköz arra, hogy a "jófiú" szerepében 
tetszelegjen a liberális progresszívizmus hínárjában.
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8.5.1.20. A pimaszságra való bujtatás

Mielőtt az osztrák kereskedelmi iskolák reformkonferenciájának 1990-ben kiadott 
"Zwischenbericht" első oldalának tartalmából idézünk, szemelőt kell tartani, hogy a 
liberális progresszív iskola politika a diákok érdekeit hangozatva sem volt képes a 
tananyag sürgősen szükséges alapos szelektálását elvégezni. Most nézzük az idézetet: 
"Ma könnyen úgy érezheti magát egy pedagógus, mint egy vakvezető, aki sok túlterhelt 
diákot a tanterv környékén vezetget, abban a reményben, hogy egyszer csak leesik a 
tantusz, és valami kiviláglik. Sajnos évről évre egyre több lesz azoknak a diákoknak a 
száma, akik a relatív magas és az egyik tantervreformtól a soron következőig állandóan 
emelkedő tendenciát mutató szakteoretikus követelményeknek nem felelnek meg. A 
kereskedelmi iskola az általános iskolával együtt halad a jelentéktelenné válás útján és 
ugyanaz a korokozó bacilus fedezhető fel benne is mint az általános iskolákban."

Nézzük meg a tananyag növekedése mellett és azzal együtt ható korokozó 
bacilust.

Vannak nagybefolyással rendelkező diákújságok, amelyek csak szubvencióval 
tudják fenntartani magukat. A kérdés, ki az, aki nyíltan olyan újságokat mer támogatni, 
amelyek pedagógusokat lapjaik hasábjain a legbrutálisabb módon kipellengéreznek. Ha 
vannak olyanok, akik szégyellik a hivatalos szubvencionálást, megteszik ezt bujtatott 
formában, hirdetések megrendelésén keresztül. Ennek a módszernek a hirdetők 
szemszögéből nézve kétségtelen előnyei is vannak, mert itt párt hirdetésekről van szó. 
Ezek valóban párttagokat és szavazatokat hozhatnak. Így megtörténhet – és meg is történt 
– hogy az egyik oldalon egy párt reklámja található, a másikon pedig egy 
minősíthetetlenül goromba és pedagógusokat sértő szöveg, amiben természetesen még 
több demokráciát követelnek a "szegény elnyomottak".

Az OVZ (Felső-Steierországi Népújság) 1990 szeptember 22.-i számában a 
második oldalon a következő szöveg olvasható: "Nyíltnak, pimasznak (294) és tettre 
késznek nevezi magát a kritikus diákok akciója.....Az iskolaév eredményes elvégzéséhez 
majdhogy nem nélkülözhetetlen akciós-diáknaptár az őszivását 14-es pavilonjában ingyen 
kapható az Osztrák Szociáldemokrata Párt információstandjánál."

Első látásra a legnagyobb igyekezet ellenére sem érthető, hogy miért lehetne ez a 
kalendárium az iskolaév elvégzéséhez majdnem nélkülözhetetlen. Alaposabb vizsgálat 
után azonban könnyen rálehet jönni. A naptár közepén egy ismert szónokló politikus 
fényképe tárul az ember elé. A következő oldalon ez olvasható: "Diákfunkcionáriusok 
kongresszusának témája: Több demokráciát követelünk az iskolában!" Alatta egy hirdetés 
a következő szöveggel: "Minden kérdésben jó tanácsot ad a Szocialita 
Kommunálpolitikusok Szövetsége."

A Szocialista Kommunálpolitikusok Szövetségének tevékenysége helyenként 
többek között abban merül ki, hogy iskolaév elején a diákszervezetek képviselőinek 
szétosztás céljából nyomtatványokat küld, amelyek kitöltésével a hittantanításról le lehet 
jelentkezni. Tehát meg se várják, ki nem akar saját elhatározásából a hittantanításról 
lejelentkezni, hanem ennek lehetőségére felhívják a figyelmet és megkönnyítik ezt. 
Világos, hogy itt buzdításról, felbújtatásról van szó.

Mivel a lejelentkezési nyomtatványok egy csomagban az iskola címére jönnek, a 
titkárnőt utasíthatja az igazgató – ha meri – hogy az csomagot a papírkosárba dobja.

A Szocialista Kommunálpolitikusok Szövetségének tevékenységére helyenként 
többek között jellemző még, hogy tagjaik sorában található szociáldemokrata 
polgármesterek a hatáskörükbe tartozó kommunális közigazgatási vagy kommunális 
vállalatok vezetőit utasítják, hogy felügyeletük alatt álló egységekben bűnügyi eseteket, 
sikkasztást, lopást, részegen elkövetett baleseteket, testi sértést, becsületsértést, 
túlkapásokat, stb., ne a rendőrségnek, hanem a polgármesternek jelentsenek.  
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Az esetek kirívóan mutatják, milyen szorosan összefonódik a liberális progresszív 
szabadosság a pedagógiával és a morállal szemben képviselt érzéketlenséggel, a 
bujtatással és a pimaszságra való neveléssel. Ennek a levét mindenképpen a pedagógusok 
isszák meg, a szociáldemokraták éppenúgy mint a nem szociáldemokraták.

8.5.2. Konfliktusok és színvonalcsökkenés

8.5.2.1. Ok és okozat

Konfliktusok diákok, pedagógusok és szülők között általában elkerülhetetlen. Ha azonban 
ezek napirenden vannak, akkor már nem tartoznak az emberi együttélés természetes 
jelenségei közé. 

A színvonalcsökkenés nem szükségszerű. Ha ilyen tapasztalható, akkor annak 
különleges oka van.

Kétségtelen, hogy a szembetűnő konfliktusok gyarapodásához és a színvonal 
csökkenéséhez hozzájárul a liberális progresszív iskolapolitika alapján már az 
iskolarendszerbe beépült újabb pedagógus generáció egy része, amelytől – tisztelet a 
kivételnek – sem a diákok sem a szülők különös pedagógiai minőséget nem várhatnak el. 
A kirándulások alkalmával zsebre dugott kézzel és unalmasan rágógumit majszoló 
pedagógusok és az ilyenek az iskola folyosóján (mint egynéhány rendőr Budapest utcáin) 
száma egyre nő. A régi, egyenes tartású és nyílt tekintetű, már a megjelenésükkel is 
tekintélyt sugárzó pedagógusok lassan kihalnak. Mindezt megnehezíti a liberális 
progresszív iskolapolitikában rejlő érzéketlen, goromba ellentmondás, amely egyrészt a 
diákságot jogaira való hivatkozással a pedagógusok és általában a felnőttek ellen uszítja, 
másrészt nem képes elsősorban a diákság érdekében egy alapos tananyag revíziót véghez 
vinni. A tananyag az ismeretek gyülemlésével egyre nő, a diákok heti óra száma sokszor 
magasan harminc fölött van. Ehhez jönnek a tanköri foglalkozások, a házi feladatok, 
amelyeket a pedagógusok egymás között nem vagy igen ritkán koordinálnak. A diákság 
leterhelése növekvő tendenciát mutat. Paradox, hogy ezzel párhuzamosan a dolgozók 
követelése a munkaidő csökkentése érdekében egyre erősödik. 

Az inkonzisztensen értelmezett egyenlőség csak színvonal csökkenés árán 
"valósítható" meg, illetve valójában nem valósítható meg. Ez a tévfejlődés nagy gondot 
okoz a pedagógusoknak és diákoknak éppenúgy, mint a szülőknek.

Egyre több tehetségtelen gyerek tanul középiskolákban, akik a követelményeknek 
nem tudnak és nem is akarnak megfelelni. A pedagógusok részéről kifejezésre jutó 
elégedetlenségre ezek a tanulók először frusztrációval majd agresszióval reagálnak és 
rontják az osztályok munkaerkölcsét és rendjét. Tragikus Wolfgang  Brezinka
megállapításának mondanivalója, miszerint "a csoportok színvonalát majdnem mindég az 
alacsonyabb színvonalú tagok határozzák meg, ezzel szemben a legjobbaknak ritkán 
sikerül befolyásukat érvényesíteni." (295) Ez érthető, hiszen éretlen fiatalok különösen 
alá vannak vetve az örömszerzés befolyásának. Egy rossz tanulót példaképül választani 
annyit jelent, hogy remélhetőleg ezzel az alibivel kevesebbet kell tanulni. 

A liberális progresszív közoktatási politikának alapja, hogy mindenkinek 
egyforma tanulási lehetőséget kell biztosítani, és hogy tehetségtelen diák nincsen csak 
tehetségtelen pedagógus. Egy ilyen általánosító jellegű elvi és kategorikus leszögezésre 
differenciálás nélkül vagy egy szellemileg korlátozott és erkölcsileg romlott politikus, 
(nem egy ilyent ismerünk az újkor történelméből is), vagy egy nagyon is ravasz és 
számító politikus képes, aki tudja, hogy a pedagógusok választási potenciája lényegesen 
kisebb, mint a fiatalságé, ezért megpróbálja magát és pártját a hasznosabbnak 
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ígérkezőknél behízelegni.
Az osztrák televízió közlése szerint Ausztriában legalább minden harmadik diák 

különórákat kap, ami a szülőknek iskolaévenként 5000 és 20.000 Schilling közötti 
összegbe kerül. A kommentáló kihangsúlyozta, hogy a szülők a tarthatatlan állapotokat a 
pedagógusok rovására írják, a pedagógusok pedig azt állítják, hogy a középiskolákat 
egyre jobban elözönlik azok a gyerekek, akik a követelményeknek nem tudnak 
megfelelni. A probléma tehát társadalmi méreteket ölt, és szembe állítja a szülőket és 
pedagógusokat, márpedig a szülők, a pedagógusok és a diákok a hatalommal rendelkező 
politikusokkal való szembeállítása lenne méltányos.  

Tény, hogy a középiskolákat egyre jobban elárasztják a tehetségtelen diákok, akik 
más területen, mondjuk mint iparosok, vagy a szolgáltatási szektorban a társadalomnak 
hasznosabbak lennének mint az iskola padban vagy ez után. Az iparosok lassan kihalnak, 
és azok, akik erre a pályára mennek, a sokszorosát keresik annak, amit egy fiatal érettségi 
után kereshet – ha egyáltalán kap állást. Így ássa alá a liberális progresszív iskolapolitika 
a gazdaság teljesítő- és a fiatalság érvényesülési lehetőségeit és így járul hozzá ez a 
politika a munkanélküli tömegek növeléséhez. Hogy ennek a politikának hivatalosan a 
mondottak ellenkezőjét kellene szolgálnia, ez aligha tűnik fel, vagy ha mégis, nem 
tulajdonítanak neki különösebb jelentőséget, mert az önigazolás és önámítás primer 
jelentőségűek.

Az áldatlan állapotokért összességében egyértelműen a liberális progresszív 
iskolapolitika felelős, amely a  szülőknek azt szuggerálja, hogy ugye mi nagyon egyenlők 
vagyunk és minden gyereknek meg kell adni a továbbtanulási lehetőséget. Ez egy olyan 
népszerű érv, ami ellen más pártok de reálisan gondolkodó szociáldemokrata párttagok 
sem igen tudnak hangosan fellépni, így a demagógia győzelme már eleve biztosított.

8.5.2.2. A szülők

Figyelemre méltó a liberális progresszív ideológia hatása a szülőkre, gyermekeiket 
megítélő szemléletük szempontjából. Egynéhány évtizeddel ezelőtt még léteztek "buta" 
diákok, amivel ma egyetlen fiatalt sem kellene illetni. Inkább az igaz, hogy minden 
fiatalban van valamilyen tehetség. A pedagógiának egyik fő feladata lenne, a tehetségek 
felismerése és fejlesztése. Ez a hozzáállás merőben más, mint a felfogás, hogy minden 
diáknak érettségizni kell.

Feltűnő, hogy a szülők középiskolai tanulmányok szempontjából tehetségtelen 
gyermekeiket nem hajlamosak még tehetségtelennek sem nevezni, hanem inkább 
vállalják azt, hogy gyermekeiket lustának tartsák. A pszichológiából ismert 
racionalizálási mechanizmus klasszikus példájával állunk itt szembe.

8.5.2.3. A gyónás és a pszichoterápia

Az autoritás ellenesség nem csak az iskolára szorítkozik. Mindennemű autoritás kiirtása 
áthatotta társadalom egészét.

Hogy Magyarország a határok megnyitásával utat nyitott az autoritásellenes 
magatartások elharapódzására, az nem kétséges.

Magyarországon ebben a tekintetben Nyugathoz, különösen a Egyesült 
Államokhoz viszonyítva, nincs hátrányos helyzetben.

A liberális progresszív társadalompolitikának köszönhetően ma Európában egy 
miniszternek egy egyetemi épület ünnepélyes megnyitása alkalmával lelehet tenni egy 
koporsót az orra elé és tömegeket lehet mozgósítani, hogy egy kormányt egy intézkedés 
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visszavételére kényszerítsen, amely egy elrugaszkodott, öntelt és minden arisztokratikus 
vonást mellőző liberális progresszív társadalompolitika érdekeit sérteni látszik. Az 
autoritás ilyen irányú szétrombolása következtében – amit természetesen a 
tömegkommunikációs eszközökön keresztül igen gyorsan és igen hatásosan 
népszerűsíteni lehet – nem szabad csodálkozni azon, hogy egy pedagógus egy tartományi 
elnököt lelő, mert nem kap igazgatói kinevezést. Egy diák, akit egy síkurzus alkalmával 
az éjjeli inspekciós pedagógus többszöri rendre utasítása annyira dühbe hoz, hogy kést 
dob a teremből távozó pedagógus után, ami szerencsére csak a lábába hatol. Nem egy 
olyan esemény, amit ma Nyugaton különösebben figyelmet érdemelne. Egyszerűen 
áthelyezik a késdobálót egy másik iskolába, és ott leérettségizik, peddik ugye egy 
sexjeleneteket táblára rajzoló diák és egy nevelője után késdobáló között nem csak 
árnyalati különbség van. De hát a liberális progresszívizmus sok mindent lehetővé tud 
tenni:  jóllehet egy pszichológiai szakértői véleményben megindokolják, hogy hát itt egy 
pillanatnyilag fellépő affektív rövidzárlatos cselekedetről van szó, és ezzel felmentik a 
késdobálót a felelősség alól.

Magyari Beck összehasonlítja a gyónást a pszichoanalízissel. "A procedúrák 
végén mind a gyónást tevő, mind pedig a kezelés alatt álló megszabadul ugyan az erkölcsi 
nyomástól, de amíg a gyónást tevőt föloldozzák, addig az analitikus kezelésben részesültet 
felmentik a felelősség alól. Ez az a pont, ahol az analitikus terápia veszélyek forrásának 
bizonyul a betegre nézve. Ugyanis a felmentett személy megerősítve érezheti magát a már 
eddig is gyakorolt viselkedésében, sőt még továbbiakra is vetemedhet, ami újabb és még 
erőteljesebb társadalmi konfliktusokba sodorhatja." (296)

Esetünkben ez azt jelenti, hogy a nevelője után kést dobáló akár gyilkossá is 
válhat, mert nem érez tettéhez mért következményeket.

Az is megtörténhet, hogy a nevelője után késdobáló diák tovább tanul. Ebben nem 
akadályozza meg senki, mert az erkölcsi bizonyítvány bemutatását, az egyetemekre való 
felvétel előfeltételét, a liberalizálódási folyamat során eltörölték. Lehet belőle akár 
jogász vagy bíró, aki "élettapasztalatait" a társadalom "szolgálata" során készségesen 
továbbadja és alkalmazza, a liberalizmus "áldásos" jóvoltából. Ezek után már az sem 
lephet meg, hogy egy diák, apja fegyverével iskolája igazgatóját lelövi. A példáknak 
hozott esetek nem esti mesék gyermekeknek. Ezek az iskolai hétköznapok valóságát 
tükrözik vissza.

A liberális társadalompolitika, az analitikus kezeléshez hasonlóan, felmenti az 
egyént a felelőség alól. Ráadásul nem is kezeli.

8.5.2.4. A bumeráng

Az Egyesült Államokban már senki sem lepődik meg, ha diákokat helyenként 
rendszeresen átkutatják, nem csempésznek-e be az iskolába valamilyen fegyvert. A 
pedagógusok fenyegetése ilyen helyeken a mindennapi élet szerves részei. 

Az Egyesült Államokban uralkodó, helyenként a kriminalitásba sodródó állapotok 
és a magas színvonalú tudományos felkészültség látszólag ellent mondanak egymásnak. 
Tény, hogy az Egyesült Államokban értelmiségi szülőket negatív iskolai eredmények 
alkalmával megkérdezik, hogy gyermeküket a felsőbb osztályba engedjék-e vagy sem. Ez 
a liberalizmus még a legfanatikusabb liberális progresszív európai ideológust is 
meglepné, ha például Ausztriában nem vezették volna be, hogy egy elégtelen jeggyel egy 
diák a felsőbb osztályba léphet, ha ott ezt a tantárgyat még tanítják. Ennek a 
liberalizmusnak az az eredménye, hogy egy diák mindaddig feltudja tornászni magát, 
amíg a nehezére eső tananyag tantárgyként szerepel. A lemaradása végül is évről évre nő. 
Végső soron sokszor képtelen ezt a halmozott lemaradást behozni. Tanulmányai 
kénytelen feladni. Ha szülei napközben dolgoznak, a volt diák az utcán gyakorolja tovább 
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a szabadosságot, mert nagy a valószínűsége annak, hogy munkát szakképzettség nélkül 
nem kap. Még azzal se nagyon.

Az, ami eredetileg a diák érdekének és egy liberális politika ideológiájának 
megfelel mert alkalmas a politikai népszerűség növelésére, az igen könnyen az ellen 
fordítható, akit szolgálnia kellene. 

8.5.3. Pro és kontra

8.5.3.1. Alkalmazkodási készség

Pedagógusnak lenni ma Nyugaton egy tetemes testi-lelki megterhelést jelent. 
Magyarországon nagyobb városokban ebbe az irányba mozdult el az iskolai élet. Vidéki 
kisvárosok idillje ugyan már zavart, de koránt sem éri el azokat az állapotokat, amelyek 
várnak még rájuk, ha a liberális progresszívizmus bacilusai elszaporodtak.

A felsőoktatásban, intézmények és tanulóegységek szerint igen különböző a 
viselkedés és a teljesítmény szintje. Előfordultak esetek, amikor is hallgatókat fel kellett 
kérni, hogy hagyják el az előadótermet. Ez a kirívó esetekben alkalmazott módszer 
hatásosnak bizonyult.

A későn jövést és a ki-be járkálást belátható indoklással, de nagyon határozottan, 
lelehet még állítani. Ebből látszik, hogy a diákság a szituációnak megfelelő pedagógiai 
magatartás következtében hamar észreveszi és megérzi, hogy "kinél lehet és kinél nem", 
"mit lehet és mit nem", "mikor lehet és mikor nem". A magyar diákság nagy többsége 
nyilvánvalóan képes és hajlandó még megfelelő pedagógiai ráhatások mellett 
alkalmazkodni a szükséges kívánalmakhoz. A komoly baj akkor fog kezdődni – mint 
nyugaton nem egy helyen – ha ez az alkalmazkodási készség is elvész egy túl buzgó és 
modernnek tekintett, de alapjaiban félreértelmezett demokratizálódási folyamatban, 
aminek szele kétségtelenül a magyar felsőoktatást is erősen elérte. 

Fordítsuk meg a nézőpontot: Nyugaton ez az alkalmazkodási készség általában 
szegényebb és bizonyos esetekben kimondottan érzéketlen. Egy példa: A Német 
Szövetségi Kormány is – és sokan mások – rájöttek arra, hogy a demokrácia nevében a 
felsőoktatásban a szabadosság annyira elharapódzott, hogy a helyzet tarthatatlan és 
elkezdték a demokrácia nevében odaítélt kiváltságokat visszavonni. A szigorításokat a 
hallgatók jogaik megsértéseként élték és élik át. Náluk már nem működik a szükséges 
kívánalmakkal szembeni engedékenység, nincs meg józan ítélőképesség. Ezt mutatja a 
következő eset, amihez hasonlókat nem lenne nehéz felsorolni.

1994. január 14-én adták át a Frankfurti Egyetem új részlegét rendeltetésének, 
amit "Bio-Haus"-nak neveztek el. Ezt a komplexumot osztrák mérnökök tervezték, akik 
az aulában tartott megnyitó ünnepségen részvettek. A hallgatók ezt az ünnepséget 
botrányba fullasztották. Egy koporsót vittek az elnökség tribünjéhez és letették a 
felsőoktatásért felelős miniszter elé, mondván, hogy ebben a koporsóban az egyetemi 
hallgatók "tanulási szabadságát" temetik. Az osztrák tervezők vezetője a helyszínen úgy 
nyilatkozott, hogy neki az az érzése, a hallgatók eltévesztették a házszámot. Itt most egy 
milliókba került épület komplexus átadását ünneplik, amely megvalósításán több száz 
ember éveken át dolgozott. Ha másért nem, de ezen emberek iránti tiszteletből illene az 
ünnepséget lehetővé tenni. Arról nem is beszélve, hogy ezt az invesztíciót szüleik adója 
tette lehetővé, a hallgatók számára és javára. Ilyen értelemben a szülök iránti tisztelet is
ezt sugallná, ha lenne aki ezt a sugallatot érzékelné...

Mindezen tények figyelembe vételével nem lehet elmenni a Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola diplomaosztással egybekötött 
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évnyitóünnepélyei mellett. Ezek az ünnepségek valóban ünnepségek, amelyek jellege 
megfelel az ünnepség fogalmának. Feltételezhető, hogy ezek az ünnepélyes 
megmozdulások a jelenlévő szülőkben, diákokban és tanárokban időt álló pozitív 
élményeket hagynak maguk után. Ez a kirívó pozitívum is mutatja, hogy 
Magyarországnak nem kell pedagógiai modellek adaptálása céljából a szomszédba –
vagy még rosszabb – a "vadnyugatra" menni.

8.3.5.2. Diákközpontú oktatás

A liberális progresszív társadalompolitika áramlata az amerikanizmus divatjával 
konspirálva egy úgynevezett diákközpontú egyetemi szisztéma megvalósítását sürgette. 
Az eredmény katasztrofális. Az egykori elitképzés színhelyeiből tömegszolgáltatási 
apparátusok lettek. Nyilvánvaló, hogy ez az áramlat Magyarországot is belesodorta a 
színvonalcsökkenés trendjébe, annak ellenére, hogy a liberális progresszívizmussal 
szemben az egyetemi felvételi vizsgák egy bizonyos szelektálásról gondolkodnak. De ami 
a felvétel után az történik, az már nem alkalmas a színvonal tartására.

Magyari Beck megállapítja továbbá, hogy "Fércművek árasztják el még a 
legjelesebb orgánumokat is......Az úgy nevezett diákközpontú egyetem így avanzsál 
diákelemessé, hiszen az agyonterhelt oktatói kar érvényes információk helyett hellyel-
közzel már csak rizsával eteti a hallgatóit. Az persze tán egy ideig örül a könnyű 
tananyagnak. Azonban a való életben 'rizsából nem lesz szalonna'....Nincs tehát semmi 
meglepő abban, hogy a tudományos színvonal világszerte veszedelmesen süllyed." (297)

Ha a liberalizálódási trend nyugati mintára a felsőoktatásban tovább tart, ez a 
felsőoktatás szétzilálásához fog vezetni, úgy, mint ez Nyugaton sok helyen bekövetkezett. 
A szétziláltság irányába vezet például, hogy az ösztöndíjak nagysága Magyarországon a 
tanulmányi eredménytől függ, amiben első hallásra semmi kivetendő nincs. Pedagógus 
szemmel nézve pedig elképesztő, hogy ez a szisztéma megfelelő kiegészítő intézkedések 
nélkül, milyen érzékenyen érinti a teljesítmény színvonalát. 

Az ösztöndíjak nagysága és a tanulmányi eredmény összekapcsolása egyedül még 
nem lenne baj. A helyzet azonban lényegesen romlik, ha az ösztöndíjak nagyságának a 
függvényét a szabad tanárválasztással egyetemben vizsgáljuk. 

A szabad tanárválasztásban sincsen semmi kivetendő. Ha viszont meggondoljuk, 
hogy a hallgatók általában azokat az oktatókat választják, akik jó jegyeket osztogatnak, 
akkor megfordul a kocka. Így előfordul, hogy egy kiváló szakember és oktató hallgatók 
nélkül marad, mások pedig abban az illúzióban oktatnak tömegeket, hogy lám, ők milyen 
kivallóak. Itt is érezhetők erősen a kiegészítő rendelkezések hiánya, amelyek a szabad 
tanárválasztás értékét de a teljesítményre való motiválást is tudnák biztosítani. A 
jelenlegi praxis nem egyéb, mint a pedagógusok, illetve egyetemi oktatók 
belekényszerítése egy felelőtlen laissez-faire – szabados – vezetési és nevelési és oktatási 
stílusba. Ebben az aspektusban a liberális progresszívizmus előretörésének a jele 
fedezhető fel.

A pedagógiai vakság abban a tévhitben nyilvánul meg, hogy minden hallgató 
érettsége folytán azért látogat egy felsőoktatási intézményt, hogy ismereteket szerezzen, 
és személyiségét fejlessze. Kétségtelen, vannak ilyenek is. 

Sokak főcélja azonban nem az ismeretek szerzése és a személyiség fejlesztése, 
hanem bizonyítványok szerzése, amelyek lehetővé teszik egy jó kereseti lehetőséggel 
kecsegtető állás elnyerését. Ez a száraz valóság. Az a hallgató, aki ezen túl megy, nagyra 
becsülendő; ami ezen túl megy az már illúzió is lehet és sok esetben az is. 

Egyetemi hallgatókkal való beszélgetésekből kiderült, hogy ezek zöme 
közgazdasági tanulmányaiktól menedzser várnak. Ebben látják jólétük anyagi fedezetét, 
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holott az egyetemi oktatás főcélja kevésbé gyakorlati szakképzés – ez a főiskolák feladata 
– hanem a tudományok gondozása.  

Az elmondottak ugyan nem makulátlan állapotok a felsőoktatásban, de még 
korántsem olyan mértékűek, hogy ne lehetne a szétzilálási folyamatokat egészséges 
irányba terelni. Ezt annál is inkább kilehetne kerülni, mert Magyarországon a hallgatók a 
középiskolákból – különösen vidéki középiskolákból – annyi fegyelmet és önbecsülést 
hoznak magukkal, hogy formálhatók, ha határozottságot látnak az intézkedések mögött és 
ha az intézkedések szükségessége belátható. Minden mulasztás, minden perc és minden 
óra késedelem a beidegzett  – kondicionált – pozitív beállítódások folyamatos kioltásához 
vezet, mint ez nyugaton sok helyen már megtörtént és felbecsülhetetlen károkat okozott.

8.5.3.3. Magyar pedagógiai tradíció

A magyar pedagógiának ápolásra érdemes tradíciói is vannak. 
Történt Budán, kereskedelmi iskolai tanulmányaim alatt a Márványutcai 

Kereskedelmi Iskolában, hogy gyors- és gépírásból Dr. Márky Margit tanárnőm – nekünk 
Margitka –  a tanári kar egyetértésével csak azért engedet át gyors- és gépírásból, mert 
minden más tantárgyból jelesre álltam. Ez egy szigorú és személytelen objektivált 
teljesítmény megítélés esetében kizárt dolog.

Hogy szót értsünk: Szeretettel gondolok vissza magyar tanáromra "Fityóra", 
Szentkuthy Miklós Kossuth díjas íróra, akivel érettségi után haláláig mély barátság kötött 
össze. Szeretettel gondolok vissza a szabad szájú Pista bácsira, Tatár István tanáromra, 
aki számvitelre tanított és érettségi alkalmával az elnököt egy tévedésem kivédése 
céljából szó szoros értelemben lehurrogta. Azt mondta nagyon határozottan, hogy "Én 
tudom, hogy mit tud ez a gyerek, hiszen én tanítottam, nem te!", és ezzel el volt intézve a 
jeles. Nem kell ecsetelnem, hogy nézett volna ki ez az eset egy száraz, objektivált 
teljesítmény megítélés esetében. Szeretettel gondolok vissza Lajos bácsira, Toth Lajosra, 
aki a jelenlegi Budafoki Általános Iskolában tornatanárom volt, és akitől egy nyaklevest 
kaptam. Másnap megjelent a lakásunkon és tévedéséért anyám jelenlétében elnézésemet 
kérte. Szeretettel gondolok vissza Marika nénire, Jóska bácsira és mindazokra, akik a 
tanárúrnőn vagy tanárúr jelzőkön felül a néni vagy bácsi megszólítást, vagy legalábbis 
ennek érzelmi asszociációját kiérdemelték. Nagyon kevesen voltak olyanok, akik csak 
tanárurak vagy csak tanárúrnők lettek volna. Ha előrehaladott koromra gondolok, akkor 
bizonyossá válik, hogy Magyarországon ennek az informális pedagógus és 
diákkapcsolatnak tradíciói vannak.

A magyar diákság általában még ma is messzemenően felülmúlja teljesítményben, 
fegyelemben, és belső elkötelezettségben a nyugati, speciel az osztrák diákságot. Erről 
volt alkalmam kölcsönös iskolalátogatások és diákcserék kapcsán meggyőződni. Ennek 
oka abban keresendő, hogy Magyarországon tanítanak még Pista bácsik, Lajos bácsik, 
Fityók, Margitkák és Marika nénik, akik képesek itt-ott szemet hunyni és megbocsátani, 
akik egy úgynevezett szocialista rendszerben, minden elfojtott érzelmüket képesek voltak 
a diákság iránti szeretetben és odaadásban kiélni. Ez a magyar pedagógia és a magyar 
pedagógus sikerének titka, akkor is, ha ez talán a magyar pedagógusok szemszögéből 
elegendő külföldi tapasztalatok hiányában más színben tűnik.

Az elmondottak alapján a nyugati liberális progresszív iskolapolitika minden 
reformtörekvéseivel messze lemarad a magyarszellemű többé-kevésbé még tradíciókból 
táplálkozó informális iskolarendszer eredményessége mögött.

8.5.3.4. Öncsonkítás nem alkalmas nevelésre 
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Magyari Beck a saját kultúránkban való hitetlenségről ír. (298) A hitetlenség a saját 
kultúrában sokszor önellenesen destruktív módon nyilvánul meg. 

Igaz, hogy „egy kultúra kritika és önkritika nélkül önimádata azonnal elejét veszi 
mindennemű fejlődésnek. Másrészt azonban tragikomikus fejleményekkel járt az effajta 
kirekesztettség. Megjelent ugyanis az ékes magyar nyelven előadott ’magyarellenesség’ 
azazhogy, helyesebben szólva, a magyarellenesség látszata, sokszor még az olyanok 
részéről is, akik más nyelvek ismeretének hiányában e vélt, számos esetben majdhogynem 
őszintén átélt ’magyarellenességüknek’ nem is tudtak volna más nyelven hangot adni. E 
faramucinak ható ékesszólóan kifejezett magyarellenesség mihelyt kifejezésre jut, 
pusztító öngyűlölet szellemével hat.! (299) 

A nyugatiak sokkal inkább becsülik magukat, mint a magyarok, legalábbis annak 
alapján, amit hall az ember, vagy ahogy a sajtó esetenként nyilatkozik. 

Elképesztő az a feltételezhető változás, ami a nyolcvanas évektől kezdődően 
végbe ment. A nyolcvanas évek elején Andorka Rudolf még ezt írta: „Arra a kérdésre, 
hogy a magyarok milyen tulajdonságokkal rendelkeznek leginkább, a megkérdezettek 
többsége (65%) csak pozitív tulajdonságokat említett. Csak egy kis töredék (8%) adott 
egyértelműen negatív választ és egy jelentős rész (19%) pozitív és negatív válaszokat is 
említett válaszában. (300)

Az osztrákok például, annak ellenére, hogy németül beszélnek és származásuk 
tagadhatatlanul a német nemzetben gyökeredzik, és a második világháború után az 
Osztrák nemzetgyűlés kimondta Ausztria Németországhoz való csatlakozását, az 
osztrákok sértésnek veszik, ha őket németeknek nevezik. A csatlakozás meghiúsulása 
csak arra vezethető vissza, hogy a győztes hatalmak a csatlakozást megtiltották.  Az 
osztrákok nemzetnek tekintik magukat. Ausztria képes volt egynéhány évtized alatt 
mindezt öntudatának erősítése érdekében elfelejteni. Ma már arra hivatkoznak, hogy 
nekik más a történelmi fejlődésük és más kulturális értékeik vannak, ezért ők osztrákok, 
és nem németek. Sőt van nemzeti ünnepük is. A nemzeti öntudat ébresztgetése egy 
osztrák szótár megszerkesztésében és használatának kötelezőtételében csúcsosodott ki. 

Az osztrákok nemzetnek tekintik magukat. Ezzel szemben a nemzeti öntudat 
Magyarországon, a kommunista nemzetköziség elvétől megfertőzve elveszőben van. „A 
munkásoknak nincs hazájuk. Nem lehet elvenni tőlük, ami nincs” – szuggerálja a 
Kommunista Kiáltvány (301) erre alaposan rátett a divatba jött kapitalista globalizmus, 
amely a nemzetek összeolvadását és a társadalomsajátos kultúrák eltűnését tűzte 
zászlajára.

Az embernek az a benyomása, hogy ma Magyarországon magyarnak lenni nem 
csak a kommunista ideológia következményeként szégyen, hanem hogy, ezen túlmenően, 
a nemzeti öntudat kioltása céltudatos mozgalommá szélesedett.

Magyarnak lenni valóban akkor szégyen, ha ez etnocentrikus etnocentrikus, 
öntúlbecsülő nacionalizmusba csap át. Mindaddig azonban, amíg a magyarság öntudata 
mások kulturális sajátosságait nem értékeli le, felbecsülhetetlen nevelési potenciát 
tartalmazhatna, mert a tradíció viselkedési mintái eleve kanalizálják a magatartást. És 
ezért társadalmat építő erőt tartalmaznak.

A nemzeti öntudat hiánya mögött személyi öntudat hiánya húzódik meg. Az 
személyi öntudat – az én ereje – az, ami lehetővé teszi a veleszületett agresszió 
megnemesítését akarattá, vagy optimális esetben hitté. A hit, a rendíthetetlen hit 
önönmagában teszi lehetővé azt az általános beállítódást, ami egy társadalom polgárainak 
megengedi, hogy egy cél elérése érdekében erejüket ne pazarló módon vessék be. Az én-
gyengeség, az önidentifikáció hiánya az, ami azt a hitetlenséget szuggerálja a 
humanizmus álarcában, amiről Magyari Beck Arany Jánosra hivatkozva ír: "Meg kell 
tanulni okosan szeretni a hazát." (302) Bizonyosan csak okosan kellene szeretni a hazát, 
de szeretni, becsülni kellene mindenképpen, ha másért nem, önmagunkért. Mindenesetre 
sokkal higgadtabban kellene szeretni a hazát, mint ahogy ezt Szabó Dezső a rá jellemző 

154



lendületével és lelkesedésével megfogalmazta (303) és főleg a faj szó indokolt és szigorú 
mellőzésével. De kérem, a saját pedagógia tradíció megőrzésének semmi köze a 
fajkérdéshez, és ezt – a magyar pedagógiai tradíciót – értelmetlen feláldozni egy szabados 
nyugati típusú nevelés érdekében, amiről már régen kiderült, hogy képtelen értékes 
nevelési célok megvalósítására.

A nemzet fogalma ma – s ez vonatkozik természetesen a magyar nemzetre is –
semmiképpen sem egy leszármazási fogalom, hanem szabad választás, öntudat, és 
kinyilatkoztatás függvénye. Csepeli György ezzel kapcsolatban helyesen nemzetlen 
nemzetről ír. (304) Már a második világháború után a németajkúak sajnálatos kitelepítése 
sem kizárólag leszármazási alapon történt. A döntő az volt, hogy az utolsó népszámlálás 
alkalmával ki vallotta magát németnek és ki magyarnak. Mindenkinek módjában van 
magát magyarnak vallani és senkinek nincs joga ennek a nyilatkozatnak a komolyságát 
kétségbe vonni. Mindazok azonban, akik ahelyett, hogy magukat magyarnak vallanák, 
inkább a magyar nemzeti öntudat szétzúzására és szégyellésére építik fel saját 
elkülönülési szándékaikat, semmi esetre sem tekinthetők magyarnak. Itt, ebben a 
vonatkozásban kiegészítéssel találóak Szabó Dezső szavai: "Elidegeníteni, ellenségünkké 
tenni csak azt lehet, aki teste-lelke minden sunyi akaratában már idegen és ellenség, s 
csak valamely párolgó konc szagára veszi föl a magyar álarcot." 305) Tegyük hozzá: meg 
azt lehet ellenségé tenni, akinek nemzettségét tervszerűen kiakarták irtani, akit 
emberségében és létében veszélyeztettek és aláztak meg a nemzetiség, a faj, a magyarság 
vagy egy államvallás nevében, s ezt sajnálatosan de érthetően nem tudja egykönnyen 
elfelejteni és ezzel saját integrálást gátolja. Ezzel máris benne vagyunk a nem csak 
Magyarországon kényes zsidókérdés kellős közepén. Hogy mennyire kényes ez a kérdés, 
mutatja, hogy Pető Iván, az SZDSZ elnöke, reálpolitikai okokból ajánlatosnak látta az 
óvatos tartózkodást. Ez a párt magatartásából világosan kiviláglott, amikor is 
"bajuszosan-magyaros" Kuncze Gábor lett a párt miniszterelnök jelöltje. Figyelemre 
méltó, hogy Ausztriában Kreisky – akit különben gyakran azért támadtak, mert állítólag 
az arabok oldalára állt, mert Gadafival barátkozott és mert gyökeres osztráknak vallotta 
magát – több mint egy évtizeden át mint az egyik legnépszerűbb osztrák kancellár ment 
be a történelembe. Hogy ez idő alatt az állam totálisan eladósodott, természetesen nem 
függ össze zsidó származásával.

Németh László 1934.-ben irt sorai nemhogy nem vesztettek aktualitásukból, 
hanem a fasizmus szégyentelen gaztettei következményeiből adódóan aktuálisabbak, mint 
valaha is voltak: "Mit ért el... az antiszemitizmus? – teszi fel a kérdést és meg is 
válaszolja: – Azt, hogy itt él mellettünk egy testünkből kidobott, megbélyegzés iránt 
különlegesen érzékeny, sebekkel összefűzött nép, amelynek viszonylagos hatalma folyton 
nő, amelynek vérmesebb része összeszorított foga mögött ott érzi reváns szomját" (306) 
Ideje lenne ezeket a történelmi és lélektani aspektusokat végre feldolgozni, megérteni és 
egyben ellensúlyozni – a saját nemzeti fennmaradás érdekében. Hatékonyan ellensúlyozni 
azonban csak a nemzeti összefogás és a nemzeti öntudat erősítésén keresztül lehet – a 
szándékolt eredményesség megfordításának lélektani törvénye alapján semmi esetre sem 
antiszemitizmussal. A magyarság – beleértve minden itt élő kisebbség azon tagjait, akik 
érzelmileg ehhez az országhoz fűződnek és ezt magukénak is vallják – csak akkor képes 
idevágó problémáit megoldani, ha felhagy olykor nagyon egyértelmű önsajnálatával, 
kisebbségérzetével és kelet- vagy nyugatimádatával.

Igaza van Németh Lászlónak, amikor Szekfü Gyulára hivatkozva ezt írja: "A 
zsidóságot nagy zsidó gondolkodók hasonlították az asszonyhoz. Ha van kihez 
alkalmazkodni, kezes élettárs, ha a férj pipogya, követelődzik, s lábasokat vagdos, 
felforgatja a házat. Szekfü a mi hazai fölfordulásunk ábrázolásában...elsősorban a férj 
pipogyaságában kereste az okot, s csak aztán az asszony hisztériájában." (Ezt jó lesz 
megjegyezni és mindenkorra felhagyni a gúnyos kérdésekkel, hogy hát tulajdonképpen mi 
is az, hogy magyar. 
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Ha magyarnak lenni semmiség lenne, még akkor is lenne értéke, mert a semmi is 
valami, annak viszonyában ami más, mint a semmi. Ilyen fajta gúnyolódásokat a 
nemzetiség fogalmával egyszerűen sehol a világon nem tűrnek. Még az Egyesült Államok 
a világ minden részéből összetoborzott lakóságának is több nemzeti öntudata van, mint a 
magyarságnak. Az onnan érkező levelek borítékait gyakran Amerikát dicsőítő szövegű 
emblémák díszítik.

Az, ami a világon mindenhol természetes, Magyarországon öncsonkító divat lett.
A másságnak a tisztelete nem csak erkölcsi és szociális jelentőségű, hanem a 

nemzeti önindifikáció szempontjából is felbecsülhetetlen, mert a Mi-érzés csak a Ti 
fogalmához viszonyítva az, ami. Semmi esetre sem indokolt azonban, hogy a másság 
tisztelete önellenességbe csapjon át, kivéve ha egy nép elakar tűnni a történelem 
porondjáról. Széchenyi szavaival: "Jaj azon nemzetnek...amely nemzeti géniusát elárulja 
és meggyilkolja, mert ha ezt cselekszi...akkor előbb-utóbb, de minden bizonnyal az 
elajasodás szurkaiba süllyed, és abba örökre eltemeti magát." (308)

8.5.4. Kiábrándulás és kijózanodás 

A liberális progresszív iskolapolitika abból az elgondolásból indult ki, hogy a személyes 
jogokat az iskolában sem szabad megsérteni. Tehát mindenkinek joga van magát 
nikotinnal károsítani, és társai számára rossz példát mutatni, s mi több, a dohányzást 
státuszszimbólummá emelni. Így aztán a diákok számára dohányzószobákat rendeztek be. 

1984. február elsejei dátummal egy meglepő – első osztályú kiváló minőségű 
papírra nyomtatva –, gondosan megfogalmazott körlevelet adott közre az akkori 
szociáldemokrata oktatásügyi miniszter, dr. Helmut Zilk, aki  köztudottan humánus 
beállítottsága miatt levélbomba áldozata lett. Ez a minden tekintetben józan és nagyra 
becsült baloldali politikus nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy a liberális 
progresszívizmus egyik „vívmányát”, – a diák-dohányzószobák legalitását – lesöpörte az 
asztalról. A körlevél utolsó mondata így hangzik: „előre is megköszönöm az Önök 
támogatását, amit egy különösen súlyos probléma megszüntetése érdekében kifejtenek, 
amit az iskolának az egészség megőrzésére való nevelési feladatát segíti megvalósítani.” 
Ez után a levél után tizenegy évig tartott az érési folyamat, amely Ausztriában 1995. 
július elsejei hatállyal általános dohányzási tilalomhoz vezetett a középületekben. A 
kijózanodás ilyen mérvű merész lépés jogosan táplálja azt a sokszor kétséges reményt, 
hogy az emberiség mégis csak egyszer képes lesz magatartását az ésszerűségtörvénye alá 
rendelni.

A kijózanodás irányába mutatnak Ausztriában azok az intézkedések is, amelyek az 
amerikai mintára elhatalmasodott liberális fegyverviselést és fegyvertartást kívánják 
korlátozni. A szabadossághoz szokott polgárok azonban nemigen hajlandók a korlátozást 
akceptálni. Legalábbis ebbe az irányba mutat a következő tény: újabb rendelet szerit a 
„pumgun”-t (halálos sörétes lőfegyvert) utólag engedélyeztetni kell. Ennek a 
rendelkezéseknek az osztrákok csak gyéren engedelmeskedtek. 1995. július 17.-én 
közzétették, hogy Ausztriában 5000 eladott pumgunból 1000 fegyvert engedélyeztettek, 
illetve adtak le a rendőrségen. 

Vessünk egy pillantást a francia, liberális progresszivitásból kijózanodó 
politikusok erőfeszítéseire, amelyek célja az egyre jobban elhatalmasodó szabadosság 
megfékezése. 
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A Franciaországban élő Kray István a következőket állapítja meg: „Minden 
kormány tudatában van annak, hogy a közoktatás csődjének megszüntetése előfeltétele az 
ország további gazdasági és fejlődésének és versenyképességének. De amint egy kormány 
reformról, decentralizácioról, az iskolaigazgatók hatáskörének kiterjesztéséről, érdem 
szerinti minősítéséről mer beszélni, a tanítószemélyzet a szakszervezet utasítására a 
szerzett jogok védelmében és nevében azonnal sztrájkba lép.” (309)

Maradjunk még egy betekintés erejéig Franciaországban. 1994. január 16.-án 
Párizsban egész Párizst megmozgató tüntetés volt. A felháborodás arra vezethető vissza, 
hogy a kormány bejelentette, a magániskolák a jövőben több támogatást fognak kapni, 
mint eddig. A múltban ugyanis az állami iskolákat jóval erősebben támogatták, mint a 
magán iskolákat. Ez alatt a baloldali ideológiák – amelyek végső soron a liberalizálódás 
elharapódzásáért felelősek – erőteljes állami támogatása értendő, a magániskolák alatt 
főleg és túlsúlyban az egyházi iskolákat értsük, amelyek konzervativizmusuk folytán 
szabadosságra nem fogékonyak. A magániskolák erőteljesebb támogatása a liberális 
progresszív iskolapolitika „vívmányainak” közvetett csonkítását jelenti, amely határozott 
revízióval egyenértékű. Nem lep meg tehát, hogy ezt a tüntetést a francia baloldali pártok 
és szakszervezetek szervezték, mint ezt a osztrák televízió kommentárjában 
kihangsúlyozta. 

Hogy a "baloldal" a baloldallal nem egyezik meg, azt a legélesebben a baloldali 
"Neue Zeit" című napilap cikke bizonyítja "A pedagógusok hétköznapja. Erőszak és 
agresszió." címmel.

Ez az újság az osztrák szociáldemokraták hivatalos lapja volt. Egynéhány évvel 
ezelőtt privatizálták. Az újság a munkatársak tulajdonába ment át, de lényegében és 
elveiben maradt a osztrák szociáldemokrácia szócsöve. Az említett cikk 1990. január 11.-
én jelent meg. Íme a szöveg:

"Orvosok, Pszichológusok és pedagógusok riadót fújnak: A pszichikus nyomás, 
ami a pedagógusokra nehezedik, egyre jobban problematikussá válik. Az ok: Erőszak és 
agresszió egyre erősebben határozzák meg az iskolák klímáját. A szerző, Albert 
Kaufmann, maga is általános iskolai tanító. Félelem és kimerültség érzete vesz erőt sok 
pedagóguson már akkor is, ha csupán egy osztályteremre gondolnak.

Köztudott, hogy az Egyesült Államokban nagyvárosaiban nem egyszerű 
pedagógusnak lenni. A "Newsweek" magazin olvasói az "innercity-higschool-teaher" 
(megfelel a mi általános iskolai tanárainknak) napjaink legstresszigényesebb 
foglalkozásnak ítélték, a rendőrök és repülőgép forgalmi irányítók előtt. Újdonságnak 
tűnhet, hogy az osztrák pedagógusoknak sem jutott jobb sors: Egy volt pedagógus, Dr. 
Karl Köppel, a Bécsi Viselkedési Pszichológiai Intézet munkatársának vizsgálatai alapján 
a megkérdezett pedagógusok 68%-a küzd hangszalag megbetegedésekkel, fejfájásokkal 
és kimerültséggel. További gyakori panaszok még a gyomor- bél- és keringési zavarok, 
feszültségi állapotok, illetve félelemérzések és depressziós állapotok.

Erika S. zenetanárnő a Graz-környéki iskolakerületben és két gyermek anyja. Egy 
könyvet tudna írni rossz tapasztalatiról: A tanulók évről évre nehezebben kezelhetők. A 
gyerekek nem képesek nyugodtan ülni. Egy rendezett körülmények között megtartható 
órára még gondolni sem szabad. 'Ilyenkor kiordítom a lelkemet és várok, mint egy kiütött 
bokszoló a csengetésre, hogy megmentsen.' Ilyen megterhelések után, úgy mint a legtöbb 
kollégája, nincs már türelme odahaza gyermekeivel foglalkozni és egyre gyakrabban érzi 
szükségét, hogy nyugtatókat szedjen.
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Erika S. nem egy kivételes eset. 'De mi még mindég abban az illúzióban élünk, 
hogy egy jó pedagógusnak nem szabad, hogy nehézségei legyenek' – állapítja meg a 34 
éves Grazi Wilhelm Planzl, aki egyébként biológia tanár. Ez az illúzió, ez a mítosz az oka 
annak, hogy a pedagógusok nem szívesen beszélnek nehézségeikről. 'Az igazság az, hogy 
a legjobb pedagógusok sem képesek időnként elviselni a rájuk nehezedő stresszt.' 

Hogy a pedagógusok arcán vastag bőrnek kell lenni, ezt igazolja Karin M. is, aki 
angolt tanít egy Grazi skolában. 'A tanulók koncentrációs képessége egyre csökken, a 
támadási készség nő, ezt érezzük mi mindnyájan' – mondja a tanárnő. Aligha van még egy 
olyan foglakozási ág, amely olyan goromba támadásoknak, fenyegetéseknek és szidásnak 
van kitéve, mint a pedagógusok.

Egy eset jól illusztrálja ezt: Karin M. a múlt évben hét hónapos terhes állapotban 
még tanított. Miután egy tizennégy éves megbukott tanulót rendre utasított, ez ráordított a 
tanárnőre: 'Te öreg kurva, végre fogd be a pofád!'. Hasonló esetek egyre gyakrabban 
fordulnak elő már az elemi iskolában. Ami Karin M. különlegesen elkeserít, azt így 
fogalmazza meg: 'A tanulók észre veszik hamar, hogy nekik mindent szabad, mert 
terrorakciójuk nem von megfelelő konzekvenciákat maga után.' A pedagógusok kezéből 
majdnem minden rendfenntartó eszközt kivettek. Egy úgy nevezett 'tanácsadási' 
beszélgetés után, ami az igazgató, a szégyenkező szőlők jelenlétében történt, maradt 
minden a régiben. 'A tizennégy éves fiú megint ott ült az osztályban, belenevetett 
szemtelenül az arcomba és hagyja magát ünnepelni, mint egy hőst.'

A pedagógus ma keresztúton jár. Kiváltképpen azok, akiknek még a jegyadás 
lehetőségének fegyelmezőerejét is kivették a kezükből, mint például a hittantanároknál. 
Ráadásul ezt a tantárgyat a tizennegyedik életév betöltése után nem kötelező tanulni. Így 
válik a pedagógus útja az osztályba egy keresztúttá. A 29 éves Anna St. már öt éve 
'bűnhődik minden bűnéért' mint hittantanár egy politechnikai évfolyamon. 'Reggel 
szörnyű álmok után már fejfájással ébredek. A szünidőkben ezek a panaszaim eltűnnek.' –
mondja a tanárnő. A 15 éves Hannes K. szerint a hitoktatás a hét legjobb Highlights-je. 
'Magam sem tudom miért, de egyszerűen tetszik nekünk, hogy a tanárnőt kikészítjük' –
vallja be a 187 cm magas fiú érzéketlenül.

A Köppelsféle tanulmány mutatja, hogy a megkérdezett pedagógusok legalább 
egyharmadának a foglalkozásból eredő panaszokkal orvoshoz kellett fordulni. Egy 
érdekes megállapítás: férfiak nehezebben viselik a megpróbáltatásokat, mint nőnemű 
kollégáik. Köppel: 'Idegesség, kimerültség, kedvtelenség. Ezek a leggyakoribb 
követkéményei a pedagógusi foglalkozásnak.'

A Grazi pedagógus, Rudolf Reiter, aki egyben szociáldemokrata 
pedagógusfunkcionárius is, ismer egy igen megbízható jelt arra vonatkozóan, hogy a 
pedagógusok türelme a végét járja: 'Egyre több pedagógus érdeklődik az iránt, milyen 
lehetőségek vannak azok számára, akik idő előtt nyugdíjba akarnak menni.'

A pedagógusok frusztrációjának oka a Köppel által megkérdezett pedagógusok 
88%-a szerint abban keresendő, hogy kiképzésük elégtelen. Mindenek előtt a pedagógiai 
akadémiák keveset tőrödnek azzal, hogy a pedagógusokat jobban kiképezzék szociális 
konfliktusok megoldására. A szocialista pedagógusok szövetsége megkísérel egy kis
segítséget adni. Ez év márciusától terápia kiképzést ad pedagógusoknak. Nagyon rossz 
helyezést kapnak a Köppel tanulmányban az iskolaigazgatók és tanfelügyelők. Annak 
ellenére, hogy ezeknek törvény értelmében tanácsadókként is kellene működniük, csak a 
megkérdezettek 6%-a kap segítséget. A kerületi tanfelügyelő, Herbert Strasser, aki maga 
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is hosszú éveken át iskolaigazgató volt, továbbadja a labdát az iskolaigazgatóknak: 
'Elsősorban az igazgatók feladata lenne a pedagógusoknak segítséget nyújtani, de sajnos 
ezeknek is tanítani kell, így sokszor nem tudják ellátni pedagógiai feladataikat.' "

Jogos a kérdés, milyen irányba fejlődik – fejlődhet – a magyar pedagógia praxis? 
Egy újsághír: "Megvertek egy tanárt hétfőn, késő délután a VIII. kerületben, az Erdélyi 
Úti Általános Iskola előtt. A verés oka: megszidta egyik tanulóját, mert az nem fogadott 
szót...Természetesen a megvert férfi feljelentést tett a rendőrkapitányságon, és elment 
látleletet vetetni. Csak félve kérdezte meg: illetékes helyen védelmet kaphat-e?.. Ezeddig 
nem tapasztalt erőszakhullám már az általános iskolákba is betört. Bandákba tömörült 
gyerekek támadják meg fényes nappal sportcipőjükért, farmerdzsekijükért és biciklijükért 
kis társaikat. Az iskolabandák nyílt garázdálkodásáról az esetek többségében tudnak az 
intézmény tanárai, igazgatói és a szülők is." (310)

Ezzel a kör bezárult, s jöttek a további atrocitások.
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9. AZ ARANY KÖZÉPÚT ÉS AZ ÚJ EMBER

9.1. A KÉT VÉGLET ÉS A NEUROTIKUS TÁRSADALOM

9.1.1. A két véglet

A neurózis – értsd éngyengeség – kiváltója vagy egy tekintélyelvű, autokratikus, 
parancsoló, erőszakos vezetési és nevelési stílus, vagy egy tekintélyelv ellenes, laissez-
faire vezetési és nevelési stílus – a szabadosság. Mind a két véglet káros. 

A nevelési stílusok értékelésénél szó sincs arról, hogy egy szabadnak nevezett 
nevelést elítéljünk, ha ez abban az értelemben szabad, ahogy ezt például Bálint Alice 
értelmezi. A szabad gyermeket szembe állítja az elkényeztetettel. Az elkényeztetett az, 
akinek mindent szabad, a szabad gyermeknek "csupán" szabad embernek lenni: "A 
szabadon nevelt gyermek például, megengedheti magának, hogy haragudjék, vagy 
búsuljon, ha nincs minden úgy, ahogy szeretné, az elkényeztetett gyermeket viszont abban 
az illúzióban ringatják, hogy számára semmi sem lehetetten." (311) 

A második világháború előtti vezetést és nevelést az autokratikus beállítódás 
jellemezte. A testi fenyítés az iskolákban annyira természetes volt, hogy a szülők sem 
mertek ezzel szembe szállni – vagy éppen mindég a pedagógusoknak adtak igazat, mert 
esetleg ők maguk is az elvet vallották, hogy egy egészséges pofon, vagy éppen az agyba-
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főbeverés alkalomadtán nem árthat. A levente mozgalom katonásdija a történelmi Nagy-
Magyarország visszaállításának illúziójával próbálta a felnövekvő nemzedéket haptákba 
állítani.

Mérvadó az autokratikus vezetési és nevelési stílus megítélésénél nem az, ahogyan 
kívülállók ezt megítélik, vagy ahogyan ezt történelmi perspektívából látják, hanem 
egyedül az, hogy a közvetlenül érintettek ezt hogyan élik meg. Egy ilyen vezetési és 
nevelési stílus kevesebb kárt okoz akkor, ha a közvetlen érintettek a bánásmódot 
természetesnek és nem sértőnek vagy megalázónak érzékelik. Ilyen esetekben humánus 
magatartást nagyon könnyen gyengeségnek is tekinthetik.

Ha a közvetlenül érintettek nem érzékelik a bánásmódot megalázónak, akkor nem 
jön létre az a kellemetlen, bántó érzés, ami egyben az én-t arra motiválhatná, hogy 
kellemetlent akaratlagosan elfelejtse. A felejtés nem káros, az akaratlagos – az elfojtás –
annál inkább, mert az akaratlagosan elfelejtett tartalmaknak az a tulajdonságuk, hogy a 
tudatosba visszatérjenek, aminek az én tartósan ellenáll. Az én aktuális erőssége így, az 
állandó igénybevétel által, tovább gyengül és mindég nagyobb és nagyobb erőfeszítésekre 
kényszerül, hogy az akaratlagosan elfelejtett tartalmakat sakkba tudja tartani. A testi-lelki 
görcsösödés elkerülhetetlen. A pszichoszomatikus funkcionális zavarok és 
megbetegedések követik az erőszakot önönmagával szemben.

A tudatosba vissza törekvő tartalmakat az én tehát tartósan visszautasítja. Ez a 
"tolongás", ide-oda, az én tovább gyengítése, szorongást, félelmet, bizonytalanságot okoz 
mindazon lelki folyamatokkal egyetemben, amelyek félelemmel párosulnak.

Adorno és társai vizsgálataik alapján összeállították az autokratikus karakter 
ismertető jegyeit. Ezek: félelem, támadási készség gyengébbekkel szemben, a 
meggyőződésekhez való dogmatikus ragaszkodás, előítéletekre való hajlam, a bűnösség 
érzése, agresszivitás, alázatosság felettesekkel szemben, a parancsolás lehetőségeinek 
szenvedélyes szeretete és a felettesektől jövő elismerések különleges öröme. Ezek, az 
autoriter karakterek ismertető jegyei meglepően megegyeznek a neurotikus karakterek 
ismérveivel. (312)

A második világháború után sokan jótéteményként könyvelték el a 
tekintélyellenes vezetési és nevelési stílus megjelenését. Ha azonban valaki figyelmesen 
követte a történteket, hamarosan rá kellett jönnie, hogy itt koránt sem arról van szó, ami 
pedagógiai szempontból szükséges lenne. A cél nem egy humánusabb bánásmód 
istápolása volt, hanem az individualizmusra való hivatkozással egy féktelen liberalizmus 
talpra segítése.

Mind a két véglet neurotikus egyedeket hoz létre, és ezek alkotják a neurotikus 
társadalmat.

 A teljesség kedvéért ismételjük meg "A lelkiélet szisztémája" című fejezettben 
kifejtett neurotikus tendenciák lényegét.

Az autokratikus a figyelmet túlzottan a mások kívánságára, azaz a TE fogalmára 
tereli, amihez viszonyítva az én elgyengül, az öntudat elbizonytalanodik, a felettes én 
szigorúsága aggodalmaskodásra, önellenességre motiválja az ént. Egy ilyen típusú ember 
többnyire attól fél, hogy mások mit mondanak, mások mit gondolnak felőle. 
Szorongásain és félelemérzetein alapuló viselkedését agresszióval, a határozottság 
erőltetésével próbálja kompenzálni, és így olyanná válik mint nevelői.

A laissez faire nevelés esetében a szabadosságra való hivatkozással a TE 
fogalmára való figyelem felhívása elmarad. Mert az én csak a TE viszonyában az ami, a 
TE fogalmának gyengesége automatikusan az én gyengeségét vonja maga után. Amíg egy 
autokratikus ember lelkiismerete szűk és szigorú – Freud a lelkiismeret zsarnokságáról és 
kegyetlenségéről ír – addig egy a szabadosság elvén nevelkedett egyénnek a lelkiismerete 
aligha személyiség meghatározó, mert a normák és a személyiséget szabályozó 
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viselkedési minták továbbadása és bensőségessé válása a nem nevelés során elmarad. Egy 
lelkiismeretlen egoisztikus ember karaktere tárul elénk.

A liberális progresszív nevelési ideológia kihatásait a személyiségfejlődésre a 
Bécsi Egyetem tanára, Heitger Marian végezte el az UNESCO megbízásából Ausztriában. 
A tudományos kutatásainak eredményeiről szóló beszámoló az "UNESCO AUSTRIA" c. 
lapban jelent meg. (313) Vizsgálatainak lényeges eredménye az a megállapítás, hogy 
autoritásellenes nevelés éppen olyan éngyenge személyiségeket hoz létre, mint az 
autoriter nevelési stílus. Árnyalati különbség abban van, hogy a szabadosság 
ideológiájának áldozatai még kevésbé képesek magukat kézben tartani, mint az autoriter 
stílussal neveltek. A személyiség önorganizációs képessége olyannyira legyengül, hogy a 
pszichózis határát súrolja.

A modernnek nevezett társadalmak vezetési és nevelési praxisa a két véglet. Ez a 
beállítódás általános jellegű és nyilvánvalóan az emberiség genetikus örökségének, az 
agressziónak nem tudatos, alig tudatos vagy éppen tudatos kiélésén alapszik. A kiélésnek 
a két véglet a legkézenfekvőbb módszere, mert ezek nem igényelik semmiféle, az 
agresszión és egoizmuson túlmenő emberi adottságok latba vetését. A legkézenfekvőbb 
azt bevetni – mert a legkényelmesebb – ami már meg van. Ez az agresszió, az amit 
akaratosságnak neveztünk.

Az egyik véglet szerint az agressziót a többi hajtóerővel egyetemben nem szabad 
érvényesülni hagyni, ezért az agressziót beveti az ember az agresszió és a többi hajtóerő 
ellen. A szándékolt eredményesség megfordításának a törvénye aztán megteszi a magáét. 
Az elfojtott hajtóerők az agresszióval egyetemben erősödnek. Ez az autokratikus vezetés 
és nevelés lényege. 

Az agresszió kétirányú: egyrészt a saját, egyre erősödő hajtóerőket próbálja 
sakkba tartani, másrészt kifelé irányulnak. A befelé irányuló agresszió direkt önellenes. 
Az önagresszió eredménye az én gyengítése, a pszichoszomatikus funkcionális zavarok 
és megbetegedések. A kifelé irányuló agresszió másokat, végső soron társadalmat 
károsítja. Az agresszió nagyon könnyen azokat ellen fordul, akik az agresszió 
kiváltásában nem játszottak szerepet. Ilyen esetekben eltolt agresszióról beszélünk.  
Családi perpatvarok, erőszakon alapuló pedagógiai módszerek, szomszédok 
veszekedésének, telefonfülkék rongálásának, fajüldözésnek és háborúknak okait 
lényegében ebben az aspektusban kell keresni.

A másik véglet a liberális progresszívizmushoz vezet. Ez az individualizmus, a 
liberalizmus és a demokrácia hangoztatásával, abból indul ki, hogy az agressziót 
önönmagával szemben kerülni kell, ami ellen tudományos szempontból nem lehet szót 
emelni. A kiinduló pont tehát helyes, csak az nem, ahová ez az irányzat vezet. A liberális 
progresszívizmus megfeledkezik a szabadság behatárolásának szükségességéről, így az 
autokratizmus elnyomó hatása alól való szükséges felszabadítás könnyen szabadosságba 
torkollik, és éppen az agresszió kiélését teszi lehetővé. Hogy ez nem csupán a második 
világháború utáni probléma, azt mutatja Gróf Teleki Pál beszéde is, amit a VII. 
Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam ünnepélyes megnyitásán mondott 1941. március 
3.-án. Ebben kihangsúlyozta: "Én mostani őrhelyemről azt tapasztalom, hogy a 
nemzetiségi kérdésben, annak köztisztviselők által való intézésében és irányításában –
nagyon kevés kivétellel – két véglet létezik: vagy mindent követelni, vagy mindent 
megengedni. Ezt a két végletet látjuk túlnyomó többségben, és nagyon kevés a középúton 
járó." (314)

Nyugaton számos szerző foglalkozott a két véglet problémájával. Ezek egyik 
legismertebb személyisége professzor Anton Neuhäusler, aki már 1972.-ben az 
"Autoritär, antiautritär, humanitär. Erziehung zwischen den Extremen" cimű munkájában 
bírálja a két extrém vezetési és nevelési stílust. (315)

A modern autoriter nevelés változatát a japán iskolaszisztéma tükrözi vissza, ahol 
a délelőtti rendes oktatás után a tanítás esti magániskolákban folytatódik. A nap hosszan 
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az éjszakába nyúló házi feladatok megoldásával záródik. A diákok öltözetére, 
hajviseletére és higiéniájára a pedagógusok rendszeres felülvizsgálások alkalmával nagy 
gondot fordítanak. Ilyen hiánytalan és tartós felügyelet és leterhelés mellett a 
fegyelmezetlenségnek egy szikrányi lehetősége sem marad. Ezzel a rendszerrel elveszik a 
gyermekektől az egészséges testi-lelki fejlődéshez feltétlen szükséges játékot, koravénné 
nevelik az ifjúságot. Igaz ugyan, hogy ezzel a módszerrel egy általános iskolát végzett 
japán diák eléri egy Európában érettségizett diák színvonalát és igaz, hogy Japán 
gazdasági fellendülését elsősorban ennek az autokratikus, itt-ott kívülállóknak 
kegyetlennek tűnő iskolarendszernek köszönheti.

A japán iskolarendszer megítéléséhez szükséges szemelőt tartani, hogy a japánok 
autokratikus és tradíciókon alapuló társadalmi rendszerüket természetesnek tartják, ezért 
a szigor ott nem okoz olyan jóvátehetetlen károkat, mint mondjuk Nyugat-Európában 
okozna. Kétségtelen azonban, hogy pedagógiai szempontból a japán módszer sem ideális, 
mert ez a felnőttek totális viselkedési mintáinak a nevelésben való alkalmazását jelenti.

A japán iskolarendszer megítéléséhez szükséges még tudni, Hogy "Japán és 
Délkelet-Ázsia huszonötször többet fordított az alap- és középfokú oktatásra, mint a világ 
más államai átlagosan." Ebben keresendő Japán gazdasági fellendülése. "Ma egy 
közepes japán diák többet tud matematikából, mint az amerikai diákok 99%-a." (315) 

Egy egészséges iskola rendszer és nevelési stílusnak valahol az autokratikus és 
liberális szisztémák között kellene lennie. A középút mindég a legjobb. A japáni 
szisztémára ráférne egy kis liberalizmus, a liberális progresszív laisez-faire nevelésre egy 
kis japán szigor. 

9.1.2. A komplex pedagógia

Nyugaton több kifejezést használnak ugyanazon vezetési és nevelési stílus 
megnevezésére. A tekintélyelv ellenes stílust rapszodikusan autoriternek, 
autokratikusnak, parancsolónak vagy antihumánnak nevezik. A liberális progresszív 
ideológián nyugvó tekintélyelv ellenes stílust esetenként liberálisnak, kooperatívnak, 
integratívnak, vagy éppen demokratikusnak titulálják. Vannak olyanok is, akik ebben a 
nevelési módszerben egy humanisztikus vonást vélnek felismerni, és ezért megtévesztően 
humánnak nevezik.

Ha Magyari Beck humán pedagógiáról ír, akkor lényegében ez alatt azt a 
szabadosságra épülő káros pedagógiai elvet érti, ami a liberális progresszív ideológia 
köntösében a humanizmus igényével lép fel. Magyari Beck pedagógiai konceptusát 
inkább komplexnek nevezi. Nyilvánvalóan tudatosan kerüli a humánnak nevezett liberális 
progresszívizmus által kisajátított humán megnevezést. 

Magyari Beck professzor véleménye szerint az egyoldalú szélsőséges nevelési 
stílusokkal fel kell hagyni. Magyari Beck azonban még tovább megy, és azt mondja, hogy 
mindkét irányzat elemeire szükség van. 

"A mai pedagógiának – úgy vélem – egyesíteni kell mindkét, itt tárgyalt irányzat 
előnyeit." – írja Magyari Beck – "Miképpen? Gondolom ennek több, mint egy módja 
lehetséges. A magam részéről itt csak egy módot szeretnék körvonalazni. És pedig a két 
pedagógiai irányzat szintézisét az időben." Magyari Beck azt mondja, hogy az "autoriter 
pedagógia megfelelő eszköznek látszik a korai gyermekkorban. A kisgyermek maga is 
egy autoriter személyiség annyiban, hogy utasításokat követ – ha követ –, a róluk való 
elmélkedés nélkül... Feltételezem, hogy amikor a játszó gyermek hangos szóval 
utasítgatja magát, akkor nem egy bizonyos nevelési módszer hatásáról tesz 
tanúbizonyságot, hanem a saját valódi természetéről. A gyermek az aki magát ilyen 
autoriter módon instruálja, vagy mondjuk úgy: programozza. Az én szabályozásában így 
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tud megbírózni önmagával. Ahhoz viszont, hogy mi, mint nevelők civilizációnk elemi 
szabályainak megtartását gyermekeinktől megkövetelhessük, először nekünk, mint a 
civilizáció polgárainak kell viselkednünk, először nekünk, mint civilizált polgároknak 
kell hinnünk e szabályokban. Nekem úgy tűnik néha, hogy az új, engedékeny pedagógia 
mögött mindössze alapvető kulturális értékeinkbe vetett hit hiánya húzódik meg. 
Hitetlenség a humanizmus álarcában." (317)

Ez a hitetlenség patologikus öncsonkításnak felel meg és nem alkalmas nevelésre. 
Nemcsak az öncsonkításra való tekintettel nem, hanem azon túlmenően, a belső 
szabályzó elkötelezettség hiányában sem. Erről Magyari Beck a következőképpen 
vélekedik:

Ha a személyiség érése folyamán egy gyermek megtanulja az együttélés 
legelemibb szabályait, megismeri családi, személyi, etnikai, nemzeti és vallási értékeit 
olyannyira, hogy ezek az értékek már viselkedését kondicionálás útján vezérlik, akkor –
de csak akkor – szép lassan át lehet térni egyre intenzívebben a liberális pedagógia 
módszerére, amely a vitát, a kritikus gondolkodást, a "normálistól" való eltérést 
tolerálják, abban a reményben, hogy az új, a szokatlan, a fejlődést fogja szolgálni. Tehát 
szó sem lehet egy az idősebb nemzedék szolgai másolásra ítélő pedagógia módszerről.

Rizikó nélkül nincs innováció, kreativitás és nincs fejlődés. Ez a rizikó azonban 
már következményeiben felmérhető, mert egy jól magalapozott értékrenden nyugszik, 
amitől az eltérés nem csak a környezet, hanem a deviáns számára is jól átélhető, ezért egy 
bizonyos mértékletességre int. Ez a mértékletesség a devianciát nonkonformizmusba viszi 
át, ami már lényegesen toleránsabb, mint a szabados deviancia. Ez a módszer merőben 
más, mint  a nyugati divat, hogy tanulók, tanulás helyett az órákon állandóan diskurálni 
szeretnének, anélkül, hogy a témához szükséges ismeretekkel rendelkeznének. Ez a 
liberális progresszív iskolapolitika destruktív és tartalmában egy üres, nem nevelő 
pedagógiai eltorzulás.

Az autoritás időbeni behatárolása a liberális nevelés javára már csak azért is 
indokolt, mert a tradíción alapuló viselkedési minták reaktívak, azaz azonos vagy hasonló 
ingerek reflexszerűen ugyanon viselkedési mintákat válják ki és ezért nem tartalmaznak 
fejlődési tendenciákat és kreatív elemeket. Csak kritikus gondolkodással lehet a jövőt 
egészségesebben formálni.

"Deviancia és dogmatizmus – íme a két szélsőség, amelyet az embernek el kell 
kerülni ahhoz, hogy kreatívvá legyen." – állapítja meg Magyari Beck. 

9.1.3. A bilinél kezdődik

Magyari Beck véleményét, hogy mind két irányzatra szükség van a nevelésben, 
megerősíti az a tény, hogy az én ontogenetikus (egyéni) fejlődése egy provokáló, 
frusztráló folyamat eredménye. Ebben a folyamatban a felnőttek elvárásaikkal mások 
kívánságára, a szociokulturális értéktételezésekre, hívják fel a figyelmet és követelik azok 
betartását. E-nélkül a frusztráló folyamat nélkül nincs egészséges énfejlődés. Ha azonban 
ez a gyermekben csalódást okozó folyamat nincs egy valóban humánus nevelési stílussal 
összekötve, akkor a gyermek személyige, "betörik" és megtörik. Az alapelv: frusztrálni és 
vigasztalni, hajlítani és nem törni.

Előadásaim alkalmával azt szoktam mondani hallgatóimnak, hogy az ember 
agresszivitásának mértéke a bilinél kezdődik – és ezt, úgy gondolom, megjegyzik egy 
életre. Állításomat két megfigyeléssel szoktam illusztrálni.

Két anya viselkedését figyeltem meg. Az egyik anya – egy egyetemet végzett 
hölgy – életvitelét racionális, logikus következtetések hajthatatlan végrehajtására 
állította be. Kis gyermekét is ebben a szellemben nevelte. A másik anya – egy egyszerű 
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asszony – családjának ügyes-bajos dolgainak gondozását nagy szeretettel vállalta. Ez az 
áldozatkészség, ez a jóindulatú beállítódás megnyilvánult legkisebbik gyermekének 
nevelésében is. Alkalmam volt a két beállítódásból eredő nevelési módszerek és ezek 
eredményeit mind két anya esetében megfigyelni és feljegyezni.

Különösen feltűnő volt a különbség a két anya módszerében a szobatisztaságra 
való nevelés közben.

A racionalitás egyoldalúságától megfertőzött anya, szószerit rányomta gyermekét 
a bilire és erélyes utasítások közepette vissza-vissza tuszkolta, amikor felakart állni. A 
kisgyermek sírása átment ordításba. Az ordítás tehetetlen dühe egy görcsös állapotba 
hajtotta a gyermeket, a lélegzete elakadt és tehetetlenül (talán elhagyva, feladva magát) 
lefordult a biliről. Ez az anya egyoldalú autoriter nevelésével feleslegesen ébresztgette 
gyermekében a veleszületett agressziót, ahelyett, hogy azt csitítgatva szelídítette és ebbe 
az irányba kondicionálta volna.

Hiába prédikálta Krisztus, hogy legyetek szelídek mind a galambok, és hiába írták 
zászlajukra a humanisták a szelídég és jó indulatú beállítódás szükségességét, ha az 
ember a szelídség kondicionálását különösen az arra fogékony időszakban elmulasztja. 
Ez volt és ez ma is a pedagógiai tévelygések egyik sarkalatos pontja.

A másik anya viselkedése gyermekével szemben nem különbözött a leirt 
bánásmódtól, annyiban nem, hogy ő is ráültette gyermekét a bilire, és nem hagyta felállni, 
tehát autoriter módszert alkalmazott. De ez az anya a gyermekben – az örömszerzés 
megsértése következtében – szükségszerűen feltámadt agressziót nem hagyta 
kiterebélyesedni. Letérdelt a bilin ülő gyermeke elé, átölelte azt, vigasztalta és csókjaival 
borította be a gyermek könnyes arcát. A hatás meglepő volt. A gyermek sírása nem ment 
át ordításba, hanem szép lassan megszelídült. A sírás intenzitása jól érzékelhetően 
csökkent, s végül is a gyermek szipogva és elmélázva elkezdett az ujjaival játszani és 
maradt ott, ahová az anyja ültette. Az anya végül is egy játékot nyomott a gyermek kezébe 
és a dolga után nézett úgy, hogy az egyik szeme állandóan a gyermeken maradt. Sem az 
anya, sem a gyermek nem tudták, hogy itt, ezekben a pillanatokban annak az egyetlen 
hatékony nevelési stílusnak megvalósítói voltak szociális szerepük pozitív gyakorlása és 
kondicionálása közben, amelytől az emberiség jövője, azaz agressziós testi-lelki 
védekezési készenlétének intenzitása függ.

Ha a pedagógia permanens krízisének megoldását a pedagógusok szelekciójában, 
olyan személyek kiválasztásában keressük, akik családi neveltetésük alapján,  
kondicionált beállítódásukkal, képesek az autoriter és az engedékeny, megbékélő és 
békítő nevelési stílusokat szintetizálni, akkor – mutatis mutandis – olyan anyákra és 
apákra gondolok, akik olyanok, mint az az anya, amely esetleírásomban képes volt 
követelő magatartásával párhuzamosan gyermekében ébresztett agressziós tendenciákat 
megszelídíteni. A társadalmat romboló neveltetés áldatlan állapotain javítani annyit jelent, 
hogy valahol el kell kezdeni, újra kell kezdeni – olyan személyiségekkel, akik a 
társadalom lelki betegségeit nem zúdítják a felnövekvő nemzedék nyakába.

9.1.4. A neurotikus társadalom

A fejlett országokban a két véglet képezi a társadalmi értékrend magvát. A neurózis ma 
egy modern népbetegségnek számit. 

Nyilvánvaló, hogy nem csak a centralisztikus kommunista, hanem a 
centralisztikus szociáldemokrata – és minden centralisztikus, egyoldalúan a 
kollektivizmusra támaszkodó – társadalmi rend sem ideális az ember fejlődése 
szempontjából. Svédország a legjobb példa erre. Nőtleneket és házasokat egyformán 
adóztatják meg – végül is a jóléti állam szolgáltatásait valahogyan finanszírozni kell. Egy 
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család csak akkor tudja életszínvonalát tartani, ha az asszony is elmegy dolgozni. A 
gyermekeket kénytelenek a szülők csecsemőotthonokba és óvodákba adni, így már korán 
lehetőség nyílik a gyermekek ideológiai befolyásolására – de neurotizálására is. A 
gyermek túl korai kiszakítás egy számára áttekinthető és minden szempontból érzelmi 
védettséget biztosító családi körből, nagyon megbosszulja magát. Az érzelmi 
elszegényedés Svédországban nem csak a klímával függ össze. (318) 

Az Amerikai Egyesült Államokban a neurózis elharapódzására jellemző, hogy aki 
csak teheti, rendszeresen pszichológushoz jár. Mégis, általában ezt a megbetegedést 
jelentőségének messzemenően nem megfelelően kíséri szemmel a társadalom. Jelentős ez 
a megbetegedés azért, mert a társadalmat alattomosan a vesztébe viszi, és mert a 
neurózist ma népbetegségként tartjuk számon. Jelentős azért is, mert kezelhetősége 
nehézségekbe ütközik. Sokszor csak hosszadalmas pszichoterápia hozhatna enyhülést. 
Pszichológusok és pszichiáterek képzésére a társadalom nem fektet olyan súlyt, mint 
amilyen indokolt lenne. Ehhez hozzájárul, hogy a neurozist röntgennel, ultrahang és 
biokémiai vizsgálatokkal nem lehet kimutatni, ezért az orvosok kezelésüket triviálisnak 
tartják. De megfelelő kiképzést sem kapnak. (319)

 Magyarországon "Ártó-védő társadalom" című munkájában empirikus adatok 
tömegével Losonczi Ágnes mutat rá legélesebben a neurózis elharapódzására. (320) Igen 
értékes tájékoztatást nyújt ebben az irányban Buda Béla és Füredi János szerkesztésében 
1989.-ben megjelent könyv "A neurózis változó arca" címmel. (321)

Kray István "Rendszerváltás bekötött szemmel" című könyvének hátlapján a 
tanulmány tartalmára vonatkozó tájékoztatójában többek között ezt írja: "A marxista 
államkapitalista rendszer, mint egy kártyavár, összeomlott. Most a liberális kapitalista 
rendszer is az összeomlás szélén áll. Korunk legkiválóbb és legismertebb szociológusai 
az 1970-es évek elejétől kezdve, a sötét éjszakában, a szakadék szélén, lámpa nélkül 
rohanó autóhoz hasonlítják a nyugati társadalmat." (322)

A nem szakemberek, akik a világ eseményeit főleg tömegkommunikációs 
eszközökön keresztül ismerik, valamint azok, akik nem foglalkoznak tudományos szinten 
a tárgyalt problémával, és nem rendelkeznek alapos nyugati tapasztalatokkal, és azok, 
akik esetleg "elbűvölten" szemlélik a nyugati társadalom hanyatlóban lévő jólétének 
látványos jeleit, hajlamosak lehetnek arra, hogy Kray alapvető mondanivalójában 
kételkedjenek. Ezek a kortársak talán csak nehezen vagy egyáltalán nem képesek azzal a 
gondolattal megbarátkozni, hogy azt, amit ők évtizedeken át ideálnak tekintettek, egy 
szakadék szélén sötétben lámpa nélkül rohanó autóhoz hasonlítsák. Hogy Kray állítása 
mennyire nem eltúlzott és mennyire realisztikus, mutatják a következő hivatkozások és 
idézetek nemzetközileg elismert tudósok tollából.

Erwin Ringel, a Bécsi Egyetem és a Egyetemi klinika pszichoszomatikus 
osztályának vezető professzora is hangsúlyozza, hogy sok kiváló tudós korszakunkat 
neurotikus korszaknak nevezi. 

Erwin Ringel az ember önellenességét a neurotikus megbetegedések ijesztő 
elterjedésében látja, amelyek mögött egy neurotikus társadalom befolyása áll és amely 
társadalmat neurotikus emberek tömege alkot. Ezt írja: "A mélylélektan ismételten 
felfedezte a tudatalatti folyamatok hatalmát és rámutatott arra, hogy társadalmi 
tévfejlődések mögött félelmetes mértékben gyermekkori fel nem dolgozott konfliktusok 
által okozott neurotikus megbetegedések állnak, amelyek érett, felnőtt embereket a 
tévelygéses önmegvalósítás, az önmarcangolás, az öncsonkítás és önmegsemmisítés
irányába hajtanak." (323) Az öngyilkosságok gyakorisága és az alkoholizmus 
elterjedtsége az önmegsemmisítés legmegbízhatóbb mutatói, ezért Levendel László 
megállapításának különleges jelentősége van: "Világelsők vagyunk az öngyilkosságban, 
és élvonalba jutottunk az alkoholfogyasztásban, az alkohol okozta szervi károsodásban." 
(324)

Ringel Erwin nem hagy kétséget a felől, hogy a társadalmi tévfejlődéssel parallel 
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progresszíven erősödő neurotikus megbetegedések mögött inkonzisztens nevelés húzódik 
meg. Az emberek általában nem rendelkeznek a nevelés legelemibb ismereteivel sem és 
természetüknél fogva nem képesek egy konzisztens nevelés követelményeinek 
megfelelni. Ezzel a témával kapcsolatban nagyon találóan ezt írja Anton Neuhäusler
professzor: "Aki azt gondolja, hogy a nevelés éppenúgy magától működik, mint a 
gyermeknemzés, az téved." (325)

Irenäus Eibl-Eibesfeldt már könyvének címével is célba talál: "Der Mensch als 
riskiertes Wesen. Zur Naturgeschichte menschlicher Unvernunft", azaz, "Az ember, mint 
kockázatos lény. Tanulmány az emberi oktalanság antropológiájához." Ez az oktalanság 
feltűnő, mert a racionalitás hangoztatása mellett és azzal párhuzamosan alakult ki.

Irenäus Eibl-Eibesfeldt az embert egy kockázattal járó lénynek tekinti, aki 
szellemi és technikai fejlődése során erkölcsileg visszamaradt. Ez nyilvánvaló, hiszen az 
erőszak és a kegyetlenség az emberiség történetétől elválaszthatatlan. Amikor a 
felvilágosodás során lehetőség nyílott volna a racionális gondolkodás és cselekvés 
megvalósítására, a Francia Forradalom már is a guillotine szabályzó erejét vette igénybe. 
Előtte már Hobbes leszögezte, hogy nincsenek veleszületett erkölcsi törvények. Ennek a 
megállapításnak tudományos háttere remélhetőleg ebben az elemzésben világosan 
kifejezésre jutott.

A liberális piacgazdaság olyan értelemben vette Hobbes tézisét komolyan, hogy 
mindenfajta korlátozást, ami a profitorientáltságot és a hajtóerők kiélését szabályozhatta 
volna, kitörölte az erkölcsi szótárból. 

"Egy és ugyanabban a betegségben szenved minden gazdasági szisztéma, –
állapítja meg Eibl-Eibesfeldt – a keleten éppenúgy mint a nyugaton. A gazdasági 
eredményt itt is meg ott is a mennyiség növekedésével mérik: az a lényeg, hogy mindég 
több és több millió tonna acélt termeljenek, hogy mindég több és több autót gyártsanak és 
hogy a fogyasztás állandóan növekedjék. A politikusok és a gazdasági szisztémák a 
gazdasági növekedés ideológiájára hagyatkoznak. Közben mindenki jól tudja, hogy 
további gazdasági növekedés tönkre tesz bennünket, hogy a környezetet elszennyezi, 
hogy a soha vissza nem állítható természeti kincseket feléli, és hogy katasztrófához vezet. 
A legegyszerűbb kamatos kamatszámítás világossá teszi, hogy csupán egy egyszázalékos 
növekedés évente, 72 év alatt a kiindulás időpontban száz százaléknak vett termelést 
megduplázza." (326)

Nézzük tovább, hogyan is vélekednek korunk legjelesebb gondolkodói a 
jövőnkről, aminek alapját a nyugati kultúrának kellene képeznie.

Erich Fromm a következőt írja: "Nem az a cél, hogy a természet felett 
uralkodjunk, hanem a technika és az irracionális társadalmi erők és intézmények fölött, 
amelyek a nyugati társadalom túlélését, ha nem az emberiség túlélését veszélyeztetik." 
(327)  Fromm világosan irracionális erőkről ír, amelyek lényegét a pszichológia ugyan 
feltárta, azonban a társadalomalakításban ezek az ismeretek messzemenően nem 
érvényesülnek. Az informálatlanság ijesztő mértékű. 

A Nobel-dijas Albert Schweitzer sem látja az emberiség jövőjét kecsegtetőnek. 
Schweitzer az embert, ami egy modernek nevezett társadalom terméke, úgy látta, mint 
Erwin Ringel vagy az ugyancsak Nobel-díjas Konrád Lorenz, neurotikusnak, aki nem 
képes magát megszervezni, aki szabadnak hiszi magát, de a társadalmi irracionális 
magatartásminták rabja. Az ember betegesen önállótlan, csak azt hiszi, hogy szabad, ha 
minden korlátot lerázza magáról. (328)

Albert Schweitzer számára egy cáfolhatatlan tény, hogy "a kultúra 
önmegsemmisítése folyamatban van". (329) Schweitzer "önmegsemmisítés" fogalma 
lényegében megegyezik Erwin Ringel "önmarcangolás", "öncsonkítás" és 
"önmegsemmisítés" fogalmaival.

Konrad Lorenz számára is világos a nyugati kultúra dekadenciája és 
önmegsemmisítési tendenciája. Megállapítja, hogy "Azokban az okokban, amelyek az 
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emberiség megsemmisítésével fenyegetnek, nyilvánvalóan felismerhetőek egy neurotikus 
tömegőrület ismertetőjegyei." (330) Máshol ezt írja: "Képes-e az okok után kutató 
természettudomány valamivel hozzásegíteni ahhoz, hogy a súlyos veszélyeknek kitett 
emberiség, ami nyilván való, meg tudjon menekülni? A tudomány szemére vetik, hogy az 
emberiség számára nem boldogságot, hanem szerencsétlenséget hozott. Úgy látszik, ez az 
állítás igaz, mert kétségtelen a tudomány tette lehetővé az atomhasadást. A valóságban a 
baj nem abban rejlik, hogy a természetkutatás nagy hatalmat adott kezünkbe a 
környezetünkkel szemben, hanem abban – legalábbis napjainkig – hogy kevés hatalmat 
adott kezünkbe magunkkal szemben." (331)

A Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert is világosan látta az európai kultúra 
hanyatlását: "A legtöbb társadalmi intézményünk – miközben a társadalom szolgálatában 
tetszeleg – saját érdekeit szolgálja. Ez egyaránt érvényes hadseregekre, egyházakra és 
kormányzatokra; azt mutatja, hogy képmutató világban, hamis látszatok világában élünk, 
olyan világban, melyet ifjúságunk egészében kezd elutasítani." (332)

Szent-Györgyi megállapítása különösen jelentős elemzésünk szempontjából. 
Egyrészt világosan mutatja a szabadság átcsapását a szabadosságba a társadalom 
minden területén, másrészt rávilágít azokra az okokra, amelyek a fiatalságot az 
opponálás irányába terelték és terelik. De mivel a liberális progresszívizmus egy 
általános társadalmi beállítódás, amely a társadalmi viselkedés minden mozzanatát 
áthatja, nem ismer el semmilyen területen korlátokat, így az opponálás is átcsaphat –
mint ahogy át is csapott – elvből való opponálásba, ami az autoritás minden formájának 
elutasításához vezetett. 

Reinhard és Anna-Marie Tausch "Erziehungspsychologie" című tankönyvként 
használt művükben a következőket írják: "Vannak pedagógusok, szülők és politikusok, 
akik azt vallják, hogy egy demokratikus polgárrá való váláshoz szükségszerűen 
hozzátartozik az opponálásra és kritizálásra való nevelés. Ez a beállítódás azzal a 
veszéllyel jár, hogy egyedeket nevelünk, akik különösen nehéz helyzetekben a társadalom 
kritizálására és opponálásra hajlamosak, ahelyett, hogy konkrét és konstruktív 
munkálkodással reformok megvalósításán dolgoznának...Felnőttek és fiatalok közötti 
olyan viszony, amelynek karakterisztikája az individuális szabadság, a szabad 
véleménynyilvánítás, a demokrácia, egy olyan nevelési irányzat, aminek célja az 
engedetlenség, pedagógiai szempontból tárgytalannak tekintendő."  (333) 

1994. március 31.-én 200 autót gyújtottak föl randalírozó fiatalok Párizsban. Az 
erőszak és az erőszakos magatartások gyakorisága egyre nő. A tömegkommunikációs 
eszközök, különösen a televízió segítségével, egyre népszerűsödnek ezek a tendenciák.

1995 augusztusának első napjaiban a punkok három napon keresztül szétverték 
Hannovert. Ez több éve rendszeresen megismétlődik, ami „Kaotische Tage” 
(káosznapok) néven ismert. A Salzburger Festspielehez (Salzburgi ünnepi játékokhoz) a 
káosznapok is intézménnyé váltak. Erre utal az általánosan elfogadott rendezvény 
elnevezés. A káosznapok alatt megnyilvánuló tombolás, rombolás, üzletfosztogatás 
világosan mutatja az agresszió kiélésének elhatalmasodását és az ezt mint az örömszerzés 
eszközét.

Az erőszakra jellemző oktondi magatartást jól kifejezi a dobolós mozgalom. 1994. 
március 29.- én 21óra 05 perckor sugározta ki az osztrák televízió egyes programja 
"Seitenblicke" (Oldalpillantások) című adását, amelyből megtudtuk, hogy mi is az a a 
dobolós mozgalom: Félmeztelen, lila és zöldhajú fiatalemberek – számuk egy jó tucatra 
tehető – kört alkotva kiselejtezet fémből készült olajos hordókat vertek két-két doronggal, 
teljes erővel. A bandavezér középen állt és a vezénylő szerepében tetszelegve 
"irányította" a féktelen tombolást. A közönség valósággal őrjöngött és mindenféle hangot 
adó tárgyat vert egymáshoz, hogy az irdatlan fület sértő hangkáoszt fokozza. A 
"művészek", miután kitombolták magukat, a belapított, összevissza vert hordókat egymás 
hegyire hátára dobálták és elégedetten összedörzsölték tenyereiket. Nyilván meg voltak 
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magukkal elégedve. Még jó, hogy ebben az esetben csupán hordók akadtak a kezeik 
ügyibe. Ha hordók helyett történetesen emberekkel álltak volna szembe – Isten 
kegyelmezzen azoknak. 

 Jól érzékelhető ebben az esetben is az amerikai szenzációhajhászás és 
mindenáron imponálni akarás, a féktelenség, az agresszió és általában a hajtóerők 
korlátlan kiélésének tendenciája. A baloldaliság, összefonódva a féktelen liberalizmus 
elvével akkor mutatkozott meg mindenki számára érthető módon, amikor is a dobosokat 
interjúéták. A "karmester" azt mondta, művészetük munka, még pedig nem akármilyen, 
hanem olyan, mint az acélművekben dolgozó munkásoké és hogy ők szolidaritásukat 
akarják kifejezni... ?

Kétségtelen, hogy itt talán a liberális értelmezés már fölül sem múlható 
arcátlanságával álltunk szembe, amikor ezek a nyilvánvalóan lelki sérültek a televízió 
nyilvánossága előtt agresszív tombolásukat művészetnek merték nyilvánítani. De ez még 
nem is nagyobbik probléma. A különleges tragédia abban keresendő, hogy a televízió 
erről a dekadenciáról egyáltalán hírt adott, hogy ezt az eseményt a társadalmi 
beállítódás elveinek megfelelően nyilvánvalóan az imponálni akarás és 
szenzációhajhászás motivációja alapján tűzték programra.

A pedagógia számára adódó konzekvenciákat Aligha szükséges ecsetelni.
Az agressziós zajcsinálók dörömbölése a publikumnak tetszett, olyannyira, hogy 

az őrjöngéshez hasonló lelkesedéssel fogadta. Ennek okát Magyari Beck éleslátással és 
iróniával megfogalmazott kultúrkritikai esszéjében, "Múzsák a piacon" címmel, így 
fogalmazta meg: "A nem vegyi eredetű szellemi drogok másik csoportját a manapság 
jóval elterjedtebb izgatószerek alkotják. Ezek is elterelnek a realitás nehézségeitől, 
csakhogy módszerük jóval ravaszabb, mint a naivitást naiv módon termelő nyugtatóké. 
Ugyanis nem festik át környezetüket rózsaszínre, hanem ellenkezőleg, vad és kemény 
világot varázsolnak elénk. Az elején azt hinnők, itt "férfias műfajokkal" találtuk szembe 
magunkat. Hanem az elfogulatlan elemzés hamar feltárja, hogy ez a vad és kemény világ 
minden, csak nem a valóságos világ. Ezek a műfajok is művirágokat szagoltatnak velünk, 
csak hogy ezek a művirágok ráadásul kellemetlen szagúak, sőt még szúrósak is. 
Szúrásaiktól elkábulunk és ismét csak távolra kerülünk attól, amit meg kellene oldanunk." 
(334)

A neurotikus társadalom alapjára tapint rá Magyari Beck, amikor is a realitástól 
való eltávolodásban látja a kulturális dekadencia okát. A realitástól való eltávolodás 
ugyanis minden pszichikus zavar velejárója. Máris benne vagyunk a neurotikus 
társadalom kellős közepében.

A realitástól való eltávolodás alapja az elfojtás, a hideg és rideg valóság 
elutasítása. Az elutasítást szolgálják az én védekezőmechanizmusai. A legveszélyesebb 
ezek közül az önellenesség, az önámítás, a kábítószerezés minden fajtája. Azt, amit ma 
kultúrának neveznek, az valóban betölti – ahogy ezt Magyar Beck nevezi – a nem vegyi 
jellegű – kábítószer szerepét. 

A neurotikus társadalom kiterebélyesedését két oldalról is segítik a társadalmi 
körülmények. Az egyik oldalon az emberek számára a valóság egyre hidegebb és 
ridegebb lesz, a másik oldalon a kultúra dekadenciája egyre több lehetőséget biztosit a 
valóság elől való elmenekülésre, többek között a nem vegyi jellegű kábítószerezésen 
keresztül, ami egyrészt a problémák elodázásához vezet, másrészt a kiélés ellen ható, még 
ki nem oltott gátlásokat alattomos módon hatástalanná teszi.

Jogos Magyari Beck felállása, amikor igényli, hogy az embernek meg kell tanulnia 
problémáit feldolgozni. Ehhez a legkézenfekvőbb és egyedül hatásos eszköz a nevelés és 
az önnevelés. Jogos az ezzel kapcsolatos megállapítása: "Röviden szólva, a problémáit 
elfojtó személyiség egyúttal amorális személyiség." És tegyük hozzá: Nem csak a 
problémáit elfojtó, hanem a hajtóerőit korlátok nélkül kiélő ember társadalmi jellegét 
tekintve aszociális. 
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Magyari Beck sem látja rózsásan a jövőt, amikor is idézett könyvét a következő 
kérdéssekkel fejezi be: "Ki tudja, hova, mely pokolba vezet a narkotizált társadalom 
útja? Vajon fejlődés-e az az irány, amelyben lassacskán már egy évszázada tartunk?"  

A neurózis és a liberális progresszív társadalompolitika olyanok mint az 
ikertestvérek, amelyeknél ránézéssel nem lehet megállapítani, hogy melyik született 
egynéhány perccel előbb. Ez nem azt jelenti, hogy a neurotikus megbetegedések először 
és kizárólag a modernnek mondott fejlett társadalmakban léptek fel. Azelőtt, mondjuk 
Freud idejében, is eléggé elterjedt volt ez a testi-lelki zavar, de más okból, mint ma. 
Freud idejében főleg az elfojtás, az erkölcstelennek tartott szexualitás repressziója 
borította fel az emberek lelki egyensúlyát, ma pedig az ellenkezője, a szabadosság. 
Közismert hogy a hajtóerők korlátlan kiélése neuraszténiához, testi lelki ürességhez – a 
neurózis egyik formájához – vezet. Tragikus – mint ahogy ezt Erwin Ringel kifejtette, –
hogy a neurotikus társadalmak polgárai sokszor megbetegedésük nevét sem ismerik és 
hogy az orvosok sem veszik komolyan ezt a problémát. A neurózis nagyfokú figyelmen 
kívül hagyásának oka a neurózis széleskörű elterjedésében is keresendő. Azok az orvosok 
sem tudnak társadalmi szinten hathatós segítséget adni, akik már felismerték a neurózis 
elterjedésének jelentőségét. Nyugtatók szedésével ezt a problémát nem lehet enyhíteni. 
Erre csak a nevelés képes. Kérdés, hogy tud-e, akar-e a társadalom nevelési célokra  mint 
Japán – az Európában átlagosan erre a célra felhasznált anyagi eszközök huszonötszörösét
fordítani és hajlandó-e önmagát korlátozni.

Egy egészségesebb társadalom felé vezető út nem csak a nevelésen múlik, hanem 
egy következményeiben tragikus tévhiten is: Akik abban ringatják magukat, hogy 
segélyekkel a munkanélküliség problémáját meg lehet oldani, és hogy nagyon liberálisak, 
ha ellenzik egy tömegfoglalkoztatás bevezetését, ártanak a társadalomnak, és 
polgárainak, mert a munkanélküliség nem csak társadalomellenességet szül, hanem 
önellenességet, neurózist is. "Újabb kutatások ... arra mutatnak, hogy a munkanélküliség 
mind a testi, mind a lelki egészség romlásához, a szívbetegségek, az alkoholizmus és az 
öngyilkosság nagyobb arányú jelentkezéséhez vezet." – állapítja meg Ploetz Manfréd. 
(336)

Ha a társadalom nem képes a liberalizmusnak gondolt praxisából még időben 
kilépni és problémáit rendezni, akkor az európai kultúra dekadenciája és a neurózisban 
rejlő önellenesség, önagresszió és öncsonkítás, még soha nem látott tragédiák 
sorozatához vezethet.

9.2.  TÁRSADALOM BEFOLYÁSOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

Egy új embertípus kialakításának szükségessége már régen foglalkoztatja a 
vallásalapítókat éppenúgy mint a tudományt, a filozófusokat és az ideológusokat. A 
legfeltűnőbb, legtragikusabb következményekkel járó kísérlet eredménytelensége az 
ember átnevelésével kapcsolatban a mi kultúrkörünkben a kereszténység hatástalansága 
és a kommunizmus építésének a csődje volt. 

A jó szándékú programok, amelyek egy új embertípus kialakítását tűzték ki célul, 
azért voltak sikertelenek, mert az embert nem úgy látták, mint amilyen. Egyrészt 
idealizálták az embert, másrészt pedig nem vették figyelembe, hogy sem programokkal, 
sem rábeszéléssel, sem az értelemre való hivatkozással, sem bűntudatébresztéssel, sem 
törvényekkel, sem más erőszakos eszközökkel – még a halálbüntetés kilátásba 
helyezésével sem – lehet az embert átnevelni. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség 
belátásra és konzisztens társadalmi normákra. Ellenkezőleg, a felvilágosodás 
racionalizmusának megvalósításáról, a belátások, tudományos eredmények 
alkalmazásáról van szó. A normák mögött a belátásnak kellene állnia. A normák tartalma 
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az, amit az ember kondicionálással magáévá tesz. Az alaptétel mindezek figyelembe 
vétele mellett megrendíthetetlen: Az emberi természettel, az egoizmussal és agresszióval 
kizárólag ugyancsak az emberi természetben rejlő adottságokat és a társadalomban rejlő, 
a természeti törvények intenzitásával ható mechanizmusokat lehet hatásosan szembe 
állítani. Az ember adottságait illetően a belátás motiváló ereje, – de semmi esetre sem 
csupán ez –  a kondicionálhatóság képessége, a társadalmi mechanizmusokat illetően a 
konszenzus jöhet számításba. Csak ezek együttes hatása kecsegtet eredménnyel. Ez a 
társadalom befolyásolhatóságának egyszeregye.

A kondicionálhatóság képességének jelentősége abban rejlik, hogy a kondicionált 
viselkedési minták empirikusan bizonyíthatóan megváltoztatják az ember agy működését.
Érdemes a teljesség kedvéért és felmérhetetlen horderejére való tekintettel az 5.2.5.5. 
fejezetben ("A kondicionálhatóság irracionális folyamata") hozott idézetet megismételni: 
"Egy az agykéreg vizuális zónájával összekötött elektród nem érzékel semmiféle hatást 
egy akusztikus jelre. Egy klasszikus kondicionálás után, amely során a hang egy fényjellel 
asszociálódott, képes volt a hang egyedül azt az EEG-reakciót az agykéreg vizuális 
zónájában előidézni, amit azelőtt csak a fényjel tudott." (337)

A társadalmi fejlődést, az ember átnevelését tehát – nem egy világrengető 
szenzáció – a nevelésnél kell kezdeni, úgy, hogy a törvényhozónak a kondicionálás 
előfeltételeit meg kell teremteni. Hasonlóan mint Japánban–, ha nem is ugyanazzal az 
intenzitással. Ott, Japánban, is addig gyakorolnak, kondicionálnak egy viselkedési mintát, 
amíg az automatikussá nem válik. Erre csak a belátás motiválhat. Ezeknek a társadalmi 
feladatnak a realizálását a törvényhozók válláról nem tudja levenni senki. Állami befolyás 
ma szükségesebb, mint valaha is volt.

Ha a kondicionálás előfeltételei megvannak, az embernek nem jut, nem juthat 
eszébe, hogy ne asszociáljon. A kondicionálás egy mélyen nem tudatos folyamat.

Egy háziasszonynak két dobozt mutatnak. Az egyikre az van írva, hogy 
"mosópor". A másikon ugyanez áll, kiegészítve egy márkanévvel. Felteszik a kérdést: 
Melyiket válassza? A márka nélküliből a dupla mennyiséget ígérik neki. A háziasszony 
gondolkodás nélkül, mosolyogva a márkás mosópór után nyúl. 

Amit egy mosóporral meglehet tenni, azt elvben meglehet mindennel tenni. 
Például a cigarettával is.

Egy szimpatikus fiatalembernek egyik oldalán egy nagyon vonzó, fiatal, 
kényelmes karosszékben ülő nő, egy aranyos kislánnyal az ölében. Az asztalon virág. A 
másik oldalon egy doboz cigaretta egy fekete lepellel leborított koporsón, egy füsttel teli 
helységben. A kérdésre, hogy melyiket választja, a fiatalember kinyújtja a karját a vonzó 
hölgy és a gyermek felé.

Meglehetne valósítani, ha a cigaretta nem lenne állami monopol és lenne, aki 
hajlandó erre áldozni. Aki erre áldozni tudna, az főleg az állam lehet. A televízió azonban 
lényeges kedvezményeket biztosíthatna ilyen jellegű hirdetések megbízói számára.   

1995. április 8.-án sugározta a Duna-TV a "Nyelvőrző" című adását, amelyben 
gondozott és kulturált, különböző életkorú, nemű, és képzett emberek egymásközi 
viszonyainak megfelelő köszönési etika bemutatására is sor került. Egy csepp a 
tengerben, de kezdetnek jó.

A magyar televízióban az utóbbi időben többször lehet tapasztalni, hogy értelmes 
emberek valamire rádöbbentek. A kérdés mégis jogos, hogy az miért alkalmazza az 
ember főleg a technikában szerzett tudományos eredményeket, és miért nem azokat is, 
amelyek a társadalomtudományokat és a pedagógiát képesek lennének forradalmasítani. 

Egy új embertípus kialakításánál mindég az volt a hiba, hogy a jó szándékú 
programok a véletleneken alapuló, a programokkal ellentétes viselkedési minták 
kondicionálási folyamatába nem avatkoztak be, mielőtt azok a szociokulturális valóságba 
beépültek. Nem avatkoztak be, mert nem volt rá igény. Nem avatkoztak be, mert a 
beavatkozás fontossága a társadalom részéről még nem tudatosodott elégé. Ennek a 
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könyvnek a fő feladata éppen a változtatásokra irányuló igény belátásokon keresztüli 
ébresztgetése.

Ha a bűnözés, a közbiztonság a fegyelmezetlenség, az intolerancia, a természeti 
kincsek feléléséből adódó szükség és minden más negatív jelenségek az 
elviselhetetlenségig felerősödnek, majd talán akkor fog felébredni a társadalom 
csipkerózsika álmából. Az eddig felgyülemlett inkonzisztens, önellenes viselkedési minták 
és az ezekből szükségszerűen adódó belátások nem voltak képesek lényeges javulást 
hozni. Mindég vannak olyanok, akik egyéni érdekeik alapján meghozott szükséges, 
konzisztens intézkedéseket ignorálják. Nézzünk meg egynéhány ilyen jelenséget 
nemzetközi szinten.

A NATO-partner Törökországot nem akadályozta meg a NATO szabályzata 
egoisztikus törekvéseinek megvalósításában. Haderejét német gyártmányú tankok 
támogatásával vetette be a Kurdok ellen, s mit sem ért a közösség, különösen 
Németország tiltakozása.

Az UNO segítségével rutinosan kötött fegyverszüneti egyezményeket a volt 
Jugoszláviában sorozatosan az szegi meg, aki ebből előnyt kíván kovácsolni. Nemzetközi 
egyezményeket szegnek meg, UNO járművek és vöröskeresztes intézmények is a 
hadműveletek célpontjaivá válnak.

Az atomellenesség nem akadályozza meg Szlovákiát, hogy atomerőművet építsen. 
Az Északi Tenger halaiban talált mérgező anyagok nem akadályozzák meg, hogy Anglia 
az Északi Tengert privát szeméttárolójának tekintse. A nemzetközi egyezményt a 
bálnavadászat korlátozásáról a Japánok azzal az indokkal veszik semmibe, hogy ők a 
bálnákat csak tudományos célokra használják. Hiába valók az őserdők kiirtása ellen 
irányuló tiltakozások, mert a profitszerzés elsődleges. Orvvadászok hada irtja a 
veszélyeztetett és védett állatfajokat, prémjeiket és állítólag bennük található potencia 
növelő anyagokat óriási nyereséggel adják el a fejlett országok piacain. A sarkok fölött 
egyre veszélyesebbé váló ózonlyuk sem volt elegendő indok drasztikus ellenintézkedések 
meghozatalára. Hogy is lett volna elegendő, mikor az ember még az alkoholizmus vagy 
dohányzás mindennapos problémáját sem képes belátásos alapon megoldani.

A Magyar Televízió egyes programján 1995. április 4.- én 23 óra 20 perces 
kezdettel sugározták ki "A járványok" című ausztrál sorozat egyik adását. Ebből 
megtudhattuk, hogy New York huszonhétmilliárdos éves költségvetéséből ötmilliárdot ad 
ki a kábítószerezés leküzdésére. A büntetések a kábítószerezés informális intézményének 
alsó rétegeit, az utcai árusokat és a fogyasztókat sújtja. A kábítószermaffia zöme 
elérhetetlen marad, és óriási profitra tesz szert. 

Ugyancsak ebből az adásból tudhatjuk meg – a Magyar Televízió dicséretére 
legyen mondva – hogy az Egyesült Államok dohányipara évi négyszáz-hatszázmillió 
dollárt ad ki ügyvédekre, akik az egészségügyet és az igazságszolgáltatást megvásárolják. 
Megtudhattuk, hogy az élelmiszeripar, ha érdeke úgy kívánja, képes még emberbarát 
hirdetések finanszírozására is. Így például kevesebb zsírtartalmú tej ivására ösztökéli az 
embereket. Ezzel ugyan megnövelik a tejfogyasztást, a profit növekszik, de ugyanakkor 
nem tudnak a felgyülemlett zsiradék mennyiséggel mást kezdeni, minthogy bedolgozzák 
ezeket a félkész ételekbe, amelyeket főleg a szegényebb társadalmi rétegek fogyasztanak. 
Ebből is kiviláglik, hogy belátásokból fakadó konzisztens magatartások addig 
érvényesek, amíg ezek az egyéni érdeket nem sértik súlyosabban.

Napjainkban – 1995 tavaszán – bejárta a világot az a hír, hogy a spanyolok nem 
hajlandók a nemzetközi halászatról szóló egyezményben kikötött korlátozásokat a 
veszélyeztetett halfajták érdekében betartani. Egy kanadai hajó állítólag egy "zavarosban" 
tevékenykedő spanyol hajót "akadályozott" a halászásban. Figyelemre méltó, hogy a 
hivatalos nemzetközi közvélemény nem a spanyolokat utasította rendre, hanem 
nyilvánvalóan az individuális jogok tiszteletben tartására való tekintettel a kanadaiak 
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ellen fordult. Mottó: Jó előre gondoskodni a "háttérről". Lehet, hogy holnap már más 
államnak lesz szüksége mások támogatására.

A példaként felsorolt tények is bizonyítják, hogy belátáson alapuló 
megegyezésekkel egyedül aligha lehet az emberiség egoisztikus és agresszív problémáit 
megoldani. Így megint csak a kondicionálhatóság képességénél, mint az egyik hathatós 
társadalmi változások előfeltételénél kötünk ki. Ennek érvényesítéséhez azonban magas 
erkölcsű politikusokra és állami befolyásolásra van szükség.

Nem kizárt, hogy ha a problémák megoldása demokratikus módon nem 
lehetséges, akkor meg fog erősödni a követelés egy erős kéz után. Hogy ez mivel jár, azt 
tapasztalatból tudjuk. Mielőtt az ilyen jellegű jóvátehetetlenség irányába elfajul a dolog, 
vissza kellene térni a középútra, a szociális piacgazdaság elveihez. Ez jótékonyan hatna a 
pedagógiára is. Ehhez kellene visszatérni, ha ez az európai integrációs törekvésekre való 
tekintettel még lehetséges.

A társadalom mindég fejlődik valahogy, véletlen asszociációkat nem lehet kizárni. 
Tévfejlődési tendenciák voltak és lesznek is. De nem ez a döntő. A döntő az, hogy van-e 
egy olyan társadalomi konszenzus, amely szerint a társadalom fejlődését állandóan 
figyelemmel kell kísérni, és hogy az emberre káros viselkedési mintákat megfelelő 
asszociációs ajánlattal azonnal kikell oltani. A kérdés az, hogy van-e olyan konszenzus, 
amely szerint a kioltással párhuzamosan olyan asszociációs ajánlatot kell az embereknek 
nyújtani, hogy azok alapvető természeti törvényeknek és szociálmechanizmusoknak 
megfelelő viselkedési mintákat kondicionálni tudjanak. A konszenzus a társadalomban a 
természeti törvények erejével hat. Kevésbé a természeti törvények irányítják az emberi 
cselekedeteket, hanem sokkal inkább a szociokulturális valóság. Ha az emberek valamit 
reálisnak tartanak, akkor annak viselkedésükben következményei vannak.

Azt, amit tévfejlődésekkel szembe lehet állítani, az a liberalizmus eszméjéből 
adódó racionális gondolkodás, a belátás motiváló ereje, amely azt követeli, hogy 
tudományos eredményeket, a  kondicionálhatóság képességét asszociációkon keresztül és 
a konszenzust a társadalmi fejlődés folyamatos korrekciójának szolgálatába lehet és kell 
állítani. Az előfeltétel egy konszenzus, hogy erre szükség van. Ez ma a 
tömegkommunikációs médiák támogatása nélkül lehetetlen. 

Ez lenne a politikusok és a tömegkommunikációs médiák szoros értelemben vett 
nemes feladata.

9.3. A TÁRSADALOM BEFOLYÁSOLHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI

Egy új embertípusra van tehát szükség, amely a felvilágosodás szellemében 
belátásai alapján tudatosan elkerülni kívánja a szélsőségeket, és amely kondicionáltsága 
alapján nem is képes másként élni és nevelni, mint humánusan, szélsőségek nélkül. 

A hangsúly a kezdeten van. A médiák jó indulatú és konzisztens támogatásával 
egyidőben először is a nevelés irányát, módszerét, lényegét, és súlypontját kell 
megváltoztatni. Ehhez olyan nevelők szükségesek, akik, ha a ma érvényes 
iskolarendszeren keresztül nem is vagy kevésbé, de az otthon, a család, segítségével 
lényegében úgy vannak kondicionálva, hogy nem is tudnak másként cselekedni, mint 
megközelítően alkalmazkodó módon – az ember testi-lelki egészségét illetően a természeti 
törvényekkel és a szociálmechanizmusokkal nagy mértékben összhangban. Kiváló 
személyiségeket kell a nevelés szolgálatába állítani. Ez lenne annak a nevelési 
rendszernek az alapja, amely képes lenne nevelési eredményeiben megközelíteni azokat az 
ideálokat, amelyeket a kereszténység a testvéri szeretet hirdetésén keresztül kívánt 
megvalósítani és amelyektől a kommunista ideológia az új szocialista, önzetlen 
embertípus megszületését várta. Ez a társadalompolitika lenne képes a liberalizmus 
ideáját, a racionalizmus társadalmi megbecsülését valóban megvalósítani.

173



Az egyetlen járható út a helyes és hatékony nevelés, az otthon, az iskolák és a 
tömegkommunikációs médiák segítségével. Ezeknek a követelményeknek 
félreismerhetetlen személyi, anyagi és módszertani és politikai előfeltételei vannak.

9.3.1. Személyi előfeltételek
Egy hatékonyabb, emberibb pedagógia személyi előfeltétele a pedagógus pályára 
jelentkezők szigorú szelekciója. Pszichológiai tesztek jó szolgálatot tehetnének egy új 
tehetséges pedagógus nemzedék kiválasztásában. A tudomány alkalmazása a pedagógus 
kiválasztásban ígéretesebbnek bizonyul egy új embertípus kialakítása érdekében, mint 
akármilyen szándékú autokratikus vagy laissez-faire nevelési elv. A pedagógusok 
szelekciójának szükségességére már más munkáimban is rámutattam. Ezek rendszeresen 
a liberális progresszív ideológia korlátaiba ütköztek. Olyan ellenérvek kerültek szóba, 
hogy hát az embert nem lehet pályaválasztásának szabadságában korlátozni, meg hogy ki 
mondja meg százszázalékos bizonyossággal, hogy pedagógiai pályára ki alkalmas és ki 
nem. Így, ilyen módon nem lehet a dolgok lényegét megközelíteni. Igenis lehetségesnek 
kellene lenni hivatalos nevelési feladatoktól olyanokat távol tartani, akik nyilvánvalóan 
saját problémáikat sem tudják megoldani. Olyanokról van szó, akik extrém félénkek, 
(lámpaláz kívánatos!), agresszívak, nem tudnak előadni, akiknek szociális 
intelligenciájuk hiányos, empátiájuk szegényes, és akiknek nincsen személyiségében rejlő 
autoritásuk. Tehát nem a kevésbé neurotizáltak generális távoltartásáról van szó. Ennek 
legalább két lényeges oka van. Nézzük meg ezt közelebbről.

Az egyik ok az, hogy egy mértékletes neurotikus beütés a pedagógia számára 
hasznos is lehet. Neurózis ugyanis kifejlettebb érzékenységgel jár. Ez pedig a mások 
helyzetébe való beleélés képessége szempontjából elengedhetetlen. A pedagógiában az 
érzéketlenségnél nincsen nagyobb bűn.

A másik ok Magyari Beck "Tehetség mint meghasonlás" című munkájából 
világosan kitűnik. Ott ahol tehetség, kreativitás, innovációskészség láthatóvá válik, ott 
egy neurotikus beütés is jelen van. Ez a tény már csak azért is jelentős, mert véletlen 
asszociációk nem távol tarthatók, a neurotizálást tökéletesen elkerülni aligha lehet. 
Paradoxul majdhogynem azt mondhatnánk, hogy még jó, hogy nem. 

Arra a kérdésre, hogy ki tudja százszázalékos biztonsággal meghatározni, hogy 
pedagógusi pályára ki alkalmas és ki nem, azt kell mondanunk, hogy senki. De igenis 
lehetséges megfelelő pszichológiai tesztekkel megnyugtató bizonyosságot szerezni arról, 
hogy a pedagógiai pályát nem özönlik el azok, akik személyiségük bizonytalansága vezet 
vissza az iskola padjai közzé, hogy ott extrém gyenge énjük erősítése céljából 
kiszolgáltatottjaikkal szemben hatalmat gyakoroljanak. Ezzel egyben a liberális 
iskolapolitika egyik hathatós érvelése alól lehetne kihúzni a talajt. 

Arra az ellenvetésre, hogy hát ha százszázalékos biztonsággal nem lehet 
megállapítani, ki alkalmas pedagógiai pályára és ki nem, akkor a kiválasztásba 
igazságtalanságok csúszhatnak be, azt lehet válaszolni, hogy ezeknek az 
igazságtalanságoknak a súlya koránt sem olyan nagy, mint amilyen a jövő nemzedék 
félrenevelésének a veszélye. Ha egy személy nagy valószínűséggel pedagógiai pályára 
alkalmatlan, ezzel még jövőjét nem veszélyezteti senki, de azokét – nem egy emberét –
akiket félre nevelne és akikre extrém neurotikus tendenciáit átvihetné, igen.  

Érthetetlen a liberális progresszívizmus által befolyásolt jogi álláspont egy 
ellentmondásos pszichológiai iskola támogatásával, hiszen az egyetemi felvételi vizsgák is
arra kívánnak választ kapni, hogy valaki egyetemi tanulmányokra alkalmas-e vagy-sem. 
Érthetetlen azért is, mert hiszen vannak foglalkozási ágak, amelyeket csak folyamatos 
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pszichológiai tesztek és megfigyelések alapján lehet gyakorolni. Így például a Ferihegyi 
Repülőtéren pilótákat rendszeresen pszichológiai vizsgálatoknak vetik alá, amelyek 
megnyugtató bizonyossággal kimutatják, hogy egy pilóta bevetésre alkalmas-e vagy sem. 
Valószínű, hogy a megítélésben tévedések itt is előfordulhatnak. A kockázat veszélyessége 
az, ami ezeket az esetleges tévedéseket az individuum hátrányára igazolják. A 
pedagógiában sem kisebb a kockázat, csak a következmények kézzelfoghatósága nem 
olyan látványos, mint a repülésnél.
  

9.3.2. Anyagi és módszertani előfeltételek

Ha a társadalom a jövőt biztosító új embertípust ki akarja nevelni, akkor az ehhez 
szükséges anyagi feltételeket biztosítania kell.  Ha pedagógusi pályára kiváló 
személyiségeket kívánunk terelni, akkor ezt a foglalkozást átlagon felül honorálni kell.
Különben az értékes, másokat és magukat nevelni tudó emberek más pályát választanak.

A nevelés módszertani, de anyagi feltételeihez is tartozik továbbá az oktatási 
forma gyökeres megváltoztatása. A frontális tanítási módszer nagy létszámú osztályoknak 
ma már idejét múltnak tekinthető. Kis létszámú csoportos foglalkozáshoz több 
pedagógusra van szükség és a hagyományos iskola épületének méhkaptárszerű 
átépítésére. Ezzel Nyugaton már itt-ott megbarátkoztak. Elsősorban új óvodák építésénél 
alkalmazzák. A méhkaptárszerű épületbeosztás sokkal hatékonyabban képes a szociális 
érzelmi védettséget biztosítani mint a nagy termű "nyílt terep" és sokkal hatásosabban 
lehet viselkedési mintákat céltudatos asszociációs feltételek megteremtésével képezni, 
mint a frontális tanítási módszernél. És pontosan ez az, amin a nevelés hatékonysága 
múlik, mert kizárólag az asszociációkon keresztül történő kondicionálások képesek azokat 
a viselkedési mintákat kifejleszteni, amelyeket hasonló ingerek mindenesetben 
automatikusan kiváltanak, és amelyek a kultúra alapját képezik. A belátás ugyan erős 
motiváció, de koránt sem elegendő. A belátás csak akkor és addig képes egy kondicionált 
viselkedési mintát megváltozatni, amíg tudatos. Ha a tudatból kiesik – már pedig kiesik, a 
mindennapokat automatikus viselkedési minták kormányozzák – akkor megint csak a 
kondicionált viselkedési minták irányítják a magatartást.

A csoportos foglalkozás más szempontból is hatékonyabb. Lehetővé teszi, hogy a 
pedagógus a diákot tanulási nehézségein könnyebben átsegítse és főleg, hogy a 
személyközi informális kapcsolatok sokkal intenzívebben teljesítményre serekentők, mint 
bármilyen szigorú formális kapcsolatok vagy laissez-faire nemtörődömség. És éppen ezt, 
az informális személyközi kapcsolatokat igyekszik a liberális progresszív ideológia a 
pedagógusok elfogultságára való hivatkozással a nevelésből kiiktatni. Pontosan azt, ami a 
magyar pedagógiának mindég is az erős oldala volt.

9.3.3. Politikai előfeltételek

Laci, "ha jól megy minden, háromszáz forintot kaphat az egész napi kemény munkáért. 
Ezzel szemben – röpke fél óra alatt – ötszáz forintot kereshet, ha bérbe adja magát...Hogy 
mit lehet itt tenni, ez egyelőre kérdés. De az már bizonyos, hogy az ilyen jellegű 
bűncselekmények visszaszorítása nem lehet kizárólag a rendőrség feladata" – olvasható a 
ZSARU Rendőrségi Magazin 1994. május 12.-i számában.(339)

Az idézethez a következő interpretáció szükséges: 
Egy új embertípus megvalósításához – mint már többször hangsúlyoztuk –  a 

politikai feltételek biztosítása perdöntő. Ennek megteremtése nem csak egy elszigetelt 
magyar ügy, hanem egyértelműen európai és azon messze túlmenően az emberiség ügye. 
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A közös Európa megvalósítása pedig nem jelent kevesebbet, minthogy Magyarországnak 
kell csatlakoznia Európához és nem fordítva. Márpedig ez pedagógus szemmel nem egy 
kecsegtető kilátás: "Az államszocializmus összeomlása után a Nyugat még nem tud 
választ adni a világ új kihívássásaira...A világ multipolaritását elismerve van 3 hatalmi-
gazdasági erőközpont: Az Egyesült Államok a NAFTA-val együtt, Japán és a Távol-
Kelet, és Nyugat-Európa... Nyugat-Európa a három nagy integráció versenyében sok jóra 
nem számíthat. Az integráció szervezett formája nem elegendő a sikerhez. Ráadásul 
Nyugat-Európa a legkisebb is a versenytársak közül...Az Európai Unió minden tagállama 
rendkívül nehéz helyzetben van: a nettóadóság az idén a GPD 6,5%-a, a munkanélküliség 
12%-os...Nyugat egésze nem tud mit kezdeni a közép-kelet európai térség 
feszültségével...Példa erre a tragikus boszniai kölcsönös népirtás diplomáciai
előidézésében játszott nyugati szerep és a harcok kitörése óta tapasztalt tehetetlenség." –
állapítja meg Beszteri Béla. (340)

A Beszteri Béla által felsorolt gazdasági és politikai állapotnak megvannak a 
sajátos és a krízisre jellemző súlyos pedagógiai kihatásai. Mindezek összességükben az 
Európai Unió és Magyarország között kötött megállapodás alapján sem sok jót ígérnek 
Magyarországnak. E szerint "Magyarország biztosítja , hogy amennyire lehetséges, 
jövőbeni jogszabályai a közösség jogszabályaival összeegyeztethetők lesznek" (341) Ez 
azt jelenti, hogy ahhoz kell hivatalosan alkalmazkodni, ami a kulturális dekadencia 
szabad áramlása folyamán Magyarországot már amúgy is, informális úton, elárasztotta.

Még akkor is, ha tegyük fel, bármikor és bárhol csupa olyan politikusok lennének 
hatalmon, akik tudománnyal összhangban társadalmi belátásokra kívánnának 
támaszkodni, akkor is nagyon nehéz lenne egy gyökeres társadalmi változáshoz szükséges 
a politikai előfeltételeket megteremteni. A határokat nem lehet lezárni. A butaság, a 
kulturális kábítószer útját nem lehet érvekkel megállítani. Itt csak egy nemzetközi 
összefogáson alapuló társadalmi mozgalom a tömegkommunikációs eszközök totális 
bevetésével lenne képes a nemzetközivé vált dekadenciát megfékezni, vagy legalább is 
hathatósan ráterelni a figyelmet, úgy mint ez a természetvédelemmel kapcsolatban történt. 
A tömegkommunikációs eszközök azonban a társadalmi elvárások szolgálatában állnak, a 
társadalmi elvárásokat pedig a tömegkommunikációs médiák befolyásolják. Akár hogyan 
is néz ki a kölcsönhatás viszonya, egy biztos, a társadalmi elvárások a kultúra alapjai. Itt 
már csak remélni lehet, hogy egy kreatív és elég befolyásos személyiség vagy közösség 
felismeri a társadalmat fenyegető veszélyt és lehetőségeinek megfelelően egy 
kommunikációs mozgalom élére áll, amelyet nemzetközi vonalra terel. Van-e egy ilyen 
személyiség Magyarországon és lesz-e egy ilyen Európában, ez itt a kérdés, mert eddig 
minden szaktekintély intése hiába valónak bizonyult. 

Paradox, de gondolatvezetésünknek egy különlegesen felrázó jelleget kölcsönöz a 
bukásra ítélt kommunista ideológia kimagasló képviselőjének, Leonid Brezsnyev a 
véleménye Nyugatról. Brezsnyev 1972. április 22-én, Lenin százéves születésnapján 
tartott ünnepi beszédében többek között ezt mondta: "Ott, nyugaton, a kriminalitás 
elképesztő hulláma uralja a társadalmat és a társadalom teret hagy a zűrzavaros erőknek, 
akik kábítószerezéssel és pornográfiával beteges lelkületű emberek perverzitásának 
kedveznek. Nyugatnak ez a morális hanyatlása elegendő ahhoz, hogy a nemzetközi 
szocializmus és kommunizmus győzelmét abszolút biztosan magával hozza."

Ha Nyugat dekadenciája a kommunizmus győzelmét a közeljövőben nem is 
hozhatja magával – Sztálin alapos munkát végzett – de Nyugat bukását igen.

A kérdés, Magyarország hogyan viszonyul Nyugat erkölcsi hanyatlásához?
A ZSARU című rendőrségi magazinból idézünk: "Csorgó nyálú férfiak bámulják 

a peep-és live show-kban rángatódzó sztriptízes leányzókat... Tizenéves gyerekek saját 
'érzékszerveiket' gyömöszölgetve lesik a pornók pornóját, ahogy elnyűtt asszonyok 
nyüszítve vonaglanak kimerült férfitesteken. Mazochisták, szadisták, homoszexuálisok, 
leszbikusok kéjelegnek megállás nélkül orálisan, análisan, néha banálisan. Az emberiség 
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élő, egyenes adásban imitálja az élvezeteket. Megőrült a világ, és ennek hatalmas ára 
van: megállíthatatlanul nő az érzelmileg és fizikailag megnyomorított gyermekek száma 
nemcsak egyes országokban hanem nálunk is." (342)

10. REZÜMÉ

Egy négy év körüli kislány a parkban felemelte tengeri malacát, aztán engedte, hogy az 
súlyánál fogva a kövezetre zuhanjon. A tengeri malac szájából már szivárgott a vér, de az 
nem tartotta vissza a leánykát, hogy ezzel tovább szórakoztassa magát.

Egy padon ülő férfi végül is rászólt a leánykára, hogy hagyja abba a kínzást. Mit 
szólna hozzá, ha vele ugyanezt tennék. 

A leányka sírva az édesanyjához szaladt, aki egész idő alatt egy másik padon 
valakivel beszélgetett. Azt sipegte az édesanyjának, hogy itt van egy ember, aki azt 
mondta, hogy úgy fog vele bánni mint egy tengeri malaccal, mire az anya, mint egy tigris 
a rendre utasító férfire támadt.

Egy fürdőhöz tartozó füvesített részre pisilt egy kisfiúcska. Egy csendesen 
szemlélő megjegyezte, hogy hát kisfiam, menj be WC-be, itt van előtted. Ide ne, mert itt 
fürdőzők fekszenek rendszeresen. Erre a kisfiú szülei – akik figyelték a történteket –
felbőszülve kijelentették, hogy a kéretlenül ne merjen senki beavatkozni a gyerek 
nevelésébe.

A felvilágosodás liberalizmusának adjuk vissza eredeti jelentőségét. Becsüljük 
meg az értelmet és cselekedjünk a szerint.

Ha majd a tengeri malacát kínzó kisleánykát az anyja, a fürdőzők fekvőhelyére 
pisilő kisfiút a szülei fogják rendre utasítani, ha majd gyermekeink és a serdülők az 
időseknek a villamoson felszólítás nélkül át fogják adni helyieket, ha a vadság, az 
ordítozás, a hőzöngés és feltűnési viszketegség olyannyira nem lesznek természetesek, 
hogy fel fognak tűnni, akkor tudni fogjuk, sikerült ezt a célt elérni.

Lehet, hogy vannak az olvasók között olyanok, akik ezt meg fogják élni. 
Bizonyosan olyanok is, akik nem. De ez nem is lényeges, még jóindulatú kívánságként 
sem, mert lehet, hogy azok járnak jobban, akik nem élik meg mindazt, ami esetleg a 
magát "kulturáltnak" tartó emberre vár.

Utószó

„Az áldozati állatok másként gondolkodnak az áldozatról és áldozásról,
mint a nézők, de kezdettől fogva nem hagyták szóhoz jutni őket.”

Friedrich Nietzsche: A vidám tudomány
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Menyhay Imre ebben a könyvében kritikusan mutatja be a liberális progresszív 
társadalompolitikán nyugvó nyugat-európai társadalmi modell szellemi gyökereit, 
fejlődéstörténetét, természetrajzát, jelenlegi működésének anomáliáit és következményeit. 
Ennek során bebizonyítja, hogy a liberális progresszív társadalompolitikának semmi köze 
a klasszikus liberális alapelvekhez (a demokrácia, szabadság, társadalmi igazságosság, 
tolerancia, esélyegyenlőség, az emberi méltóság tiszteletben tartása, stb.). Éppen 
ellenkezőleg, a liberális progresszív társadalompolitika az egoizmus és agresszió 
elhatalmasodására, az emberi ösztönök korlátlan kielégítésére, az örömszerzés 
ösztönének gátlástalan kiélésére, egyszóval mindenféle társadalmi korlát lebontására 
irányul. Ennek egy sor negatív következménye van a nyugati társadalom valamennyi 
alrendszerében.

Joggal merül fel az olvasóban a következő kérdés: miért fontos számunkra a 
liberális progresszív társadalompolitika kritikai elemzése és tanulmányozása? Egyrészt 
azért, mert Magyarország csatlakozni szándékozik az Európai Unióhoz és a NATO-hoz. 
Ennek fényében szükséges mélyrehatóbban megismerni annak a társadalmi modellnek 
pozitívumait és negatívumait, fejlődésének várható alternatíváit, amelyet bizonyos körök 
másolni, mások pedig adaptálni szeretnének a hazai viszonyokra. Sajnálatos módon, a 
tömegkommunikációs eszközökben igen nagymérvű egyoldalúság uralkodik a követendő 
minta közvetítése tekintetében, amelynek során – nem a realitásoknak megfelelően –
csupán a pozitívumok kihangsúlyozására kerül sor, míg a negatívumok teljesen kívül 
esnek ezen médiumok látószögén. Ez nem véletlenül történik, hiszen bizonyos 
érdektörekvések ezt diktálják.

Másrészt ennek a liberális progresszív társadalompolitikának tanulmányozása 
elősegítheti a csatlakozás előnyeinek és hátrányainak tudományos elemzését is, amely 
alapját képezheti egy szélesebb körű szakmai, politikai-vitasorozatnak a nyilvánosság 
előtt. Majd ennek birtokában – a fejlett nyugat-európai országok joggyakorlatához 
hasonlóan – népszavazás útján szükséges dönteni a csatlakozás kérdésében.  

 Mindebből kiindulva két lényeges kérdés megválaszolására vállalkozom: egyfelől 
szeretnék rámutatni azokra a tendenciákra és jelenségekre, amelyek a monetarizmus és a 
liberális progresszív társadalompolitika átvételéből, illetve jogharmonizációjából 
Magyarországon eddig megjelentek és felerősödtek, másfelől néhány adalékkal kívánok 
hozzájárulni az Európai Unióhoz és a NATO-hoz történő csatlakozás „árának” 
tudományos vizsgálatához. Ezt követően fel szeretném hívni az olvasók figyelmét egy 
ember- és erkölcsközpontú, öko-szociális társadalmi modell felvázolásának 
szükségességére. 

Menyhay Imre kitűnően mutat rá arra, hogy „a monetarizmus szabadossága óriási 
terheket ró az államháztartásokra. Egyrészt az államadósságok törlesztése, másrészt a 
munkanélküliek eltartása és a közbiztonság növekvő költségei egyre nehezebben 
fedezhetők.  Ezt betetőzi a bankok és a multinacionális mamutvállalatok profitvágyából 
adódó egoisztikus magatartás.” 

Magyarországon a 70-es évek közepétől restriktív gazdaság- és pénzügypolitika 
érvényesül. Ennek a gazdaság- és pénzügypolitikának a kiteljesedése szoros 
összefüggésben van az ország eladósításával. Az 1970-es évek közepén az ország akkori 
vezetése kb. 3,8-4,0 milliárd dollár hitelt vett fel, amellyel az olajárrobbanás hatásait 
kívánta ellensúlyozni. Ezt követően az adósságtömeg egyre nőtt, miközben rendszeresen 
fizettünk kamatot, időnként törlesztést is.
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Az eladósodás, illetve az eladósítás folyamatának teljességéhez az is 
hozzátartozik, hogy a Nemzetközi Valutalappal (IMF) 1982-ben megkötött megállapodás 
értelmében ezen nemzetközi pénzintézet magyarországi képviselői a 
Pénzügyminisztériumban először megfigyelőként, majd tanácsadókként, s végül 1988-89 
táján, a békés átmenet forgatókönyvének közvetítőiként fejtették ki áldásos 
tevékenységüket.

Ennek a folyamatnak egy sor következménye van: egyfelől a magyar gazdaság és 
társadalom olyan kényszerpályára került, amelynek irányát és mozgási sebességét nem a 
hazai kormányok, hanem a Világbank és az IMF diktátumai határozzák meg.  Ennek 
legújabb korszakát a monetarizmus, azon belül egyik állomását a Bokros-csomag jelenti, 
amely éppen eme szervezetek tanácsaira hozta meg a megszorító intézkedéseket, egyúttal 
a szociális kiadások drasztikus lefaragását. Ily módon az ország kívülről irányítottá vált, s 
a liberális progresszív társadalompolitika szinte minden területen egyre erőteljesebben 
érezteti hatásait. Másfelől ennek a gazdaság – és pénzügypolitikának „gyümölcseként” 
Magyarország jelenlegi adósságállománya 30 milliárd dollárra duzzadt. Ennek évi kamata 
2,5 - 3 milliárd dollárt tesz ki, s akkor még semmit sem törlesztettünk a tényleges 
adósságból. A jelenlegi költségvetés kb. 30%-át a folyó kamatok törlesztése köti le, 
amely elvonja a gazdasági növekedés megteremtéséhez szükséges pénzügyi feltételeket. 

Prognózisaink szerint Magyarország viszonylag rövid idő alatt (3-5 év) nem fogja 
tudni tovább finanszírozni külföldi adósságait, s kénytelen lesz vagy adósságkönnyítést 
vagy pedig adósság – átütemezést kezdeményezni a nemzetközi pénzügyi intézeteknél. 

Köztudott dolog, hogy Magyarországon eddig kb. 7 milliárd dollár külföldi tőkét 
fektettek be. Ennek nagyobb hányada karvalytőke, aminek következtében az országból 
évente kb. 4 - 4,5 milliárd dollár áramlik ki. Ennek tükrében könnyebben megérthetők a 
privatizáció gyorsításáról szóló „szóvirágok” mögött meghúzódó érdektörekvések és 
motivációk. Bizonyítható, hogy az 1988 óta végbement eredeti tőkefelhalmozás, illetve 
privatizáció nem az ország gyarapodását, hanem annak kiárusítását eredményezte, 
amelynek során főleg a gazdasági bűncselekményekből képződött hazai pozicionális tőke 
(nómenklatúraburzsoázia) szövetséget kötött a multinacionális cégekkel és banktőkével.

Jelenleg a privatizált vállalatok egy része nem folytat termelő, szolgáltató, 
beruházó vagy értékesítő tevékenységet. Ezért ezekben a vállalatokban célszerű lenne 
felülvizsgálni a privatizációs folyamatot, s ezeket olyan tulajdonosoknak juttatni, vagy 
bérbe adni, akik vállalják a folyamatos termelőtevékenységet és a munkavállalók 
foglalkoztatását.

A monetarizmus és a liberális progresszív társadalompolitika egyik mellékterméke 
a  munkanélküliség növekedése. Magyarországon kb. 1 millió munkanélküli van, több 
mint 500 ezer fő a regisztrált munkanélküliek száma, kb. 500 ezer fő kiszorult a 
munkaerőpiacról. Ez utóbbiakat senki sem tudja nyilvántartani, éppen ezért nagy 
valószínűség szerint a közeljövőben nem is fognak munkát kapni. Német szociológusok 
vizsgálatai szerint, ha valamelyik munkanélküli két év alatt nem tud elhelyezkedni, akkor 
a szó szoros értelmében megszűnik munkaerőként funkcionálni, s megindul az egyén 
személyiségének leépülése, majd pedig lumpenizálódása. Ebből a szempontból különösen 
nagy problémát jelent a pályakezdők, a fiatal értelmiségiek munkanélkülisége. Aki 
munkanélkülivé válik, az túl drága és fölösleges ember.  (Ezzel a problémával bővebben 
foglalkozik Magyari Beck István a „Kórkép” című tanulmányában a „Valóság” című 
folyóirat 1995/6. számában) Ha pedig ez a nézet általánossá válik, akkor ennek a 
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gondolatmenetnek a következő lépcsőfoka az, hogy valamilyen módon meg kell 
szabadulni a felesleges embertömegtől. Hovatovább a kérdés úgy fogalmazódik meg, 
hogy milyen kritériumok alapján szelektáljanak a feleslegessé vált embertömegek között. 
Mindezek a problémák felvetik az emberi jogok, s ezen belül a munkához való jog 
feltételrendszerének problémakörét, továbbá a hatékony foglalkoztatáspolitika 
eszközrendszerének kibővítését és gyakorlati alkalmazását. 

 Magyarországon a monetarizmus és a liberális progresszív társadalompolitika 
elérte az oktatás, kultúra, egészségügy területét is. Az elmúlt években sikeresen verték 
szét és tették lehetetlenné az agrár-és műszaki értelmiség helyzetét. Jelenleg az 
oktatásban dolgozó értelmiség munkakörülményeit lehetetlenítik el az óvodától az 
egyetemig. A hazai oktatási rendszerben hasonló tendenciák érvényesülnek, mint 
amelyeket Menyhay Imre mutat be a könyvében. Ezek a jelenségek napjainkban 
elsősorban a fővárosban és a nagyobb városokban éreztetik hatásukat, de ha nem 
születnek meg a szükséges lépések ezen tendenciák érdekében, akkor minden 
valószínűség szerint a közeljövőben országos mértékben is eluralkodhatnak. 

A fővárosi középiskolákban, szakközépiskolákban nem lehet a diákokat kiküldeni 
az óráról, ha fegyelmezetlenek, illetve ha zavarják az órát. Általában nagy létszámú (30-
40 fős) osztályok vannak, amelyekben a pedagógusok egyre nehezebben tudják ellátni 
feladataikat. Valószínű, hatékonyabb lenne az oktatás, ha az kisebb csoportokban 
történne. Ezzel egy időben aktívabban lehetne építeni a magyar pedagógia pozitív 
hagyományaira a tanár—diák viszonyban, a közvetlen kapcsolatokra, amelynek célja 
nemcsak az ismeretek átadása és közvetítése, hanem a személyiség alakítása, egyúttal a 
diákok tehetségének felkarolása és kibontakoztatásának elősegítése.  Sajnálatos módon a 
jelenlegi intézkedések éppen az ellenkező irányba hatnak az oktatási rendszerben, 
amelynek során előreláthatólag több általános és középiskolát össze fognak vonni, 
pedagógusokat fognak elbocsátani. Mindennek a következményei előbb-utóbb meg 
fognak jelenni a diákok tudásának színvonalcsökkenésében és fegyelmezésük 
nehézségeiben. 

Helyesen mutat rá Menyhay Imre arra is, hogy pedagógus nem mindenkiből lehet. 
Ezért mindenképpen célszerű lenne az általa javasolt – egyébként már több szakma 
esetében bevált – pszichológiai tesztek alkalmazását bevezetni a pedagógus pályára 
jelentkezők körében, a felvételi vizsgák első szakaszában. „A pedagógus a nemzet 
napszámosa” – ez a megállapítás is kitűnően érzékelteti a pedagógusok eddigi anyagi és 
erkölcsi megbecsülését, aminek következtében a pálya teljesen elnőiesedett.

Az Országgyűlés által 1993. július 13-án elfogadott új felsőoktatási törvény még 
nem egészen egyéves hatálya kevés gyakorlati tapasztalatot ad átfogó értékelésére. A 
törvény szellemével teljesen ellentétbe áll az a tervbe vett kormánypolitikai irányzat, 
amely csökkenteni kívánja a felsőoktatási intézményekben a hallgatói létszámot, s ami 
együtt járna a felsőoktatásban foglalkoztatottak létszámának 5 ezer fővel történő 
csökkentésével, a tandíj bevezetésével. 

A monetarizmus és a liberális progresszív társadalompolitika erősen érezteti 
hatását a kultúra területén, illetve a kulturális intézmények működésében is, ahol 
erőteljesen fellelhetőek a kulturális dekadencia azon jelenségei is, amelyeket Menyhay 
Imre mélyreható elemzéssel tár az olvasó elé a nyugat-európai tapasztalatok alapján. Így 
Magyarországon is tetten érhető a kultúra szétzilálása, a homoszexualitás, a romboló 
hatású diszkók intézményesítése, a tömegkultúra érték- és normarendszerének közvetítése 
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a tömegkommunikációs eszközökön keresztül. Ugyancsak terjed a krimik és a 
horrorfilmek népszerűsítése, aminek következtében megnő a gyerekek és a fiatalok 
agresszivitása, ami a legkülönbözőbb módon nyilvánul meg. Egy óvónő például a 
közelmúltban arról panaszkodott, hogy a gyerekek, miután a tévé Esti mese című 
műsorában egy olyan rajzfilmet néztek meg, amelyben a mese hőse legyőzi a 
gyengébbeket, s ebben a harcban minden lehetséges eszközt igénybe vett, másnap a 
gyerekek egymást püfölték, s egész nap nem lehetett őket fegyelmezni. 

Szociológiai és pszichológiai módszerekkel kimutatható, hogy szoros kapcsolat áll 
fenn a horrorfilmek tömeges közvetítése és a fiatalkorúak bűnözése között. 
Természetesen a fiatalkorúak bűnözésének egyéb okai is vannak: a fiatalok 
perspektívátlansága, egzisztenciális és családi problémák, energiájuk kreatív 
felhasználásához szükséges színterek hiánya, stb. 

A tömegkultúra termékei végső soron „nem vegyi eredetű kábítószerek”, amelyek 
csökkentik az állampolgárok szociális érzékenységét és problémamegoldó képességét. 
Éppen ezért a tömegkultúra termékein szocializálódó állampolgárok könnyen 
befolyásolhatóak és manipulálhatóak.

A monetarizmus és a liberális progresszív társadalompolitika érvényesülésének 
további következménye a lakosság egészségügyi állapotának, a humántőke helyzetének 
rohamos romlása, egyúttal az egészségügyi intézményrendszer „karcsúsítása”, valamint 
az egészségügyi ellátás piacosítása. 

A magyar lakosság egészségügyi állapotáról, a humántőke jelenlegi állapotáról 
semmi sem árulkodik jobban, mint a megbetegedési, halálozási adatok. A középkorú 
férfiak halálozási értéke visszasüllyedt az 1920-as, 1930-as évek szintjére. A várható 
élettartam jelentősen csökken. Rossz életesélyeinket tekintve kihullottunk a harmadik 
világba. 

A magas halálozásért nem a fertőző krónikus megbetegedések mint halálokok a 
felelősek, hanem a szív- és keringési betegségek, cukorbetegség, légúti és 
májmegbetegedések és a rák. Ezeknek a betegségeknek tömeges megjelenése — egyre 
fiatalabb korban – azt jelzi, hogy szervezetünkre nem, vagy alig elviselhető terhek 
nehezednek. A „civilizáció” során az ember megmérgezi a levegőt, a vizeket, a talajt, az 
élelmiszerét és ezzel együtt önmagát is.

A monetarizmus és a liberális progresszív társadalompolitika jegyében született a 
Népjóléti Minisztérium modernizációsprogram-tervezete is, amely a kórházi ágyak 20%-
os átalakítása mellett az orvosok 20-25%-os csökkentésére, a vidéki orvosegyetemek 
megszüntetésére, a fogorvoshallgatók felvételének esetleges szüneteltetésére tett 
javaslatot. A tervezet szerint a kórházi ambulanciák közül csak azok maradhatnak fenn, 
amelyek a „civilizált járóbeteg-ellátás feltételeit biztosítják”. A modernizációs 
programtervezet kórházi túlápolás esetén a betegek napi 1000 forintos aktív 
hozzájárulásának bevezetését is elképzelhetőnek tartja. 

Ezzel egy időben a monetarizmus és liberális progresszív társadalompolitika 
szellemében meghozott intézkedések igyekeznek minden eszközzel korlátozni, illetve 
visszafogni a lakosság bér- és jövedelmi viszonyait. Köztudott, hogy Magyarországon  
jelenleg az átlagkereset bruttó 30 ezer forint, amely a 12.200 forint minimálbér és az 1,2-
1,5 millió forintos havi fizetés átlagát jelenti. A fizetések közötti ekkora különbség 
nemcsak a társadalmi igazságosság elvét sérti, hanem gazdaságilag is irracionális. 
Különösen abban az esetben tűnik ez irracionálisnak és igazságtalannak, ha figyelembe 
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vesszük azt, hogy az átlagkeresettel rendelkezők 80-85 %-át fizetik ki élelmiszerre és 
rezsire, és a fennmaradó 15 - 20 %-ból kellene törleszteniük a lakástartozást, 
öltözködniük, az egészségügyi ellátást biztosítaniuk, a gyerekek taníttatását fedezniük, 
stb.  

 A fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy a monetarizmus és a liberális 
progresszív társadalompolitika eredménye nem lehet más, mint az ország fokozatos 
gazdasági, szellemi, morális és kulturális elszegényedése. Éppen ezért tisztázandó az a 
kérdés, hogy milyen érdekek húzódnak meg Magyarországon a monetarizmus és liberális 
társadalompolitika megvalósítása, illetve kiteljesedése mögött. Menyhay Imre 
hangsúlyozza, hogy a monetarizmus mindenütt a világon a nagytőke érdekeit fejezi ki, 
továbbá érvelően bizonyítja, hogy a liberális progresszív társadalompolitika Nyugat-
Európában tulajdonképpen nem a baloldal egészének, hanem azon belül egy radikális 
értelmiségi klikknek, egy magát „baloldalinak” valló nagytőkés csoport 
érdekszövetségének a terméke. Egyúttal ezzel egy időben rámutat arra, hogy ezért a 
társadalompolitikáért a polgári pártok és a szakszervezetek is felelősek. Ezek a 
megállapítások egy fontos kiegészítéssel a hazai viszonyokra is érvényesek. Ez a fontos 
kiegészítés pedig a magyar politikai-gazdasági bürokrácia, amely etatista vonásainak 
megtartásával képes volt arra, hogy a rendszerváltás időszakában átmentse igazgatási-
hatósági, valamint gazdasági pozícióit az új rendszer viszonyaiba. Ennek a társadalmi 
csoportnak az érdekei domináns módon érvényesülnek a meghatározó erejű politikai, 
gazdasági és kulturális folyamatokban. A politikai elit (a kormányon lévők és potenciális 
kormánytényezők) annyiban őrizheti meg pozícióit, amennyiben hajlandó és alkalmas 
ezen érdekek kifejezésére és érvényesítésére is.

Az előbbiekből világosan kitűnik, hogy milyen érdektörekvések és motivációk 
húzódnak meg Magyarország Európai Unióhoz és NATO-hoz való csatlakozásának 
erőltetett menetben történő megvalósítása mögött. Ezzel kapcsolatban tisztázni kellene 
azt, hogy milyen előnyökkel és hátrányokkal jár az Európai Unióhoz való csatlakozás. A 
tömegkommunikációs eszközök – a korábban bevált sikerpropagandát alkalmazva – a 
csatlakozásnak csupán az előnyeit és hosszú távon érezhető „gyümölcseit” közvetítik az 
állampolgárok felé. Eközben a csatlakozás áráról egyáltalán nem, vagy csak periférikusan 
esik szó. Holott köztudott, hogy ennek oltárán áldoztuk fel eddig a magyar 
mezőgazdaságot, az élelmiszeripart, a textilipart, s ennek következtében az olcsó 
bérmunkák országa lettünk. 

A magyar mezőgazdaság válságának egyik alapvető oka, hogy a rendszerváltást 
követően az ágazat egy hibás fejlődési pályára lett állítva. Ebben a hibás választásban 
alapvető szerepet játszott a politikai indíttatású kárpótlás, valamint a nem kellő 
körültekintéssel kiválasztott és követendőnek minősített mezőgazdasági modell 
meghatározása. Valószínűsíthető, hogy a magyar mezőgazdaságot a kárpótlási folyamatok 
befejezésével egy erősen polarizált birtokstruktúra fogja jellemezni, ami a 
mezőgazdaságot, de talán az egész országot létalapjaiban fogja megrengetni. Minden 
bizonnyal az új tulajdonosok zöme az önellátás szintjén tud csak gazdálkodni, egyúttal 
veszélybe kerülhet az ország élelmiszer-ellátása.

Az élelmiszeripar privatizációja során egy sor iparágat jelentősen 
visszafejlesztettek (pl. növényolajipar, konzervipar, édesipar, dohányipar, húsipar), s 
ezzel egyidőben a hazai piacot a nyugat-európai élelmiszeripar tömegtermékekkel 
árasztották el. Több privatizált céget az új tulajdonosok bezártak vagy bezárni 

182



szándékoznak, a termékeiket pedig külföldről szállítják Magyarországra. Ebből is látszik, 
hogy a multinacionális cégek nagy része a privatizációval egy időben nem a termelést 
szándékozik folytatni, hanem a hazai piacot megszerezni, egyúttal a vállalatok 
infrastruktúráját raktárként felhasználni. Ezért a privatizáció során a multinacionális 
cégekkel kötött szerződésben rögzíteni kellene egy olyan kitételt, amely szerint az adott 
multinacionális cég 5-10 évig köteles termelést folytatni az általa megvásárolt vállalatban. 
Ha ezt nem tartja be, abban az esetben jogi szankciókkal (pénzbüntetéssel, az országból 
való kizárással, kiutasításával, stb.) büntethető.

Az Élelmiszeripari Szakszervezetek Uniójának 1995-ből származó a külföldi 
adósságról szóló tanulmányának 4.o. található megállapítások szerint az Európai Unióhoz 
történő csatlakozásunk kb. 10-15 milliárd dollárba kerül. A csatlakozás mellett nem lehet 
azzal érvelni, hogy Ausztriában olcsóbbak lettek az élelmiszerek, hiszen az a vámok 
megszűnésének következménye. Ezzel egy időben hangsúlyozandó, hogy az osztrák 
mezőgazdaság nehéz helyzet előtt áll, mert a tömegtermékek rohamos versenyével kell 
megküzdenie. 

A NATO-hoz való csatlakozás már most is jelentős összegekbe kerül, pl. a közös 
hadgyakorlatok és a stratégiai fontosságú rendszerek (pl. a légvédelem) illesztése. Ezzel 
párhuzamosan jelentős kiadásokkal fog járni a hadsereg átképzése, a fegyverrendszer 
modernizációja. Mértékadó szakértői becslés szerint ez is legalább 15 milliárd dollár 
költséget jelent.  

Ily módon a következő időszakban több mint 60 milliárd dollár kifizetésével kell 
számolnunk. (Ebből 30 milliárd a jelenlegi adósságunk, 15 milliárd az Európai Unióhoz 
való csatlakozás, és ugyancsak 15 milliárd a NATO-hoz való csatlakozás 
költségvonzata.) Emellett eltörpülnek a multinacionális cégek „napi” profitigényei.

Ezek az adatok azt is mutatják, hogy az utóbbi öt év kormányai nem foglalkoztak 
kellő komolysággal az ország gondjaival, gazdasági esélyeivel és a magyar állampolgárok 
jövőjével. Ez a helyzet két fontos veszélyt hordoz magában: egyrészt a tartós lesüllyedés 
állapota belpolitikai instabilitást idézhet elő, másrészt fennáll annak a lehetősége, hogy a 
hatalmon lévő elit a bizonytalanságra és instabilitásra diktatórikus eszközökkel fog 
reagálni, vagyis a tervezett intézkedéseket bármilyen áron és eszközökkel rákényszeríti a 
lakosságra, s az 50-es évek első feléhez hasonlóan külső nyomásra, maradéktalanul 
„végrehajtja” azokat. 

Éppen ezért a jelenlegi válságból történő kivezető útról – az adott körülmények 
között – mélyen és felelősen el kellene gondolkodni, egyúttal alternatívákat kidolgozni. 
Természetesen az alternatívákban való gondolkodás és cselekvés sokkal nehezebb 
szellemi és pszichológiai megterhelést jelent, mint a panelekben való gondolkodás.

Először is döntést kellene hozni arról, hogy kell-e most az Európai Unió és 
NATO-tagsággal járó költségekkel növelni a magyar állampolgárok egyébként is magas 
terheit. Valószínűleg az lenne a szerencsés és racionális megoldás, ha azok fizetnék a 
csatlakozás költségeit, akiknek szükségük van az Európai Unió és a NATO 
„szolgáltatásira”.
Végső soron megállapítható, hogy az Európai Unió-tagság éppen úgy nem pótolhatja a 
hatékony gazdaságpolitikát, mint a NATO-tagság a nemzeti érdekeket érvényesítő 
külpolitikát. Ez annál is inkább fontos megállapítás, mert 1989-ben a gazdaságilag 
legfejlettebb hét ország (G-7-ek) felosztotta egymás között a kelet-közép-európai 
érdekszférákat. Ennek a megállapodásnak az értelmében Magyarország a német befolyási 
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övezethez tartozik. 
Érdekesek és a döntéshozók által megfontolandóak lennének azok a közvélemény-
kutatási adatok, amelyek az Európa Dialógus című folyóirat 1995. márciusi-áprilisi 
számában jelentek meg. 

• Arra a kérdésre, hogy „Ön szerint helyes irányba halad-e az ország?”, a 
megkérdezettek 58%-a nemmel felelt, és csak 24%-a válaszolt igennel.

• Továbbá arra a kérdésre, hogy „Elégedett-e Ön a demokrácia fejlődésével?”, a 
megkérdezettek 66%-a adott nemleges választ, és mindössze 23%-a válaszolt 
igennel.

Mindezek alapján megállapítható, hogy Magyarország egy tévfejlődés  irányába halad, 
amely előbb-utóbb radikális felülvizsgálatra, illetve korrekcióra szorul. Ennek jegyében 
minél hamarabb hozzá kellene fogni egy új gazdaság- és társadalompolitika elméleti 
kidolgozásához és gyakorlati alkalmazásához.
Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy milyen gazdasági és   társadalompolitikai 
modell felelne meg legjobban a magyar társadalom szerves fejlődésének és 
modernizációjának. Megítélésem szerint egy ember- és erkölcsközpontú, öko-szociális 
társadalmi modell sokkal hatékonyabb, mint a jelenlegi liberális progresszív 
társadalompolitika. 

Ernst F. Schumacher német közgazdász 30 évvel ezelőtt az emberi munka 
szerepét A kicsi szép Tanulmányok egy emberközpontú közgazdaságtanról. (K.J.K. 
Budapest, 1991. 55. o.) – a buddhista vallásfilozófia közgazdasági téziseire támaszkodva 
– a következőképpen foglalta össze: A társadalom békéjét tehát az biztosítja a legjobban, 
ha minden embernek van munkahelye, tisztességes elfoglaltsága, ahol képességei szerint 
dolgozhat. Ehhez feltétlenül korszerűsíteni kell a termelés technikai eszközeit, de nem 
szabad kiiktatni a termelési folyamatokból az embert. Éppen ellenkezőleg: lehetőség 
szerint a humán erőforrások realitásához kellene illeszteni a technikai-technológiai 
fejlesztéseket.

Az ember- és erkölcsközpontú, öko-szociális társadalmi modell elemeinek 
felvázolására vannak már kísérletek hazánkban is, (Németh László Kertmagyarország és 
minőségszocializmus-programja, Kray István kísérleti ember – és társadalomelmélete, 
Kiss Károly Ezredvégi Kertmagyarország koncepciója, a Gépipari Tudományos Egyesület 
Győri Szervezetének programtervezete, stb.), ám ennek a társadalmi modellnek teljes 
körű, minden területre kiterjedő rendszerszemléletű, komplex kidolgozása még várat 
magára. 

Összegzésképpen megállapítható, hogy Menyhay Imre színvonalas könyve 
nagymértékben hozzájárulhat a nyugat-európai társadalom és a liberális progresszív 
társadalompolitika árnyaltabb és differenciáltabb megértéséhez, ennek következtében az 
Európai Unióhoz és a NATO-hoz történő csatlakozásunk előnyei és hátrányai 
tudományos igényű megalapozásához, továbbá egy ember- és erkölcsközpontú öko-
szociális társadalompolitika kidolgozásához.

Budapest, 1995. május 28.

                                                                        Dr.  Szretykó György
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