
CSOMAGYUIA

Az értékvesztés pedagógiája

Közhellyé nemesült - vagy közhellyé degradálódott? - az ítélet: társadalmunkat
értékválság fenyegeti, amely nemzedékenként újratermelódik, s ifjúságunkat bizonytalan
emberi mínöségek felé sodorja. S mert "előttünkegy nemzetnek sorsa áll", kétségtelen,
hogy az értékválság a felnövekvő nemzedékek fejében és szívében nemzetí-társadalmi
jövönk borongós és borzongató képét vetíti előre.

Élményeink s filozófiáink különbségeí nyilván ide vagyoda helyezik a hangsúlyokat a
díagnözísban, a várható következmények megítélésében, a terápiában is, és sok tekintet
ben eltérőokfejtést adnak Ígyvan rendjén. Azértékprobléma - s jelesen mintpedagógiai
probléma - léte, aktualitása, súlya azonban alig hiszem, hogyvita tárgyát képezheti. Annál
inkább az alkotó vitákba torkolló párbeszédek tárgyát. Különösen azért, mert az értékek
kérdése valóban nem önmagáért való; nem csupán az (ilyen vagy olyan) filozófiai
tisztánlátásért, a tárgyilagos társadalomismeretért, hanem mindezekkel együtt a gyakorta
ti társadalmi - jelesen pedagógiai - cselekvésért. Így talán megfogalmazódhatnak az
együttműködés gyakorlati lehetőségel és - ami még fontosabb - az alternatív, sőt akár
ellentétes töltésű cselekvések azonos eredménnyel járhatnak:.

Az én szememben az értékprobléma mindenekelőtt az emberi-társadalmi cselekvés
problémája, ezek morális vonatkozásaival együtt. És minden pedagógiai gondolat (a legel
vontabb is) a pedagógiaigyakorlatra mutat. Hanem ígytenne, elvesztené pedagógiai karakterét.

Jelen voltam azon a sajtótájékoztatón, amelyen illetékes kollégaírn a természettudományi
nevelés nemzetközi vizsgálatának néhány fontos eredményét tették közzé, A vizsgálatot
egy nemzetközi társaság végezte 1983 és 1986 között, Ahazai felmérésre 1983·ban került
sor. A vizsgálat látványos eredménnyel járt. A természettudományi felkészültség tekinte
tében a vizsgált csoportokban tizenhét ország gyerekei közül általában az első helyekre
kerültek a magyar gyerekek Mindig megelőzték például az USA-t, Kanadát, Norvégiát, egy
csoport kivételével]apánt, Finnországot stb. A legjellegzetesebb eredménynek azt tartom,
hogy a két magyar első helyezést az általános iskola befejező évfolyama és a középiskolák
általános tantervű (természettudományi többletképzésben részt nem vevő), befejező

évfolyama szerezte meg (az első esetben közvétlenül Japán, a másodikban közvetlenül
Anglia előtt), mivel a természettudományi műveltség itt "szürkén", rnínt az általános
műveltség része jelenik meg.

Miért fontos ezt éppen a pedagógiai értékvesztés kérdésének felvetésekor megemlíte
ni? Egyrészt a közfelfogás míatt, Soha annyi fanyalgó, hitetlenkedő újságírót nem láttam
együtt, mint ezen a tájékoztatőn. Akadtak, akik a nemzetközi mérés objektivitását és
vizsgálati szakszecúségét is kétségbe vonták. Örömöt senki sem mutatott. Figyeltem a
sajtóközleményeket. Kedvetlenek voltak, olykor pontatlanok, máskor kis hírben csak az
alapadatokat közölték s kommentár nélkül - szövalnem verték nagydobra. Minden ezt
sugallta: Jó, jó, a természettudományi műveltséggel ez a helyzet, de azért a magyar
közoktatás úgy rossz, ahogy van!"

Ehhez a tünetcsoporthoz tartozik az is, hogy - amint ezt Lukács Péter kimutatta - az
ifjú nemzedékek müveltségének ostorozása, és az iskolai fokozatok hierarchiáján lefelé
gördülő elégedetlenség kifejezésének szokása hazánkban több mint évszázados hagyo-
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mány. Ebben - műveltségüket illetően - mindig csak a bírálók nemzedéke számít
kivételnek, bár korábban ők voltak, akiket elődeik megbíráltak, s ők voltak a felsőbb

elégedetlenségre okot adó, alsóbb iskola tanulöí is. (Színvonal, szelekció, oktatáspoliti
ka. Az Oktatáskutató Intézet kiadása, Bp. 1982.) E vélékedések történeten végigtekintve
úgy tűnik,hogy több mint száz éve folyamatosan butulunk, nemzetünk egyre kulturálatla·
nabbá válik.

Azt hiszem, hogy a mdveltség és az érték közös dimenziójában ez a szimptóma a
pedagógiai értékprobléma áltaImos megítéléseként is értelmezhető. Márpedig sZükséges
és érdemes egy kiegyensúlyozottabb szemleletnek teret engedni.

Másrészt azért fontosak e helyütt a természettudományi nevelés megmért eredményei,
mert híven mutatják az értékeknek azt az arányeltol6dását - pontosabban: annak egy
szegmentumát -, amely iskolai pedagógiánkban végbement, s amely végül értékvesztést
eredményezett. Az egyik oldalon megvalósult értékelsőbbségértékvesztésre vezetett a
másik oldalon. Ilyen egyszerű a képlet.

Az utóbbi nyolc-kilenc évtizedben fokozatosan, színte megszakítás nélkül dolgozták át
az iskolák számára a tananyag tartalmát és arányait, követve ezzel a műveltségbeli,

tudományos, ideológiai, gazdasági és technikai, társadalmi stb. változásokat. Új műveltségi
szerkezetek alakultak ki, melyben egyre inkább a nemzeti humánkultúra, a modem
nyelvek, majd a természettudományok és a matematikai ismeretek váltak meghatározóvá.
S ezen belül - főként századunk második felében - világszerte eltolódtak az arányok a
természettudományi és a matematikai ismeretek felé. Ezek a műveltségi szerkezetek
értékrendi ésértékközvetítőformákat öltenek, mégpedig nemcsak a közvetített mü
veltség tartalmait, arányait tekintve, hanem a nevelés iskolai végeredményeként tételezett
tudás arány- és értékrendjét, s így lehetséges értéktartalmait tekintve is. Ma pedig az
iskolai pedagógiát már a matematika mindenhatöságának mítosza uralja, ami nyilván
kézenfekvőszükségletekkel is magyarázható. Akadolyan európai pedagógiai gondolkodó,
aki a matematika expanzióját a latin nyelv korábbi expanziójához hasonlítja, mind
gondolkodásfejlesztő szerepének túlhangsúlyozása, mind pedagógiai ( s áttételesen
társadalmi) szelekciós szerepenek előtérbekerülése miatt.

Ez egyike az iskolai nevelés vi1ágproblémáinak. Az lEA-vizsgálatarra utal, hogy Magyarcr
szágon - legalábbis a természettudományi ismeretek tekintetében - az értékmódosítás
elég következetesen és elég eredményesen valósult meg. Közben azonban túlságosan
lecsökkent a művészeti és bölcseleti műveltségaránya és gyöngült értékrendi, értékközvetítói
helyzete. Aművészetek esetében nemcsak a művészetekkel foglalkozó tudományok logikáján
átszúrt intellektuális tudástartalmakr61 van szó, hanem a befogadás és alkotás közvetlen
formáiról: a művek révén megszerezhető tudástartalmakröl, a szépség élményérol és az
érzelmekről is. Túlságosan mélyre kerültek továbbá a társadalmi gyakorlat kiépíthetó
pedagógiai mintáinak műveítségközvetítö-értékközvetítőés értékrendi pozíciói. Nem első

sorban a pedagógiai és oktatáspolitikai deklarációkban vagy a pedagógiai te6riákban, hanem
az élő iskolai gyakorlatban. (A deklarációk egyébként soha nem kívántak annyifélét, s együtt
aligha teljesíthetőt, mint mostanában.) Márpedig ezek az alászálló tárgyak olyan értékeket
képviselnek és közvetítenek, amit kivülük egyetlen más tantárgy sem: erkölcsformáló
magatartás - alkotó szellem és érzelmi, valamint érintkezési képességet fejlesztőhatáslehe
tőségeket és konkrét cselekvési mintákat nyújtanak. Ezek a tárgyak jelentik továbbá a
műveltségnek közvetlenül az emberre vonatkozó tartalmait az iskolában. fgy alakult ki az a
körülhatárolt és egyoldalú intel/ektuoJizmus, amely a tudományos radonalizmus intellek
tualizmusa, s csak másod-harmadsorban engedélyez valamiféle - a tudományos racíonaliz
musnak nem szükségképpen ellentmondó - határozott és jól megformált, akarati, érzelmi és
cselekvési, morális értékrendet. Ami persze a személyiségfejlesztés-szocializálás deformáció
jával jár.
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Komis Gyula tantervi gondolatai között találtam a következőket: "A főhiba a kor
általános intellektualizmusában található meg, mely a műveltség fogaJmát egyoldalúaR
az értelmi ismeretekre korlátozza, holott az igazi műveltség a lélek egészére, élő egységes
totalitásá.ra vonatkozik: tehát az érzelmekre s az akaratra is." (Kultúrpolitikánk irányelvei.
In. A tantervelmélet forrásai, 3. Országos Pedagógiai Intézet, Bp. 1984. Akiemelések
eredetiek) Már 1921·ben ilyen ítélet született, pedig a folyamat akkor még csak
elkezdődött.

Ugyanerről (csak éppen a nevelés szocializálási aspektusából) a Diagnózisok első

kötetében Hankiss Elemér 1982-ben azt írja, hogy nevelési intézményeink "kioktató
jellegűek" s ekként "kész megoldásokat, kész sablonokat kínálnak, nem segítik eléggé,
inkább korlátozzák s hellyel-közzel tiltják az emberek és közösségek spontán megnyilat
kozását, útkeresését, önmegvalósítását. Másfelől... túlságosan ... kifelé fordulnak és
kifelé fordítanak: a technika, a fizika, a biológia, a gazdasági élet, a világmindenség, a távoli
korok felé, vagyismás szövala világ megismerésére és megismertetésére összpontosítják
erőiket, és nem segítik az embereket eléggé egy ugyanilyen fontos területen: önmaguk és
közvetlen emberi k6rnyezetűkmegismerésében. " (A kiemelések eredetiek)

Az, hogy "a kor általános intellektualizmusa" (tudományos racionalizmusa) míért s
részleteiben hogyan eredményez aszimmetriát a pedag6giában (tulajdonképpen a régi
aszimmetria helyett új, más természetű aszimmetriát), nagyon ÖSSZetett kérdés. Itt elegendő
annak hangsúlyozása, hogy szélsőséges értékeltol6dáshoz vezet. Ráadásul az intellektualiz
mus (a tudományos racionalizmus) pedagógiai értékrendje is zavarba került: egyelőre nem
tud dönteni a reproduktív tudás és mentalitás (a .vísszacsatolt" kioktatás), valamint a
problémacentrikus, kreatív tudás és autonóm gondolkodás mint érték között.

Pedagógiánkban azonban kísérletileg jelen van a műveltségi-tevékenységi struktúrákat
és tartalmakat átalakítani kívánó tendencia. Mégpedig elég sokféle formában és sokféle
mödon, De mikor s hogyan lesz ebből általános gyakorlat, nehezen megmondható.

Az említettekre nem marad hatástalan az ismeretek korunkra jellemző,robbanásszerű

mennyiségi növekedése. Ez egyrészt reménytelen versenyre ösztökéli a pedagógiát, s
ezzel figyelmét egyoldalúan az ismeretek, az ismeretek mínt értékek felé fordítja, s ezért
veszélyesen intellektualizá1ja, másrészt az ismereti értékek relativizálódásával szem
besít. Erre a kihívásra a pedagógia nálunk "tananyagrobbantássat" és viszonylag sürü
tananyag-átrendezéssel, tananyag-módosítással válaszolt. És alig-alig tudott szembenézni
az ismereti értékek relativizál6dásával, minthogy legyöngített erkölcsi báZisán nem tudta
létrehozni azokat a világnézeti rendezőciveketés általánossá tenni a hatékony íntellektu
ális paramétereket, melyek lehetőségetadhatnának értékstabilizáló pedagógiai stratégiák
bevezetésére. (A pedagógia e legégetőbb kérdését az egyháZi iskolák pedagógiai
munkájában sikerült a leginkább megoldani. Mégpedig a határozott erkölcsi bázísra és a
következetesen egységes világnézeti rendezőelveknevelőerejére támaszkodva.)

Idetartozik, hogy a "tananyagrobbanás" önmagában is beszűkíti a pedagógia működési
terét, holott az ískolaztatas "eltömegesedésével" inkább ennek kitágításá.ra és differen
ciálására lenne szükség. Az úgynevezett tömegoktatás, mely elkerülhetetlen kihívás a
pedagógia SZámára és egyúttal gyökeresen új szelekciós feltételeket és igényeket teremt,
nemcsak infrastrukturá1isan érte felkészületlenül az iskolai nevelést - nemcsak nálunk, a
világ más helyein is -, hanem általános pedagógiai zavart is támasztott.

Idetartozik továbbá az úgynevezett esélyegyenlőségiskolai biztosításának pedagógiai
dilemmája is, amely szent és tagadhatatlanul demokratikus eszménybőlfakad, amelyről
négy évtized alatt kiderült, hogypedagógiai megformálása - a tömegoktatás körülményei
között, melytől elválaszthatatlan - számtalan ellentmondással terhes, nehéz vállalkozás.
Az esélyegyenlőség biztosításának hazai ( és általában az úgynevezett államszocializmus
ban kialakult, sztálinista ideológiai-politikai reminiszcenciákból táplálkozó) pedagógiai
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megoldása.alig artikulált, uniformizáltan egységes tananyagot és követelményrendszert írt
elő, s ezzel- egyebek között- uniformizálja értékeit és értékközvetítőmechanizmusát.
Ennek következtében szűkülő értékkompetenciája újabb szűkítő tényezővelgyarapszik:
nem képes viszonylag egyenlő, s viszonylag egyenlően hatékony hajlandóságot mutatni a
tanítványok különbözösége, eltérő értékbefogadási feltételei iránt. Azt" az illúziót kelti,
hogy hegemón értékeket közvetít. s egyetemesen biztosítja értékei hegemóniáját.

Ugyanakkor a hetvenes évektől kezdve a magyar pedagógiában a tananyag és a
követelmények közvetítésének gyakorlata némi reményt keltő változást mutat. Emellett
az iskolai nevelés, a korábbi kiterjedéséhez képest, általánosan összébb vonja beavatkozá
sának határait az iskola falain belül és kívül is. A határon kívülivel szemben kifejezetten
magára hag)'Ó attitűdökkelviseltetik. Ha pedig a "kívül" történtek hatása netán "begyűrii

zik" hozzá, tehetetlenül széttárja a karjait, legfeljebb büntet, eltávolít. (Úgy látom, hogy
ismét kivételek az egyháZi iskolák, ahol a leginkább képesek megőrizni a pedagógiai
beavatkozás tágabb, tradicionálisabb határait.) Ebben a vonatkozásban a pedagógiai
értékprobléma nemcsak a külső magatartásra adott válaszok beszüntetése, az iskolai és az
iskolán kívüli élet szétválasztása miatt merül fel, hanem az élet által kikényszerített
válaszok féloldalas, negatív jellege miatt is, ami aligha alkalmas értékteremtésre, vagy
csupán a "kívül" történtek némi ellensúlyozására alkalmas.

S itt kell szöt ejteni a pedagógia általános értékzavaráról, ami - Kurt Lewin eléggé
elterjedt kategóriáihoz viszonyulva - az autorlter és a taissez-faire pedagógiai maga
tartás, no meg a liberalizált autorlter gesztusok (s ez utóbbi már nem lewini kategória)
pedagógiai értékének bizonytalan megítélésében, keveredésében jelentkezik. Erre az
intézményi nevelés hazai történetének hagyományosan autokratikus jellege (például
hagyományosan kioktató pedagógiája), amely hagyományos mödon liberalizálódott
(fellazult, szabadabba, kevésbé korlátozóvá és kevésbé következetessé vált), ad magya
rázatot, amely megrekedt a liberális autokratizmus önellentmondásaiban és eklektiká
jában.

Mindez a pedagógia élő struktúrátra és múk6dési karakterére vonatkozik, minthogy
ezek léteznek, s nemcsak mint értékközvetítőmechanizmusok, hanem mint értékkifejező
és értékképző pedagógiai tények. Jelen állapotukban az értékvesztés pedagógiai tenden
ciáját hordozzák. Persze nem önmagukban. De figyelembevételük nélkül megalapozat
lanná válik a bírálat, és elemző feltárás helyett üres bölcselkedésekbe tévedhetünk Az
eszmei kérdések tisztáZása után ugyanis mindenképpen a struktúrákat és a működésük

jellegér kell megvizsgálnunk, ha változtatni akarunk. Márpedig az ifjúságot átható
értékválság egyik oka bizonyosan az intézményi pedagógiában keresendő, ezen belül
pedig főként az intézményi pedagógia struktúráiban és működési karakterében.

Az előbbiek mögött - s ez az okok következősora - természetesen a korszak általános
értékválsága húzódik meg, a régi értékek tagadása, s a feltűnő (és gyakran eltűnő) újak
túlságosan gyors változása. Legalábbis ezt állítja a szakirodalom, míközben sokféle
magyarazatot fűz a mindnyájunk által megfigyelhetőés átélt elbizonytalanodási folyamat
hoz. Mintha minden mozogna és semmi sem akarna megnyugodni. Mintha eltűnt volna a
szilárd pont, melyről nézni és érteni lehet a világot, s ahol megvethetnénk a lábunkat
akkor is, ha körülöttünk minden fejtetőreáll. A szilárdnakvélt pontok sorra megindulnak,
a hitek felmorzsolódnak vagyki sem bomlanak, a bizonyosság bizonytalansággá válik, a
csodálat pedig csalódássá. Ami marad, az valamilyen "utilitarista értékrend és életvitel,
amelynek a horizontjáról az emberi életnek a nagytávlatokbanvaló tervezése és az értékek
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jegyében való szervezése eltűnt, vagy legalábbis ez a horizont ködössé vált". (Poszler
Gyöt;gy vitaindító téziseiből idéztern. Korunk kihívásai és a kultúra esélyei címmel
hangzott el az oktatási televíziók egri nemzetközi szernléjén 1988-ban.)

Ez az egyetemes értékválság még tetézödík a mi kis magyar értékneurózisunkkal. Ennek
okai közt ott van, benne van egész közelmültunk, nemzeti történelmünk, 1867 előtt és
után, 1945 előtt és után. Arról van szö,amit a Diagnózisok első kötetében Hankiss a honi
értéktudat kifo7Tatlanságának nevez. S ezzel együtt arról a nagytársadalmi, eszmei és
erkölcsi fölíndulásröl, amelyet már sokan, sokféleképpen neveztek, s amely 1945-ben
vette kezdetét, de erényeivel és bűneivel együtt, a honi idők .rnehében", erényekben és
bűnökben fogant. Voltak s vannak itt: viIágmegváltás és hipokrízis, "kancsaIul festett egek"
és igaz felemelkedés, felmagasztalt és letaszított földi istenek, megmaradó és eltűnő

tabuk, furcsa gazdasági hierarchiák a munka és a javak elosztása terén stb. Négy évtized
alatt nemcsak egyfajta "szerves" érték.váltás és értékelbizonytalanodás mentvégbe, hanem
mestersegesen ideologiZált és átpolitizáIt, központilag irányított és erőltetett érték.váltás,
sót érték.váltások sora, mely együtt változott - együtt ingadozott - a politika
irányváltásaival, valamint azokkal az ideológiai módosuIásokkal, amelyek követni voltak
hivatottak az ideológiának nem engedelmeskedővalóság mozgásait, s leszivárogva a
.míndennep! tudatba", ott az értékek elbizonytalanodásához vezettek

A pedagógiában viszont mindez nem leszivárogva, hanem az éppen aktuális "irányvo
nalként",parancsoló szükségszerüségként jelent meg: a központosított irányító apparátus
közvetítőhálózatán keresztül a tananyagon átszűrve. Pedagógiánk ugyanis mindig együtt
élt s együtt él a mi kis magyar értékneurózisunk éppen aktuális kórállapotával. Csakhogy
voltak idők, amikor a pedagógia a viszonylagos változatlanság értékőrző konzervativiz
musával tartósította nemzeti társadalmunk értéktudatának kiforratlan állapotát. Az 1945
ben kezdődött történelmi fordulatot követve nemcsak nagy és tartósnak bizonyuló
értékváltásokat produkált, hanem olykor kénytelen volt kérdésessé tenni egyszer már
megváltoztatott értékeit is, módosított és ismét mödosított, s módosításait mindenkor illő
következetességgel képviselve, minden generáció nevelésében következetlenné vált. Ily
módon alig-alig volt képes állandóságot és biztonságot nyújtani az értékekképviseletében,
vagy legalább viszonylag egyetemes útmutatót adni a körülötte zajló változások értékelé
séhez, Társadalmunk értéktudatának kiforratlan állapotát azóta értékmódosító változa
tosságával konzerválja Ráadásul a nevelésügy - ily módon - romló hatásfokkal,
önmagába gabalyodva s egyre látványosabban gyengülve valósítja meg minden pedagógia
egyik örök funkcióját: saját társadalma, az őt tápláló ideológiai bázis és a múködését
intézményesítőpolitikai rendszer átörökítővédelmét.

Mindez még az értékvesztés pedagógiájához tartozik Vagy a pedagógia értékveszte
séhez, ami felveti a pedagógia koherens és minél tartósabb értékrendbe történő

megszervezésének igényét. Mindenekelőtt újra el kell fogadnunk a nevelés egyik
megközelítéseként az értékelméleti megk6zelités lehetőségét és szükségességét (ezt
értékpedagógiának nevezném). A pedagógiai gondolkodásnak régóta van - ilyen vagy
olyan névre hallgató - értékelméleti vonulata Nálunk az elmúlt évtizedekben elmélet
ben és gyakorlatban is mintha elfeledkeztek volna az értékelméleti megközelítés
nélkülözhetetlenségéről.Értékvesztőpedagógiánk az értékszempontokat és egyben az
értékek tervezői, szervezöí kezeléset elfelejtő, elvesztőpedag6giává sorvadt.

Harmonikus, szirnrnetrikusan szerveződő pedagógiai értékrendről álmodom, amely
egyértelmű és biztos, de elég differenciált és tág határú, s mint maga a fogalom, elég
elasztikus. így segít eligazodni korunk értékzavarában. alkalmas szempontokat kínálva az
elkerülhetetlennek látszó érték.váltások átéléséhez. Ezután már csak az a kérdés marad
hátra, hogy mindehhez milyen értékeket válasszunk?
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