
gyerekeket édességgel, játékkal, miegyébbel kell jutalmazni, s akkor megtanulnak ol
vasni. Itt csak azt hagyják figyelmen kívül, hogy az olvasás megtanulásának legfőbb

jutalma maga az olvasni tudás.
A gombok nyomogatása a patkányok számára soha nem válik a kiteljesedés sajátos

forrásává, nem nyitja meg a patkány-mivolt új dimenzióját. Az olvasás viszont az
emberi mivoltnak ilyen dimenzióit tárja fel, csakúgy, mint a beszéd, a művészet, az
ima, a meditáció és minden kreatív munka. Mind-mínd diszciplína, a szó klasszikus
értelmében. A saját képességünk, tapasztalásunk, létünk gyarapodásának élménye, a
minden résztvevő számára nyereséggel járó közös tevékenység öröme, az érdekütkö
zések fegyelmezett diskurzus nyomán szűletö igazságos megoldása fölötti elégedett
ség - mindez annak a fegyelemnek a jutalma, amelynek elsajátításában a heteronóm
elemek, a külsö motivációk nélkülözhetetlenek, ugyanakkor mindig csak átmeneti
szerepet játszanak: fogódzót nyújtanak az elkerülhetetlen nehézségek leküzdésében,
mindaddig, míg el nem tölt bennünket a saját tudásunk.okozta megelégedés érzése.
A fegyelem válsága - ha egyáltalán lehet ilyenr61 beszélni - valójában a diszciplí
nák kánonjának válsága, vagyis mindazokat a tartalmakat érinti, melyek egy sikeres
élet biztosítékát jelentik. Egy gazdagon differenciált, újításcentrikus társadalomban,
amilyen a miénk, másként jelenik meg a fegyelem, mint egy statikus, szegényebb
társadalomban. A modem hadseregben már elavult a drill, megkívánják az önállósá
got, az egyéni döntéseket. A modern vállalatoknál rugalmas a munkaidö, és az egyes
embertől fantáziát, aktívegyüttgondolkodást várnak. A modem aleatorikus zenei irány
zat a zenekaron belül az egyes el6adónak is bizonyos szabad játékteret enged. Egyéni
életvitelünkben pedig az indítékok olyan integrációja után kutatunk, mely nem az abszo
lutisztikus uralom mintájához igazodik. Mindez nem jelenti a fegyelem föladását, sót, egy
még magasabb szintű fegyelmet követel. Ez pedig ott jelenik meg, ahol sikerül túljutni az
autonómia-heteronómia terméketlen altematíváján, s az emberek - akárcsak egy cso
porton belül - képesek megegyezni azoknak a diszciplínáknak a közös értékelésében,
melyekért fegyelmezettnek lenni érdemes. (5eheidewege 1988/89.)
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