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elméletek tükrében
Alaposabb szövegelemzés megmutatja, hogya NAT-ban alapvető

en két koncepció fogalmazódik meg a kommunikáció jelenségével
kapcsolatban, habár az egyik elképzelés csak esetlegesen és szer
vetlenül fedezhető fel a szövegben. Hangsúlyosabban és jóval na
gyobb terjedelemben jelenik meg a NAT-ban a nyelvi kommuniká
ció olyan monologikus felfogása, amely a nyelvhasználatot, egyálta
lán a nyelvi kommunikációt a magányosan gondolkodó egyén
szemszögébőlkonstruálja meg, illetve képzeli el. (Az Ember és tár
sadalom című fejezet teljes egésze - vö. NAT 85. skk. o.)

A másik - interszubjektivistának nevezhető - felfogás bizo
nyos elemei az Anyanyelv és irodalom, valamint az Él6 idegen nyelv
című fejezetekben jelennek meg, de - mint jeleztük - a fentebb
említett, a NAT-ban uralkodó felfogásnak alárendelten és kimunká
latlanul. (Lásd: NAT 29. o., az A-F pontokat; 60. o. 4. pontot; 61. o.
1., 3. pontokat.) E megközelítés a kommunikációt olyan sze
mélyközi folyamatként tekinti, amely egyrészt a közösen kialkudott
helyzetdefiníciók által felidézett, kölcsönösen előfeltételezett kom
munikációs szabályok, másrészt a beszélgetésekben résztvevő sze
mély(ek) racionalitásának, tehát annak elismerésén alapul, hogy be
széigetőtársaink valamilyen elméleti, gyakorlati vagy erkölcsi hagyo
mány fényében képesek indokokat felhozni véleményük vagy javas
latuk alátámasztására.

Mindkét felfogás jelentős nyelvfilozófiai-kommunikációelméleti
hagyományokra támaszkodhat. A nyelv, a beszéd ezen eltérő kon
ceptualizációi természetesen az ismeretszerzés, az igazságkritériu
mok, a személyiség és az erkölcs markánsan elkülönülő felfogásá
hoz vezetnek. Az elsőként említett felfogást L. Wittgenstein: Filo
zófiai vizsgálódások című műve óta le~inkább Szent Ágoston nyelv
koncepciójával szokás érzékeltetni. Agoston szerint a gyermekkori
beszédtanulás hangsorok (szavak) és a nekik "megfelelő" tárgyak
közti viszony rögzítését jelenti. Eszerint elménkben minden objek
tumról mentális képet őrzünk, s a nyelvtanulás egyet jelent a sza
vak és az elménkben meglévő képek összekapcsolásával, amit a
szülők a különböző tárgyakra való ismételt rámutogatással és az
őket jelölő hangsorok ezzel egyidejű kimondásával próbálnak
megszilárdítani. Ez az elképzelés számtalan változatban fogalma-
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Az interszubjektivista
felfogás

A NAT emberképe

zódott meg a filozófiatörténetben. Modem képviselői is vannak e
koncepciónak; a legismertebb köztük Noam Chomsky, aki abból a
mindenki számára megismételhető megfigyelésből, miszerint a
gyermekek 3 éves korukra csaknem tökéletesen megtanulnak be
szélni, miközben ebben az életkorban még meglehetősengyámol
talanok, azaz minden más területen gondozásra és segítségre szo
rulnak, arra következtetett, hogy a nyelvi képesség - az tehát,
hogy végső soron véges számú nyelvi elemből (egy adott nyelv
fonémáiból és szókészletéből) elvileg végtelen számú mondat ge
nerálható, mégpedig a szabadság és a spontaneitás megannyi je
leit mutatva - csakis velünk született adomány lehet. A genera
tív grammatika atyját ezen - itt nagyon leegyszerűsített- gon
dolatmenet alapján szokás az ún. karteziánus nyelvészet híveként
számon tartani, olyan elmélet képviselőjeként tehát, amely feltéte
lezi, hogy nyelvi konstrukcióinkat nem megfigyelésből vagy ta
pasztalásból stb. szerezzük, hanem azok velünk születettek (az
idea ignata descartes-i koncepciójának hasonlatosságára).

A másik - fentebb szóba hozott - nyelvelméleti tradíció,
amely a filozófiában Ludwig Wittgenstein, a szociológiában pedig
George Herbert Mead írásaiban fogalmazódott meg először - s
amelynek hiányát tesszük itt szóvá a NAT szövegeiben -, azt ál
lítja, hogy a fent jellemzett monologikus irányzat félreismeri a
nyelv, a nyelvi kommunikáció valós természetét. E megközelítés
szerint a gondolkodás, az ismeretszerzés és a kommunikáció
alapvetőert személyközi folyamat, amely semmiképpen nem ábrá
zolható vagy gondolható el a magányosan elmélkedő szubjektum
szemszögéből.A gyermeki nyelvtanulás például Wittgenstein sze
rint kölcsönösen - de persze nem feltétlenül tudatosan - defini
ált beszédhelyzetekben (nyelvjátékokban) megy· végbe, s a gyer
mek a szituáció háttere előtt azokat a szabályokat gyakorolja be,
amelyek azt rögzítik, hogy mikor és miként használunk bizonyos
nyelvi kifejezéseket.

A NAT - elsősorban az Ember és társadalom című fejezetben 
a monologikus kommunikáció-felfogást összekapcsolja a gyermek
személyiségfejlődésének a prepubertás-kortól előkészítendő és a
pubertáskorra elérendő eszményével. (Ennek körvonalait a NAT
85. o. A-I pontjai tartalmazzák.)

Ezen eszménykép először is megköveteli, hogy a 11-16 éves
gyermek legyen képes érvelni különböző értelmes időtöltések (azaz
életformák), hosszabb és rövidebb távú célok, az emberi-természeti
élet mellett, továbbá: "Legyen tudatos a társaihoz, a társada
lomhoz, az anyagi, természeti és szellemi világhoz való viszo
nya." Már 6-12 éves korban arra a belátásra kell ébredniük a ta
nulóknak, hogy "ugyanarról a dologról többféle elképzelés létezhet"
(NAT 86. o. II/a). De a gyermeknek egyúttal képesnek kell lennie
"megfelelő formában érvelni, vitatkozni, társai beszámolóit objek
tíven értékelni, bírálni" (NAT 88. o. 3./0). Követendő célként fo-
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galmazódik még meg a gyermekeknek a különböző csatornákon
feléjük áramló információkkal szembeni kritikus-mérlegelő atti
túdjének kialakítása is (NAT 86. o., II. B). Sőt, a tanulóknak meg
kell érteniük, hogy "több szempontból nézhetjük a jelent és a
múltat", s hogy "a történelem interpretációja esetenként politikai
célokat szolgál" (NAT 87. o. V).

Megítélésem szerint azonban az imént összefoglalt célok és
készségek drámai módon együtt járnak a fentebb elemzett mono
logikus nyelvszemlélet következményeivel: elsősorban is a szélső

séges relativizmussal ("ugyanarról a dologról többféle elképzelés lé
tezhet"; a tanuló legyen képes egymás mellett élő erkölcsi felfogá
sok mellett vagy ellenük érvelni [NAT 105. o.] stb.) valamint a túl
ságosan racionalizáltként elképzelt gyermeki gondolat- és véle
ményvilággal. Megítélésem szerint ez a megközelítés teljességgel
figyelmen kívül hagyja a legalapvetőbb fejlődéslélektani belátáso
kat is, hiszen a gyermeki világkép alapvetően megkérd15jelezetlen is
meretekre, értelemtulajdonításokra és viselkedési mintákra épül.

Erkölcsi relativizmus Századunk több jelentős társadalomtudósa vélte úgy, hogy mo-
dem világunk egyik legfontosabb különbsége a premodem társa
dalmakkal szemben abban keresendő, hogy a modernizáció során
egyre több, korábban nagy tömegeket integráló-orientáló hagyo
mányok és kul túrák (egyebek mellett a vallások) által természeti
törvények erejével továbbadott és a felnövekvő nemzedékektől
megkérdőjelezetlenülelfogadott viselkedés- és szemléletmód vál
hat és válik is megfontolás, rákérdezés, sőt, módosítás vagy tuda
tos elutasítás tárgyává. Ez azonban nem azt jelenti, hogy életünk
minden összefüggése, előfeltételezése egészében megkérdőjele

ződhetne. Egy ilyen világban ugyanis csak súlyos lélektani és
szociokulturális károsodás, patológia árán lehetne megtanulni ve
getálni - de ésszerűen, azaz szabadságunk és moralitásunk irá
nyítása mellett eligazodni és felelősen-éretten cselekedni többé már
nem. Még- a legkritikusabb elme is osztozik embertársaival bizo
nyos közösen vallott vagy érvényesnek feltételezett preszuppozí
ciókban. Ahhoz, hogy bizonyos állításokat, ajánlásokat bírálatnak
vethessünk alá, már valamilyen álláspontot a magunk (és mások!)
számára érvényesnek kell tekintenünk.

Az a követelmény pedig, miszerint az ifjúság tanuljon meg er
kölcsi értékek mellett vagy ellen érveket felhozni, egyenesen nihi
listának minősíthető, és a racionális mérlegelés fogalmának teljes
félreértésén alapszik.

Modem társadalmakban a fiatalok természetesen - drámai mó
don először a kamaszkor idején - számos elemét megkérdőjele

zik a szülők és a "felnőttek társadalma" által képviselt életmód
illetve életfelfogásmintáknak. Ez a természetes folyamat azonban
nem szabad, hogy cinizmushoz, vagy az erkölcsi és más érték
szférákkal szemben tanúsított elvtelen közönyhöz vezessen: ("Az
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A múlt következményei

Irracionális
relativizmus mint

norma

az igazság, hogy nincs igazság" - ez a "bölcsesség" ma egyre in
kább közgondolkodásunk elemévé, "szellemes" köznyelvi szipor
kává vált, mégpedig korántsem csak a diplomások körében.)

A NAT tanulmányozása nyomán az a benyomásunk támad,
hogy az elaborátum készítői reflektálatlanul elfogadják azokat a
következményeket, amelyek hazánk különösen utolsó négy-öt év
tizedének társadalmi és politikai történéseiből fakadnak. Termé
szetesen nincs itt hely arra, hogy részletesebben jellemezzem akár
csak az általam legfontosabbnak tartott mozzanatokat. A bennün
ket érdeklő összefüggésben talán mégis elegendő, ha a következő

folyamatokra utalok.
Úgy látom, hogy legkésőbb 1948-cal kezdődött és az 1956-os

felkelés leverése után hatalmasodott el hazánkban az elismerési
és tekintélystruktúrák teljes összezavarodása, majd leépülése.
Roppantul összetett társadalmi folyamatok és átstrukturálódások
nyomán mára jelentős mértékben széttöredezett a családok, fő

ként a szülők szocializációs hatalma. A politikai szféra egyjelenté
sűvé vált a teljességgel befolyásolhatatlan hatalommal, amelyet
egyszeruen be kell csapni és lehetőség szerint ki kell használni 
egyébként pedig be kell hódolni neki. További összetett folyama
toknak köszönhetően - a tudomány tekintélyének a hetvenes
évektől tapasztalható világméretű megrendülése csak az egyik ok
- az értelmiség, (nálunk főként a pedagógus-társadalom) állami
bürokratákká történő lefokozásával, továbbá az intelligencia eliljé
nek a Kádár-korszakban érvényesített ama stratégiája kihatása
ként, hogy részt kért és vállalt a politikai hatalomból, miközben
állítólagos kívül- vagy szembenállását szimbolikusan, többnyire
csak saját köreiben érzékelt és nyugtázott, s ezért a rendszer
szempontjából veszélytelen módokon és formákban bizonygatta,
az értelmiség és a tudás, a tudomány, a műveltség a közgondol
kodás számára elvesztette tekintélyét, integráló erejét, orientáló
mivoltát. Ezt azért tartom tragikus folyamatnak, mert a szak- és
humánértelmiség évszázadok óta nemcsak az ismeretek megőrzé

sét és továbbadását végezte el, hanem egy sor technikai-szellemi
innováció is e rétegből eredt, e réteg fogadtatott el azokat a társa
dalom többi tagjával.

Véleményem szerint az életvezetés és -szemlélet elveszett raci
onalitása nem teremthető újra az irracionális relativizmus és a be
lőle fakadó nihilizmus általános normává tétele segítségével. Ha
oktatásunk nemzedékeken átívelően azt a meggyőződést közvetíti
majd, hogy az erkölcsi normák különbözőek, és mind ellenük,
mind mellettük hozhatók fel érvek, akkor ez az "anything goes"
mai posztmodern álláspontjának felel meg. Ha tekintet nélkül a
tartalmi kérdésekre vitatkozni, érvelni tanítunk, akkor ne csodál
kozzunk, hogy a felnövekvő nemzedékek számára semmi nem
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A normatív parancsok
igazolhatósága

marad, ami szent, értékes, megóvandó, S ami ezért érdemes arra,
hogy tiszteletben tartsuk, tehát hogy racionális éroek alapján (is) elis
merjük.

Természetesen léteznek különbözlS kultúrák, szokások, etikák,
erkölcsi előírások. A NAT szerzői szerint ebből az következik,
hogy a monász-lét börtönébe zárt kisdiáknak nincs mércéje ezen
eltérő normatív rendszerek összemérésére. De akkor a legszélslSsége
sebben deviáns kis- és nagycsoportok törekvései, céljai sem idézhetlSk az
ész ítéllSszéke elé.

E gondolat rémképe mintha a NAT szerzőit is kísértette volna.
Mi mással magyarázhatnók meg azt az eddig tárgyalt gondolat
menetbe sehogy sem illeszkedő követelményt, miszerint a tanuló
ifjúságnak meg kell tanulnia értékítéleteit indokoIni (azaz racionáli
san megalapozni - (NAT 87. o. V).

A fentiekből azonban már kiderült, hogy a NAT nem tudja
megalapozni sem ezt az igényét, sem pedig eredeti gondolatme
netéből nem következik, hogy az értékítéletek megindokolhatók
- s akkor még meg sem kérdeztük, hogy ha ez egyáltalában le
hetséges, akkor miképpen. A monologikus kommunikációelmélet
és a NAT-szövegben szereplő magányos, kultúrához, családi vagy
réteghelyzetbőlfakadó hagyományokhoz kevéssé kapcsolódni lát
szó, ugyanakkor egymással olykor értelmes vitákba keveredő ta
nulók modellje alapján elméletileg nem is levezethető ez - a tu
dománytörténet legerősebb tradíciói szerint egyébként eleve ku
darcra ítélt - vállalkozás. David Hume érveit felelevenítve olyan
gondolkodó óriások, mint Max Weber és Karl R. Popper úgy lát
ták, hogy áthidalhatatlan logikai szakadék tátong tényállítások és
értékelő megállapítások vagy normatív parancsok között. Ezen
azt értették, hogy tényítéletekből (amelyek vagy igazak, vagy ha
misak) sohasem lehet értékítéleteket vagy normatív előírásokat le
vezetni (ez utóbbiakkal kapcsolatban nem vethető fel a logikai
igazság kérdése). A hume-i tétel első pillantásra azért meglepő.

mivel a köznapi gondolkodás számára általában (főként szilárdabb
kulturális kohéziójú társadalmakban) nem merül fel nehézség az
értékelésekkel kapcsolatban. A köznapi életben általában minden
különösebb gond nélkül tehetünk értékelő kijelentéseket vagy ja
vaslatokat. A tudományban azonban beláttatható, hogy valóban
súlyos problémák adódnak az értékelő állítások megalapozásakor.
Képzeljük el például, hogy értelmes, hozzáértő munkatársak se
gítségével, ráadásul sem a kutatásra fordítható időben, sem pénz
eszközökben nem szűkölködveadatokat gyűjtünk a magyarorszá
gi szegénység helyzetéről, életkörülményeiről. Adatainkból nyil
ván számos ténymegállapítás szűrhető le. De - mondaná Max
Weber - bármennyire szerteágazóak és empirikusan-módszerta
nilag egyaránt megalapozottak lennének is a témánkkal kapcsola
tos ismereteink, akárhány értelmes tényállítást fogalmaznánk is
meg azok alapján, tudományosan nem lehet tényismeretünkből
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szükségszerűen levezetni azt, hogy mit kellene tenni a szegények
kel. Ezen tradíció szerint tehát az értékek, célok, ízlésítéletek tu
dományosan nem igazolhatók, azaz nem hozhatók fel szükség
szerűen érvényes indokok - sem mellettük, sem ellenük.

Csak az interszubjektivista kommunikációelmélet jeles alakjair
G. H. Mead, Jürgen Habermas és K.-O. Apel képviselnek a fenti
uralkodó paradigmával szemben eltérő felfogást. (Láttuk azon
ban, hogy a NAT igen távol áll ettől a felfogástól.) Habermas vo
natkozó koncepciója abban foglalható össze, hogy bár a különbö
ző erkölcsi előírások vagy életformák között a tudomány nem ké
pes dönteni, az ígazságosságra vonatkozó elképzelések mégis rang
sorolhatók, azaz elismerésre méltóságuk racionálisan indokolható.
Ilyenkor mindig arról van szó, hogy döntési kényszerhelyzetben
különböző érintett érdekcsoportok javaslatokat tesznek a konflik
tushelyzet feloldására. Habermas szerint az a javaslat, illetve
megoldás-kísérlet nevezhető igazságosnak, amelyet mínden, a
döntés által érintett fél el tudna fogadni - még akkor is, ha meg
fontolás tárgyává tehetné a döntés mellékkövetkezményeit is.'
(Ezt nevezi Habermas az egyetemesítés elvének.) - Nyilvánvaló
tehát, hogy itt a demokratikus döntéshozatal modellje fogalmazó
dik meg, amely remélhetőleg a modem társadalmak életének egy
re több területét egyre erőteljesebben áthatja majd. Még egyszer
hadd hangsúlyozzam azonban, hogy ez a reménytkeltő koncepció
sem képes az élet nagy kérdéseit, az erkölcsi dilemmákat, a szo
ciokulturális nézőpontok előbbrevalóságát firtató kérdést egyszer
és mindenkorra eldönteni. Ezt mindig egy adott kor adott társa
dalmának kultúrája vagy kultúrái végzik el.

De e körülménynek nem kell szkepszishez vagy a NAT-ban ol
vasható szélsőséges relativizmushoz vezetnie. Megítélésem szerint
korunk értékválságára, multikulturális kihívásaira, aléthelyzetek kü
lönbségeiből fakadó összhang vagy egyetértés megteremtésének ne
hézségeire nem a NAT-ban körvonalazott értékrelativizmus és auf
klarista, formalista vitakultúra fejlesztése az előremutató válasz.

Napjaink súlyos érték- és orientációs válsága idején, amikor
rengeteg életforma, ízlés- és szokásvilág tűnik fel korábban jóval
zártabb mindennapi életünk látóhatárán, számomra a világhírre
szert tett magyar szociológus, Mannheim válaszkísérlete kínálja a
legvonzóbb, pedagógiai szempontból is továbbgondolandó altematí
vát. 2 Mint ismeretes, Mannheim Károly fogalmazta meg talán a
legtudatosabban az ismeretek, szokások, orientációs és világszem
léleti minták társadalmi rétegekhez és eltérő kultúrákhoz való kö
töttségének gondolatát. Ez számára azt jelentette, hogy a kü
lönböző történelmi korokban létező társadalmakban a meghatáro
zó rétegek tagjai markánsan eltérő módon látják saját társadal
mukat, a benne elfoglalt helyüket, lehetőségeiket és az alkalmaz
kodás módozatait. De ha a természettudományos ismereteket ki
véve minden ismeret, tudás, tapasztalat társadalmi helyzethez kö-
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Eltérő világképek
szintézise?

Összegzés

tött, akkor - tették fel a kérdést a kortársak - ez nem igazolja-e
a szkeptikus relativizmus nézőpontját? Mannheim határozottan
azt állította, hogy nem. Egyfelől igaz - ismerte el Mannheim -,
hogy a különböző rétegek saját léthelyzetük gyakran torzító priz
máján keresztül látják a világot. (Ennyiben minden réteg világlá
tása ideologikus, azaz érdekszínezett.) Másfelől azonban azt is
látnunk kell, hogy minden réteg sajátos helyzete, a társadalmi
munkamegosztásban betöltött funkciója, azaz egyénien színezett
tapasztalatai alapján a kor társadalmi életének olyan szeleteit látja
meg, olyan rápillantásra nyílik lehetősége, amely vonatkozások a
többi réteg számára rejtve maradnak vagy egészen más fény
törésben jelennek meg. Ezért aztán a különböző rétegek érdekeit
és tapasztalatait összesűrítve megfogalmazó politikai ideológiák
nemcsak érdekvezérelt megtévesztéseket vagy öncsalásokat tartal
maznak, hanem gyakran fontos ismereteket, melyekből a többi ré
teg tanulhat. Ez nem jelenti bármely állítás vagy értékpreferencia
elvtelen elfogadását, de annyiban közelebb visz az egy-egy kor
ban meglévő jelentősebb ideológiai áramlatok megértéséhez és tü
relmesebb megítéléséhez, hogy a tőlem esetleg igen távollévő esz
merendszerekben megpróbálom felfedezni azokat a szemponto
kat, értelmezéseket és információkat, amelyek saját társadalmi
helyzetem miatt előttem eleddig rejtve maradtak.

Mannheim a nagy világképeknek vagy ideológiáknak ezt a
higgadt mérlegelését, a köztük létrehozható szintézis megteremté
sét a tudásszociológia, illetve a modem értelmiség feladatául
szabta. Várakozásaiban nyilvánvalóan csalatkoznia kellett. S ha
egy pillantást vetünk az 1989 óta eltelt időszakra, akkor szornorú
an állapíthatjuk meg, hogy a magyarországi véleményformáló ér
telmiség nem a mannheimi program beteljesedésén munkálkodik.
A két legjelentősebb eszmeáramlat képviselőinek - a liberális és
a konzervatív erőknek - sikerült a lehető legellenségesebb vi
szonyt kialakítaniuk, és ezzel a másiktól való tanulásnak még a
lehetőségét is hosszú időre illuzórikussá tenniük.

Ezen elméleti megfontolások után szeretném röviden összefog
lalni az elmondottakat, és néhány gyakorlati következtetést to
vábbi megfontolás céljára előterjeszteni.

A NAT szövegei túlnyomórészt magányos, kulturális-családi
hagyomány értelmében kötetlen egyéneket tételeznek fel. Kötődé
sek híján a magányos, kapcsolathiányos gyermek az értékek, pa
rancsok, előírások idegen világában él, és megpróbálja személyi
sége integritását a mindennel és mindenkivel szemben kinyilvání
tott kritikus magatartás (azaz az őrületbe vagy a "minden mind
egy" álláspontjára vezető szkepszis) segítségével megóvni. Esik
ugyan néhol szó a különbözö kultúrák, hagyományok megértésé
nek szándékáról, de a tanulónak (és a NAT által képviselt mono
logista kommunikációelméletnek) nyilvánvalóan nincsenek meg
ehhez az eszközei. Egy számunkra idegen vagy tőlünk távoleső
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Következtetések

3Giovanni Sartori és
Jürgen Habermas

értelmében.

magatartás, gyakorlat vagy értékképzet megértéséhez ugyanis 
a legalapvetőbbnek tekinthető filozófiai hermeneutikai kutatások
alapján - két mozzanat szükséges. Egyrészt az, hogy a megér
tendő dolgot képesek legyünk "lefordítani" a magunk számára,
azaz hogy el tudjuk helyezni a mi fogalmi keretünkben. Ezt neve
zi H-G. Gadamer a horizontok összeolvadásának. A másik felté
tel az, hogy világosan értelmezni tudjuk, mit is "akar" a hagyo
mány. Mit állít (igazság-igény), mit ajánl (normatív helyesség
igény) és azt mondja-e, amit gondol (hitelesség-igény). A mai mo
dem eszmeáramlatok mindegyike - állítja Habermas -"levizs
gáztatható" e racionális kritériumok szerint. Mindkét mozzanat
hoz elengedhetetlen tehát, hogy - legalább vázlatosan - le
gyenek saját elképzeléseim a világról, a jóról és a rosszról, arról,
hogy ki vagyok és ki akarok lenni. Ha ez nincs meg - mint a
NAT által kitalált kisdiákok esetében - akkor a mégoly kifino
mult vitakultúra sem gátolhatja meg a nihilista következtetések
levonását.

A fentiekből számomra a következő gyakorlati következtetések
adódnak:

Az oktatási rendszernek támogatnia kell a diákoknak a külön
bözö hagyományokhoz való kötődését. Szükségesnek tartom,
hogy a gyermekek bizonyos dolgokat elég otthonosnak, szilárd
nak, tartósnak és - legalábbis a kamaszkor beköszöntéig - meg
fellebbezhetetlennek tartsanak. Nem szabad a gyermeket kul túrák
fölött állónak tekinteni vagy erre nevelni, mivel ez értéknihiliz
mushoz vezethet.

A másság különböző formái irányában megnyilvánuló tole
rancia mellett fontos még a demokrácia alternatívanélküliségébe ve
tett hit 3 ápolása, tehát a feloldhatatlan érdekkonfliktusoknak a
Habermas által ajánlott "egyetemesítő szabály" szerinti feloldási
módja megismertetése, esetenkénti kipróbálása. Ennek a szabály
nak a tudatos alkalmazása védheti meg a felnövekvő nemzedéke
ket a tömegmanipulációtól, és teheti egyben lehetővé a különböző

kultúrák vagyeszmerendszerek alapüzenetének racionális megíté
lését. Ez a szabály döbbentheti rá a fiatalokat arra is, hogy nin
csenek egyedül, s hogy vágyaikat mások óhajaival - gyakran na
gyon nehéz egyeztetések során - kell összhangba hozniuk. Ek
kor ébredhetnek rá arra, hogy tényleg léteznek - bár csak mini
mális számban - olyan érdekek, melyek "általánosíthatóak",
azaz közösek, és amelyek megsértése súlyos igazságtalanságot je
lent. Röviden: úgy gondolom, hogy a mai bonyolult, multikultu
rálisan színeződő társadalmakban a demokratikus alapszabályok
ba és az emberi jogok sérthetetlenségébe vetett hit volna képes a
társadalom működéséhez és az új nemzedékek erőszakmentes in
tegrálásához elengedhetetlen, közösen vállalható értékkincs fenn
tartására, amely nem zavarná a különböző társadalmi rétegek és
csoportok belső integritását, kulturális újratermelődését.
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Nem elegendő, sőt, önmagában félrevezető a gyermekeket arra
a belátásra nevelni, miszerint "ugyanarról a dologról sokféle el
képzelés létezhet". Az ízlések, életformák, erkölcsi előírások sok
félesége, sokszínűsége természetesen pozitív és megőrzendő do
log, de ez nem jelentheti azt, hogy jogosnak fogadjuk el- mond
juk - a pedofiloknak ma már az Interneten is folytatott, illetve
szervezett emberkereskedelmi akcióit. S nem egyszeruen csak
azért, mert tevékenységük (már ahol) törvénybe ütközik, hanem
mert mindannyiunk általánosítható érdekeit sérti.

A történelem-oktatásban nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az
összehasonlító vallás- és kultúrtörténet oktatására. Ekkor feltárul
hatna a gyermekek számára esetleg idegen vagy ijesztő hagyomá
nyok emberi arculata, valódi értékvilága, emberfelfogása és ese
tenként láthatóvá válhatnának számukra azok a határok, amelye
ken túl már nem kívánnak menni (emberáldozat stb.).

Az iskola adjon teret - az egyéni tanulási-művelődésiesélyek
biztosítása mellett - a kisebb csoportokban végzendő tanulási-ta
pasztalatszerzési gyakorlatoknak is. Fontos lenne a beszéd- és elő

adókészség gyakoroltatása is, hiszen a gyermekeknek el kell sajá
títaniuk szűkebb-tágabbviszonyaik között a demokratikus akarat
képzés és a közös döntéshozatal eljárásait. Az írásbeli tesztek he
lyett is inkább a szóbeli előadásra, felelésre kellene több figyelmet
fordítani.

Fontos lenne, hogy az iskolákban a diákok nap mint nap úgy
érezhessék, hogy az iskolai élet legtöbb területén egyenlő felek
ként, kommunikációs partnerekként pedig egyenlő eséllyel ren
delkező személyekként alakíthatják közösségi életüket. A racioná
lis meggyőzés, ne pedig az egyoldalú parancsolás vagy bünte
tés/jutalmazás legyen a legfőbb nevelési eszköz.

A tanuló ne csak toleráns legyen az övével nem megegyező vé
leményekkel kapcsolatban, hanem próbáljon meg tanulni más
szempontjaiból. Másrészt próbálja meg elgondolni, lehet, hogy
mások az ő nézeteiből akarnak új tapasztalatokat, perspektívákat
meríteni. Legyen képes észlelni, bírálni és visszautasítani emberel-

. lenes, gyűlöletkeltő gondolatokat, javaslatokat.
Végül törekedni kellene arra, hogy az iskolák érvényes, sokré

tű, a helyi társadalomban való eligazodást is lehet8vé tev8 ismereteket is
nyújtsanak a tanulók számára. Szellemileg és lelkileg szükséges a
gyermekek előkészítése a változások rugalmas elviselésére, a po
zitív stratégiák megtalálására.
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