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A fegyelem és a másodlagos erények

Nemrégiben nagy élményben volt részem: viszontláthattam a fantasztikus Picasso
múzeumot Antibes-ben. Az egyik terembe, ahol egy úgyszólván "rekonstruált", elöl
és hátulnézetben egyidejűleg ábrázolt asszony képe látható, hirtelen egy iskolai osz
tály viharzott be - tíz év körüli fiúk és lányok, egy fiatal tanám6 kíséretében. A
tanám6 felszólítására a gyerekek ugyancsak nagy zsivaj közepette letelepedtek - ki
egy székre, ki a padlóra. Aztán elkezd6dött a kép tüzetes, mintegy húsz percig tartó
vizsgálata. A tanám6 okos kérdéseket tett fel, lépésről lépésre terelte a gyerekek fi
gyeImét a festmény befogadásának lényeges szempontjaira. Érzékelhet6vé tette az
atmoszférát, a derűs, oldott hangulatot, feltárta á fest6 formai eszközeinek titkát. Bá
mulatosak voltak a gyerekek saját megfigyelései. Egyre nagyobb élvezettel vettek
részt a kép közös felfedezésében. Aztán a tanám6 egy más síkra váltott, ügyesen
kihasználva az analógia eszközét, hogy újra felkeltse az érdek16dést és differenciálja
a megfigyelést. A gyerekek szemmelláthatóan boldogok voltak, és nyilvánvaló, hogy
az élet egy új örömforrása nyílt meg számukra - amennyiben ugyanis a művészet

ilyen forrás. De épp ilyen nyilvánvaló, hogy mit61 függött ennek az órának a sikere:
az osztály fegyelmét61. Senki sem rohangált, senki sem csatangolt el. Csaknem öt
percbe telt, mire a kép valóban le tudta kötni a gyerekek figyeImét. Ezekben az els6
percekben a kötelmer a betanult engedelmesség jelentette. A beszélgetés el6feltétele
volt, hogy nem vágnak egymás szavába. Aki mondani akart valamit, jelentkezett.
Csak így vált lehetövé, hogy mindenki hallja, amit a másik mond, így sikerült korlá
tozni a hangosabbak és rátermetebbek jogait, s mindenkinek esélyt biztosítani arra,
hogy szóhoz jusson - ez egyfajta fegyelem. Azonkívül csak így szakadhatott meg
id6nként a beszéd, s állt be a csönd, amely egyáltalán biztosítani tudja a nyugodt
szemlél6dést.

Mindez magától értet6d6en hangzik, voltaképpen triviális. Olyasmi, amit mind
annyian tudunk, s amivel az emberek mindig is tisztában voltak. Az emberi cselekvé
sek valamely közös cél érdekében történ6 összehangolása feltételezi valamennyi
egyén készségét és képességet arra, hogy pillanatnyi, spontán indítékait kontrollálja,
háttérbe szorítsa és alárendelje a közös célnak. De minden individuális cél követésé
hez is ugyanerre a képességre van szükség: a részleges ösztönzések, pillanatnyi im
pulzusok, hangulati ingadozások olymértékű kézbentartásának képességére, mely le
het6vé tesz egyfajta folyamatos cselekvést. Ez feltételezi, hogy az ember bizonyos
fokig önmagára hagyatkozzon. Ezt nevezzük önfegyelemnek, ami nélkül félresikerül
az élet.

Amennyiben ilyen magától értet6d6 dolgok kérdésessé válnak, akkor ez arra indít,
hogya kérdés alapjait átgondoljuk. A "fegyelem" témáját manapság a "változó érté
kek" címszó alatt szokás tárgyalni. Maga a címszó egy hosszú történet eredménye,
mely azzal veszi kezdetét, hogya jó fogalmának helyébe a gazdaság terü1etér61 szár
mazó érték fogalma kerül (Kant még tudott err61, amikor azt mondta: az embemek
nem értéke, hanem méltósága van). Az okokat itt nem áll módomban sorra venni. Az
említett behelyettesítés eredménye és a történet következ6 fejezete az lesz, hogy az
értékeket az értékelés függvényeiként fogják fel. Az értékelés azonban köztudomású
an ki van téve a történelmi változásnak. Ha az értékek az értékelés függvényei, akkor
szintúgy alá vannak vetve a változásnak. Valójában a mi kultúrkörünkben a legtöbb
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értelmiségi, de különösen a félműveltek - legalábbis szöban - ezt a véleményt vall
ják. Legalábbis szöban, mondom, mivel szerencsére még sincsenek olyan szilárdan
meggyőződveaz állítás igazáról. Valójában a legtöbben még mindig úgy gondoljuk,
hogy bizonyos értékítéletek helyesebbek másoknál, hogy emberek faji alapon történő

legyilkolása, rabszolgaságba hurcolása, a kínzás, vagy a hélóták leigázott népének a
spártai aranyifjúság vadászataira való felhasználása nem igazolható azzal, hogy meg
felel az adott kor vagy társadalom értékelésének. Ellenkez6leg: maga az értékelés
téves. Aki ellenzi a kínzást, nem csupán úgy véli, hogy ó maga nem venne részt
benne, hanem azt is gondolja, hogy a másiknak sem kellene ezt tennie, s neki is jobb
lenne, ha nem ezt tenné.

Hasonlóképp áll a dolog a fegyelemmel. Az a tény, hogy a mi kultúránk nem
becsüli nagyra, nem jelenti azt, hogy értékét vesztette volna, azaz hogy bárki is jól
elboldogulhatna nélküle az életben. Valójában minden értelmes ember legföljebb az
ellenségét szeretné fegyelmezetlennek tudni. Akkor hát miért keveredett olyan rossz
hírbe a fegyelem, és mitöl vált a "fegyelmezés" szó egyenesen pejoratívvá?

Ugy tűnik nekem, hogy ezt a kérdést az úgynevezett másodlagos erények problé
májával összefüggésben kell vizsgálni. Egyebek közt ide tartozik a szorgalom, a rend
szeretet, az engedelmesség, a bátorság és a hűség. Évekkel ezelőtt Oscar Lafontaine
egy Helmut Schmidt kancellárral folytatott vitája során mutatott rá arra, hogy ezek az
erények a koncentrációs táborban is hasznavehetőek. Ezen azt értette, hogy olyan
tulajdonságokról van szö, melyeket - a bátorság kivételével - a lágerek öreí, s6t
részben lakói sem nélkülözhettek. Ehhez a megállapításhoz csatlakozva aztán az em
berek durva leegyszeTÚsítésselláger-erényekról kezdtek beszélni. Arn az érv termé
szetesen nagyon gyenge. A bűnöZÓnek testi egészségre is szüksége van. Akkor ez
bűnöz6-sajátosság lenne? Vagy talán inkább csak annyit jelent, hogy nélküle bizonyos
dolgok - akár jók, akár rosszak - nem hajthatök végre, ami fizikai erőkifejtést igé
nyel.

Másodlagos erényeknek az olyan szerzett tulajdonságokat nevezzük, melyek önma
gukban véve értékközömbösek funkciójukkal szemben, amelyek tehát tényleges érté
küket azon cél által nyerik el, melynek szolgálatában állnak. Ezt a megkülönböztetést
elsőkéntPlatán vezette be, mégpedig azzal a kérdéssel összefüggésben, hogy vajon az
erény - tehát az a valami, ami az embert jóvá teszi - egyetlen dolog, avagy létezik
az erények sokasága. A platóni válasz megértése, szorosan véve, elófeltételezi az
egész platóni filozófiát. Itt csak egy rövid és felszínes összefoglalásra szorítkozhatom.
E bölcselet magva az a híres-hírhedt tanítás, mely szerint az erény tudás. Platónnál
azonban a tudás nem valamely pusztán kognitív, intellektuális állapotot jelöl. A tudás
közvetlen egységre jutás a megismert dolgokkal, mely dolog kizár minden kétséget.
Descartes számára az a bizonyosság, hogy létezem, olyan végső bizonyosság, melyet
semmi módon nem tehetek újra kétség tárgyává. Platón számára ez a végs6 bizonyos
ság, mely tovább már nem igazolható, s nem is szorul megokolásra, a jó belátása.
Ennek kapcsán mindig szem előtt kell tartanunk, hogya görögök a jón els6sorban és
mindenekelőtt a hasznosat értették, tehát azt, ami a cselekvőnek végs6 soron javára
válik. Aki - véli Platón - a jó szö jelentéséről valódi tudással rendelkezik, tehát egy
olyan evídencíaval, mely hasonló, sót még alapvetőbb,mint az az evidencia, amely az
én szö kimondásával jár, annak nincs szüksége további erényekre. Az ilyen ember
cselekedete ennek az evidenciának csalhatatlan kifejeződése. Az igaz belátása annak
helyeslését, a jó valódi belátása annak kívánását jelenti. Valójában azonban a legtöb
bünk nincs a birtokában egy ilyen majdhogynem misztikus evidencianak.

Amivel rendelkezünk, az egy többé-kevésbé jól megalapozott vélemény a jóról. A
vélemény azonban nem jelent olyan meggyőző erőt a számunkra, mint a tudás. Ha az
embert bekeríti a félelem, vagy ha enged a gyönyör, illetve a haszon csábításának,
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képes föláldozni a helyes véleményt a helytelen javára. Ahhoz, hogy ezt ne tegye meg,
a helyes vélemény mellett még valamely speciális erényre is szüksége van, mégpedig
arra, hogy a félelemmel és a csábítással szemben ragaszkodjék a saját meggyőződésé
hez. A tudás melletti kitartáshoz nem kellenek különleges tulajdonságok: a tudás
önmagában megáll. így Platón szerint a bátorság a helyes véleményhez. helyes meg
győződéshez való ragaszkodás a tekintetben, hogy mitől kell és mitől nem kell fél
nünk. Ez megfelel a kés6bbi jézusi mondásnak: "Ne féljetek azoktól, akik a testet
megölik, a lelket azonban nem tudják megölni". Az önuralom, a higgadtság Platón
számára az arra vonatkozó helyes meggyőződés melletti kitartás, hogy mi az, ami
ténylegesen hasznos a számunkra, s mi az, ami csak annak látszik. A fentiek nyomán
kirajzolódó tulajdonságok mármost téves meggyőz6désekkel összefüggésben is meg
nyilvánulnak. A veszélyek megvetése egy ügy szolgálatában, melynek az ember elkö
telezte magát, adott esetben egy rossz dolgot segít elő. Erre vonatkozóan Platón kife
jezetten nem erényr61 beszél. Amennyiben a merészség a kívánatosról való illuzórikus
elképzelés szolgálatában áll, úgy nem alkalmazható rá a bátorság szó. A másodlagos
erények tehát csak akkor erények, ha a helyes és jó dolgok körére vonatkoznak.

A platóni kérdésfelvetés két eltérő irártyzatot indított útnak. A sztoikusok az erény
egységének eszméjét a végletekig túlhajtották. Erényes és jó csak a bölcs lehet, s ennek
egyetlen erénye a bölcsesség.

Arisztotelész ezzel szemben elvileg kétségbe vonja azt a gondolatot, mely szerint
az erény valamely tudás lenne. Az erény az a sajátosság, mely a különbözö cselekvési
szituációkban a helyeset igyekszik eltaláini. Valójában itt különféle tulajdonságokról
van szö, melyeket az adott területnek megfelelően kell begyakorolni. Egy igazságos
ember még nem lesz automatikusan bátor, a bátor még nem automatikusan jó barát.
Az ember akkor jó, ha az élet minden lehetséges területén kifejlesztette azt a képessé
get, hogy eltalálja a helyeset. Ily módon Arisztotelész átértékeli a másodlagos erénye
ket. Bizonyos szempontból minden erény másodlagos. Nincs egy központi erény,
amelyhez viszonyítva az összes többi csak eszközszeTÚ lenne. Mindegyik tartalmaz
egy egyedi, sajátos vonatkozást a mindenkori helyesre. Ennélfogva valaki bizonyos
tekintetben rászolgálhat az elismerésre, más tekintetben viszont nem, s természetesen
csak akkor csodálatra méltó, ha minden tekintetben a helyeset találja el.

Az európai etika történetében az erény egységének, illetve sokaságának problémá
ja, s ezzel a másodlagos erények kérdése továbbra is központi téma marad. A keresz
ténység platonikus annyiban, amennyiben egy központi erényt ismer, melynek híján
minden más erény értékét veszti, s ez a szeretet. Ahogyan Pál írja: "Szétoszthatom
mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet
nincs bennem, mit sem használ nekem". (IKor 13) Agoston a pogányok erényeit,
azokéit tehát, akik az igazi Isten- és felebaráti szeretetet nem ismerik, "tündöklő vét
keknek" nevezi, míg másutt ezt írja: "Dilige et quod vis fac", I'Szeress és tedd, amit
akarsz". E kvázi-platonikus szemlélet mellett már magánál Agostonnál, majd még
inkább a középkorban, például Aquinói Tamásnál megjelenik egyfajta törekvés a
kompromisszumra: az egyes erényeknek önmagukban véve is van értékük, habár a
szeretet nélkül ezek csak evilági értékek, nem elegendőkarra, hogy az embert igazol
ják Istennel szemben. Másfelől viszont az olyan tulajdonságok, mint a bátorság, a
bókezűség, az igazságosság és az önuralom a szeretet erényére diszponálnak, mely 
különbözvén amazoktól - nem gyakorlás útján sajátítható el, hanem föntről kapott
adomány.

A másodlagos erények, így a bátorság és a hűség iránt megnyilvánuló tisztelet,
ismert tanúbizonyságai közt az egyik legimpozánsabb az az emlékmű, melyet a lu
zemi polgárok emeltek azoknak a XVI. Lajos szolgálatában álló svájci katonáknak,
akik a Tuileriák védelme során estek el. A haldokló kőoroszlánok alatt ez a felirat
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olvasható: "pro fide ac virtute". Ebben nem a francia forradalommal szembeni állás
foglalás jut kifejezésre. Egész egyszeruen elvonatkoztat attól a kérdéstél. hogya svájci
katonák kihez voltak hűek. A hűséget és a bátorságot itt önmagáért tisztelik.

De vajon meddig szabad elmenni az effajta elvonatkoztatásokkal? A gázkamrákba
küldendö emberek szállítását intéző vasutas makulátlan kötelességtudata még elisme
rést érdemel? Eichmann rendérzéke és fegyelme számot tarthat még a megbecsülé
sünkre? A kérdésfeltevés azt sugallja, hogy nem. De vajon az egészség értéketelenné
válik attól, hogyabűnözőnek inkább valami betegséget kívánunk, ami megakadá
lyozza őt a bűntette végrehajtásában? Az a tapasztalat, hogya fent említett tulajdon
ságok valami rosszra is felhasználhatók, ismét egy platonikus fordulatot eredménye
zett, mégpedig azt a gondolatot, hogyamásodlagos erényeknek egy elsődleges, alap
vet6 erkölcsi motiváció úgyszólván közvetlen aktualizálódásaként kell előállniuk., és
önállóvá válásuk, elvonatkoztatásuk egy els6dleges erkölcsi kontextustól már az els6
lépést jelenti a rossz felhasználás irányába. Ez különösen érvényes a fegyelemre. A
fegyelem represszió. A represszió egyfelől azt jelenti, hogya spontán impulzusokat
háttérbe szorítjuk egyetlen, domináns cél érdekében, tehát egy cselekvést egy sajátos
impulzusnak megfelel6en szervezünk, Valójában azonban ez egyáltalán nem rep
resszió, hanem a szabad önkiteljesedés, a sikeres önmegvalósítás feltétele. Másfelől a
represszió jelentheti a spontaneitás idegen akaratnak engedelmeskedőmegfékezését,
azaz heteronómiát. Csak ebben az esetben - folytatódik az érvelés -lehet egyáltalán
fegyelemr61 beszélni. A fegyelmezettség így azonos értelmű a küls6 meghatározott
sággal, az alávetettséggel, az individuum feladásával - következésként nem pozitív
érték. Amennyiben az egyén részt vesz valamely közös cselekvésben, ez a beilleszke
dés úgyszintén vagy saját belátásának következménye, tehát szabad, s így nem igé
nyel külön erényt, nevezetesen fegyelmet, vagy pusztán tekintélyi alapon történik.
Ekkor a motiváció vagy valamilyen küls6 szankció függvénye, vagy a küls6 autori
tással való szokásos belső azonosulás értelmében vett tényleges fegyelem, ami éppen
ezért inkább elvetendő.

Ez az érvelés, melyben úgyszólván ideál tipikusan jelenik meg a fegyelemmel szem
beni ellenszenv, keveri az igazat a hamissal, s én úgy vélem, hogy fontos lenne ezt a
kompozítumot újra elemeire bontani. Itt félreteszem azt a kérdést, hogy vajon helyes-e
azonosítani a jót az autonómiával, a rosszat pedig a heteronómiával. Ha az autonómia
meghatározásába nem illesztjük be már eleve a jót, mint ezt Kant tette, hanem a
hétköznapi szóhasználatot vesszük alapul, úgy számomra nyilvánvaló, hogy saját
elhatározásból némelyikünk gyakran, és mindannyiunk némelykor rosszat tesz, az
idegen akarat érvényesülése viszont megakadályoz abban, hogy további rossz dolgo
kat vigyünk véghez. Akadnak például olyanok, akik maguk határozzák el magukat
arra, hogy másokat korlátozzanak autonómiájukban, és csak küls6 kényszerrel, neve
zetesen büntetéssel való fenyegetéssel lehet megakadályozni őket abban, hogy ezt
tegyék. Mindenesetre óvatosan csak azt mondom: a külsö kényszer képes meggátolni
őket a rosszban. Ténylegesen jól cselekedni nem lehet külsö kényszerre, mert ez mín
denkinek csak saját akaratán múlhat. Ennélfogva az autonómia nem azonos a jóval,
viszont szükségszerü feltétele, szerves összetevője a jó cselekvésnek. Szeretném rög
tön hozzáfűzni, hogya tekintéllyel szembeni engedelmesség is lehet autonóm, neve
zetesen akkor, ha e tekintély indokolt és szabad elismerésén, s nem az én gyengeségén
vagy a beidegződött tekintélyfüggőségen alapul. És megfordítva: az engedetlenség is
lehet heteronóm, mégpedig akkor, ha csoportnyomás határozza meg.

Ezt tehát félretéve, térjünk vissza az iménti érv súlyára vonatkozó kérdésre. Helyes
az a kritika, mely a fegyelemnek és a fegyelem begyakorIásának egy absztrakt; min
den tartalomtól és els6dleges motivációtól elszakított értékelésére vonatkozik. Es he
lyes az a gyanakvás is, hogy egy ilyen látszólag önmagáért való fegyelem valójában
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olyan érdekek szolgálatában áll, melyek joggal retteghetnek attól, hogy fény derül
rájuk. A fentiekre nézve az alábbi három tény ad alapot: 1. A fegyelem begyakorlása
soha nem lehet tartalom- és motivációmentes. A fegyelem mindig valaminek a szol
gálatában áll. 2. A cselekvés minden igazi bels6 motívuma fegyelmez6en hat, azaz a
pillanatnyi, részleges indítékok egyetlen célnak történő alárendelését eszközli ki. A
meghatározott bels6 motivációs kontextusban elsajátított fegyelem ettől való elválasz
tása és áttétele egy más összefüggésbe feltételezi a kontextusok egybecsengését. A
fegyelemnek az a motivációs struktúra adja meg a jellegét, melyben elsajátítottuk, és
melyb61 épp ezért nem lehet gyökerestől kiszakítani.

A gondolkodás iskolázásával sem áll másként a dolog, mint az akaratéval. A 19.
század pedagógiája fejlesztette ki az úgynevezett "formális képzés" fogalmát. Emö
gött az a gondolat áll, hogy bizonyos tárgyakon, így például a matematikán vagy a
latinon keresztül megtanulható a gondolkodás, s az e tárgyak révén elsajátított képes
ség átvihető más, tetszés szerinti tárgyakra. F6ként Thomdike tanulás-pszichológiai
kutatásai óta tudjuk, hogy ez nem így van. Minden képzés valamilyen tartalomra
vonatkozik, és ilyen is marad. A matematikán keresztül a matematikai gondolkodást,
a latinon keresztül a nyelvi gondolkodást tanuljuk meg. A gondolkodási készség
ugyan bizonyos értelemben fejleszthető, ez azonban mindig területspecifikus. Az el
sajátított képességek áttétele csak addig lehetséges, amíg a kontextusok tartalmaznak
bizonyos azonos elemeket.

Érdekes, hogya "disciplina" szó eredetileg, s csaknem egy évezreden át azt jelölte,
amit ma a tudományok terén diszcíplínának hívunk, azaz a tudás, illetve az ismeretek
egy tartalmilag és módszertanilag lehatárolt körét, valamint e tudás és ezen ismeretek
elsajátításának folyamatát. Cicerótól kezdve az egész középkoron keresztül az "ars"
szal azonos jelentésű. Artes liberales és disciplinae liberales egyaránt szabad művé

szetek. Ezenkívül disciplína az "iskola" - egy meghatározott oktatási hagyomány
értelmében. Ambrosius a keresztény tant és erkölcsöt apostolica discíplának nevezi.
A "disciplinare" ige a legrégebbi latin bibliafordításban a Máté 28,19-ben tűnik fel:
Jézus szavainak, "tanítsatok meg minden népet" fordítása: "disciplinate omnes gen
tes". Csak az újkor elején tev6dik át fokozatosan a jelentés egy diszciplína objektív
tartalmáról a fegyelmezés (nevelés, szoktatás) szubjektív oldalára. Ebben az értelem
ben szerepel a Codex juris Bavariae criminalis-ban: "A gyermekek esetében inkább a
jófajta fegyelmezést (Diszcíplin), a jó útra vezetést kell indítványozni, semmint a testi
fenyítést". Luther beszél az Istent61 rendelt "kül56 fegyelemr61", mely arra irányul,
hogy "az ember szüleivel szemben engedelmes, följebbvalóival szemben alázatos le
gyen". S amikor Schiller azt mondja, hogya "buja képzelet alárendelödik az ízlés
fegyelmének" akkor itt is a vadhajtásoknak a megnemesítés érdekében történő visz
szanyesése (repressíon) a lényegi mozzanat. Az ízlésen keresztüli fegyelmezés, neve
lés megfelel annak, amit Herbart a "módszeres gondolkodástól" vár. Ebben a fegyel
mezés csaknem szinonim az ófelnémet "Zucht" (szoktatás, művelés) szóval, mely
benne rejlik az "Erziehung" (nevelés) szóban is, s egy olyan kiművelést jelöl, mely
hozzátartozik az emberi mivolthoz, minthogy a magára hagyott, vadon növekedő

ernber sem a nyelvet, sem a két lábon járást nem tanulja meg.
Am ez a képzés (a kiművélés folyamatára használt másik szó) mindig a valóság

meghatározott területére, illetve meghatározott cselekvés- és viselkedésmódokra vo
natkozik. Például már maga a "bátor" kifejezés is olyannyira eltér6 viselkedéseket
takar, melyeket lehetetlen azonos módon begyakorolni. Egy középkori lovagnak azzal
a bámulatos készséggel kellett rendelkeznie, hogya harcokban folyamatosan kockára
tegye az életét. Ennek jutalma a nyilvános elismerés volt, mindenekelőtt a hozzá
hasonlók részéról. Acivilkurázsi - példának okáért az, hogy egy értelmiségi kész
egy totalitárius államban nyíltan kritizálni, avagy egy demokratikus államban nyíl tan
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dicsérni a kormányt - föltehet6en jól megfér a sportgyakorlatok terén tanúsított fél
énkséggel. Mást jelent ugyanis az, hogy valaki fél a tekintélye elvesztésétól, s mást az,
hogy fél a fizikai sérüléstél. Az antik világban nemes embernek számított, aki inkább
rettegett attól, hogya tekintélye csorbát szenved, semmint attól, hogy testi sérülés éri.
Ezt először a kereszténység tette viszonylagossá. Amikor XIV. Lajos Franciaországá
ban jámbor arisztokraták olyan szövetségbe tömörültek, melynek tagjai kötelezték
magukat, hogy nem párbajoznak, akkor ehhez civilkurázsira volt szükség, mivel ma
gukra kellett vállaniuk a gyávaság ódiumát.

A fegyelem mármost olyan erénynek tűnik, mely jóllehet mindig csak másodlagos,
mégis mindig nélkülözhetetlen ott, ahol az emberek eljutottak a humanitás bizonyos
fokára. Valamint úgy látszik, hogy ugyanazon fegyelem a cselekvés legkülönfélébb
területein is sikeresen alkalmazható - ellentétben az egyéb szerzett készségekkel. Aki
megtanult fegyelmezetten dolgozni, aki egy maga elé tűzött célt úgy képes követni,
hogy nem hagyja magát kizökkenteni holmi változó kedélyállapotoktól, nemegyszer
ebbe, majd abba, majd egy harmadik dologba fog, mígnem elröppen a rendelkezésére
álló idö, nos annak - úgy tűnik - a különbözö cselekvési helyzetekben hasznára
válik ez a képesség. Hogy kölcsönös összefüggés áll-e fenn a magunk által meghatá
rozott munka és életvitel során érvényesülö fegyelem, illetve a másokkal való együtt
működésben tanúsított megbízhatóság között, arra csak a tapasztalat adhat választ.
Föltehet6en ez annak függvénye, hogy az érintett személy számára az együttműködés

saját célkitűzésének részét jelenti, vagy egy többé-kevésbé terhes dolgot. Az utóbbi
esetben megtörténhet, hogy fegyelmezetlennek mutatkozik, csupán azért, mert a ma
ga feje után megy.

A fegyelemnek az a fogalma, mely egy absztrakt magatartásbeli sajátosságot jelöl
- ha jól ítélem meg - a 18. századtól válik önállóvá. Ekkor különül el egymástól a
disciplina szó kétféle jelentése - mint tudományos, művészeti és sportbeli szakterü
let, és mint általános viselkedésjegy. Ennek a jelenségnek pedig két eltérő oka van:
egyfelől a fegyelem a hadászatban egy mindeddig ismeretlen, önálló jelen
téstartalomra tesz szert, éspedig mint drill. A hadviselés modem formája megkövetel
te, hogy az egyes katona megbízható eleme legyen egy olyan precíziós gépezetnek,
mely a parancsnok gombnyomására mindig pontosan reagál és működik, A hírhedt
kaszárnya-drill ennek az absztrakt működésnek a begyakorlására szolgált. E begya
korlás során a személyes motiváció semmiképpen sem lehetett valami objektív, hasz
nos cél, például a katonai gy6zelem, ezen ugyanis csak a parancsnoknak kellett tépe
lődnie. Ezenkívül a drill idején többnyire egyáltalán nem dúlt háború, és híre-hamva
sem volt az ellenségnek. így egy merőben külsö motiváció lépett müködésbe: a juta
lom reménye, és mindenekel6tt a büntetéstól való félelem, ahol a jutalom és a büntetés
nem a megnyert vagy elvesztett háború, hanem az Őrmester megfelelő intézkedése.

Ugyanabban az időben, amikor ez az elvont, heteronóm fegyelem eléri a legmaga
sabb szintet, kiérlelődik a radikális önrendelkezést szolgáló formális akaratnevelés
éppennyire absztrakt gondolata, mely szerint tehát a fegyelem a személyiség autonó
miájának feltétele. A fegyelem e két formája közt aligha jöhet létre áttétel, tekintve,
hogy az elsajátításuk motivációja ellentétes.

Ugy tűnik, ha az akaratot megtörik azért, hogy beolvadjon egy kollektív akaratba,
illetve ha az autonómia győzelemre jut az önuralmon keresztül, akkor e két esetben
csak killszínre hasonló eredmény születik. És a tapasztalat valóban arra tanít, hogya
pusztán külsö vezérlés útján elsajátított fegyelem csődöt mond, amint az ember vissza
nyeri önállóságát. Ez a fajta fegyelem nem teszi lehetövé számára, hogy a szó igazi értel
mében irányítsa az életét, vagy ahogy mondani szokás: kézbe vegye a maga sorsát.

Ám az autonómia és a heteronómia radikális szembeállítása, s a fegyelem fogalmá
nak ebb61 eredő kettós jelentése egy tévedésen alapul. Ez esetben is érvényes a tétel:
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az ellentétek vonzzák egymást. Az újkor háborús gépezete az akarat olyan diadala
volt, mely túltett minden teremtményi alázaton. Másfel61 a mélylélektan rámutatott,
hogya személyiség autonómiája nem egészen olyan, mint amilyennek tűnik. A pszi
chológia felfedezte a felettes En-t, az úgynevezett önuralom belsövé tett heteronóm
elemét, s arra a belátásra vezetett, hogya küls6 szabadságot (individuációt, ahogy
Jung mondja) a személyiség különbözö rétegeinek integrációs folyamatában nyerjük
el, egy olyan folyamat során, melyben az önuralom dualisztikus fogalma ugyan to
vábbra is egy nélkülözhetetlen eszközt fejez ki, de nem a célt jelöli. Mindaddig, amíg
még uralkodnunk kell magunkon, nem értük el az önmagunkká válás célját. Mivel
természetesen ezt a célt soha nem lehet teljesen elérni, mindig is uralkodnunk kell
magunkon. Amennyiben azonban még uralkodnunk kell magunkon, valójában még
nem vagyunk mindenest61 azonosak önmagunkkal.

Az önmagunkkal való egységre jutás azonban, mint erre Hegel rámutatott, tárgyak,
tartalmak közvetítésével történik. Az ember nem képes közvetlenül hatást gyakorolni
önmagára, és éppilyen képtelenség a közvetlen nevelés. A nevelés is tartalmakon,
"diszciplínákon" keresztül megy végbe. És ez tűnik számomra a legfontosabbnak.
Mert az autonómia és a heteronómia közt csak akkor támad ellentét, ha eltűnnek a
bennünket egymással összekötő tartalmak. Ha valaki a tanárától matematikát vagy
fizikát tanul, és utóbb ugyanazokat a formulákat használja, amiket a tanár, nem fogja
úgy érezni, hogy ezzel külsö kényszer áldozata lett. Egy közös belátással nem szegez
het6 szembe az autonómia-heteronómia kérdése. Maga ez a belátás az, ami fegyel
mezi a gondolkodásunkat. Képtelenség lenne a nyelvet egyfajta külsö kényszernek
tekinteni, hiszen a nyelv tárja fel számunkra a világot.

A fegyelem akkor válik problémává, ha már nincs egyetértés arról, ami követel
ményt támaszt velünk szemben, ha nem kíséri közös jóváhagyás azt, amin keresztül
az önazonosságunkat elnyerjük. Ahol az elsődleges erények vitatottak, ahol a relati
vizmus már a jó és a rossz fogalmát is eléri, ott a másodlagos erények vagy talmi
önértékekké magasztosulnak, vagy az értéküket általában kétségbe vonják. A hűség

önmagáért való érték lesz, mivel az ember már nem tudja, hogy mihez kell, és mihez
nem kell hűnek lennie. Az 6szinteség abszolút értékké válik, ha az ember már nem
hiszi, hogy van igazság. Az önmagunkkal való azonosság, az önmagunkhoz való
hűség, a megvesztegethetetlenség, a következetesség feltétlen erkölcsi minimumként
jelenik meg, ha már elfelejtettük, hogy egy zsarnok ideológus lenne bár inkább követ
kezetlen, magához hűtlen és korrupt. Ám ezek a másodlagos erények nyomban
visszanyerik valódi értéküket, ha egy erkölcsi kontextusban állnak. Az absztrakt fe
gyelem megdicsőülése etikai és esztétikai nihilizmust fejez ki, s egyúttal gyanúba
kever mindenfajta fegyelmet.

Az eddigi megfontolásokból mindenekel6tt a pedagógiát érinté következtetések
vonhatók le. A nevelés a szó pozitív értelmében vett fegyelmezés: olyan bevezetés a
"diszciplínákba", amely megalapozza a készségeket, az ismereteket, az érdekl6dést, s
ezeken keresztül elősegíti az egyéniség kiformálódását. Ez a fajta "fegyelmezés" a
nyelv elsajátításában érvényesül a legmélyrehatóbban: a grammatikai mélystruktúra,
illetve a szavak által biztosított megkülönböztetések birtokában nyílik lehetősége az
embemek a gondolkodásra, mely ugyanakkor egyelőreadott formán keresztül struk
turálódik. A nyelvhez hasonlóan minden diszciplínát egy jutalmazási rendszer köz
vetít - a pozitív és negatív megerősítések rendszere, ahogyan a pszichológusok
mondják. De vajon miben is áll a jutalom? A Skinner-iskola tanuláslélektani munkáit
olvasva az a benyomásunk támad, hogy az ember a patkányok nemzetségéhez tartozó
lény. A patkányokat étellel jutalmazzák, ha megnyomnak egy bizonyos gombot. A
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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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