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A felvilágosodás gyökerei






A középkori városok mindennapi gyakorlatából
kinövő ipari- és kereskedelmi tevékenység a városi
polgárság anyagi gyarapodását idézte elő.
Az a polgárság, amely a reneszánszban még csak
„magára eszmélt”, a XVII-XVIII. század
forradalmaiban már a politikai hatalmat kívánta
megszerezni.
A polgárság gondolkodásmódjában sajátosan új
értékrendi vonások jelentek meg:







az evilági boldogulás igénye,
a szorgalmas munkavégzés,
az anyagi javak megbecsülése,
mértéktartás, becsületesség, kiszámíthatóság.

A kapitalizmus kialakulásához vezető polgári
erények vallási hátterét a protestáns életideál,
illetve az angol puritanizmus alkotta.
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A felvilágosodás filozófiája 1.


A „felvilágosodás” a polgári társadalom
megteremtését előkészítő szellemi irányzat és
társadalmi mozgalom, amely







az emberi ész teljes függetlenségét,
a tudomány értelemre alapozottságát
és a politikai egyenlőségen alapuló társadalmi
berendezkedést akarta megvalósítani.

Az „újkor emberének” születését tehát
nemcsak a protestáns háttér, hanem a
filozófiai gondolkodásban lezajlott
változások is elősegítették. Így




Francis Bacon empirizmusa,
René Descartes racionalizmusa és
Blaise Pascal szubjektivizmusa szükségszerűen
vezettek az új gondolkodás, a felvilágosodás
eszméi felé.
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A felvilágosodás filozófiája 2.




A felvilágosodás forrása az újkori ember
függetlenedési, individualisztikus törekvése,
amely konfliktusba kerül az egyház és kultúra
összhangjára épülő középkori
univerzalizmussal.
Az európai gondolkodást elbizonytalanító
történelmi események vagy tényezők (Bolberitz):







a reneszánsz individualizmusa,
Amerika felfedezése,
a kopernikuszi fordulat,
a protestantizmus,
a Galilei-féle új természettudományos módszer,
az első „törvényes” angliai királygyilkosság.

(I. Károly angol király, † 1649)
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A felvilágosodás filozófiája 3.


Milyen bizonyosság marad ezután?






a ráció tudati bizonyossága és
az empirizmus tárgyi bizonyossága,
amely majd „a materializmus és a pozitivizmus
fizikai tapasztalást abszolutizáló, egydimenziós
látszatbizonyosságához vezet” (Bolberitz: Hit és ész).

A gondolkodásbeli változásokat jól szemléltetik a
felvilágosodás isteneszméi:





a deizmus Istent és a világot élesen
körülválasztja (Locke, Newton, Voltaire,
Rousseau),
a panteizmus Istent és a világot egyértelműen
azonosítja (Spinoza, Hegel).
Az Isten fogalmának ilyen kiüresítése
törvényszerűen ateizmushoz vezet (Nietzsche,
Marx, Engels, Lenin).
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Angol felvilágosodás: John Locke
(1632-1704) gentleman-nevelése 1




Locke puritán-protestáns neveltetésű, de liberális
gondolkodású angol filozófus, orvos, közgazdász
és pedagógus.
Nevéhez fűződik a tipikusan angolszász
pedagógia megteremtése és a „tabula rasa” elv
megfogalmazása.
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John Locke gentleman-nevelése 2




Fő pedagógiai műve a „Gondolatok a nevelésről”
(1693).
Locke nevelési eszménye az angol polgári
középosztályt reprezentáló „gentleman”, aki:




erős és egészséges testű,
erényes és vallásos lelkületű, valamint
hasznos- és praktikus ismeretekkel rendelkező
úriember.
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John Locke nevelési elvei 1


Testi nevelés:




egészséges táplálkozás, mindennapos tisztálkodás,
fokozatos edzés, spártai életmód.

Erkölcsi és vallási nevelés:


magánnevelés útján az akaraterő és az
önuralom fejlesztése, a Biblia gondos
tanulmányozása, nevelői példaadás, szigorúság,
de verés csak végső esetben.
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John Locke nevelési elvei 2


Értelmi nevelés:




az ész és a tapasztalás folyamán érzékelés és belső
reflexió útján szerzi ismereteit, tehát fontos a
kritikus ész formális kiművelése,
a praktikus ismereteket pedig a hasznossági
szempontok alapján kell kiválasztani (utilitarizmus).
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Francia felvilágosodás: Rousseau
(1712-1778) természetelvű pedagógiája




Jean Jacques Rousseau liberális francia
filozófus és jelentős pedagógiai gondolkodó,
akinek nevelési koncepciója a későbbi
reformpedagógiai irányzatok kiindulópontja
lett. Fő pedagógiai műve az „Emil, avagy a
nevelésről” (1762).
Rousseau filozófiai ihletésű pedagógiai
antropológiája (az Emil… nyomán):






bár a gyermek ösztönök, hajlamok és
adottságok sokaságával jön a világra,
de mint természeti lény eredendően jó és
bűntelen,
azonban a társadalmi együttélés sajnálatos
módon megrontja.
E bajon egyedül a nevelés szemléletének
gyökeres átalakításával lehet segíteni.
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Rousseau életrajza 1




Rousseau egy genfi órásmester fiaként született
1712-ben. Korán árvaságra jutott, majd inas lett
egy brutális mesternél.
1728-ban Torinóba szökött, ahol katolizált. A
lelencházból Charmettes-be, egy bizonyos
Warrensné otthonába menekült, filozófiai
műveltségét is a „Mama” könyvtárában szerezte.

Genf a 18. század közepén

Madame Warrens háza (Charmettes)
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Rousseau életrajza 2





1750-ben megnyerte a dijoni akadémia pályázatát,
ettől kezdve a párizsi művelt társaság
középpontjába került (Voltaire, Diderot).
Megnősült, de öt gyermekét lelencházba adta.
Részt vett a francia forradalom szellemi
előkészítésében.

Rousseau dolgozószobája (Montmorency, 1762)

Rousseau második dijoni pályázata (1754)
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Rousseau életrajza 3




A Montmorency-ban írt Emil egyik fejezetében és a
Társadalmi szerződésben egy új „természetes
vallás” alapjait vetette meg, ami miatt Párizs érseke
elfogatóparancsot adott ki ellene.
Bujdosni kényszerült, 1778-ban száműzetésben fejezte
be életét.

Montmoreny 1760 körül

Emil az erdőben

Társadalmi szerződés
14

Rousseau nevelési elvei 1








Nevelési célja a legnemesebb értelemben
vett boldogság, szabadság és erkölcsiség
kibontakoztatása.
A gyermeket a társadalomtól elzárva kell
nevelni.
Meg kell figyelni a gyermek természetét és
ehhez kell igazítani a nevelői hatásokat.
A gyermekre képzeletén és érzelmein
keresztül kell hatni. A nevelő legyen
közvetlen, barátságos.
A tanítandó anyagot a gyermek spontán
érdeklődéséhez kell szabni.
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Rousseau nevelési elvei 2.








A gyermek nevelését indirekt módon, a
körülmények háttérszervezésével kell
irányítani.
Az ismeretszerzés a gyermek „felfedező
jellegű”, aktív közreműködésére épül.
A gyermek igazi tanítója a könyvek helyett
maga az élet, meddő magolás helyett
maga a természet.
A gyermek döntési szabadságát mindig
tiszteletben kell tartani.
Büntetni csak a természetes
következmények elve alapján szabad.
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Rousseau életkori szakaszai a
nevelésben


0-2, a test gondozása:




2-12, az érzékszervek nevelése:




magánnevelő ismertesse meg vele a természeti
környezetet és saját magát, fontos az
érzékszervek tudatos használata és a
testgyakorlás.

12-15, az értelem nevelése:




az édesanyja gondozza, pólyázni tilos,
kényeztetni nem szabad

fedezze fel a természetet és a tudományokat,
élet-közeli szituációkban szerezzen erkölcsi
tapasztalatokat, végezzen fizikai munkát is.

15-től a házasságkötésig, erkölcsi nevelés:


„második születésekor” válik erkölcsi lénnyé,
vagyis nevelője útmutatásai mellett vissza kell
térnie a társadalomba, történelmet kell tanulnia
és „valláserkölcsi nevelést” kell kapnia.
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Rousseau pedagógiai gondolatainak
értékelése






Rousseau pedagógiai gondolkodása –
ellentmondásaival és hibáival együtt – komoly
fordulópontot jelentett a pedagógia
történetében.
Az „Emil…” hatására a kontinentális pedagógia
két ágra szakadt, a hagyományos pedagógia
mellett megjelentek az ún. „reformpedagógiai”
elképzelések, amelyek lassan átformálták az
utána következő két évszázad nevelési
gyakorlatát.
A XX. század reformmozgalmai nem érthetők meg
Rousseau gondolatvilágának ismerete nélkül. A
modern alternatív pedagógiák mélyén ott vannak
a gyermek eredendő tisztaságáról (értékeiről)
és a megértő tanár támogató szerepéről szóló
rousseau-i mítoszok.
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Claude Adrien Helvetius (1715-1771)
pedagógiai optimizmusa








Helvetius francia filozófus szerint „az elme valamennyi
művelete alapjában véve érzékelés”, ezért Locke
szenzualizmusához (tabula rasa) csatlakozva tagadta a
velünk született adottságok létezését.
„A nevelés teszi azzá az embert, ami” – hirdette
Helvetius határtalan pedagógiai optimizmusát. Ebből
következik, hogy a nemzetek boldogulása is a
neveléstől függ.
Helvetius szerint a felvilágosult államnak joga és
kötelessége a nevelés tartalmának és szervezeti
kereteinek meghatározása. Az állam tehát illetékes a
köznevelés és a közoktatás kérdéseiben.
Helvetius pedagógiatörténeti jelentősége abban áll, hogy
gondolatai nyomán a felvilágosodás eszméit hirdető
abszolutisztikus uralkodók (pl. Nagy Frigyes, Mária
Terézia) és polgári-liberális államférfiak (pl. Kossuth,
Eötvös J.) egyaránt felismerték az iskolaügy politikai
jelentőségét.
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A német felvilágosodás pedagógiája 1


Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)

szerint „Isten a legnagyobb racionalista”,
ezért vallás és tudomány között szükségszerű a
harmónia. Az emberi lélek bőséggel tartalmaz
isteni adományokat, s a velünk született
adottságokat a nevelésnek kell kiművelni.
 Christian Wolff (1679-1754) matematikus
és természettudós, Leibniz tanítványa, az
empirikus alapon nyugvó képességlélektan
megalkotója. Álláspontja szerint az örökletes
„képességcsírák” fejlesztés nélkül elsorvadnak.
 Nagy Frigyes porosz király (1712-1786)
Helvetius nyomán arra a felismerésre jut, hogy
az állam boldogulása érdekében van
szükség a nép nevelésére. Az oktatás nem
egyházi kérdés, hanem politikai tényező.
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A német felvilágosodás pedagógiája 2.


Ignaz Felbiger apát ((1724-1788) Bécsben

kialakítja az első normaiskolát (1774).
Módszerében a későbbi népiskola didaktikai
elveit fogalmazza meg (frontális munka,
katekizálás, kezdőbetűzés, tabellázás).
 Johann Bernhardt Basedow (1723-1790)
a filantropisták mozgalmának szellemi
vezetője. Kortársai elképzeléseit ötvözve
játékos didaktikai ötletek sorozatát dolgozta
ki (Filantropium, Dessau, 1774).
 A neohumanisták: többek között Goethe,
Schiller és Wilhelm von Humbolt (1767-1835)
a képességfejlesztést a klasszikus művek
élményszerű tanulmányozásával kívánták
megoldani. (Később ők is nyitottak a
természettudományok felé.)
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Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827)
munkaiskolája és didaktikai újításai










Collegium Carolinum



Pestalozzi az egyetemes embernevelés
gondolatából kiinduló svájci pedagógus, aki
Rousseau elveit fejlesztette tovább.
Zürich. Olasz származású kivándorló családból
született (1476) és protestáns teológiát tanult a
híres Collegium Carolinumban.
Neuhof. Megnősül (1769), fiát Hans Jacobnak
(Jean Jacques!) nevezi. 40 csavargó fiúval
mintagazdaságot nyitott, de csődbe ment (1780).
Stans. A megszálló franciák megbízásából
árvaházat létesített (1798), de a hadi helyzet
változása miatt az iskolát hamarosan bezárták.
Burghof. Elemi népiskolát nyitott (1800), de az új
kormányzó elveszi az épületet.
Yverdon. Tanítóképzőt alapított (1804), amely
Európa „pedagógiai Mekkája” lett.
Neuhof. Mivel intézetét pénzhiány miatt bezárták,
1827-ben itt éri a halál.
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Pestalozzi pedagógiai eredményei







Neuhof. Elsőként intézményesítette a
munkára nevelést.
Stans. Kidolgozta a munkaiskola didaktikaimetodikai rendszerét.
Burghof. Új alapokra helyezte a népiskolai
pedagógiát: bevezette a ma is legjobbnak
bizonyuló hangoztató-szótagoló
olvasástanítási módszert.
Yverdon. Megújította a tanítóképzést. A
tanítás metodikájában újszerű szemléltetést
alkalmazott, melyben a tárgy külső képével
szervesen összefonódik a belső tapasztalat és
az érzelmi átélés (kéz-szív-fej kiművelése).
Híres magyar tanítványai: Brunszvik Teréz
grófnő és Esterházy Pál herceg.
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Pestalozzi pedagógiai művei 1.






„Egy remete esti órája” (Neuhof, 1780).
Pedagógiai programját vázolta fel: növendékei
belső erejét és adottságait arányosan és
harmonikusan kell továbbfejleszteni.
„Lénárd és Gertrúd” (1781-től). Négyrészes
pedagógiai regénysorozat, melynek legfontosabb
alakja Gertrúd, a tisztalelkű, erős akaratú
édesanya, aki elkeseredett harcot folytat, hogy
züllött férjét visszavezesse családjához. (A mű
pedagógiai „bestseller” lesz Párizsban.)
„Vizsgálódásaim a természet menetéről és
az emberi nem fejlődéséről” (1797). Rousseau
nyomán saját antropológiai nézeteit fejti ki.
Problémamegoldása eltér Rousseau-tól, nem a
társadalomtól való elzárás vezet célhoz, hanem a
gyermekközösségben feldolgozott társadalmi
tapasztalat. A nevelés célja az önzés
megfékezése és a jóakarat kiművelése.
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Pestalozzi pedagógiai művei 2.




„Hogyan tanítja Gertrúd gyermekeit?”
(1801) Pestalozzi rájön, hogy a pedagógia
eredményességét a külső hatások és a belső
adottságok összhangja biztosítja. A
megismerés folyamatában a legegyszerűbb
elemekre építve (szám, alak, szó) juttatható el
a gyermek a tiszta és világos fogalmakig.
(Szinte modern pszichológia és logika! PF.)
Pestalozzi pedagógiai életművének
értékelése:




Pestalozzi a korszerű, reflektív szemléletű
pedagógus előképe, akinek a tanítási
gyakorlat mindennapjaiból leszűrődő gondolatai,
elvei és eszméi méltán váltottak ki világméretű
visszhangot.
Ő az összekötő kapocs Rousseau és a 19-20.
századi reformpedagógiai mozgalmak között.
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Jean Paul romantikus pedagógiája





„Jean Paul” (Friedrich Richter, 1763-1825) a
német romantika különleges személyisége.
Irodalmi munkásságán kívül pedagógiai művei
is jelentősek.
Leghíresebb pedagógiai munkája, a „Levana
vagy neveléstan” (1807).
A mű három nagyobb részre tagolódik.





A gyermek „bimbókora” a legfontosabb, mert
„minden nevelő kevesebbet tehet elődjénél”.
A fiúk/lányok „virágkorában” a nevelődés
természetes hibáit kell csak javítani és az
önművelődést fantáziadús játékokon keresztül
elősegíteni (Rousseau hatás!).

Jean Paul értékelése


Filantropikus alapozású aktív játékpedagógiai
koncepcióját a korszerű pszichológia is igazolta.
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Összefoglalás








A „felvilágosodás” eszméi mögött az ember
egyéni és társadalmi autonómia-törekvése
rejlik.
Locke és Hevetius a pedagógiai
optimizmusa a nevelés társadalmi szerepét
hangsúlyozza.
Rousseau „pedagógiai mítoszai” új fejlődési
irányt jelölnek ki.
Pestalozzi az összekötő kapocs Rousseau és
a reformpedagógiák között.
Jean Paul nevelése a 20. századi aktív
játékpedagógiák (Montessori, Decroly)
előképe.
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A következő előadás témája
A modern magyar nevelés
kezdetei

Köszönöm a figyelmet!
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