
PEDAGÓGIATÖRTÉNET  2. 

© Dr. Pálvölgyi Ferenc 

Nevelés az európai kultúra 
bölcsőjénél 

 

 

 
  Homérosz  Szókratész      Platón   Arisztotelész Alexandrosz 



A mai előadás főbb témái 

 Az antik görög nevelés 
 Az archaikus kor eszményei 

 Athén és Spárta fénykora 

 A hellenisztikus nevelés 

 Görög filozófusok a nevelésről 

 Nevelés az ókori Rómában 
 A családi nevelés kora 

 Az intézményes nevelés kialakulása 

 Az iskolarendszer szétterülése 

 Quintilianus pedagógiai újításai 

2 



Az antikvitás és Európa  

 A görög műveltségnek domináns szerepe 
van az európai kultúra fejlődésében. 

 Az antik görögök legnagyobb érdeme, 

 hogy a szellemi javak tömegét (egyiptomi, 
babiloni, perzsa és zsidó civilizáció) saját 
kultúrájukba tudták asszimilálni és 
harmonikus szintézissé formálni, 

 s hogy a görögök fokozatosan „megtanulták 
szervezni a káoszt” … s az önmagukkal 
folytatott súlyos küzdelem árán „minden 
eljövendő kultúrnép elsőszülötteivé váltak” 
(Nietzsche: A történelem káráról és hasznáról, 1989, 98). 
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Friedrich Nietzsche 



A görög nevelés nagy korszakai 

1. Az archaikus kor (Kr.e. XIII-VIII. sz.)  az ősi 
mükénéi kultúrára épülő, egymástól elszigetelt 
poliszokból álló arisztokratikus köztársaság 
kialakulása. 
 

2. A klasszikus kor (Kr.e. VIII-IV. sz.)  a 
folyamatos fejlődésben tökéletesedő államrend és 
gazdagodó kultúra kiemelkedő példái: Spárta és 
Athén. 
 

3. A hellenisztikus kor (Kr.e. IV-I. sz.)  a görög 
kultúra kisugárzásának és szétterjedésének 
időszaka Nagy Sándor világbirodalmától a római 
hódításig. 
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Az archaikus kor nevelése  1. 

(Kr.e. XIII-VIII. sz.) 

 Az arisztokraták („a legjobbak”) a városállam 
irányítói  politika, gazdaság, vallás, művészet stb. 

 A hős példakép  társadalmi, anyagi és erkölcsi 
elismerés illeti. 
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Az archaikus kor nevelése  2. 

(Kr.e. XIII-VIII. sz.) 

 A fiatal arisztokraták nevelésének összetevői: 
példaadás, szemléletformálás, átélés, a hősökkel 
való azonosulás. 

 Az erkölcsöt az „areté”, vagyis a jó és igazságos 
harc testesíti meg  az egyén érdekeit 
maradéktalanul alá kell rendelnie a társadalom 
céljainak. 
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Az archaikus kor nevelése  3. 

(Kr.e. XIII-VIII. sz.) 

 Hangsúlyos a testi szépség tisztelete, amely a 
képszerű gondolkodáson alapul.  

 Értelemi-, érzelemi- és erkölcsi nevelés valósul 
meg az esztétikum segítségével. 
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Az archaikus kor nevelése  4. 

(Kr.e. XIII-VIII. sz.) 

 Tipikus tananyag: Homérosz: Iliász  Akhilleusz, 
a rettenthetetlen hős (Kr.e. VIII. sz). 

 A nevelő az élet: a család, a háborúk és a 
népgyűlések. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homérosz            Akhilleusz                      Az athéni Agora   
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A spártai nevelés: (Kr.e. VIII-IV. sz.) 1 

 Spárta (Lakónia)  hódító görögök leigázták a 
helóta őslakosokat. 

 Lükurgosz törvényei  katonai rendőrállam, 
állandó harckészültség (8/200 ezer!), a gyermek 
állami tulajdon (Taigetosz!) 

 A nevelést az egyéniség teljes elfojtásával járó 
fanatizmus jellemezte. (6-20, 20-30, 30-60) 
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A spártai nevelés: (Kr.e. VIII-IV. sz.) 2 

 A nevelőtáborokban kíméletlenség és brutalitás 
uralkodott  paidanomosz (gyermekfelügyelő), 
feltétlen engedelmesség, durva testi nevelés, 
gyilkos erőpróbák, lakonikus beszéd. 

 Költészet és zene: lelkesítő dalok, dicsőítő 
énekek, gúnyversek. 

 Spártai nők: a férfiak távollétében katonák! 
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Az athéni nevelés (Kr.e. VII-V. sz.) 1. 

 Athént politikai és gazdasági stabilitás 
jellemezte  Drakón, Szolón és Periklész törvényei 

 Athén emberideálja: a leleményes poliszpolgár 
(Odüsszeusz, Kr.e. VII. sz.)  az egyéniség 
kifejeződése, szabad érvényesülés, harmonikus 
életvitel  

 

 

 

 

 

 

 
       Drakón                Szolón              Periklész          Odüsszeusz 
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Az athéni nevelés (Kr.e. VII-V. sz.) 2 

 A testi-szellemi harmóniát a kalokagathia elve 
(kalosz = szép, agathosz = jó)  az esztétikum és 
az etikum egysége szimbolizálta 

 Általános a kultúra és a művészetek szeretete  
az attikai embert belső harmónia: „apollói derű” és 
„dionüszoszi”  szenvedély jellemzi 

 

12 



Az athéni nevelés (Kr.e. VII-V. sz.) 3. 

 A nevelés tandíjas, költséges, de igen 
színvonalas.  

 A gyermeket egy rabszolga, a paidagogosz 
kísérte a magántanítókhoz. 

 Alapfokú oktatás (7 éves kortól) három 
helyszínen: 
 grammatikai iskola (a grammatisztész 

házában)  írás, olvasás, számolás, nyelvtan, 
irodalom 

 kithara-iskola (a kitharisztész házában)  
költészet, zeneelmélet, hangszerjáték, éneklés, 
tánctanítás 

 palaisztra (tornaterem a paidotribész házában) 
 testnevelés, tornagyakorlatok, küzdősportok, 
könnyűatlétika 
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Az athéni nevelés (Kr.e. VII-V. sz.) 4. 

 Középfokú oktatás (14-15 éves kortól) 
 gümnaszion (gümnosz = meztelen): felnőtt 

méretű tornacsarnok köré épült előadótermek és 
könyvtárak  testedzés után szellemi magasabb 
tanulmányok 

 szümposzion  társas összejövetel, idősebb, 
bölcsebb és tapasztaltabb polgárokkal folytatott 
kötetlen beszélgetések 

 

 

 

 

 

 
            Palaisztra                   Gümnaszion 
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Az athéni nevelés (Kr.e. VII-V. sz.) 5 

 Felsőfokú képzés  filozófiai, retorikai és orvosi 
iskolákban 

 Nőnevelés: az athéni lányok többségét csak háztartási 
és gazdasági ismeretekre tanították meg. Ékességük a 
hallgatás, életterük az idegenek elől elzárt női lakosztály, 
a günakeion volt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  Filozófiai iskola                         Günakeion 
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A hellenisztikus kor nevelése  1. 

(Kr.e. IV-I. sz.) 

 A hellenizmus kora Nagy Sándor 
uralkodásától (Kr.e. 336-323) Egyiptom 
bukásáig (Kr.e. 30) terjedt. 

 Korjellemző: a görög kultúra 
kisugárzásának, szétterjedésének 
időszaka. 

 A Hellén Világbirodalom egésze magába 
szívta és asszimilálta a görög 
civilizációt. 

 A nevelés és oktatás differenciálódáson 
és tartalmi gazdagodáson ment keresztül. 
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A hellenisztikus kor nevelése  2. 

(Kr.e. IV-I. sz.) 

 Új „iskolatípusok” jelentek meg és a 
tananyag is jelentősen módosult: 
 az elemi oktatás színhelye a városi 

didaszkaleion  olcsó képzés, 
színvonalcsökkenés (didaszkalosz: képesítés 
nélküli tanító, nagy létszám) 

 középfokú oktatás: grammatikai iskola  
drága képzés, színvonalemelkedés 
(grammatikosz: képzett irodalomtanár, gazdag 
didaktikai eszköztár, kis létszám)  
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A hellenisztikus kor nevelése  3. 

(Kr.e. IV-I. sz.) 

 A gümnaszionok tovább működtek, kulturális 
centrumként népművelést folytattak 

 A felsőfokú képzés a filozófiai iskolákban (pl. 
Szókratész, Platón, Arisztotelész), orvosi iskolákban 
(Hippokratész) és szónoki iskolákban (Prótagorász, 
Gorgiász) folyt. 

 

 

 

 

 

 

 

    Arisztotelész iskolája  Szókratész tanítványai körében 
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A szofisták pedagógiája 

 A szofisták (pl. Prótagorász, Gorgiász, Hippiász és 
Anthiphón) vándortanítók voltak, s jó pénzért 
tették közkinccsé „bölcsességüket”. 

 Filozófiai hitvallásuk: „minden mértéke  
az ember” (homo mensura), vagyis  
etikai relativizmust hirdettek. 

 Pedagógiai célkitűzésük: sikeres  
emberek nevelése. 

 Tananyaguk: dialektika, retorika, reáliák! 

 Pedagógiai módszereik: dicséret, pozitív 
motiváció (bértapsolók), szabálytanulás, 
problémaközpontú gyakorlás. 

 Érdemük: hittek a pedagógia erejében. 

 Hibájuk: senkit sem tettek nemesebbé. 
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Prótagorász 

Antiphón 

Gorgiász 

Hippiász 



Szókratész pedagógiája 

 Szókratész (Kr.e. 470-399) az etikai 
intellektualizmus híve, a szofistákkal szemben az 
örök erkölcsi értékek védelmezője. 

 „Ismerd meg önmagadat!” – fogalmazta újra a 
homo mensura elvet  ideálja a megismerő, 
gondolkodó és cselekvő ember 

 Szókratész filozófiája szélsőségesen racionalista, 
a megismerés forrása az emberi tudat  
mesteremberek és filozófusok különböző tudása 

 Pedagógiai módszere a „bábáskodás” 
(maieutiké), vagyis az induktív eljárások 
sorozatából álló, kérdve kifejtő heurisztikus 
módszer. 

 Érdeme: hitt az erény taníthatóságában. 
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Platón pedagógiája 

 Platón (Kr.e. 428-348), Szókratész tanítványa, 
egyedülálló pedagógiai rendszert alkotott. 

 Filozófiai iskolát nyitott az athéni Akadémosz 
parkban (latinosított neve „akadémia”). 

 Az „Állam” ás a „Törvények” c. dialógusaiban 
rendszerbe foglalva tárgyalja a nevelés és az 
oktatás kérdéseit. 

 Utópisztikus Államában a filozófusok erénye a 
bölcsesség, a katonák erénye a bátorság és a 
dolgozók erénye a józanság. 

 A Törvényekben a gyermekkor sajátosságaival 
is foglalkozik: „a gyermeket játék és tréfa útján 
vezesd fel a tudomány csarnokaiba”. 

 Platón felismerése: a társadalom rendje a 
nevelés útján tökéletesíthető, ezért a nevelés 
a legfontosabb valamennyi állami ügy közül. 
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Arisztotelész pedagógiája  1. 

 Arisztotelész (Kr.e. 384-322), Platón tanítványa, 
Nagy Sándor nevelője. 

 Filozófiai iskoláját az athéni Lükabétosz dombon 
nyitotta meg (latinosított néven „líceum”). 

 Kemény kritikának vetette alá kora nevelési 
elképzeléseit (Athén  hasznosság/erény, Spárta 
 állatias, romboló, Platón  kasztok, család). 

 Az ember boldogság felé vezető útját a 
„Nikomakhoszi etika” c. művében fejti ki: 

 A boldog ember erényesen él. Az erényeket az 
ember természetes hajlamaiból fejleszthetjük ki 
tevékenység útján. 

 Az erények kétfélék: erkölcsiek (pl. bőkezűség, 
önuralom, bátorság) és szellemiek (pl. okosság, 
belátás, éleselméjűség).  

22 



Arisztotelész pedagógiája  2. 

 Az erkölcsi erényeket szoktatás, a szellemieket 
oktatás útján alakítjuk ki. E felfogásával Arisztotelész 
túllép korának erkölcsi intellektualizmusán! 

 Az erény fontos jellemzője a középhatár (mezotész): 
pl. a kedvesség (hízelgés/összeférhetetlenség között), 
vagy az adakozás (tékozlás/fösvénység között). 

 Arisztotelész katarzisz-elméletében kifejti, hogy a 
művészetek különösen képesek az erkölcs 
megtisztítására. 

 Gyakorlati tanácsai: a gyermek nevelője személyes 
életpéldájával igazolja az erények hasznosságát és 
fokozatosan vezesse be őt  a tudományokba és a 
művészetekbe. 

 Arisztotelész véleménye – akárcsak Platóné – az, hogy 
a nevelést társadalmasítani kell, mert az egyént 
nemcsak önmagáért neveljük, hanem  az „állam 
boldogsága” érdekében is. 
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Az ókori Róma nevelése 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Római enteriőr (Gustav Boulanger, 1861) 
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Az ókori Róma nevelési eszményei 

 jelentősen eltérnek a görög „kalokagathiától”, 
vagyis a harmonikus és önzetlen műveltség 
kialakításának elvétől, 

 a nevelés feladata az állam céljainak szolgálata. 

 A „vir bonus” („jó ember”) eszménye a központi 
akaratot juttatja érvényre, 

 aki férfias erényeivel és praktikus műveltségével 
gyarapítja Róma „örök dicsőségét”. 
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A római nevelés nagy korszakai 

 A családi nevelés kora (Kr.e. VIII-IV sz.)  

Róma alapításától (Kr.e. 753) kb. nagyhatalommá 
válásáig (Kr.e. 300 körül). 

 

 Az intézményes nevelés kialakulása (Kr.e. IV-
II. sz.)  a birodalom növekedésétől Görögország 

meghódításáig (Kr.e. 146). 

 

 Az iskolarendszer szétterülése (Kr.e. II. -  
Kr.u. V. sz.)  a köztársaság hanyatlásától és a 

császárság felemelkedésétől a Római Birodalom 
bukásáig (Kr.u. 476). 
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A családi nevelés kora 1 

(Kr.e. VIII-IV. sz.) 

 A nevelés színterei: a család és a Fórum. 

 A római család zárt egység: az apa teljhatalma és 
az anya feltétlen tisztelete garantálja a belső 
stabilitást. 

 Édesanya nevelése (0-7): szeretet, hagyományok, 
vallás, normák. 
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A családi nevelés kora 2 

(Kr.e. VIII-IV. sz.) 

 Édesapa nevelése (7-17): írás, olvasás, számolás, 
hagyomány, a XII táblás törvények, bátorság, virtus 

 A nagykorúság elérése után (17) a Fórum és a 
katonaság  nevel: közélet és kiképzőtáborok 

 A lányok nevelése kizárólag családi keretek között 
történt 
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Az intézményes nevelés kialakulása 1 

(Kr.e. IV-II. sz.) 

 Róma nagyhatalommá válik, a hódító 
háborúk során leigázza Hellászt (Kr.e. 
146). 

 Görög hatás a nevelésben: 
 alapfokon (7-12) a „ludus” („ludus litteratus”) 

mint tandíjas magániskola megjelenése  
„silabizálás”, stílus, abacus, ferula, flagellum, 
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Az intézményes nevelés kialakulása 2 

(Kr.e. IV-II. sz.) 

 középfokon (12-17) grammatikai iskola  a 
„grammaticus” közreműködésével latin és 
görög költészet, irodalom, 

 felsőfokon retorikai iskola  szónoki képzés, 
szélesebb műveltség. 
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Az iskolarendszer szétterülése 1 

(Kr.e. II. – Kr.u. V. sz.) 

 A felsőfok kiegészül jogi iskolákkal (szászári 
hivatalnokképzés) és filozófiai iskolákkal (udvari 
elitképzés) 

 Az ideális tisztviselőnek nyelvi képzettséggel, 
„tudományos” ismeretekkel és szilárd erkölcsi 
tartással kellett rendelkeznie. 
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Az iskolarendszer szétterülése 2 

(Kr.e. II. – Kr.u. V. sz.) 

 Kialakul a „Septem artes libelales” a felsőfok 
alapozó tananyaga: 

 trivium  grammatika, retorika, dialektika 

 quadrivium  aritmetika, geometria, 
asztronómia, musica 

 Mindez azonban csak propedeutika (előkészület) 
a filozófiai és etikai tanulmányokhoz. 
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Marcus Fabius Quintilianus 1 

(Kr.e. 35-96) 

 Hispániai származású római pedagógus, császári 
udvari nevelő (68-tól). 

 Fő műve „A szónoki képzés tizenkét könyve”, 
melyben részletesen kifejti pedagógiai elveit: 
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Marcus Fabius Quintilianus 2 

(Kr.e. 35-96) 

 ügyelni kell a nevelők minőségére (dajkák, 
tanítók), 

 már 7 éves kor előtt el kell kezdeni a tanulást, 

 azonos időben kell a betűk nevét, alakját és 
hangzását megtanulni, 

 készítsünk játékokat a tanuláshoz, 

 csoportban tanítsunk, mert ennek nevelő hatása 
felbecsülhetetlenül nagy. 
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Összefoglalás 

 A görög műveltségnek domináns szerepe van az 
európai kultúra megalapozásában fejlődésében. 

 Róma legyőzte ugyan Görögországot, de a görög 
kultúra mégis meghódította Rómát. 
Ugyanakkor a kalokagathia eszméje hasznosság 
(birodalmi érdek) alá rendeződött. 

 A görög-római intézményes nevelés és 
iskolarendszer kialakította a legfontosabb 
didaktikai-metodikai eszköztárat. 

 Az antikvitás nagy pedagógusai kidolgozták az 
alapvető nevelési koncepciókat. 

 Felismerték, hogy a nevelés közügy, társadalmi 
és politikai hatalom. 
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A következő előadás témája: 

 A korai kereszténység és a 
középkori Európa nevelése 

 

 

 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 
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