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Az előadás főbb témái 

 Pozitivista nézőpont: a fizikai tapasztalást 
abszolutizáló tudományszemlélet kialakulása  

 Comte és a három fejlődési stádium 
törvénye.  

 Spencer evolúciós pedagógiai filozófiája.  

 Bain fejlődésközpontú pedagógiai rendszere.  

 Egyéb elképzelések: a pesszimista 
Schopenhauer és Nietzsche kultúrakritikája.  

 Bergson cselekvésközpontú pedagógiája. 

 A 20. század első felének kultúraformáló és 
emancipációs törekvései 
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A felvilágosodás eszméiben gyökerező 

pozitivizmus 

 A pozitivizmus gondolatvilágát az empirikus-
racionalista tudományszemlélet alapján 
vizsgált fizikai és társadalmi valóság 
összefüggései, törvényei alkotják. 

 Az új pozitív filozófia a liberális társadalom-
elmélettel együtt a hagyományos teológiai- és 
metafizikai alapozású világszemléletet és 
társadalomfilozófiát kérdőjelezte meg. 

Pozitivista templom, Rio de Janeiro A világi szentek panteonja, Párizs 

August Comte 

Comte íróasztala 



A pozitivizmus atyja: August Comte  

 A pozitivista filozófia megalapozója August 
COMTE (1798-1857) francia matematikatanár, aki 
John Stuart Mill induktív logikáját alkalmazva 
dolgozta ki a pozitivizmus tételeit. 

 Comte a Pozitív katekizmus c. művében filozófiáját 
az emberiséget istenítő kultuszhoz kapcsolta. 
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Comte pozitivista társadalom-evolúciós 

szemlélete 

 Comte „szociogenetikus elvét” az emberiség 
gondolkodásának változásait reprezentáló „három 
fejlődési stádium törvénye” világítja meg: 
 1. Teológiai (fiktív) szakasz  analógiák:  

a) animizmus, b) politeizmus, c) monoteizmus 
 2. Metafizikai (absztrakt) szakasz  

absztrakciók: a természetfeletti magyarázata 
személytelenné válik 

 3. Pozitív (tudományos) szakasz  empíria és 
ráció: az egységes világtörvények felismerése és a 
világ pozitivista, a természetfeletti létezését tagadó 
magyarázata 

2. Spinoza 3. Comte 1./a sámán 1./b istenek  1./c Krisztus 



Comte pozitivista nevelésfilozófiája 

 A gyermeki fejlődés menete Comte 
szerint a társadalom fejlődésének egyedi 
megismétlődése: 
 Gyermekkor  teológiai stádium (mesék világa) 
 Ifjúkor  metafizikai stádium (önmagunk 

keresése) 
 Felnőttkor  pozitív gondolkodás (társadalom 
 az egyén érdekeit felülíró „nagy kollektív 
isten”) 
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Spencer, az ontogenetikus fejlődéselv 

megfogalmazója 

 Herbert SPENCER (1820-1903) angol pozitivista 
filozófus szerint az anyag minden formája – az 
ősállapottól a modern társadalomig – folyamatos 
fejlődés eredménye (System of Synthetic Philosophy, 
1858), vagyis az evolúció eszméjének 
felismerésében egy évvel megelőzte Darwint. 

 A nevelés feladata az, hogy minden életkorban 
felkészítse az embert a fizikai- és társadalmi 
környezethez való való tökéletes 
alkalmazkodásra. 

 Öt alapvető tevékenységre kell az embert a 
nevelés által felkészíteni: 
 1. közvetlen fizikai létfenntartás (egészségvédelem) 
 2. közvetett fizikai létfenntartás (környezetkultúra) 
 3. fajfenntartás (családalapítás, nevelés) 
 4. társadalmi rend fenntartása (jogok, kötelességek) 
 5. érzelmi élet kiművelése (irodalom, művészetek) 
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Bain pedagógiai koncepciója 

 Alexander BAIN (1818-1903) skót pozitivista 
filozófus Spencer elképzelései nyomán dolgozta 
ki nevelési koncepcióját. 

 Neveléselméletében a fiziológiát és a 
pszichológiát használta a pedagógia 
megalapozására. 

 Didaktikai elképzelései szerint az iskolának 
elsősorban az életre előkészítő és a 
gondolkodást fejlesztő pozitív tárgyakat kell 
tanítania. 

 A gondolkodás fejlesztésének lehetőségei: 
 deduktív út (matematika) 
 induktív út (fizika és kémia) 
 rendszerezés (természetrajz) 
 gyakorlati műveltség (irodalom, művészet) 
 politikai társadalomelmélet (történelem) 
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Evolucionizmus: materializmus vagy 

idealizmus? (1) 

 Charles Darwin (1809-1882) „A fajok eredete és a 
természetes kiválasztódás” c. művében (1859) a 
biológiai fejlődés mozgatórugóit fedezte fel 
(filogenetikus elv: variáció, mutáció, szelekció). 

 A darwini származáselméletre épülő evolucionizmus 
pozitivista-materialista irányzatait főképpen Ernst 
Haeckel német biológus (biogenetikus elv) és Stanley 
Hall amerikai pszichológus (pszichogenetikus elv) 
képviselik. 

Charles Darwin Ernst Haeckel Stanley Hall 



Evolucionizmus: materializmus vagy 

idealizmus? (2) 

 A Marx és Engels által kidolgozott, később Lenin által 
továbbfejlesztett dialektikus- és történelmi 
materializmus a társadalom ideológiai evolúciójára 
építi elméleteit. 

 Az evolucionizmus keresztény irányzatát elsősorban 
Teilhard de Chardin jezsuita természettudós 
képviseli. „Az emberi jelenség” c. művében (1939) az 
evolúciót Isten teremtő munkamódszerével 
azonosítja, amely a mindenkori jelenben is állandóan 
működik. 

 

10 



11 

Az evolucionizmus kritikája: 

pesszimizmus és a kultúra tagadása 

 Arthur SCHOPENHAUER (1788-1860) német 
filozófus szerint az akarat és a jellem születés 
által determináltak. 
 A gyermek egyénisége megközelíthetetlen és 

megváltoztathatatlan. A könyvtudás haszontalan, 
ismereteit saját tapasztalatai útján kell 
megszereznie. 

 A nevelés nem közvetíthet értékeket vagy normákat, 
mert a gyermek önmaga határozza meg értékeit. 

 Friedrich NIETZSCHE (1844-1900) a német 
kultúra – s ezen belül a korabeli iskolarendszer 
– kíméletlen kritikáját fogalmazta meg. 
 Isten meghalt, ezért csak az ember adhat új 

értékeket önmagának. Erre csakis az értelmileg és 
erkölcsileg független felsőbbrendű ember, az 
„Übermensch” képes. 

 Művelődési koncepciója az elitképzésen alapul. 
Támadást indít az összes hagyományos – tehát talmi 
– érték ellen. 
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Bergson cselekvésközpontú 

pedagógiája 

 Hernri BERGSON (1859-1941) modern 
francia életfilozófus munkássága a gyermeki 
cselekvést állítja a pedagógia középpontjába. 

 Bergson „A teremtő fejlődés” c. művében 
(1907) megfogalmazta az „életlendület” 
jelentőségét, ami a teremtés-igény 
kibontakozása az anyagban. 

 Felfogása szerint az életlendület az emberi 
tevékenységen keresztül nyilvánul meg, 
amely a szabad alkotásban éri el 
csúcspontját. 

 Bergson gondolatai erőteljes hatást 
gyakorolnak a 20. század első felében 
kibontakozó európai reformpedagógiákra, 
különösen az „aktív iskola” (école activ) 
pedagógiai koncepciójára és gyakorlatára. 
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A 19. század tömegmozgalmainak 

hatása a pedagógiára 1 

 Munkásmozgalom Marx és Engels nyomán a 
proletariátus védelmében kibontakozó irányzat, 
mely többek között általános, kötelező és 
ingyenes iskoláztatást követelt a 
munkásosztály gyermekei számára. 

Munkás-agitátor Esti iskola A dorogi Munkásotthon, 1929 



A 19. század tömegmozgalmainak 

hatása a pedagógiára 2 

 Nőmozgalom a nők társadalmi helyzetének 
megváltoztatását tűzte ki célul. Az emancipációs 
törekvések pedagógiai hatása a nők 
iskoláztatása és a koedukáció területén volt 
jelentős. 
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Biciklis hölgyek 1890 körül Leánygimnáziumi osztály 1920 körül Feminista újság, 1910 



A 19. század tömegmozgalmainak 

hatása a pedagógiára 3 

 Az ifjúsági mozgalmak hátterében a felnőttek 
civilizációjával ellentétes, önálló ifjúsági kultúra 
megteremtésének igénye fogalmazódott meg. 
Jellemzői a romantikus természetjárás, a 
meghökkentő ruházat, sajátos tánc és zene, a két 
nem kötetlenebb kapcsolata („Wandervogel” 
mozgalom, 1901) stb. 
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Steglitz-Berlin, 1900 Wandervogel-csoport 1920 körül Wandervogel-romantika 
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Az életreform-mozgalmak 1 

 A 20. század pedagógiai reformmozgalmait a kor 
társadalmi, gazdasági, kulturális és mentalitásbeli 
változásaival együtt kell megérteni. 

 A reformpedagógia a társadalmi elidegenedés 
ellenkultúrájának része, amelyben életmód- és 
testkultúra-mozgalmak, természet- és 
környezetvédelmi irányzatok, öltözködési reformok, 
vegetáriánus- és természetgyógyászati elképzelések, 
vagyis életreform-mozgalmak jelentik a felszín 
hullámzó világát. A mélyben azonban különböző a 
felvilágosodás gondolatvilága mellett különböző 
spiritualista-okkultista szellemiség munkálkodik. 
 



Az életreform-mozgalmak 2 

 A különböző életreform-mozgalmak valamiféle 
„gyógyulást” keresnek: be akarják gyógyítani  a 
technikai civilizáció által az emberi lélekben és a Földön 
ütött sebeket. 

 E mozgalmak gyakran pedagógiai köntösben 
jelennek meg (pl. a Montessori- és a Waldorf-
pedagógia 
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A szent óra – Ludwig Fahrenkrog festménye, 1918 Waldorf pedagógia – euritmia óra 
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Összefoglalás 

 Az empíriára és a rációra alapozott pozitivizmus 
szerint az anyag minden megnyilvánulási formája 
folyamatos fejlődés eredménye. 

 A szociogenetikus-, az ontogenetikus-, a 
filogenetikus-, a biogenetikus- és a 
pszichogenetikus elv megalkotói Comte, Spencer, 
Darwin, Haeckel és Hall. 

 Az evolucionizmus elméletei nagymértékben 
befolyásolták a pedagógiai gondolkodást. 

 Az evolucionizmus kritikája pesszimizmusban 
(Schopenhauer) és a kultúra tagadásában 
(Nietzsche) mutatkozott meg. 

 A 20. századi reformpedagógiák az életlendület 
megnyilvánulásaként és a társadalmi elidegenedés 
ellenkultúrájaként értelmezhetők. 
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A következő előadás témája: 

A reformpedagógia kialakulása és 
iskolakoncepciói 

 

 

 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 

Waldorf-euritmia 


