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John Dewey nevelésfilozófiája 

 

 

"A filozófia a nevelés elmélete." 

J.D. 

 

 

Előszó 

 

Szerencsésnek érzem magam, mert az egyetem elvégzése után azonnal lehetőségem nyílt 

középiskolában filozófiát és etikát tanítani. A gimnáziumi közeg mindent megadott, amire 

szükségem volt: rugalmasságot a tananyag tervezésében, nyitottságot a diákok és támogatást 

a kollégák részéről. Azok a már-már romantikus elképzelések, melyeket egy pályakezdő 

tanár fogalmaz meg, valósággá váltak. Megtapasztalhattam a legkülönbözőbb tanítási 

módszerek és eszközök működését, megfigyelhettem a diákok reakcióit, információkat 

kaptam érdeklődési körükről, motivációjukról. Élményt jelentett az iskolai közeg 

különlegessége, a valós problémák védett közegben való megvitatása, a tizenévesek 

kreativitása, a kihívások izgalma a munkamorálról, a kooperativitásról, az osztályzásról. 

Szerencsésnek érzem magam, mert kipróbálhattam a gyakorlatban is a kutatásaim során 

megismert elméleteket. Érdeklődéssel vizsgáltam, vajon időtállóak-e az egyes 

megállapítások és valóban általánosak-e az általános igazságokról szóló tételek. A gyakorlat 

élő valóságában, a tanórákon próbálhattam ki a szabadság, a közös munka, a kölcsönös 

segítségnyújtás és a közös tudás örömének jelentőségét Az oktatási tevékenységem és 

kutatásaim így összekapcsolódtak a filozófiai és etikai tematikákkal, s a gyakorlati-kísérleti- 

kutatói munkám során ismerkedtem meg John Dewey személyiségével.  

John Dewey 1894-ben meghívásra érkezett a Chicago Egyetemre, ahol előadásában 

hatékony oktatási reformot sürgetett, szorgalmazta a nyomornegyedek felszámolását, 

valamint a munkások szakszervezeteinek kijáró figyelmet. Szinte már forradalmi hangvételű 

előadása nagy hatással volt a XIX. század amerikai gondolkodására. Ezt a nevezetes 
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felszólalását később az egész életművével teljesítette ki. Dewey korszakának meghatározó 

gondolkodója lett. Olyan újszerű meglátások köthetők a nevéhez, amelyekkel képes volt 

egészen új utakat nyitni a gondolkodástörténetben. A filozófiát a nevelés elméleteként 

határozta meg, mert úgy vélte, a filozófia nem csak az ismeretekkel foglalkozik, hanem azon 

célokkal is, amelyekért ezeket kutatjuk; azaz a helyes életvitellel.  

Azok az értékek, amelyeket Dewey fontosnak tartott, mind a demokratikus 

eszmékkel hozhatók összefüggésbe. A társadalmi jólétet úgy képzelte el, hogy a társadalmi 

működés az igazságosságon alapszik, ahol az önérdek-érvényesítés nemcsak vágy, hanem 

lehetőség is. A nevelést így a demokráciára neveléssel tartotta azonosnak. A neveléssel azt 

a célt kell elérni, hogy a gyerekek megismerjék saját jogaikat és képesek legyenek azokat 

érvényesíteni, hogy meg tudják határozni saját céljaikat, melyeket saját érdekükben és 

másokkal együttműködve lesznek képesek megvalósítani. A célok gyakorlatiak. A 

gyakorlati célok elérésével teremtünk újat a világban, ami aztán lehetőséget ad a látókörünk 

további szélesítésére.1 Szerinte az emberiség fejlődésének kulcsa abban is áll, hogy miként 

tudjuk értelmezni és hasznosítani azokat a tapasztalatokat és tudásokat, melyeket mások a 

múltban felhalmoztak. Éppen ezért tartom fontosnak az egyes tudományok történeti 

vizsgálatát, ami nemcsak emléket állít régmúlt idők gondolkodói számára, de tanulságként 

szolgálhat a ma emberének is, mikor megpróbálja megérteni az elméleteket, a szemléleteket, 

s az eseményeket, azok összefüggéseiben. Míg az egyes elméletek önmagukban nem mindig 

jelentenek hasznosítható tudást, addig a megértésükhöz ismerni kell a releváns közeget, a 

létrejöttének körülményeit is. Mindezek után tudjuk levonni a következtetéseket a saját 

jelenünkre, és a jövőnkre, valamint képesek leszünk majd a magunk körülményeihez és 

helyzetéhez képest a lehető legjobban alkalmazni is a tanításokat.  

A következőkben arra próbálok rávilágítani, miként lehetséges, hogy a filozófia, a 

nevelés és az értékes élet fogalmát egymás szinonimájaként használta Dewey életművében, 

akinek neve összeforrt a demokráciáról alkotott elméletekkel is.  

                                                 
1 A fenti gondolat kifejtése található egy korábbi tanulmányban: Bécsi Zsófia: A pragmatista tanítás és John 

Dewey munkássága. In.: Bertók Rózsa (szerk.): Bevezetés az etika történetének tanulmányozásába. Elméletek, 

értékek, iskolák, irányzatok, Pécs, Virágmandula, 2013 pp136-141 
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Bevezetés  

A dolgozat célja, felépítése, módszertana 

 

A Dewey-ról szóló dolgozat menetét a felállított tézisek igazolása, műveinek 

felsorakoztatása és az összegző könyvének, a Reconstruction in Philosophy-nak a 

szövegelemzése adja (4.1.2-es fejezet). Biográfiáján, valamint korszakának sajátosságain 

keresztül vizsgálom írásait és nézeteit. Művei közül több elérhető magyarul is, ezeket 

jelöltem a dolgozatomban, de nagyobb részükhöz angol nyelven fértem csak hozzá, 

fordításukat magam tettem meg és lábjegyzetekben jelöltem. Eredeti nyelven olvastam azt a 

három könyvét, melyeket elemeztem: Reconstruction in Philosophy, The School and Society 

és a társszerzővel jegyzett Ethics címűt. Egyiket sem adták ki teljes egészében magyar 

fordításban. A dolgozat felépítésének módszertana körkörösséget mutat, melyben minden 

fejezet egy-egy fő szempont követése (1. neveléstudomány, 2. filozófia, 3. társadalmiság, 4. 

életmű) köré épül. A körkörösség struktúrájában vizsgálom a fogalmak helyét és jelentőségét 

a teljes életműben. Bemutatom azt a történeti hátteret, ami megelőzte és befolyásolta 

gondolkodását, valamint azt a hatástörténetet, melynek alakulásában nem kevés része volt. 

Teszem mindezt azzal a céllal, hogy a többirányú vizsgálódás után bizonyítani tudjam 

állításomat, hogy Dewey filozófiájának különlegessége az egyszerűségében, 

hétköznapiságában, természetességében és élet-közeliségében van. A különösségét a 

tudományos igényességéből származó gyakorlat adja. A gyakorlati és az elméleti 

szempontok összekapcsolódásai és kölcsönös visszacsatolásaik meghatározzák, szinte az 

összes írásának szerkezetét. Az elméleti szempontjait így hitelesíti a gyakorlati 

megvalósulás. Az elmélet és a gyakorlat állandó átszövésben van, átjárhatóságuk végül a 

gyakorlat gyakorlatát konstituálják.  

 A dolgozat újdonsága abban van, hogy a hatástörténeti félreértéseket helyrerakja, így 

megpróbálja visszaszerezni az életmű reális jelentőségét a történetben. A dolgozat 

összeállításának alapvető szempontja volt ez a sajátos elméleti-gyakorlati viszony 

megmutatása. A szerző írásaiban nem lehet elkülöníteni e kettőt egymástól. Pragmatizmusa 

az elméleti-gyakorlati jellemzők egyszerre történő megjelenésében érhető tetten. A 

cselekvés magyarázatát az aktivitáson belül vizsgálja. Az eseményekről nem elméleteket 

konstruál, hanem a konkrét cselekvéseket és azok miértjeit kutatja. Sajátos stílusa az 

életútjának, a munkásságát megelőző és befolyásoló eszmetörténetnek és a történelmi 

események együttes hatásának eredménye.   
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Dewey munkásságára vonatkozó téziseim a következők: 1.1. Dewey megtette a 

paradigmaváltást. 1.2. A „paidagógosz” eredeti funkciója szerinti pedagógus szerep 

Deweynál a görög hagyomány reneszánszát jelenti. 1.3. Dewey saját korát megelőző 

módszertant dolgozott ki. 2. Dewey pedagógiai módszere megértésének útja kizárólag 

filozófiájának értelmezésén keresztül vezet. 3. A demokrácia Dewey filozófiájában nem 

politikai fogalom és nem államformát takar, hanem a legtermészetesebb létforma. Több 

szempontból is paradigmaváltó gondolkodó. Az egyik szempont a neveléssel kapcsolatos. A 

pedagógiai paradigmaváltást a tanárszerep értelmezése és a tananyag definiálása jelenti. A 

tanár személyével kapcsolatos újraértelmezés gondolata legalább 100 éves, míg maga a 

megvalósulás teljes mértékig elmaradt. Fogalmi szinten a változás a gyerekközpontú oktatás 

terve. A tanulási módszertant illetően számításba veszi a képességeket, a kompetenciákat és 

az egyéni igényeket. De az elméletnél még mindig nem jutottunk tovább. A tanárszerep 

megváltozásának programját „A filozófia a nevelés elmélete” kijelentésben összegzi. E 

kijelentés az elméleti tudományos gondolkodás számára túl egyszerűnek tűnik, míg a 

gyakorlata rendkívül összetett, mert a nevelés nála az élet maga, amiből összefoglaló néven 

lesz a nevelésfilozófia. A paradigmaváltás a vizsgálati módszer paradigmaváltása is egyben, 

aminek az egyén felé fordulása kiinduló követelménye. 

Tézis 1.1. Dewey megtette a paradigmaváltást.  

Indoklás: A nevelés nem az életről szól, hanem az élet maga. A nevelés nem felkészítést 

jelent, hanem gyakorlást. Az iskola nem modellezett események próbáinak helyszíne, hanem 

védett környezetben alkalmat teremtő közeg a közös problémamegoldásra. (V.ö. Reed and 

Johnson. Philosophical Documents in Education. New York: Longman, 2000 p.94) A tudás 

nem egyénileg birtokolt ismeret, hanem közös megegyezéseken alapul és egyezményesnek 

tekintett megoldás egy problémára. 

Tézis 1.2. A „paidagógosz” eredeti funkciója szerinti pedagógus szerep Deweynál 

a görög hagyomány reneszánszát jelenti.  

Indoklás: Az iskolával kapcsolatos nézeteivel létrehozta a progresszív oktatási reformot. Azt 

állítom, hogy ez nem egy reform, hanem egy reneszánsz, mégpedig az antik görög kultúra 

reneszánsza. A reneszánsz kifejezetten a tanárszerep megítélésén látszik. Az ógörögöknél a 

paidagógosz volt az a rabszolga, aki a polisz bölcseihez kísérte a gyerekeket. A mai 

pedagógus szavunk tehát nem is igazán a bölcsekre utal, hanem a kísérő személyre. A kíséret 

szimbolikusan is értendő, hiszen a kérdésektől a probléma megoldásáig kíséri a gyermeket. 

A Dewey-féle progresszív oktatás elítéli a tantermi kereteket, az előre maghatározott 

tananyagot, helyette inkább problémamegoldó cselekvést vár el az iskolától. Ebben a 
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cselekedtetési folyamatban a tanár nem vezető, még csak nem is irányító szerepet tölt be, 

hanem ő a segítő, a feltételek megteremtésének biztosítója a közös problémamegoldásban.  

Tézis 1.3. Dewey saját korát megelőző módszertant dolgozott ki.  

Indoklás: A pedagógia történetének tanulmányozása és a legújabb alapítású iskolák 

módszertana még Kilpatrick2 projektmódszerén is túlmutat azzal, hogy a tanárok nem 

problémákat találnak ki és kínálnak a diákoknak megoldásra, hanem konkrét 

élethelyzetekben sarkallják őket aktivitásra, akut problémák, helyzetek kezelésére bíztatják 

őket. Az oktatásban Dewey-reneszánsz tapasztalható.3 Az első három tézis magyarázatát az 

első nagy fejezetben teszem meg bővebben.  

Tézis 2. Dewey pedagógiai módszere megértésének útja kizárólag filozófiájának 

értelmezésén keresztül vezet. 

Indoklás: Félreértések/félreértelmezések helyett az analizálás kerül a középpontba, ezek 

segítségével állítom azt, hogy tanítási módszertana túlmutat a pedagógia tudományán. A 

gyakorlati oktatás helyett a gyakorlatban nevelés a módszere, aminek létjogosultságát és 

működési elvét pragmatista nézeteivel indokolja. Dewey nem kérdező filozófus, mint 

amilyen Szókratész volt, de nem is újrakérdező, mint Descartes, hanem reagáló. A filozófia 

a világmagyarázatok felé vezető kérdések tudománya, ezért furcsa egy olyan filozófus, aki 

nem kérdéseket tesz fel, hanem mindig a jelenre fókuszál, az aktuális helyzetekre reagál. 

Dewey témái gyakran reakciók az aktuális eseményekre, társadalmi történésekre, közéleti 

problémákra. Tézisem bizonyítékául szolgál dolgozatom második fő része. 

Tézis 3. A demokrácia Dewey filozófiájában nem politikai fogalom és nem 

államformát takar, hanem a legtermészetesebb létforma. 

Indoklás: A demokrácia lehetőség. A lehetőség mindenki számára adott a növekedésre 

(growth). (V.ö.: Reconstrustion, p.186) Demokráciáról alkotott nézetében is a görög 

hagyomány reneszánszát látjuk. Visszanyúlik Arisztotelész államelméletéhez, aki 

természetes képződménynek tartotta az emberi közösségeket. (Reconstruction, p.44) 

Tézisemet a dolgozatom harmadik részében fejtem ki bővebben. 

                                                 
2 William Heard Kilpatrick (1871-1965) amerikai  pedagógiai szakember, Dewey tanítványa volt, ő dolgozta 

ki a mára már közismertté vált projekt-módszert, melynek lényege, hogy nem lineárisan felépített tanmenet az 

oktatás alapja, hanem egy probléma megoldását célzó projekt elkészítése. Módszerének elfogadottságát is jelzi, 

hogy jelenleg Magyarországon több tárgyból is projekt-érettségit lehet tenni (pl.: emberismeret és etika, 

társadalomismeret, gazdaságismeret, média, biológia). 
3 Magyarországon ezt a módszert követi például a Budapest School, aminek első évfolyama 2015 

szeptemberében indult, 2018-ban pedig már több vidéki városban is alapítottak hasonló iskolákat, pl. 

Solymáron, Szegeden, Pécsett pedig hasonló munkaformával a Pécs-Somogyi Vadgesztenye Szabadiskola. 
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Mitől lett Dewey egyedi? Az elemző típusú filozófiai művekhez szokott olvasó 

számára írásai kifejezetten könnyedek, könnyen érthetők, gyakorlatias megközelítésű 

világlátást kínálnak. Ahogy azt Sidney Hook írta a Later Works 1. kötetének4 bevezetésében, 

Dewey maga is hitt abban, hogy főbb nézetei egy egységet alkotnak. Valamennyi gondolata 

és valamennyi elmélete és vélekedése összefügg. Nem hagyományos értelemben vett 

rendszert alkotott, hanem egy szemléletet mutatott.5John Dewey gondolkodó volt. Ezen belül 

kategorizálni, nagyon nehéz. A Stanford Encyclopedia of Philosophy6 például 105 

cikkelyében említi. Tartják őt episztemológusnak, esztétának, tudományfilozófusnak, 

etikusnak, politikafilozófusnak, valamint pedagógusnak, pragmatistának, feministának. 

Mégis minden nézete, minden megállapítása egy koherens egésszé állt össze a teljes 

életművében. A pragmatista szemlélet nála nemcsak módszer volt, hanem valóban a világot 

a maga aktivitásában igyekezett szemlélni. Alapvető tényként kezelte a változékonyságot, 

akár a társadalom, akár az egyén jelenségeiről írt. Minden elmélete és gondolata 

magyarázatot nyert nevelésfilozófiai írásaiban. 

 Disszertációm címe: John Dewey nevelésfilozófiája. Az én célom nem az volt, hogy 

Dewey valamennyi művét sorra vegyem, főleg nem az, hogy minden egyes művének, vagy 

témájának a kortársakkal történő egybevetését vizsgáljam. Az életmű fentebb említett 

vizsgálatához egy teljes élet is kevés. De a szerző megismerése, gondolkodásmódjának 

feltárása talán mégiscsak kivitelezhető. Dolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy 

megmutassam, vajon mennyire lehet megismerni, megismertetni a gondolkodó életművét, 

hangsúlyozva benne az élet szót, teljes munkásságának és életútjának segítségével. Ehhez 

azonban kevés a szerző kizárólagos vizsgálata. Fontosnak tartom megismerni a kort és a 

politikai rendszert, melyben élt. Fontosnak tartom megismerni az életútját, annak személyes 

vonatkozásaival együtt. Fontosnak tartom feltárni, kik hatottak rá, kiknek a művei, 

fogalomhasználatai, módszerei alakították a gondolkodásmódját és legalább ennyire tartom 

fontosnak azt is megvizsgálni, hogy ő maga kikre tudott hatással lenni. Mindezek után nyer 

bizonyítást az az állításom, hogy Dewey filozófiája – nevelésfilozófia.  

Dolgozatommal azt a célt tűztem ki, hogy a lehető legátfogóbban vizsgáljam Dewey 

gondolatrendszerét. A dolgozat felépítését tekintve körkörösen halad, az egyes témákat 

                                                 
4 Dewey összes művének kiadása a Southern Illinois University Press gondozásában történt. A 37 kötetes 

sorozat főszerkesztője Jo Ann Brydson volt, aki minden egyes kötethez annak témájában kutató kollégáját 

kérte fel az előszó megírására.  
5 „Although Dewey believed that all his central views hung together, he had no system in the traditional sense.” 

LW1, Introduction, viii 
6 A dolgozatomban megjelölt hivatkozások a Stanford Encyclopedia of Philosophy cikkeire annak internetes 

verziójából kerültek felhasználásra.  
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járom körbe, folyamatosan utalásokat téve arra a hagyományra, melyre Dewey is épített, 

hogy lássam, milyen ismeretek, milyen kulturális-tudományos hatások miatt alakultak épp 

úgy a gondolatai ahogy, majd a munkáin keresztül tárgyalom az egyes témákat és kitérek 

arra az utóhatásra, melyek akár direkt, akár indirekt módon köthetők az írásaihoz. A 

dolgozatom négy fő részből áll. Mind a négy részben körüljárom azt a kérdést, ami a fejezet 

címét adja, csak más-más fókusszal. Ezzel a szerkezettel az a célom, hogy különböző 

vetületekből, különböző hangsúlyos pontokra koncentrálva vizsgáljam Dewey munkáit. A 

vizsgálat szempontjait saját kutatási tapasztalataim alapján választottam. Így esett a választás 

a neveléssel kapcsolatos munkáira (1. fejezet), a filozófiával szorosan rokonítható írásaira 

(2. fejezet), a társadalmiságról való gondolkodás elemeire (3. fejezet) és a sajátos 

gondolkodásmódjára, ami a teljes életművet áthatja (4. fejezet). Úgy gondolom, ezekből a 

fókuszokból vizsgálódva kellő alaposságra lehet jutni. A teljes életmű elemzésére azonban 

nem is vállalkozom, hiszen az az egyes munkák újraértelmezésével járna, minden egyes 

munka eredetének és utóhatásainak felkutatásával, ami már jócskán túlmutat a teljes, önálló 

életművön.   

 John Dewey, korszakának meghatározó gondolkodója, mint nevelésfilozófus 

szerepel a filozófiai hagyományban. Az életművet végigtekintve azonban pontosabbnak 

tűnnek azok a szerzők, akik filozófusként és nem neveléstudósként említik. Dewey írásai 

nem sorolhatók egyértelműen és kizáróan sem a filozófiához, sem a neveléstudományhoz. 

Ahhoz, hogy megértsük a két diszciplína miként alkot nála egységet és miként egészíti ki 

egymást, meg kell vizsgálni mindkettő tárgyát és problémakörét. Mindehhez a nevelés 

oldaláról indítok (1. Dewey és a neveléstudomány), amivel bemutatom John Dewey-t, mint 

a modern iskolarendszer és nevelési elméletek atyját (1.1. A nevelésfilozófia tárgya, Dewey 

mint nevelésfilozófus). A már említett tudományterület; a nevelésfilozófia, hagyományait 

tekintve megalapozott, de más területektől nehezen elhatárolható, így gyakran kiforratlan 

tudományterületként aposztrofálják (1.1.1. A nevelésfilozófia mint diszciplína). Dewey 

írásainak elhelyezéséhez azonban elengedhetetlen megismerni kérdésköreit, és 

viszonyulásait egyéb tudományterületekhez. Ehhez szolgál segítségül Dewey nevelési 

elmélete, melyet a neveléselmélet nagyjai iránt megfogalmazott kritikájaként írt meg. Ezen 

szerzők sorra vétele és bemutatása (1.1.2. Nevelésfilozófiai hagyományok) után térek rá arra 

a módszertani igényre, ami Dewey-t is a neveléselméleti írásaira motiválta (1.2. Módszertani 

dilemma). Elméleti alapvetésein túl a gyakorlatban kísérleti iskola alapításával is igyekezett 

bizonyítani nézetei helyességét. Alátámasztásul elemzem The School and Society című 

írását. Utóhatása azonban viharos (1.3. Dewey-t érő kritikák), amiért főként a pontatlanság, 
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és a leegyszerűsített értelmezés okolható (1.4. Félreértelmezett gyakorlat-orientáltság). 

Dewey életműve azonban nem pusztán pedagógiai vonatkozású művekből áll. Mint 

gondolkodót, filozófusnak is tekinthetjük. Felvetődik azonban a kérdés, hogy miben áll 

Dewey filozófussága (2. Dewey és a filozófia). Dewey szerint a filozófia maga életviteli 

kérdés. Olyan tudományterület, amely segítséget ad a hétköznapokban, ami eligazodást 

nyújt, elemzéseivel a tisztánlátáshoz segít. A történeti előzmények felvázolása (2.1. A 

Dewey-t befolyásoló filozófiai hagyomány) után tisztán megmutatkozik, hogy miként alkot 

egységet a nevelés és a filozófia. A nevelés célja az életben való eligazodásban segíteni, 

ehhez módszereket találni. Leegyszerűsítve: a formát adja a nevelés, a tartalmat pedig a 

filozófia (2.2. A neveléstől a filozófiáig). Amennyiben elfogadjuk Dewey-t a filozófia 

művelőjeként, a filozófia részterületei között kell őt elhelyeznünk. Műveiben a helyes 

életvezetés és a közösségi együttélés kívánalmairól írt. Egyértelmű lenne mindezek fényében 

az etika szemüvegén át vizsgálni írásait (2.3. Mennyiben etikai szerző Dewey?), ami viszont 

problematikussá válik, ha korának etikai szerzői közé próbáljuk besorolni (2.3.1. Az etika 

főbb területei és ágazatai a XX. század küszöbén). Dewey műveinek elemzései során arra 

juthatunk, hogy erkölcsi gondolatai inkább társadalomfilozófiai, valamint politikai 

írásokban jelennek meg. Tufts-al közös Ethics című kötetük bemutatása is ezt támasztja alá 

(2.3.2. Dewey írásainak etikai vonatkozásai). Ahelyett, hogy egy-egy erkölcsi kérdésre 

fókuszálna, egészében vizsgálja a társadalmi jelenségeket és problémákat (3. Dewey és a 

társadalmiság). Ahhoz, hogy megértsük a szerző gondolatvilágát és azt, hogy számára mi 

bírt jelentőséggel, sok segítséget nyújt a személyes életút (3.1. Dewey életútja), valamint a 

korszakra jellemző viszonyok megismerése (3.2. Az Amerikai Egyesült Államok társadalma 

és gazdasága a XIX. és XX. század fordulóján). A kor társadalmának vizsgálata (3.2.1. 

Társadalmi sajátosságok) megköveteli, hogy szót ejtsünk a demokráciáról. Az amerikai 

társadalom fő célja a demokrácia értelmezése és megvalósítása a mindennapi politikában. 

Ehhez azonban ismernünk kell a demokrácia történetét és típusait (3.2.2. Demokrácia-

felfogások). Valamint érdekes megfigyelnünk, hogy Dewey, aki a legkülönbözőbb 

társadalmat érintő eseményekre reagált, mit is gondolt a társadalmiságról (3.2.3. Dewey 

gondolkodása a társadalmiságról és annak utóhatása) és miként is képzelte el, hogy hogyan 

lehet hatni rá (3.2.4. Társadalmi nevelés). A XIX. századvégen kezdődött egy olyan 

folyamat, ami az Egyesült Államok nagyhatalommá válásához vezetett. A bevándorlás soha 

nem látott méreteket öltött, ami a gazdasági életre is jelentős hatást gyakorolt. A gazdasági 

változások pedig olyan mértékig meghatározták az emberek hétköznapi életét, hogy a 

világszemléletre és a legkülönbözőbb területek gondolkodóira is hatással voltak (3.3. A 
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gazdasági szemlélet hatása Dewey életművére). Dewey írásaiban fontos momentum a 

gazdasági szerkezet és társadalmi berendezkedés viszonyának elemzése (3.3.1. Gazdaság és 

társadalom viszonya). Így történhetett, hogy amikor lehetősége adódott nevelési 

elméleteinek kipróbálására, gyakorlatban történő alkalmazására és iskolát alapított, akkor 

olyan kollégái segítségével tette mindezt, akiknek munkásságát a korszak és a jövő 

generációi számára is hasznosnak ítélte. Ekkor dolgozott együtt Charles Beard és James 

Harvey Robinson történészekkel, valamint Thorstein Veblen közgazdásszal (3.3.2. Veblen 

és a közös iskola). Dewey neveléselméleti írásainak hátterét kutatva megismerhetjük azokat 

az okokat, amelyek az érdeklődését motiválták. Az okok és a meghatározó problematikák 

sorjázásával pedig megismerhetjük az életmű célját. A cél maga pedig újfent a nevelésben 

csúcsosodik ki (4. Dewey életműve). Dewey életműve az emberi létre koncentrál, minden 

vizsgálata az egyén boldogságának megtalálására és az ismeretek továbbadására szolgál. 

Mindehhez pedig egy olyan szemléletet alapozott meg, amit az elemző leíráson túl a 

gyakorlatban is alkalmazott (4.1. Pragmatizmus a gyakorlatban). A pragmatista iskola 

hagyományai a felvilágosodás korabeli európai gyökerektől egészen napjainkig 

meghatározóak (4.1.1. A pragmatista elmélet célja). Érdekes megfigyelni, miként válik egy 

világkép, egy látásmód önálló iskolává, filozófiai irányzattá (4.1.2. Szemléletből irányzat) 

úgy, hogy az élet legkülönbözőbb területein érezteti hatását. Az életmű áttekintése után 

summázatként egy olyan értékrendet kapunk, aminek különlegessége a kortalanságban, a 

legkülönbözőbb helyzetekben is fennálló érvényességében rejlik (4.2. Mi az érték Dewey-

nál?). Ezt az értékrendet pedig az iskolai gyakorlatba próbálta átültetni (4.3. Szabadság a 

nevelésben). Dewey munkássága a pedagógiában elvitathatatlan érdem, megannyi újító 

törekvés látott napvilágot az ő kezdeményezésére (4.4. Dewey utóhatása) és a későbbi 

gondolkodók hatására is (4.4.1. Progresszív iskolák). A XXI. század pedig újabb kihívásokat 

és újabb nehézségeket támaszt a pedagógia számára, melyekre reagálni kell, és melyekhez 

Dewey elképzelései is segítségünkre lehetnek (4.4.2. A pragmatista nevelés jövője).  

 Célom a dolgozatom megírásával egy életmű, de sokkal inkább egy attitűd 

bemutatása úgy, hogy felkutatom kialakulásának okait és befolyásoló tényezőit. Célom 

továbbá bizonyítani John Dewey munkásságának filozófiai jelentőségét. Habár írásai két 

nagy téma köré csoportosíthatók: a demokráciáról vallott nézetei, valamint a nevelésről 

szóló gondolatai köré, de a folyamatos kutatómunka során az rajzolódott ki előttem, hogy 

valamennyi írásműve egyetlen koherens egésszé áll össze. Ez az egész pedig nem egy 

tanításban, vagy egy elméletben, sokkal inkább egy attitűdben mutatkozik meg. John Dewey 

szemlélete a maga korában újszerű volt, életművét időről időre leporolták, manapság pedig 
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kifejezetten egy markáns reneszánsz körvonalai láthatók, amivel a jelen kor oktatásának 

ellehetetlenülő módszereire és gyakorlatára próbálnak megoldást keresni. 

 

 

1. Dewey és a neveléstudomány 

 

Az első fejezetben a következő téziseket bizonyítom: (1.1.) Dewey megtette a 

paradigmaváltást. (1.2.) A „paidagógosz” eredeti funkciója szerinti pedagógus szerep 

Deweynál a görög hagyomány reneszánszát jelenti. (1.3.) Dewey saját korát megelőző 

módszertant dolgozott ki. Indoklásul először a nevelés körüli kérdésekre koncentrálok. 

Mielőtt kifejtem Dewey elméletét, tisztázom a neveléstudományt, mint diszciplínát, 

különös tekintettel annak résztudományára, a nevelésfilozófiára. Mindehhez vizsgálom azt 

a filozófiai hagyományt, ami szoros összefüggést mutat a neveléstörténet tudományával. A 

történeti szálat követve, mégis inkább a módszertani változásokra és az azokat kiváltó 

okokra helyezem a hangsúlyt, ezzel is előkészítve a XXI. századi helyzet bemutatását. 

Dewey újszerűségének megértéséhez és annak értékeléséhez sorra veszem azokat a szerzőket 

és elméleteiket, melyek hatottak gondolkodására. A neveléstudományban több módszerre 

láthatunk példát a legkülönbözőbb korszakokban. Az érdekesség abban rejlik, hogy melyik 

korszakban miért éppen egy adott módszertan vált, válhatott sikeressé. Feltételezem, hogy 

Dewey népszerűsége – már saját korában is – pontosan annak volt köszönhető, hogy 

felismerte az adott korszak és az adott társadalmi viszonyok adta lehetőségeket és 

kihívásokat és egy olyan módszertant választott, mellyel igyekezett ezekre választ adni és a 

további problémáknak elébe menni. Úgy használta fel a múltban már megmutatkozott 

jelenségeket és alkalmazott módszertanokat, hogy kiválasztotta azokat, melyek a sikeresség 

és a hatékonyság próbáját kiállták és azokat saját korához mérten aktualizálta. 

Megfontolandó hozzáállás a történetiség vizsgálatához az a célkitűzés, hogy a történetben 

felhalmozott tudásanyagot ne csak tudáselemekként értelmezzük, hanem a múltban 

lejátszódott folyamatok tanulságát felhasználva alkossunk újat.  
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1.1. A nevelésfilozófia tárgya, Dewey mint nevelésfilozófus 

 

John Dewey írásaiban – természetesen – visszaköszön saját korának társadalmi 

meghatározottsága. Műveiben azokra a problémákra és kérdésekre reagál, melyek a 

mindennapi életet határozták meg. Az Előszóban említett 1894-es előadása7 is pontról pontra 

az Egyesült Államok politikai-gazdasági problémáira adott válaszok. Iskolaalapítási és 

tanításszervezési tervei mind reakciók a társadalom támasztotta elvárásokra és kihívásokra. 

Éppen ezért, az ő társadalomleírása és pedagógiai elemzései elválaszthatatlanok egymástól. 

A következőkben azonban további példákat hozok arra, hogy ez az egyik legtermészetesebb 

jelenség. A társadalom egyik fő intézménye az iskola, legyen az akár egy emblematikus 

figura életvezetési tanácsa (mint például Szókratész), látens módon létező tanítás, egy 

elmélet, ami a közemberek számára ismertté vált (mint például a sztoikus tanítás), vagy egy 

fizikailag is létező intézmény, ahol szervezett keretek és szabályszerűen megfogalmazott 

módszerek alapján zajlik a tudásátadás (mint például a skolasztikában létrehozott 

egyetemek). A nevelés ügye kihatással van az egyénre, az egyéni életútra, a kis közösségek 

– mint a család – működésére, a társadalom meglétére, és a kultúra alakulására. Éppen ezért, 

a társadalmi berendezkedés, a kulturális meghatározottság, valamint az egyéni értékrend 

együttesen lépnek érvényre a tanításban. Ez látszik Dewey életművében is. A társadalmi 

működés alapjának a helyi közösségeket tekintette, a működés mozgatórugójának pedig a 

kommunikációt.8 A nevelésnek ezeket kell szem előtt tartania. Az Egyesült Államok 

gazdasági-politikai helyzetéből fakadó kihívások, a társadalmi sokszínűség által életre hívott 

problémák, valamint Dewey személyes értékrendje rajzolódik ki azokból a korszakában 

újszerű írásaiból, melyek a demokrácia-felfogás iskolai keretek közötti értelmezését is adják.  

Dewey tudományos életben való definiálása nem egyértelmű. Nevezhetjük éppúgy 

filozófusnak, mint neveléstudósnak, de a nevelésfilozófus megjelölés is helytálló az ő 

esetében. Vizsgáljuk meg, kit is illet meg a filozófus jelző és miben különbözik ettől Dewey 

személye. A vizsgálatot a fogalom kialakulásánál kezdem. A filozófus mesterségesen 

alkotott szó, a hagyomány Püthagorasz nevéhez köti ezt a szóalkotást. A görög filozófia 

(φιλοσοφία) a philosz (φίλος), mint kedvel, barátian szeret és a szofia (σοφία), mint 

                                                 
7 A Barbara Levine által összeállított kronológiában talált adatok alapján: 1894. október 13-án tartott nyilvános 

előadást belvárosban, melyet egy előadássorozat követett a Hull House-ban. A Hull House egy múzeum 

Chicago-ban, ami ikonikus helyszínné vált. Az immigránsok és a szegény munkásosztály tagjai számára vált 

közösségi központtá.  
8 The Public and Its Problems. LW2, pp235-373 
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bölcsesség szavakból ered. A szóösszetétel, a filozófia a bölcsesség szeretetét jelöli. A 

filozófus tehát szó szerinti fordításban egy olyan személyt jelöl, aki a bölcsességet kedveli. 

Valójában azonban ennél tovább kell lépnünk a pontos megértéséhez. A filozófus ugyanis 

nem csak kedveli, de maga is keresi a bölcsességet, sőt, bizonyos fokig bírja is azt. 

Püthagorasz szóalkotásáig azokat az embereket, akiket a hagyományban filozófusnak 

nevezünk, gondolkodónak, bölcselőnek, bölcsnek tartották. Bölcselő volt az az ember, akit 

a mindennapi problémákon túl az emberi nemre vonatkozó kérdések is foglalkoztatták. 

Továbbá a bölcsesség feltételezett némi élettapasztalatot is, hiszen a gyakorlatias tudás 

csakis a megélt eseményekből és a személyes tapasztalatokból, személyesen levont 

tanulságokból eredeztethető. Mai szóhasználatunkból, a bölcs jelző használatából eltűnni 

látszik a megélt kor, mint kívánalom. Manapság sokkal inkább egy eseményre vonatkozó 

átfogó tudást jelölünk bölcsességgel. Azt a személyt tartjuk bölcsnek, aki képes 

következtetéseket levonni és egy eseménysort teljes egészében látni és láttatni. A fentiek 

alapján Dewey megfelel a bölcs, bölcselkedő elnevezésnek, dolgozatommal pedig célom ezt 

az átfogó szemléletét bemutatni és bizonyítani. A filozófusság ma már nem pusztán a 

bölcsességben rejlik, de még csak nem is épül egymásra a két fogalom. A filozófus nem 

feltétlenül rendelkezik gyakorlati tudással, sokkal inkább szakmaiságot, a filozófia 

szakmaiságát magáénak tudó személyt jelöli. Manapság az a személy kapja a filozófus 

megjelölést, aki a filozófia valamely részterületének jeles képviselője, azon részterület 

történetének és fogalomtárának ismerője és esetleg még önálló elmélet kidolgozója is. 

Végigtekintve Dewey művein9, nem találunk olyan elemző műveket, melyek a történetiség, 

vagy a fogalomvizsgálat elemzését célozta volna. Értekező művei vannak, melyek szinte 

kivétel nélkül a saját szemlélet- és gondolkodásmódjának bemutatását célozzák. Mégis, 

műfajukat tekintve a bölcselkedés eszközét fedezhetjük fel bennük, gyakorlatorientált 

témaválasztással és tapasztalatokból eredő véleménynyilvánítással. Az írások javarészt a 

nevelés témakörét járják körbe, annak pszichológiai és társadalmi hátterét is elemzés alá 

vetve. Mindezek alapján, ha el tudjuk fogadni Deweyt, mint filozófust, akkor érdeklődési 

körét számításba véve a filozófusok közül is inkább a nevelésfilozófus megjelölés 

használatos az ő esetében. A továbbiakban igyekszem bemutatni a nevelésfilozófia 

mibenlétét, és megjelölni annak helyét a tudományok körében.  

  

                                                 
9 Lásd: Melléklet.  
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 1.1.1. A nevelésfilozófia mint diszciplína 

 

A tudományok rendszerében létezik több olyan diszciplína, aminek ha megpróbáljuk 

meghatározni a tárgyát és a fogalmait, azonnal kiderül róla, hogy határterületen, mégpedig 

két jelentős tudomány határterületén áll. Mint ilyeneket, pozíciójuknál fogva is az a 

méltatlan helyzet illeti meg, hogy egyik fő irányvonal sem érzi teljes egészében 

önmagáénak. Igaz ez a nevelésfilozófiára is. Arra a tudományra, amely a tudományok közül 

az elsők között jött létre, ami témáját tekintve a legalapvetőbb emberi kérdésekkel – többek 

között a nevelés módjainak és lehetőségeinek kérdéseivel – foglalkozik. Mégis, a 

nevelésfilozófia fogalmaira és problémáira tekintve nehezen tudjuk eldönteni, hogy inkább 

a szigorú filozófia, vagy a didaktikus pedagógia tárgykörébe tartozik inkább. Ez a 

probléma pedig a tudomány tudományos mivoltának megkérdőjelezéséhez vezetett. 

Magyarországon a nevelésfilozófia különösen mostoha helyzetben van. Ezt alátámasztandó, 

elég csak az egyes képzési helyek tantárgyain végigtekinteni. A magyar filozófiaképzésben 

egyáltalán nem, a tanárképzésben pedig épphogy, érintőlegesen fedezhetjük fel a szakterület 

nyomait. Az ókori bölcseletnek a mindennapi problémákon túlmutató kérdések adták az 

alapját. Nembeli kérdéseknek nevezzük azokat a kérdéseket, melyek a filozófia tárgyát 

adják. A nevelés kérdései is a két problémakör határán helyezkednek el. Mindennapi 

probléma a gyereknevelés, mégis, a nevelés mikéntje, tartalma és módozatainak lehetséges 

útjai már átfogóbb, elméleti felkészülést is igényelnek. Azok a kérdések, mint például: mit 

nevezünk tudásnak, létezik-e tudásátadás, melyek a nevelhetőség kritériumai, mi 

különbözteti meg a hasznos tudást a haszontalantól, mi a jó és lehet-e a nevelés tartalma – 

nem a mindennapi gondolkodás kérdései.  

 Az Egyesült Államokban sokszínű képet mutat a nevelésfilozófia, valamint az 

elméletek gyakorlati megvalósulása, az iskolaalapítási módozatok is.10 A legfőbb 

nevelésfilozófiai irányzatokat olyan filozófiai nézetek hívták életre, mint az idealizmus, a 

                                                 
10 A neveléstudomány terén tapasztalható nagyfokú érdeklődés és tudományos aktivitás talán annak is 

köszönhető, hogy az amerikaiak szinte vallásos hittel hisznek a nevelés erejében. Erre a nézetre utalt Bertrand 

Russell is Education and the Good Life (Nevelés és jó élet) című 1926-os kötetében. Dewey azonban erről a 

kötetről megjegyezte, hogy csak remélni tudja, hogy a nevelés ügye felé fordulás Russell részéről nem csak 

annak köszönhető, hogy gyermeke született. Ellenpéldaként pedig utalt Bernard Shaw-ra, aki gyermektelen 

létére teljes pontossággal tudta ábrázolni az idősek és a fiatalok közti viszonyokat. (V.ö.: Dewey: A Key to the 

New World. Education and the Good Life by Bertrand Russell. In: LW2, pp.226-230) 
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realizmus, a pragmatizmus, az egzisztencializmus és a posztmodernizmus.11 Továbbá 

hatással voltak rájuk a politikai ideológiák is, mint például a liberalizmus12, valamint a 

pszichológia és pedagógia területéről a behaviorizmus, a kognitivizmus, a humanizmus 

és a konstruktivizmus.13 

A nevelésfilozófiának több irányzata alakult ki. Az egyik a klasszikus nevelés14, más 

néven az alapvető nevelés15, ami már a középkor óta ismert. A középkori tantárgyfelosztás, 

a trivium és a quadrivium16 együttesét jelentette, ami az évszázadok során folyamatosan 

kibővült. A XVIII. századra már alapvető tananyagként megjelentek a sorban az irodalom, 

a költészet, a dráma, a filozófia, a történelem, a művészetek és az idegen nyelvek is. 

Manapság ugyanazt a középkori alapokon nyugvó és folyamatosan bővülő tantárgysort 

láthatjuk az iskolák órarendjében. A másik fő irányzat a szemlélődő nevelés17, aminek 

módszerétől nem áll távol a spiritualitás sem. Egyik legfontosabb eleme a ráhangolódás és a 

testi-lelki aktualizálás. Fő célja, tiszteletben tartani a szülők és a gyermekek vallási és egyéb 

meggyőződését. Gyakran válik a tananyag részévé a közvetlen tapasztalat, például a napi 

esemény, aktuális élmény, kérdés, probléma. Ezt az irányt vette alapul például a Waldorf-

iskola18 is. A harmadik a humanisztikus nevelés19, ami a legkülönbözőbb korszakok 

filozófiai hagyományát követi. Magában foglalja az ókori Athén tanításait, a felvilágosodás 

gondolkodói közül Rousseau, Locke és Pestalozzi elveit, valamint számos modern kori 

reformpedagógiai elképzelést. Három jelentősebb irányzata: a kritikai nevelés20, a 

demokratikus nevelés21 és a nem-tanítás22. A kritikai nevelés az aktuális politikai-

társadalmi helyzet felismertetését célozza, a kritikai hozzáállást szorgalmazza. A társadalmi 

igazságosság nevében kerül elvei közé a demokráciával kapcsolatos radikális álláspont, a 

feminizmus, vagy akár az anarchia. A demokratikus nevelés a társadalmi 

                                                 
11 A filozófiai irányzatok kifejtését a 2.1. fejezetben teszem meg.   
12 A politikai nézetek kifejtését a 3.2.1. fejezetben teszem meg.  
13 A pedagógia irányzatok kifejtését a 2.2. fejezetben teszem meg.  
14angolul a terminus: classical education 
15angolul a terminus: educational essentialism 
16 A hét szabad művészet (szabad emberhez méltó tudományok) felosztása a következő volt: trivium-ba 

tartozott a grammatica (nyelvtan), retorika (szónoklattan), dialektika (vitázás), a quadriviumba pedig az 

asztronómia (csillagászat), aritmetika (számtan), geometria (mértan) és a musica (zene). 
17angolul a terminus: contemplative education 
18 Rudolf Steiner elmélete alapján létrehozott alternatív pedagógia. Az első iskola 1919. szeptember 7-én, 

Stuttgartban kezdte meg működését, azóta világszerte közel ezer iskolát és óvodát létesítettek a program 

keretein belül.  
19angolul a terminus: humanistic education 
20angolul a terminus: critical education 
21angolul a terminus: democratic education 
22 Angolul a terminus: unschooling. Ennek a megnevezésnek a fordítása okozta a legnagyobb problémát, hiszen 

az angol eredeti magyarul iskolázatlanságot, tanítatlanságot jelent. Itt mégis találkozunk iskolával, létezik 

intézmény, sőt, tanítás és tudásátadás is zajlik, csak nem a hagyományos intézményi struktúra keretei között.  
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felelősségvállalást tűzte zászlajára. Fő célja, hogy diákjait a közös tanulás és munka 

megszervezésére ösztönözze. Ezek az iskolák saját iskolai önkormányzattal rendelkeznek, 

ahol a társadalmi egyenlőség alapján egymás érdekeit meghallgatva és tiszteletben tartva 

szavazás útján döntik el a vitás kérdéseket. A nem-tanítás iskolája mellőz minden olyan 

módszertant, ami kifejezetten iskolai módszertannak tekinthető. Nem alkalmaz 

hagyományos értelemben vett tanórai kereteket, sem tantermeket, sem osztályokat, vagy 

tanulócsoportokat. Az aktuális feladat határozza meg a tevékenység helyét, időtartamát és a 

résztvevők számát és személyét. A tanulás implicit módon jelentkezik a közös játékban és 

ház körüli munkákban. Ezek az elméletek mind különböző iskolatípusoknál jelentkeznek, 

ami viszont közös bennük, hogy mindet az úgynevezett kísérleti, vagy alternatív iskola 

jelzővel illetik. Több kezdeményezés járt sikerrel főként az Egyesült Államokban, Nagy-

Britanniában és Németországban is, de mindenütt folyamatos nehézséget jelentenek az 

oktatási hivatalok által támasztott klasszikus pedagógiát magukba foglaló elvárások. 

 Az elméleti tudományokkal szemben gyakorta élnek azzal a kritikával, miszerint 

nem egyértelmű az adott szakterület hasznossága. A hasznosságot abban az esetben nem kell 

igazolni, amikor az elméleti tudomány a gyakorlati részterületére ér. A nevelésfilozófia 

mindaddig mellőzött szakterület marad, amíg nyilvánvalóvá nem válik az a felhalmozott 

tudás, ami a gyakorlati tevékenységhez is elengedhetetlen. A nevelésfilozófia történeti szála 

a neveléstörténeten túl a tanítás módszertanának történetét is tartalmazza. A múlt 

eseményeinek ismerete pedig egyértelműen hasznos tudást jelent, amennyiben sor kerül a 

tanulság levonására, vagy a megismert módszerek segítségével újabbak megalkotására.  

 Felvetődik a kérdés, hogy a nevelésfilozófia inkább elméleti, vagy inkább gyakorlati 

tudománynak tekinthető-e. A válasz itt sem egyértelmű. A nevelésfilozófia – épp úgy, mint 

a filozófia tudománya maga – egyszerre rendelkezik elméleti és gyakorlati vonatkozással. 

Az elméleti szál azonban inkább a pedagógia fogalmaival operál, míg a gyakorlati kérdések 

a filozófiának az etika ágával rokoníthatók. Jogos az aggály, hogy egy ilyen heterogén 

tárgyat miért kellene mesterségesen egyben tartani, ha egyszer a részterületei fellelhetők más 

tudományterületekben is. A válasz a tudomány létrejöttében, történetében keresendő. 
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 1.1.2. Nevelésfilozófiai hagyományok 

 

A nevelés mindig is az egyik központi kérdése volt az európai23 gondolkodásnak. A 

legkülönbözőbb társadalmakban a gondolkodók felvetették a sikeres tanítás és az 

eredményes tanulás kérdését. A nevelési módszerek korszakonként eltérően alakultak. Az 

európai gondolkodástörténetben azonban rá tudunk mutatni azokra a módszertani kérdéseket 

boncolgató filozófiai művekre, melyek a nevelésfilozófia mint tudományág törzsanyagát 

adják.  

 Az ősi kultúrákban a nevelés módszere a mese és a közösségi tapasztalat volt. A 

közösség egységét tartotta össze a történetmesélés, a régmúlt idők emlékezete, valamint az 

együttes tevékenység. A nevelés leginkább gyakorlati formájában mutatkozott meg, mint 

például a közös vadászatok, gyűjtögetések, vagy a vadállatok elleni védekezés 

megszervezése alkalmával. Arról azonban nincs ismeretünk, hogy ezek a nevelési 

módozatok mennyire voltak tudatosak, vagy egyszerűen a hagyományból eredtek.  

Az ókori görög kultúráról azonban már pontosabb képünk van a fennmaradt írásos 

emlékekből. A korszak többi kultúrájához képest nagyobb hagyománya lett a tudás 

átadásának, jelesül a dialógus formájában. A vándorló népeknél továbbélő 

történetmeséléssel és a természet által meghatározott életformával és az ahhoz való 

igazodással szemben a görögök egészen más berendezkedése egészen más módszereket 

eredményezett. A párbeszédek jelentősége a társadalmi berendezkedésen alapult. Az 

elnevezés is mutatja, hogy az ”ókori görögök” megjelölés nem teljesen homogén társadalmat 

takar. A poliszok eltérő kultúrával és hagyományokkal rendelkeztek, ami meghatározta a 

polisz-polgárok szemléletét. A városállamok közigazgatásilag és gazdaságilag is 

áttekinthető méretűek voltak. Az egyes városállamokban ki tudtak alakulni olyan 

kapcsolatrendszerek, melyek alapján be lehetett azonosítani az egyes polgárokat. Ez a 

zártság az erkölcsi felfogásukban is jelentkezett, hiszen a polisz tagjai ismerték egymást, a 

köztük fennálló relációk milyenségét, a szabályokat és tetteik következményét. Ez pedig 

kedvezett a közös értékrend kialakulásának. A poliszon belül kialakult normák azt mutatták, 

                                                 
23 A mondat igazságtartalma szempontjából pontosabb lenne az „európai gondolkodás” helyett az „emberi 

gondolkodás”-t használni, de a vizsgált irodalmak nem elegendőek ahhoz, hogy kellő magabiztossággal tegyek 

megállapítást a legkülönbözőbb kultúrákra vonatkozóan. De ha csak a keleti tanítások szövegeit olvassuk, nagy 

gyakorisággal találhatunk a nevelés/nevelhetőség  témájáról szövegrészeket. Lsd.: Lao-ce: Tao-te King, 

Konfúciusz tanításai, stb. Feltételezem, valamennyi kultúrkörben találhatunk hasonló szemelvényeket, melyek 

arra utalnak, hogy a gondolkodók foglalkoztak a tudás átadásának mikéntjével. 
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hogy a polgárok ugyanazokat az értékeket tartották fontosnak és követendőnek. A 

társadalom méreteiből adódó áttekinthetőség pedig megkönnyítette a szabályok 

betarthatóságát, hiszen mindenki tudta és látta, hogy a másik ember hogyan él és viselkedik. 

Ebben a berendezkedésben az ember elsősorban polisz-polgár volt és csak másodsorban 

számított, mint egyén. A poliszokban a társadalmi élet aktivitását az adta, hogy a polgárok 

jelen voltak a politikai életben. A közösségi szerepvállalás egy olyan fórumot teremtett, ahol 

a társadalom tagjai számára lehetővé vált egymás megismerése. Az ókori görög társadalmak 

hétköznapjaira jellemzőek voltak a nagy közös beszélgetések és viták, melyeknek gyakran 

voltak érdeklődő fültanúi is a konkrét beszélgető feleken kívül mások is. Ezeknek a 

beszélgetéseknek volt terepe az agóra, a közösségi élet helyszíne, a piactér. A fizikai 

meghatározottság is egy olyan biztos viszonyítási pontot adott, amire lehetett számítani. A 

beszélgetések egy különös módozatát dolgozta ki Szókratész24, amikor sajátságos nevelési 

módszert alkotott meg a bábáskodó módszerrel. A dialógusokból és a fennmaradt életrajzi 

utalásokból megtudhatjuk, hogy Szókratész tevékenységét erőteljesen meghatározta a szülői 

háttér. Édesanyja bába volt, őt pedig lenyűgözte az az esemény, amikor valaki részese lehet 

egy új élet létrejöttének. Férfi lévén belőle nem lehetett bába, de úgy döntött, ha nem is az 

új élet létrejöttekor, de legalább a gondolatok létrejöttekor fog ugyanolyan módon 

segédkezni, mint tette azt az anyja a szüléseknél. A gondolatok életre-hívásánál azonban azt 

az elvet vallotta, hogy akkor lesz valódi megértés, és a tudás akkor válik valóban 

elsajátíthatóvá, ha azt valaki önmaga tapasztalja, önmaga vizsgálja és fogalmazza meg. Így 

ő, mint nevelő, nem adhat kész tudáselemeket a neveltek számára. A diákoknak maguknak 

kell megfogalmazniuk a válaszokat, maguknak kell eljutniuk arra a szintre, hogy meg tudják 

fogalmazni a saját válaszaikat. Ettől válik az a tudás az ő tudásukká. Sajátos módszertanát a 

kérdezésre építette. Úgy vezette a hallgatóság gondolatait, hogy – javarészt eldöntendő – 

kérdéseket tett fel nekik, amelyekre reagálva végül ők maguk fogalmazták meg a választ 

arra a kérdésre, amellyel eredetileg Szókratészt keresték meg. A kérdés már csak az, hogy 

hogyan válhatott Szókratész valóban nevelővé. A peripatetikus módszertan mellett a 

polihisztorság és a politeizmus határozták meg a poliszéletet. A megörökített viták és/vagy 

beszélgetések egyik résztvevője a polisz egy bölcse volt. Szókratész viselkedésével és 

megfontolt beszédével érdemelte ki ezt a jelzőt. A bölcs jelzővel feltétlenül idős férfit 

illettek. A tekintélyt a korra nézve a tapasztalat adta meg. A bölcs kifejezés ugyanis a 

gyakorlati tudással vált többé, mint az okos megnevezés. Az elméleti képzettség még nem 

                                                 
24 Szókratész: i.e. 470-399, ókori görög filozófus 
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jelent garanciát arra, hogy valaki bölcs megállapításokra is képes legyen. A bölcs embernek 

tehát feltétlenül rendelkeznie kellett élettapasztalattal ahhoz, hogy hitelessé válhasson a 

hallgatósága körében. A tapasztalatot pedig leginkább a közösségi életben kellett 

megszerezni. Éppen ezért bölcs csak az lehetett, aki a polisz életében aktívan jelen volt, már 

a puszta életvezetésével, tetteivel és cselekedeteivel is bizonyítva a polisz tagjai számára a 

bölcsességet. Szókratész ezeknek a kritériumoknak mind megfelelt a feljegyzések és 

dialógusok szerint. Máig sokan vitatják, hogy egyáltalán létező személy volt-e, hiszen tőle 

származó írásos bizonyíték ezt nem támasztja alá. Ellenben a róla írt művek olyan 

egybehangzóan adnak tanúságot életéről és viselt dolgairól, hogy létének megkérdőjelezése 

értelmetlennek bizonyul.25 Mindenesetre akár létező, akár fiktív figura volt is Szókratész, 

leírt viselkedése és életvezetése minden ember számára példaértékű lehet. Tetteit nem 

kísérték sem csodás események, sem különös jelenségek. Gondolkodása és erkölcsi tartása 

bárki számára kivitelezhetővé válhat, szinte történelmi korszaktól függetlenül. Az ókori 

görögök nevelési szokásait erőteljesen meghatározta a nevelő iránt érzett bizalom és 

tisztelet. A legsikeresebb módszernek azonban mégis a példamutató életvitel minősült.  

„Szókratészetek is a tanításban és a beszédben olyan mintát alkotott, amely a leginkább illik 

a filozófiához: az egyszerűséget, keresetlenséget választotta, mert ez tesz szabaddá, és ez hű 

leginkább az igazsághoz; s hagyja, hogy a zavaros szélhámosság, mint valami füst, csak 

szálljon rá a szofistákra.” (Plutarkhosz: Szókratész daimónja, p.72) 

 

A nevelő éppen ezért nem lehetett pusztán egy tudományterület képzett tudósa, 

hanem ehhez a tudós léthez párosulnia kellett egy erkölcsös személyiségnek. Ez tette 

példaértékűvé személyét. A nevelő igyekezett olyan életmódot folytatni, és olyan életvitelt 

és mentalitást kialakítani, amelyben a nevelt felismerhette annak helyességét. (V.ö.: 

Robenstine, 1998)  

Szókratész meghatározó személyisége mellett a nevelők sorában jelentkeztek még a 

szofisták is, akiknek kezdetben kétes volt a megítélésük. A görög hagyomány számára furcsa 

volt a nevelésért pénzt adni, azaz a tudást anyagi javakban kifejezni. Különösen, miután 

náluk a tanítás nem pusztán a mai értelemben vett tudományos kérdésekre vonatkozott, 

hanem életvezetési tanácsokra is. Az analógia, mely szerint egy baráttól sem fogadunk el 

pénzt véleménynyilvánítás után, felháborította a közvéleményt, a szofisták miért kérnek 

ugyanazért fizetséget.  

                                                 
25 Például a Szókratész daimója c. írásában Plutarkhosz, az I.századbeli szerző látványosan írja le a történetet, 

melyből kirajzolódik Szókratész tanítványokkal való bánásmódja, valamint módszere. 
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A görög gondolkodók közül időrendben a következő nagy hatású szerző, aki a 

nevelés módjáról és mikéntjéről is értekezett, Arisztotelész volt. Hitelességét adja, hogy már 

szinte gyermekfejjel nevelő vált belőle, mikor is az apját felfogadta a macedón király 

háziorvosnak, Arisztotelészt pedig fia, Sándor mellé tanítónak. Arisztotelész módszertana a 

szoktatásban rejlik. Szerinte megszokottá kell tenni az értékeket. Ki kell alakítani a 

tanítványban egy olyan szemléletet, amellyel képes lesz felismerni a jót és a helyeset. Addig 

ugyanis, amíg ez a felismerés nem történik meg, csak utánzásra lesz képes. A nevelés célja 

viszont egy tudatosan cselekvő személyiség kialakítása. Aki ugyanis tudatosan cselekszik, 

mert ésszel és érvekkel felfogja és felismeri egy probléma esetén a helyes megoldást, az 

képes lesz újszerű esetekben is produktívan alkalmazni az addig csak példaként követett 

szabályokat. Arisztotelész nevelési elveiben tükröződik a görög harmonikus egység képe. 

A helyes cselekedetet a morális értékek ismerete és az intellektuális képzettség 

elválaszthatatlan kettőssége eredményezheti. (V.ö.:Suppes, 1995) Az elmélet és a gyakorlat 

nem vált el. A kettő egymást feltételezve jutott érvényre. Arisztotelész erénytáblájában26 az 

értékeket az igényekhez és lehetőségekhez képest kell megállapítani. Ez az állandó 

elmozdulás lehetősége, amelyet rendszerébe belekalkulált, merőben új irányt mutatott 

tanítója, Platón nézeteihez képest. Platón szemléletében ugyanis még a négy állandó érték 

jelentette az erkölcs sarokpontjait. A kardinális erények, úgymint a bátorság, a bölcsesség, 

a mértékletesség és az igazságosság mindenkire nézve kötelező érvényű abszolút értékeket 

jelentettek. Arisztotelész ezzel szemben minden értéknek, mégpedig 14 értéknek, saját 

mennyiségi skálát alkotott, amelyen az éppen aktuális módon kell megtalálni a helyzetnek 

megfelelő értéket. A tanítás pontosan azért válhatott gyakorlattá, mert az előírás nem 

konkrétumokat, hanem a körülményekkel való összhangot és a cselekvők különbözőségét is 

figyelembe vette. Arisztotelész a maga alkotta rendszerével nem kívánt teljesíthetetlent, 

ebben rejlik a gyakorlati siker lényege. Maguk a hármas struktúrák a soronkénti három 

értékkel viszonyítási pontokat is hordoznak. (V.ö.: Bertók, 2008) 

 A hellenisztikában azok az iskolák tudtak hatást elérni, melyek tanítása könnyen 

értelmezhető, de legalábbis könnyedén összefoglalható. Ez segített abban, hogy széles 

rétegekhez is eljuthasson egy-egy tanítás: így a szkeptikusok az igaz állításokkal szemben 

álló velük ellentétes igaz állításokról beszéltek, az epikureisták a boldog létállapotot 

hirdették, a test és a lélek harmóniáját, melyhez a medicina és a filozófia vezetnek el, míg a 

                                                 
26 Arisztotelész az erények felsorolása az Eudémoszi Etikában (EE) található (1221a), míg ezek némileg 

módosított változatait és elemzéseiket a Nikomakhoszi Etikában (NE) és a Nagy Etikában (MM, mint Magna 

Morália) olvashatjuk. 
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sztoikusok a szenvedélymentes életre neveltek. A Tarka Csarnok három fő iskolája mind 

egy-egy röviden és közérthetően megfogalmazott tanításra épített. Ezzel biztosítva a tanítás 

széleskörű terjedését. Nem volt szükség bonyolult értelmezésekre, hosszas elemzésekre, 

valamint elvont fogalmak magyarázatára. Konkrét életvezetési tanácsok voltak, könnyen 

memorizálható megfogalmazásokban. A tanítás módszertana maga az alkalmazhatóság volt. 

Azzal, hogy a tanítás a mindennapi életben érvényre jutott, azonnal igazolást nyert. Az 

iskolák pedig – közérthetőségükből fakadó népszerűségüknél fogva – kettős szerepet 

töltöttek be. Az egyik a magánemberek életvezetésének mikéntjét jelentette, a másik szerep 

pedig a Birodalom egészének összefogását. A Római Birodalom sokszínűsége, mely a 

meghódított területeken élő különböző népcsoportok eltérő kultúrájából fakadt, a Birodalom 

fenntarthatóságának veszélyét is jelentette. A területi és népességi növekedés a szétszakadás 

veszélyének növekedésével jár. A tanítások hasonló gondolkodásmódot eredményeztek 

azokon a területeken, ahova eljutott. A tanítások támogatottsága éppen ezért birodalmi 

kérdéssé magasodott. Így válhatott a sztoikus tanítás a korszak egyik meghatározó 

tanításává. A sztoikus hagyomány a társadalomban betöltött státusznak megfelelő szerepet 

követelt meg az egyéntől. Az egyénnek meg kellett felelnie a társadalomban betöltött 

pozíciójának. A sorsszerűség elfogadása és a fátum tisztelete adta mindehhez az elégséges 

alapot. A sorsszerűség elfogadása ugyanis abban állt, hogy a sors által kiszabott életmódot 

teljesítenie kellett elvágyódás nélkül. Megszületésekor tehát minden ember kap egy státuszt, 

ami a társadalom által meghatározott helyét jelöli. Ehhez a képletes értelemben vett helyhez 

pedig olyan feladatok és szerepkörök tartoznak, melyeket szintén a társadalom határoz meg. 

A szerepek azok, amelyek közül az egyén választhat, de a szabadságát a sorsszerűség 

lehatárolja annyiban, hogy csak a státuszának megfelelő szerepet választhatja, vágyai a 

tanítás szerint nem irányulhatnak más státuszokra. A hellenizmusban már nem láthatjuk azt 

az erős társadalmi kötelékrendszert, amit a görög államoknál. A társadalom nyitottságában 

nem lehet az egyén és a közösség értékrendjét egymással azonosítani, ezért válik 

szükségessé egy olyan tanítás, ami az egészet áthatja. Éppen ezért nevezhetjük a sztoát az 

első globál-tanításnak is. Ennek a tanításnak a jelszavaivá váltak a „felelj meg” és a „törődj 

bele” intelmek.   

A Római Birodalom idején újszerű tudásátadási módszernek számított a szónoklat. 

A műfajok között találhatunk példát a levelekre, a szónoklatokra, a mesékre.27 A hallgatóság 

méreteit figyelembe véve hasonló attitűdöt láthatunk mind a szóbeli megszólalások, mind az 

                                                 
27 A műfajokról bővebben lásd: Bertók-Bécsi: Etika elméletek és gyakorlatok. ETHOSZ, Pécs, 2007. pp24-43 
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írásbeli tanítások megfogalmazásában és prezentálásában. Ez a közös jelleg pedig a 

hangnemben keresendő. A személyesség, a személyes megszólítás éppúgy szerves része a 

leveleknek, mint a nagy tömegek előtt tartott beszédeknek. A középkori Európa kulturális 

életében jelentkező változások oly mértékig átírták a társadalmi viszonyokat, hogy azzal a 

nevelési módszerek is egészében átalakultak. A kereszténység terjedésével a patrisztika 

idejére tehető a vallási nevelés felerősödése. Ez az a korszak, amikor az iszlám világ 

kultúrájában is felerősödött a nevelésfilozófia. Az egyik legismertebb iszlám gondolkodó 

Avicenna28 volt, aki Arisztotelész elméleteit is felhasználva írt az orvos-nevelésről. A 

medicina egyik leghíresebb oktatójává vált, akinek művei a művelt Európába is hamar 

eljutottak. A vallási nevelés – mind a keresztény, mind az iszlám világban – szigorú erkölcsi 

tanításokon alapult. Ezek a tanítások voltak hivatottak létrehozni azt a családnál nagyobb 

közösséget, melyben az emberek bizalommal fordulhattak egymáshoz. A vallási nevelés az 

egyén értékrendjének kiművelése mellett közösségformáló hatással is bírt. Éppen ezért 

történhetett, hogy a vallás már nemcsak az adott egyház kérdése, hanem állami ügy is lett. 

Különbségek azonban jelentkeztek az eltérő vallások nevelési céljai között. A keresztény 

tanítások inkább a morális értékrendet hangsúlyozták és az egyén közösséghez való 

viszonyára próbáltak hatással lenni, míg az iszlám tanítás szerint nem lehet igaz hívő ember 

az, aki nem rendelkezik kellő tudással. Az iszlámban a tudományos műveltség a vallási lét 

kívánalmai közé tartozott.  

 Szinte minden filozófus művében található a nevelés ideális céljaira és módszereire 

vonatkozó részlet. Akinek az írásai nem tartalmaztak effélét, azokat felkérték, hogy írjanak 

a nevelés témájában. Így történt ez John Locke29 esetében is. A filozófust akkora tisztelet 

övezte, hogy még gyermeknevelési kérdésekben is kikérték a véleményét. Így jelent meg 

1692-ben az Edward Clark-kal folytatott levelezésének részleteiből a Gondolatok a 

nevelésről című munkája. Ez a kiadvány egy tanácsgyűjtemény. Locke pontokba szedte 

azokat az élethelyzeteket és esetleges relációkat, melyekkel szerinte egy gyermek 21 éves 

koráig találkozhat. Ennek megfelelően az elvárt viselkedéseket és ezen viselkedési formák 

és minták kialakítási módszereit írta le. Egy empirista – tehát a tapasztalat fontosságát 

hirdető – gondolkodó tanácsai voltak, akinek nem volt saját családja. Az értékek – melyeket 

Locke igyekezett hangsúlyozni –, azonos célra utalnak, mely szerint egy olyan felnőtt 

nevelésére kell törekedni, aki a társas kapcsolatokban megállja a helyét, mind észbeli, mind 

                                                 
28 Ibn Szína, latinul Avicenna: 973-1037 
29 John Locke 1632-1704, angol filozófus, orvos és politikus, a brit felvilágosodás egyik legjelentősebb alakja, 

az empirizmus kiemelkedő személye. 
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érzelmi téren. Azaz rendelkeznie kell megfelelő – lehetőségekhez mérten a lehető 

legnagyobb mértékű – ismeretekkel a világról, kellő jártasságot kell mutatnia a 

legkülönbözőbb művészeti ágak területén, valamint udvariasnak és kellemes társaságnak 

kell bizonyulnia a társas kapcsolatokban. A Locke-i célkitűzések szoros rokonságot 

mutatnak a Shaftesbury30 által teremtett ideáltipikus ember, a gentleman31 figurájával.32 

Locke azonban nem csak a kifejezetten pedagógiai célzatú művében írt a nevelés és tanítás 

jelentőségéről. A megismerésre ugyanis minden embernek szüksége van ahhoz, hogy 

megértse a saját és környezete jelenségeit. A megértés ugyanis nem más, mint az értelem 

vezetésének egyetlen lehetséges formája33, amelyhez azok a gondolkodók tudnak leginkább 

hozzájárulni és segítségüket adni, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak.  

 Jean-Jacques Rousseau, a francia felvilágosodás politikafilozófiájában a társadalmi 

szerződés megfogalmazója. A társadalmi viszonyok bemutatása és jellemzése mellett a 

nevelés módozataira is kitért. Kritikai munkáiban a társadalmi állapot jellemzésében 

kiemelte, hogy a civilizált állapot megváltoztatja azokat az adottságokat, melyekkel az 

ember természeténél fogva rendelkezik. Rousseau kritikája, amivel a társadalmi állapotot 

illeti, végigvonul a teljes életművön. Amikor a neveléstörténet egyik legjelentősebb művét, 

az Emil, avagy a nevelésről című regényét írta, ugyanezek a gondolatok jelentek meg 

problémaforrásként. Rousseau szerint ugyanis a nevelés során teremtődik alkalmunk arra, 

hogy kiküszöböljük azokat a csorbákat, melyeket a társadalmi állapot okozott. Ez a folyamat 

azonban csak az egyén szintjén valósulhat meg, az egyes ember nevelése során. A történet 

abban a korban íródott, amikor a magántanítók óriási lehetőségekkel bírtak. A regény egy 

kísérlet arra, hogy hogyan lehet a megszülető gyermek értékrendjét a lehető legkisebb 

mértékig károsítani, hogyan lehet az egyént felkészíteni a társadalmi állapot adta helyzetekre 

és miként lehet kivédeni azokat a romlottságokat, melyeket a civilizáció okoz. A történet öt 

fejezetre bontva tárgyalja az egyes életszakaszokban jelentkező hatásokat és az arra való 

felkészítést. Az első négy fejezet szól Emil, a kisfiú neveléséről, születésétől fiatalember 

koráig. Ezekben a fejezetekben Rousseau kitért a fizikai szükségletektől kezdve a lelki 

szükségletekig valamennyi életterületre. A fiktív történetben képet kaphatunk arról, hogy 

Rousseau miként képzeli el a helyes étrendet, a testmozgást, a művészetek és tudományok 

                                                 
30 Anthony Ashley Cooper, Earl of Shaftesbury (1671-1713), John Locke barátja, pártfogója és tanítványa.  
31 A gentleman az az ember, aki mind küllemében, mind belső értékeiben a tökéletes férfit testesíti meg. Az 

egészséges testben egy kellemes társaságú kiművelt tudós rejlik. Ezzel a figurával Shaftesbury egy olyan 

modellt állított, amelynek az elérése célként állhat minden ifjú előtt. Valamint a nevelők számára megadta a 

mintát, hogy milyenné kell nevelniük tanítványaikat.  
32 V.ö.: „A moralisták. Filozófiai rapszódia”, melyben Shaftesbury az erkölcs és művészet viszonyáról szól.   
33 V.ö.: John Locke: The Conduct of the Understanding 
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iránti érdeklődés felkeltését, mindezt az egyes életkoroknak megfelelően. A nevelés pedig 

egy személyes kapcsolaton áll, melyben a tanító az egyetlen, aki folyamatosan interakcióba 

lép a gyermekkel, ő határozza meg azt is, hogy mikor és milyen körülmények között lehet a 

gyermek részese kisebb vagy nagyobb közösségeknek. Ezek a közösségek is leginkább a 

közvetlen rokonokra, vagy a szülők baráti körére korlátozódnak. A társadalomtól való 

elzárás, a korcsoportoktól való távoltartás Rousseau sajátos módszere. Úgy gondolta 

ugyanis, hogy így lehet megvédeni a gyermeket attól, hogy a lelki fejlődése során 

ugyanazokon a torzulásokon menjen keresztül, mint az emberi társadalom egésze tette az 

ősközösségektől a modern civilizációk kialakulásáig. Abban hitt, hogy a közösségtől elzárt 

neveléssel lehet fejleszteni a gyermek világlátását és értékrendjét. Elmélete szerint a védett 

környezet a gyermekben megszilárdítja a tudást, így felkészülten lehet majd őt fiatal felnőtt 

korában a társadalomba engedni. Akkorra ugyanis már megtanulja mi a jó és a rossz, és nem 

a korcsoport, vagy a társadalom egésze lesz befolyással a gondolkodására, hanem a 

megtanultakat ő maga szilárdan és következetesen képviseli a civilizációban. A regény 

ötödik fejezete az Emilhez illő feleség jellemzéséről szól. Rousseau elképzelése szerint, a 

tökéletes nő – Sophie – olyan tulajdonságokkal bír, melyek segítik Emilt, és nem 

eredményeznek egy harcias, öntudatos, önállóságra törekvő asszonyt. Sophie szépsége 

tisztaságában és arányosságában mutatkozik meg. Rousseau szerint az Emilhez illő nőnek 

nem kell különös adottságokkal rendelkeznie, mert az elvonja mind a saját, mind a 

környezete figyelmét a lényegi dolgokról. Így Sophie inkább egészséges és erős, de ez az 

erő leginkább a munkabírásában mutatkozik meg. Problémamegoldó képessége és 

tudományos ismeretei kiemelkedőek, de ezzel soha nem kérkedik és igazán ennek tudatában 

sincs. (Az ugyanis több esetben megalázó lenne Emilre nézve.) A művészetek terén 

érdeklődő, társaságban sosem harsány. A regény azzal zárul, ahogy a két fiatal egymásra 

talál és boldogan élik életüket. A történet érdekessége azonban, hogy a valóságban Rousseau 

semmiféle sikereket nem ért el, mint magántanító, ezt a pályát nem tudta gyakorolni, nem 

alkalmazták, de ami még szembetűnőbb, az a megannyi fennmaradt leírás felesége iránti 

hűtlenségéről és arról, ahogy a saját öt gyermekét lelencházba adta. Az Emil megírása után 

pár évtizeddel olyannyira eltávolodott saját elképzelésétől, hogy megírta a történet 

folytatását Les Solitaires (Magányosok) címmel. Ez a történet Emil és Sophie házasságával 

indul. Megszületett gyermekük nagyon korán, tüdőgyulladásban meghal, ezután pedig 

szétesik a család. Emil megcsalja Sophie-t, elherdálja a vagyont, míg végül elhagyja a 

feleségét és egy kalózhajóra szegődik rablónak, míg Sophie a pénztelenségből próbál 

menekülni és nem találva más lehetőséget, prostituáltnak áll. A történet befejezéséből is 
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látszik, hogy mindaz a jó, amire Rousseau törekedett, az a módszer, amivel a társadalomból 

kiszakított gyermeket nevelte, nem vezetett később boldogsághoz vagy sikeres élethez. Nem 

lehet a tökéletességet célozni, a nevelésben sem, hiszen nem tudhatja a nevelő, hogy a nevelt 

számára később mi lesz ideális. A másik fő probléma pedig az a védett környezet, amit 

Rousseau mesterségesen próbált volna fenntartani. Ezzel ugyanis pont az egyik legfontosabb 

képesség, a problémamegoldó képesség nem fejlődik.  

A nevelésfilozófia egyik legnagyobb hatású gondolkodója Herbart34, akinek 

iskolamodellje a mai napig világszerte a leggyakrabban alkalmazott forma. Filozófiai 

alapjai, az öt erkölcsi érték:  

„1. Ha akaratunk összhangban van erkölcsi belátásunkkal, akkor a belső szabadság eszméje 

valósul meg. 2. Ha akaratunk olyan erős, hogy állandóan következetesen tudunk cselekedni, 

akkor a tökéletesség eszméje realizálódik. 3. Ha – mintegy kilépve önmagunkból – mások 

érdekeit is figyelembe vesszük, akkor a jóakarat eszméje jön létre. 4. Ha több, egymással 

összeütköző érdek, akarat között jön létre megegyezés, akkor a jog eszméje keletkezik. 5. 

Ha pedig a jó, illetve rossz cselekedet megfelelő jutalmazásban, illetve elmarasztalásban 

részesül, akkor a méltányosság eszméje érvényesül.” (Mészáros – Németh – Pukánszky, 

p.128)  

 

Ezen eszmékkel két tudomány foglalkozik, Herbart szerint: a közösség szintjén a politika, 

míg az egyén szintjén a pedagógia. Herbart szerint a neveléssel kell elérni az erkölcsös 

életforma kialakítását. Ennek módszertanát egy három szintű folyamatként képzelte el: az 

első a kormányzás – ami a gyermek akaratának megtörését célozza; a második az oktatás 

– ami az érdeklődésre építő tanítást jelenti; valamint a harmadik, a vezetés – ami az 

oktatással egyidejűleg történik és az erkölcsi autonómiát fejleszti. Herbart célja, hogy 

neveléssel átadásra kerüljenek az erkölcsi értékek és azok a diákokban majd az ő saját 

értékrendjük szerves részét alkossák. Herbart műveiben utolérhető az ő szigorú stílusa. 

Rendszerező gondolkodásával igyekezett megalapozni a pedagógiát, mint szigorú 

értelemben vett tudományos diszciplínát. Munkái részletes elemzéseket és leírásokat 

tartalmaznak, ahogy az általa felvázolt tanítási módszerek és iskolai struktúrák is kemény 

vonalasságot mutatnak. Írásai azonban pontosan ezáltal váltak népszerűvé, hiszen pontról 

pontra követve az általa leírt felosztásokat, máris megvalósult a tanítás egy formája. Ez 

azonban egy nagyon szigorú struktúrájú és merev oktatási rendszert eredményezett, ami a 

legnagyobb sikerrel az Oszták-Magyar Monarchiában jutott érvényre. 

William James 1878-ban a Popular Science Monthly lapban olvasta Charles Pierce 

„Hogyan tisztázzuk eszméinket?” című tanulmányát. Ebben Pierce a cselekvésben 

                                                 
34 Johann Friedrich Herbart (1776-1841), német filozófus, neveléstudós. 
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megmutatkozó következmény jelentőségére hívta fel a figyelmet. Ez a válasz indította útjára 

William James pragmatista35 elméletét. 1870-ben a Harvard Egyetemen szerzett orvosi 

doktorátust és 1872-től tanított anatómiát, fiziológiát, majd lélektant, végül filozófiát. A 

pragmatizmust nem kizárólag filozófiai irányzatnak tekintette. A lélektan alapelvei36 című 

munkájában merőben új pszichológiai elméletet vázolt fel azzal a kijelentésével, miszerint a 

gondolkodást nem egymásra következő gondolati elemek sorozataként, hanem egy egységes 

folyamatként kell értelmezni. Filozófiai és pszichológiai munkássága mellett a pedagógia 

területén is alkotott, tankönyvírással is foglalkozott. Nevelési elméletében megjelent az 

önnevelő személy37 kifejezés, melyet, mint az iskola végcélját jelölte meg. Úgy tartotta, egy 

módszer sikeressége azon mérhető le, hogy a tanítvány eléri-e azt a szintet, és azt a belülről 

fakadó igényt, amikor az önképzés, önnevelés mezejére lép. William James a kényszerítést 

nem tartotta nevelési módszernek. Az önnevelés gondolata inspirálta John Deweyt is a saját 

oktatási-nevelési elméleteinek megfogalmazásakor. Mindkettejük célja a cselekvő, belátó és 

racionális emberek nevelése volt, ami hosszútávon a társadalom lelkiismeretes és autonóm 

tagjait eredményezte volna. Dewey munkásságára nagy hatással voltak William James 

pedagógiai, pszichológiai és filozófiai művei és azok a kijelentései, amivel a közelgő 

veszélyekre hívta fel a figyelmet és az oktatási rendszer reformját sürgette. Ahogy Dewey 

fogalmazott William James-ről: 

„Az ugyan tény, hogy Jamest jócskán támadták korai kortársai a logikai formák iránti kellő 

tisztelet hiánya miatt, valójában ez azonban a kiváló szellemi lelkiismeretességének 

kifejezése volt. Nagyon érzékeny volt az egység és a rendszer kényszerének veszélyére, még 

azon is túl, mint amit a tények jeleztek.”38 

 

Dewey kortársai közül a legmeghatározóbb nevelésfilozófiai gondolkodók Rudolf Steiner és 

Maria Montessori voltak. Steiner39 egy sajátos filozófiai irányzatot hozott lére, melynek 

alapja a spirituális megközelítési mód. Tanítása szerint a világ dolgai nem pusztán 

közvetlenül megtapasztalható, vagy tudományos módszerekkel leírható elemek, hanem 

léteznek érzékfeletti módon megfigyelhető dolgok, valamint érzékelhetőségen túli 

                                                 
35 A pragmatizmusról, mint filozófiai irányzatról bővebben a 2.1., míg a pragmatista iskoláról a 4.2. 

fejezetekben írok.  
36 William James The Principles of Psychology címmel 1890-ben megjelent első nagy írása.  
37 angolul a kifejezés: selfmade man 
38 „The fact is, however, that much in James that was attacked by his early contemporaries as lack of sufficient 

respect for logical forms is in reality an expression of his superior intellectual conscientiousness. He was keenly 

sensitive to the danger of forcing unity and system beyond what the facts themselves indicated.” – John Dewey: 

Problems of Men. New York, Philosophical Library, 1945. p385 
39 Rudolf Steiner (1861-1925), osztrák gondolkodó, filozófus, író, dramaturg, tanár, de képzőművészeti 

alkotások is maradtak fenn tőle, mint például festmények, szobrok és építészeti tervek. 



26 

 

folyamatok. Irányzatának neve: antropozófia. 1902-ben lett a Teozófiai Társaság főtitkára, 

de a felajánlást csak egy feltétellel fogadta el, mégpedig azzal, hogy saját nézeteit fogja 

képviselni. Ez az időszak és ez a feltétel adta meg a lehetőséget arra, hogy kidolgozza saját 

irányzatát. Az antropozófiáról szóló első előadását 1902. október 6-án tartotta meg és itt 

beszélt először erről a tudományról, mint az emberiség fejlődéstörténetéről. Tíz évvel később 

megalapította az Antropozófiai Társaságot, amiért kizárták a Teozófiai Társaság német 

tagozatából. Az antropozófiát nemcsak egy tudománynak, hanem egy tudományos 

gondolkodásmódnak tekintette. Erre alapozva dolgozta ki sajátos elméleteit a pedagógiáról, 

a gyógypedagógiáról, az orvostudományról, a mezőgazdaságról, a teológiáról, a 

színművészetről és a társadalomelméletről. 1917-ben két memorandumot is megfogalmazott 

a béketárgyalásokra Európa államvezetői számára, melyek az antropozófiai elméletein és a 

francia forradalom eszméin alapultak, de ezek nem befolyásolták a tárgyalások menetét. 

Tanítása azonban nyitott fülekre talált, 1919-ben nyitották meg az első Waldorf-iskolát, 

1922-ben tartották a második antropozófiai világkongresszust, 1923-ban pedig megnyílt az 

első klinika, ami antropozófiai elvek szerint működött. Iskolájának módszertana azt célozza, 

hogy a Waldorf-ból kikerülő gyermek a lehető legszélesebb módon kibontakoztathassa 

személyiségét, képességét, tudatában legyen saját tehetségének és tudásának, valamint ezek 

segítségével könnyedén el tudjon igazodni a világban. Az iskola alapvető célja, hogy 

felkeltse a vágyat a gyermekekben a megismerésre és a tanulandó dolgokat mindig 

megismerésre váró élőlényekként kezelje. A megismerés tárgya az egész legyen, a 

megismerés pedig egyszerre történjen az érzésekkel, az akarattal és a gondolkodással. 

„Az élet melyik területe követeli meg leginkább, hogy szellemmel hassuk át? Ez a nevelés, 

az oktatás területe. A nevelésnél a teljes embert kell megragadnunk és a teljes ember testből, 

lélekből és szellemből áll. Amikor tanítani és nevelni akarunk, a szellemmel van dolgunk … 

a gyermekkorban a szellem közelebb áll az emberi testhez, mint a felnőttkorban.”40 

 

A világ megismerésének és a gyermekek tudatának művelésében kiemelt szerepet 

tulajdonított a művészeteknek. A médiumok gátolják csak a szabad alkotást. A fantázia 

kifejezéséhez a szabad alkotást tartotta a legmegfelelőbb módszernek, míg a tanításban a 

közösségi életet hangsúlyozta. A hagyományos iskolai közösségen túl további csoportépítő 

programokat tervezett, mint például kirándulásokat, túrákat, összejöveteleket, ünnepekre 

való felkészüléseket, iskolai műsorokat. Az összejövetelek nem kizárólag egyetlen 

korcsoport közösségét hivatottak építeni, hanem az egész intézményét, korosztálytól, 

érdeklődéstől függetlenül. Az iskolai életet is ezen programok köré szervezte. A tanév fő 

                                                 
40

Rudolf Steiner: A nevelés művészetének szellemi-lelki alapjai, p.12 
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sarokpontjait az ünnepek adták és a tananyagban való haladást is havi bontásban 

szerkesztette, ezzel is a tanév egészére nézve próbált egy ritmusosságot létrehozni, ahogy ő 

fogalmazott, az „életerők működtetése” érdekében. Az iskolai közösség sokszínűségét 

igyekezett fenntartani azzal a céllal, hogy a gyerekek a lehető legközvetlenebbül 

megtapasztalják azt a heterogenitást, ami a társadalomban tapasztalható. Az iskolát – mai 

kifejezéssel élve – integrált oktatású intézménynek tervezte, ahol teret kapnak a 

legkülönbözőbb érdeklődésű, képességű és lehetőségű diákok egyaránt. A harmonikus 

közös munka pedig csak úgy működhetett, ha a gyerekeket önmaguk képességeihez mérten 

segítették a nevelésben, ezzel is elkerülve az általa egészségtelennek tartott versengést. 

Iskoláját úgy tervezte meg, hogy valamennyi azonos módszertannal indított intézmény 

ugyanazokkal a kitételekkel működjön. Ugyanazok a célok, ugyanazok a tantervek és 

ugyanazok a módszerek találhatók meg a világ valamennyi Waldorf-iskolájában, melynek 

legfontosabb célkitűzése a szeretettel való szeretetre nevelés. Maria Montessori41, az olasz 

neveléstudós szintén a gyermeki értelem kibontakoztatására fókuszált. Kiemelte, hogy a 

nevelés sikerességéhez a gyermek iránti tisztelet kulcsfontosságú. Csak akkor fog 

megvalósulni az a cél, melyet a nevelő kitűzött, ha a gyermek igényeit követi. Montessori 

nevelési elmélete az iskola alapvető funkcióját hivatott előhívni: kihasználni a 

gyermekekben élő cselekvési vágyat, valamint a világ megismerése iránti igényt, azaz az 

őszinte gyermeki kíváncsiságot és fenntartani mindezeket a lehető legtovább úgy, hogy 

mellőzésre kerül a direkt módon irányított tanítás, az általa erőszakosnak nevezett oktatási 

forma.  

Ebben a fejezetben igyekeztem bemutatni azokat a nevelésfilozófiai elképzeléseket, 

melyek megelőzték Dewey munkásságát, és amelyek hatottak az ő gondolataira. A nevelés 

örök érvényű problematika, különösképpen az iskoláztatás módjának kérdése. Az 

intézményesült nevelést egyrészt a befogadók részéről fennálló kíváncsiság, másrészt a 

tudományos gondolkodás fejlődése hívta életre. Miután egyre nagyobb az a tudásanyag, ami 

megismerhetővé válik, egyre nehezebb a kérdés, mit és hogyan tanítsanak a diákok számára. 

Végigtekintve a nevelésfilozófia korszakain, minden egyes elmélet a fennálló tanítási 

rendszerrel szemben egy reformot hirdet. Az újítás pedig igyekszik mindig közelebb vinni a 

nevelést a természetesség gondolatához. Az időben előrehaladva pedig egyre nehezebbnek 

látszik a feladat, felismerni a tanulók önmagukból fakadó igényeit, az ő saját természetüket, 

valamint azokat a hasznos tudásokat, melyek a hétköznapi életben szükségesek lesznek, 

                                                 
41 Maria Montessori (1870-1952): olasz származású nevelésfilozófus 
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majd pedig ezeket összehangolva létrehozni egy élvezhető és hasznos tudást eredményező 

oktatási formát. A cél évszázadok óta ugyanaz, de elérni egyre nehezebb.  

 

 

1.2. Módszertani dilemma 

 

A nevelési módszertanok alapján megkülönböztethetünk egymástól akadémiai és szakmai 

ismereteket, teoretikus és praktikus tudást, szembeállíthatjuk a megszerzett ismereteket 

aszerint, hogy gondolkodással, vagy cselekvéssel tettünk-e szert rájuk. Felmerül a kérdés, 

hogy vajon, ha oszlopba rendezzük ezt a felosztást, melyik csoport fölé tehetjük a hasznos 

tudás jelzőt? A fenti kettősségre utalt Dewey A nevelés jellege és folyamata42 című írásában 

is, amelyben továbbvitte a kettősséget úgy, hogy rávilágított, hogy különbséget kell tenni az 

idomítás és a nevelés között.43 Dewey szerint nem lehet éles szembeállítást tenni és 

kizárólagosság sem jár egyik véglet számára sem. A tudás megszerzésének módszertanában 

fals dualizmusnak nevezte a fenti szembeállításokat. Az általa propagált pragmatista 

nevelés nem a két struktúra közül az egyiknek az elnevezése, hanem egy merőben más 

értékrenden alapuló elmélet. Dewey számára a pragmatista nevelés alapértéke a magas 

színvonal elérése úgy, hogy tudatosítja a tanulói felelősséget a diákokban, ezzel segítve 

személyes fejlődésüket. A közösségi szemlélet kialakítása központi jelentőséggel bír. Az 

értékelési metódusok kidolgozását mindig az igényeknek megfelelően kell megtenni. Az 

igényeket pedig épp úgy jelentik a társadalmi elvárások, mint a tanulók egyéni érdekei. Már 

Dewey is megfogalmazta a jövőbeni tanulás fogalma alatt azt a képességet, hogy a tanulók 

életük során bármikor tudjanak újabb ismereteket szerezni a munkaképességük javítása 

érdekében44. (Democracy and Education, MW8, pp388-407) 

 Az 1916-os Demokrácia és nevelés45 első fejezetének zárszavában is kitért a nevelési 

módszertan megváltoztatásának sürgető igényére. Az oktatást úgy kell megreformálni, hogy 

a társadalmi és az iskolai elvárások között ne legyen szakadék. Az iskolai oktatást a 

                                                 
42 John Dewey: A nevelés jellege és folyamata. Tankönyvkiadó, Budapest, 1976. Szerkesztette: Dr. Vág Ottó, 

fordította: Molnár Magda. Ez a magyar nyelvű kötet Dewey 1899-es téli szemeszterében tartott 

nevelésfilozófiai előadásainak anyagaiból készült, melyek eredeti forrása: John Dewey: Lectures in the 

Philosophy of Education 1899. New York, 1964, Random House.  
43 Fináczy Ernő Elméleti pedagógia c. művében ugyanezt a felosztást láthatjuk, ahol az előbbit dressurának, az 

utóbbit pedig educationak nevezte.  
44 Mai szóhasználattal élve ezt nevezzük élethosszig tartó tanulásnak (LLL:lifelong learning). 
45 Democracy and Education, MW8, pp388-407 
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társadalmi változásokhoz kell igazítani, hogy az iskola be tudja tölteni eredeti szerepét, 

miszerint a társadalmi életre nevel.46 

 A módszertani dilemma abban a kérdésben csúcsosodik ki, hogy vajon a tananyag-

centrikus, vagy a gyermek-centrikus nevelés a célravezetőbb. Dewey látásmódja szerint itt 

sem a kizárólagos választás lesz a sikeres nevelés kulcsa. Úgy kell a tananyagot 

megválasztani, hogy az a személyiségfejlődést szolgálja. Az iskola elsődleges célja a 

gyermek nevelése. A nevelés maga pedig nem más, mint bizonyos tudások átadása. A tudást 

kell tudni úgy rendszerezni, azaz a tananyagot úgy megválogatni, hogy ez a cél 

megvalósulhasson. 

 Az iskolát nem a megszerezhető tudás helyszíne, hanem a megszerzés menetének a 

tere. Dewey megpróbált leszámolni azzal a nézettel, hogy az iskola képviseli a tudást, amit 

meg kell szerezni. Szerinte az iskola az a hely, ahol meg lehet találni azokat az információkat 

és lehetőségeket, amelyeket igény szerint kiválogatva a tanuló saját maga számára hozza 

létre a hasznos tudást. A képzettség így valamiféle szerzett és nem kapott ismereteket jelent. 

(Philosophy of education, p.71) 

 Dewey a nevelési módszerek kidolgozásakor a hosszú távú jövőt tartotta szem előtt 

és nem csak az aktuális viszonyok között gondolta el a célravezető iskoláztatás jellegét.  

„A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy 

milyen lesz a civilizáció húsz év múlva. Ezért lehetetlen a gyermeket adott helyzetekre 

felkészíteni. Csak úgy lehet őt a jövőre nevelni, ha megtanítjuk arra, hogy ura legyen 

önmagának. Vagyis olyan képzést adunk neki, hogy tehetségeit gyorsan és teljes mértékben 

alkalmazni tudja; szeme, füle és keze parancsra váró szerszámok legyenek; tudja megítélni 

a körülményeket; gazdaságos, hatékony cselekvésre legyen képes.”47 

 

Dewey hangoztatta: az iskola maga az élet. Írásaiban a Herbart-féle iskolarendszer 

ellen fogalmazta meg saját, gyakorlat-orientált módszerét. Elvetette a tankönyveken alapuló 

oktatási formát. Kizárólag a tapasztaltatás módszerében látta a sikeres nevelés kulcsát. Úgy 

tartotta, a diákokat folyamatos próbák elé kell állítani, melyeket maguknak kell kiállniuk. 

Saját maguknak kell felismerniük az életben jelentkező problémákat és maguknak kell 

rájönniük a megoldásra. Iskoláját épp ezért cselekvő iskolának is nevezhetjük.  

                                                 
46 "As societies become more complex in structure and resources, the need of formal or intentional teaching 

and learning increases. As formal teaching and training grow in extent, there is the danger of creating an 

undesirable split between the experience gained in more direct associations and what is acquired in school. 

This danger was never greater than at the present time, on account of the rapid growth in the last few centuries 

of knowledge and technical modes of skill." MW8, p390  
47 Fordítás forrása: Dewey: Pedagógiai hitvallásom. In: A nevelés jellege és folyamata. Tk., Bp., 1976. pp98-

99. Eredeti szöveg: My Pedagogic Creed. EW5, pp84-96 
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1902-ben jelent meg A gyermek és a tanterv48című írása, mely az ideálisnak gondolt 

iskola nevelési elveit és struktúráját tartalmazta. Ebben az írásában kijelölte a 

neveléstudomány számára a két fő problémakört: a gyermek mint fejlődő lény 

megismerését, valamint a tanterv kérdéseit. A két területnek egymásra kell épülnie. A 

tantervnek a gyermeki fejlődés szakaszaira és kihívásaira kell reagálnia.  

„A világ dolgai csak annyiban jutnak tapasztalása körébe, amennyiben közvetlenül érintik 

saját, családja vagy barátai sorsát. Világa nem tények és eszmék világa; benne nincs hely 

olyan hideg tárgyi igazság számára, mely a gondolatnak a külső tényekkel való 

megegyezésében áll; benne minden vonzalom és rokonszenv. Ezzel szemben az iskolai 

tanterv olyan anyagokat kínál neki, amelyek az idő és a tér végtelenségébe viszik ki. [...] A 

tárgyakat, melyek foglalkoztatják, életéből fakadó egyéni vagy társas érdekei fűzik 

egységbe. Ami szellemét megragadja, az alkotja pillanatnyilag teljes mindenségét. [...] Ez 

az ő sajátos személyes világa, mely egységet alkot és teljes. Ezzel szemben az iskola felosztja 

és fölszabdalja a világot.”49 

 

Kísérleti jelleggel létrehozott egy iskolát, ahol a saját elvei és tanterve alapján szervezte meg 

a tanulási folyamatokat. Tapasztalatait Az iskola és társadalom50 című művében írta le. 

Hangsúlyozta, az iskola világa nem távolodhat el a valóságtól, nem életszerűnek kell lennie, 

hanem magának az élet dolgainak kell benne zajlania. 

„Minden egyes iskolánk egy kicsi kis társadalmi közösséggé válik (embryonic community 

life) az alkotó munka típusaival, amely a nagyobb társadalom életének tükre.”51 

 

Az általa felvázolt ideális iskola négy fő komponens metszéspontjában áll. Ezek pedig: az 

otthoni környezet, a természeti környezet, a társadalmiságot meghatározó üzleti élet és a 

termelés, valamint a tudomány világa. Ideális esetben egy gyermek fejlődésére mind a négy 

tényező hatással van, az iskola pedig mind a négy tényező által keltett hatásokkal számol. 

Az 1899-ben publikált műben három előadás formájában írt Dewey a kisgyermekkori 

nevelésről. A The School and Society52 az első megjelent írása a nevelésről. 1915-ben 

átdolgozta és úgy adta ki. Ahogy azt a kiadó megjegyzéséből tudjuk, az első három fejezet 

az egyetem általános iskolájában elhangzott szülői fórum előadásainak írásos anyaga. A 

szerző jegyzetéből pedig kiderül, hogy több emberrel végzett közös munka eredménye a 

kötet. Mrs. Emmano Blaine, valamint Mr és Mrs George Herbert Mead a kiadásban és a 

kiadási forma elérésében is segítették. Az iskola létrejöttét számtalan barátnak köszönheti, 

                                                 
48 The Child and the Curriculum. MW2, pp271-380 
49 A fordítás forrása: Dewey: A gyermek és a tanterv. Kisdednevelés, 1930. 6. sz. p.168  
50 School and Society. MW1, pp1-113 
51 A fordítás forrása: Dewey: Az iskola és a társadalom. Lampel, Bp., 1912. p.31 
52 A Colleceted Works-ben a Middle Works 1-es kötetében található írás feldolgozásához az 1932 novemberi, 

13. kiadást használtam, ami a The University of Chicago Press, Chicago, Illinois gondozásában jelent meg.  
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az ő felsorolásukat nem teszi meg, de kiemeli Mrs. Charles R. Crane-t, Mrs. Williams R. 

Lian-t és külön köszönetet mond felesége támogatásáért és közreműködéséért. 1915-ben 

Dewey már nem tartotta akkora újdonságnak a második kiadást, mint volt 15 évvel korábban 

az első, ezzel is, szinte szabadkozva az előszóban az első három fejezet tartalma miatt, 

valamint, hogy a folyamatos tanítási gyakorlat és tapasztalat természetesen bizonyos 

megállapításait azóta felülírták. A The School and Social Progress c. fejezet az iskolai életet 

befolyásoló relációkról, a tanár-diák, tanár-szülő kapcsolatokról szól. Az iskola alapvető 

funkciója a demokratikus állam alapjainak megteremtése, de ez a cél nem tud megvalósulni, 

ha a hagyományos iskolák a demokratikus viszonyok és folyamatok ellentétét valósítják 

meg. Neveléstörténeti tény, hogy az első iskolák (fontos hangsúlyoznunk, hogy a teljes 

kötetben, bár nem minden fejezetében említi, és sehol sem kerül pontosan tisztázásra, de a 

gyerekek korának megjelöléséből következtethetünk rá, hogy kizárólag az 

alapfokú/általános iskolát érti az iskola szó alatt) a gyári munkások gyermekeinek gyűjtő 

helye volt. A gyerekek kicsi koruktól képzést kaptak a gyári munkára, hogy a megfelelő kort 

elérve, minél gyorsabban bekerülhessenek a termelési folyamatba. A dolgozók számára az a 

csoport jelenti a társadalmi közeget, akik egy szalag mellett állva, közös célon dolgoznak. A 

tevékenység olyan terhet jelent, ami mellett nincs se idő, sem alkalom a romboló 

magatartásra. Erre az összefüggésre alapozva a gyerekek iskolai viselkedését is a 

tevékenykedés, az aktív munka pozitívan befolyásolja. A cselekvő diák ugyanis nem fog 

bűnöket elkövetni, az iskolai erőszak oka lehet az unalom.53 A közösen végzett 

tevékenységek a közösségi lét értelmét adják, a közösség működtetésének belső igényét 

fejleszti a munkaszervezés. Az intellektuális forradalom után világosan látszott, hogy a 

korábbi ismeretanyag, amin az iskolai nevelés alapult, elavulttá vált. A gyerekeknek már 

nem a mindennapi tevékenységhez szükséges közvetlen ismereteket kell átadni, hanem az 

összefüggésekre, a következtetésekre, a hosszú távú tervezésre kell őket rávezetni. A 

gyermekek fejlődéséhez a módszertani megújulás elengedhetetlen. Passzivitás helyett 

aktivitást kell generálni. A gyerekektől meg kell követelni a részvételt, ráadásul az aktív, 

cselekvő részvételt, mert a tapasztalatok útján lehet elsajátíttatni a tudáselemeket. Ehhez a 

módszerhez pedig egy egészen új eszköztárban kell gondolkodni. A tankönyvekből való 

tanítás ideje lejárt, a tankönyvek nem a gyerekek természetes közegének lenyomatát 

közvetítik. A tankönyvek sémái, leírásai és kérdései nem tükrözik a gyerekek 

                                                 
53 Elliot Aronson: A társas lény, valamint a Columbine után c. kötetek szerzője 2009-es budapesti előadásán 

szó szerint ugyanez a mondat hangzott el. Aronson szerint az iskolai merényletek hátterében is az unalom áll, 

ez ellen pedig érdekes és értelmes iskolai tevékenységekkel lehet védekezni.  
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gondolkodásmódjának struktúráját, sem az általuk ismert tereket, sem az általuk 

megfogalmazott problémákat. A Waste of Education c. fejezetben rávilágít, hogy miért is 

olyan nehéz az iskola kapcsán egyénekben gondolkodni. A középkorban alakult ki az iskola 

mai formájának elődje, és az a folyamat felülről lefelé alakult, az elvárásoktól a mindennapi 

tevékenységekig. Schelling filozófiája, a romantika nézetei beszivárogtak az oktatásba, ami 

átalakulást eredményezett. A kreativitás fejlesztése egyre nagyobb szerepet kapott, az óvodai 

nevelésben pedig már a legfontosabb elem lett a morális fejlődés elősegítése mellett. A XIX. 

század vívmányaival, a technikumi képzés megjelenésével az oktatásban átkerült a hangsúly 

a „hogyan”-ról a „mit”-re. Ezzel veszélybe kerül a tapasztalás lehetősége. A hétköznapi élet 

intézményei és szegmensei, mint az üzleti élet, vagy a könyvtárak, laboratóriumok 

kapcsolatba kerülnek az oktatással. Előnyös, ha az iskolák saját kerttel rendelkeznek, 

valamint konyhával, ahol a főzést tanulhatják meg egészen az élelmiszerek származásától a 

végső étel elkészültéig. A gyakorló iskolák valójában pszichológiai laboratóriumok, ahol a 

gyerekek fejlődését nyomon lehet követni. Az egyéni fejlődés vizsgálata mellett a 

csoportdinamika is követhetővé válik. Az evolúció olyan társas jelenség, melyben a fejlődés, 

a változás és ezek eredménye kizárólag közösségben értelmezhető. A nevelés közösségben, 

közösségi cselekvéseken alapul. Az iskolai oktatás (és ezen a ponton látszik, hogy az 

általános iskolai oktatást érti alatta, ami az angolszász kultúrában kb. 5-12 éves korig tart) 

három szakaszát illetően a szakaszhatárok egyénileg változhatnak. Az első szakasz nyolc 

éves korig tart, amikor a gondolkodás fejlődése nagy lépésekben halad, a motiváció az 

egyéni érdeklődésekből fakad, így a társas tevékenységeknek olyan mindennapi feladatokat 

kell jelentenie, mint a főzés, mosás, szabadtéri játékok. A második szakaszra érnek meg a 

gyerekek az összetettebb és hosszabb intervallumú cselekvésekre, így 8 és 11 éves kor között 

esedékesek a földrajzi környezet megismerésén túllépve a természeti törvényszerűségekkel 

kapcsolatos ismeretek. A harmadik és legrövidebb záró szakasz az elemi oktatásban az 

alkotó tevékenységek bonyolultabb, nagyobb tervezést igénylő formáit jelenti. Egy saját 

baba elkészítése és komplett ruhatárának megvarrása, vagy egy játékautó összeszerelésének 

megismerése. Az iskola feladata a kooperatív, segítő tevékenységek fejlesztése és 

működéséhez pedig elengedhetetlen a tanárok maximális szabadsága, mind a projektek 

megválasztásában, mind a megoldásokhoz szükséges eszközök és források 

összeválogatásában.54 Mikor a gyerekek a való élettel szembesülnek, a tanulás eredményes 

lesz, miközben ki lehet használni a gyermeki fantáziát és a képzeletük erejét, amit nem 

                                                 
54 Az ötödik fejezetben (Froebel’s EducationalPrinciples) mutatja be Fröbel54 elveit, majd alkalmazza azokat 

az iskolai tevékenységek tervezésében. 
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korlátoznak sematikus játékokkal.55 Az iskolai foglalkozás nem lehet mesterkélt esemény, 

hanem a közösségi élet tevékenységeinek iskolai megnyilvánulása. Az intellektuális és 

gyakorlati tevékenységek egyensúlyát megtalálni hónapokig, sőt, akár évekig is eltarthat. Az 

oktatásnak nem az a feladata, hogy a gyerekek értelme és a világ jelenségei között valamiféle 

kapcsolatot hozzon létre, hanem az, hogy a gyerekeknek a már meglévő ismereteire építve 

lehetőséget biztosítson a szabad játékra, amiből aztán egyre hosszabb és összetettebb 

következtetések és összefüggések válnak értelmezhetővé számukra. Ezért például az 

iskolakertek létrehozásával a gyerekek megtapasztalhatják miként lesz egy magból egy 

kifejlett növény és a folyamat mentén megérthetik a természeti törvényszerűségeket. Nem 

biztos, hogy az írás és az olvasás azok a tevékenységek, melyekre a legnagyobb hangsúlyt 

kell fektetni, és az sem biztos, hogy a gyerekekben ennek igénye és az írás-olvasás 

kompetenciája egyszerre, az iskoláztatás kezdetén megjelenik. A tanítás megszokott 

módszerei, a tananyagok direkt megtanítása, ellenőrző kérdésekkel történő feldolgozása 

sikertelenek, mert a gyerekekben természetesen felvetődő kérdések egészen mások, mint 

amilyenek a tipikus tanórai kérdések. A módszertani ajánlás útmutatást ad a történelmi 

ismeretek feldolgozásához, aminek első lépése a történelem szociológiára való lecserélése. 

A gyerekek sokkal könnyebben megértenék a folyamatokat, ha nem a történelmi tények és 

az események hátteréből közelítenek hozzájuk, hanem az egyéni motivációk, a karakterek 

és viselkedésmintáik felől. A történelem így zajló eseményként jelenik meg előttük és 

összefüggéseiben kirajzolódik számukra a korszak képe.  

Dewey az 1880-as években nagy érdeklődést mutatott a pszichológia iránt, több cikke 

is jelent meg a témában, 1887-ben pedig a Psychology című műve (EW2). 1895 októberében 

fogalmazta meg a Laboratory School tervét, és alapítását, valamint az oktatásról való 

gondolkodását, amit továbbra is a pszichológiai ismeretei határoztak meg. 1896-ban meg is 

nyitotta kapuit a University Elementary School, melynek 1896-1904-között igazgatója 

volt.  

 Dewey nevelési elmélete a pedagógiai pragmatizmus elnevezést viseli. Ez a 

progresszivizmus hatása alatt alakult ki. A progresszivizmus a XX. század hajnalán nagy 

sikerrel terjedő irányzat volt az Amerikai Egyesült Államokban. Létrejöttét a polgárháború 

utáni társadalmi hatásokra terjedt el. Megerősödésének oka a társadalmi erőviszonyok 

                                                 
55 Hasonló elv alapján válogatják például a waldorf-módszer játékait is. A waldorf-babáknak például rendkívül 

egyszerű az arca, a két szemen és a pici öltéssel jelzett szájon kívül semmilyen arcvonást nem dolgoznak ki 

rajtuk, pontosan azzal a céllal, hogy a gyermekek olyan érzelmeket társíthassanak a babákhoz, aminek 

megéléséhez, vagy feldolgozásához éppen szükségük van a játék során.  
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átalakításának igénye. Az amerikai elit túlságosan megerősödött, ami a demokráciáról való 

gondolkodás reneszánszát hozta el. Az irányzat kettős meghatározása szerint az egyik 

kérdéskör a gazdasági és politikai hatalom központosításával, míg a másik a vidéki városok 

iparosodásával kapcsolatos. A progresszivizmus az 1930-as évek Amerikájában 

egyeduralkodó oktatási nézetté nőtte ki magát. Megalakult a Progresszív Oktatási 

Társaság, melynek fokozatosan bővült a tagsága, többek között John Dewey-val56 is. Dewey 

az oktatásról szóló elméleteiben kifejtette, hogy a hagyományos módszer, ami Herbart 

tanítását követi, végletesen formalista, antidemokratikus és tantárgy-centrikus. 1915-ben 

megjelent „A holnap iskolái”57 című könyvének első fejezete az „Oktatás mint természetes 

fejlődés”58 a rousseau-i hagyományokat eleveníti fel. Dewey kiemelte, hogy az információ 

felhalmozása helyett a tapasztalatok segítségével kell a készségek fejlesztésére 

összpontosítani. Az 1897-es „Pedagógiai hitvallásom”59 című kiáltványában hangsúlyozta, 

az iskolának biztosítania kell a leegyszerűsített társadalmi környezetet, a családi élet 

tapasztalataiból és a gyermekek által is ismert cselekvésformákból kell kinőnie. Éppen ezért 

érvelt a hagyományos, katedrás, iskolapados osztálytermek megszűntetése mellett, helyette 

jól felszerelt műhelyek, műtermek és zenetermek létrehozását sürgette. Tanításainak egyik 

legismertebb követője William H. Kilpatrick60 (1871-1965), aki a Dewey-tanok hatására61 

dolgozta ki a mai napig is használatos projektmódszert62. Az Egyesült Államokban a XX. 

század elején eluralkodott az a nézet, hogy az amerikai demokráciában demokratikus 

nevelést kell megvalósítani. A demokrácia fenntartásának kulcsa egy olyan közösség, 

melynek tagjait az iskola képessé teszi a problémák felismerésére és megoldására. A 

nevelésnek az autonómia és a csoportmunka készségének fejlesztését kell teljesítenie ahhoz, 

hogy tevékeny, problémamegoldó és toleráns polgárok alkossák a társadalmat. A 

Progresszív Mozgalom egy másik jelentős alakja Helen Parkhurst63. Az ő nevéhez köthető 

a Laboratory Plan, melynek lényege a tanítóképző gyakorlóiskolák módszereinek 

                                                 
56 1929. november 4-én választották meg a Progressive Education Association tiszteletbeli elnökévé. A 

progresszív nevelés témájában megjelent cikke: Why Have Progressive Schools? LW9, pp147-158.  
57 Schools of Tomorrow. MW8, pp205-407 
58 Education as a Natural Development 
59 My Pedagogic Creed. EW5, pp84-96 
60 William H. Kilpatrick (1871-1965): nevelésfilozófus, a progresszív nevelés elkötelezettje 
61 Dewey szerint a sikeres tanulás feltétele, hogy a feladat, amivel a tanulás zajlik, a következő kritériumoknak 

megfelelő legyen: (1) legyen érdekes, (2) a tevékenység legyen élvezhető és hasznos, (3) olyan problémákat 

mutasson be, melyekhez új ismeretekre és információkra van szükség, (4) adjon lehetőséget a folytonosságra, 

ezáltal a fejlődésre. Ezekkel az elvekkel a projektmódszer jellemzőit adta meg. V.ö.: How We Think. LW8. 

pp105-353 
62 Projektmódszer: érdeklődéshez igazított feladategységekkel dolgozik. A diák választ témát a megadott 

témakörből és dolgozza fel önálló kutatással. 
63 Helen Parkhurst (1887-1973): amerikai pedagógus, kutató és iskolaalapító 
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kidolgozása. Dewey és Montessori már 1920-ban megszervezte az úgynevezett Dalton Plan-

t, azt a kísérleti iskolát, ahol megszűnt az osztályszerkezet, a frontális oktatás, és a bukás. 

Mindenki a saját üteme szerint fejlődött, melyet táblázatban tüntettek fel.64 Az iskolai munka 

alapelemei a megfigyelés, a játék, a beszélgetés, és az alkotómunka.65 1919-ben Chicago-

ban került kidolgozásra a Winnetka Plan, melynek lényege, hogy megszűnt a tanár irányító 

szerepe. A progresszív mozgalom második szakasza az I. Világháborútól a gazdasági 

világválságig (1919-1929) tartott. Ekkorra a Progresszív Oktatási Társaság tagjai között a 

magániskolák tanárai és szülők mellett már egyetemi oktatók, közoktatásban résztvevők, 

tanfelügyelők, és az állami iskolairányítás szakemberei is jelen voltak, így a létszám több 

mint 10000 főre nőtt, majd a mozgalom gyermekközpontú és társadalomközpontú 

irányzatokra vált szét. 1928-ra Dewey is kritikussá vált, hiányolta ugyanis az egységes 

társadalmi filozófiát. A harmadik szakasz a gazdasági világválság idejére tehető. A 

társadalmi problémák felerősödésére megnőtt az érdeklődés a szocialista eszmék iránt és 

egyre nőtt az egyenlőségre törekvő szovjet társadalom vonzereje. A mozgalom radikális 

célja, a társadalom átalakítása megbukott. Dewey felismerte, hogy a nevelés is csak 

korlátozott szereppel bír a társadalom alakításában. Az 1930-as években a progresszív 

oktatás hívei próbálták bevezetni az individuális oktatást, a tehetséggondozást és a nyílt 

osztálytermek módszerét. Ez a terv Európában A. S. Neill66 Summerhill School elnevezésű 

iskolájában meg is valósult. 1924-ben Alexander Sutherland Neill létrehozott egy 

bentlakásos, koedukált iskolát Angliában. Az ő alapelve az volt, hogy nem a gyerekeket kell 

az iskolához igazítani, hanem az iskolát – annak teljes struktúrájával, felépítésével, 

oktatásával és módszereivel együtt – a gyerekek igényeihez.67 

Dewey hangsúlyozta, hogy az iskola önmagában hordozza a változékonyságot, ahogy 

maga a társadalom is. A két folyamat egybevág. Éppen ez lesz a magyarázata annak, hogy 

Dewey számára csakis egy fejlődést szorgalmazó és elősegítő forma, a progresszív nevelés 

lehet a válasz az iskoláztatás kérdésére.68  

                                                 
64 Magyarországon hasonló ötletek alapján dolgozta ki Zsolnai József a Zsolnai-módszert, ami először 1971-

ben került kipróbálásra Kaposváron a Gyakorló Iskolában, majd az 1980-as évek meghatározó alternatív 

pedagógiai módszerévé vált. Az 1990-es években egyre több támadás érte, majd a XXI. századra szinte teljesen 

eltűnt a magyar oktatásügyből. Alapelveit személyes meggyőződés alapján fogadja el és építi bele munkájába 

néhány elszánt pedagógus. A módszertan átadásának intézményi háttere megszűnt. 
65 Ahogy azt Dewey írta, az iskola egy kommunikatív közösség, sajátos igényekkel. Lásd: The Dewey School 

– Introduction (LW11, pp191-193), Statements (LW11, pp193-202), Appendix2 (LW11, pp202-217) 
66 Alexander Sutherland Neill: (1883-1973) skót származású pedagógus, iskolaalapító 
67 A. S. Neill: Summerhill - A pedagógia csendes forradalma. Kétezeregy Kiadó, Budapest, 2004, Neill 

elveinek megfogalmazásához alapul vette Kant kategorikus imperatívuszát és etikai tanítását.  
68 V.ö.: The Challenge of Democracy to Education. LW11, p.190 
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1.3. Dewey-kritikák 

  

Dewey elképzeléseit saját iskolájában kezdte megvalósítani, majd egyre több szimpatizánst 

találva, publikációival el is terjesztette a gyakorlat-orientált nevelést. Abbéli szándékát, 

hogy egy módszertani oktatási reformnak kell lezajlania69, siker koronázta. Műveire 

alapozva készültek az újabb oktatási tervek és az ő hagyományait és értékrendjét követték 

az újabb nevelési elméletek.70 

 Az 1990-es évektől kezdve azonban világszerte támadások érték az amerikai oktatást, 

az ott jelenlévő és megvalósuló alacsony sztenderdek miatt. A kritikák számos formában: 

pamfletekben, cikkekben, könyvekben láttak napvilágot. A kritikák egyik legsúlyosabb 

vádja az volt, hogy az új szemlélet miatt a teoretikus tudás teljesen mellőzötté vált. Az 

Amerikai Egyesült Államok oktatási rendszerének problémáit Dewey-nak tulajdonították, 

tőle eredeztették. Dewey iskolája reagált a maga korának társadalmi kérdéseire és 

kihívásaira, de hosszútávon alkalmatlan egy színvonalas rendszer alapjaként működni.  

 Az alacsony képzettségért és az országosan romló eredményekért a megváltozott 

szemléletet tették felelőssé. Minden hiba okozójaként a gyermekközpontúságot, a kollektív 

egyenlőséget és a tanítás folyamata előtt állók szkepticizmusát jelölték meg. A tekintélyelvű 

szemlélet számára egyértelműen hibáztatható a gyermekközpontúság, amiért a tanórákon túl 

sok lehetőséget kapnak a gyerekek a reakcióra. A túl sok reakció ellentmond az ágostoni 

tekintély-igénynek: 

„minthogy mindenki csak tudatlanból válhat tudóssá, tudatlanként viszont nem tudhatja, 

milyen állapotban kell tanítói elé állnia, és milyen életmód teszi tanulékonnyá, mindezek 

előtt, akik nagy és rejtett dolgok tudására vágyakoznak, csakis a tekintély tárhatja ki a 

kaput.”(Szent Ágoston: A rendről, II. könyv 9,26-27) 

 

A tudományos életben a szkepticizmus, a kételkedés, a megkérdőjelezés Descartes óta az 

alaposságot és a körültekintést garantáló módszertanként van jelen. Felmerül a kérdés, hogy 

ugyanez a szkepticizmus veszélyes-e az oktatásban. Vajon a szkeptikusság, a rákérdezés 

                                                 
69 Dewey több cikke is az oktatási reformot sürgeti. Ezek közül néhány: Current Tendencies in Education 

(MW10 pp116-121), Experiment in Education (MW10 pp121-125), Federal Aid to Elementary Education 

(MW10 pp125-130), Method in Science Teaching (MW10 pp130-137), The Need of an Industrial Democracy 

(MW10 pp137-144), Democracy and the Loyalty in the Schools (MW10 pp158-174), Universal Service as 

Education (MW10 pp183-191), The Schools and Social Preparedness (MW10 pp191-196), American 

Education and Culture (MW10 pp196-202) 
70 A fenti gondolat kifejtése található egy korábbi tanulmányban: Bécsi Zsófia: Dewey értékszemléletének 

vizsgálata a nevelési módszertanán keresztül. In.: Bertók Rózsa (szerk.): Etikatörténeti tanulmányok. 

Tanulmányok az erkölcs, a jog, gazdaság, nevelés, politika, vallás összefüggéseinek köréből. Pécs, 

Virágmandula, 2010 pp114-122 
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összeegyeztethetetlen azzal az odafigyeléssel és a tanulásban való alázatos alapállással, 

amiről Szent Ágoston beszélt?  

 Dewey sikeressége pontosan abban állt, hogy saját korához mérten tudta 

megfogalmazni és kiemelni a nevelés azon elemeit, melyek változtatást, újragondolást 

igényeltek. Ezt a tevékenységet azonban nem elegendő egyszer megtenni. A helyes 

neveléselmélet időről időre megkérdőjelezi önmagát és a társadalmiság aktualitását 

használva írja újra tételeit. A megváltozott társadalmi viszonyok és kulturális 

meghatározottságok, a merőben újszerű életmód megkövetelik az újragondolást. A 

szkeptikus hozzáállás továbbra is érték, mint ahogy a tisztelet is. De ezek ma már nem 

számítanak az alapvető kompetenciák közé. A nevelésnek ki kell térnie például a tiszteletre 

nevelésre is. Az iskola gyakran válik kritikai megközelítés célpontjává. Ennek oka abban 

rejlik, hogy dinamikus környezetben próbál örökérvényűnek szánt tudásokra építeni egy 

statikus rendszer. Amíg az iskola világa – benne minden nevelési elmélet, módszer, és 

személy, akik ezeket érvényre juttatják – nem tart lépést a társadalom folyamatos 

változásával, addig nem is fog tudni sikereket produkálni.  

 

 

1.4. Félreértelmezett gyakorlat-orientáltság 

 

Napjaink oktatási rendszereit tekintve és a végzettségi, képzettségi adatok és kompetencia-

mutatók ismeretében sürgetőbb lett Dewey szemléletének és módszertanának megfontolása, 

mint valaha. A pluralizált társadalmak pluralizált értékrendeket teremtettek. A korszak 

kihívásai újabb és újabb feladatkörökkel jelentkeznek és újabb igényeket támasztanak az 

emberek elé. Új tanítási módszertanok kellenek. Minden új módszertannak akadnak pártolói 

és bírálói is egyaránt. Így történt Dewey látásmódjának értékelésekor is. A probléma azonban 

az eredeti célkitűzés megvalósítása során jelentkező pontatlanságból adódik. Éppen ezért 

nem elégséges pusztán megfontolni Dewey tanítását, hanem pontos elemzéseknek alávetve, 

a társadalmi hátteret pontosan elemezve kell levonni a következtetéseket. Kiküszöbölve 

ezzel az olyan értelmezési hibákból származó pedagógiai tévutakat, mint amilyen a liberális 

nevelés torzulása, vagy a demokráciára nevelés ellehetetlenülése. 

 A Dewey-féle nevelés a liberális nevelés jelzőt kapta, ami mára már szinte 

szitokszónak számít – nemcsak a közvéleményben, hanem az oktatási elméletek között is. A 

liberalizmus a nevelésben a szabadságot jelenti. A probléma abból fakad, hogy az 

oktatásban, ahol a rengeteg szereplő és tényező folyamatos változása figyelhető meg 
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elvékonyodott a határ a szabadság és a szabadosság fogalmai között. Dewey egy olyan 

oktatási rendszer létrehozását sürgette, ahol a tanulók egyéni igényeiket szabadon 

megválaszthatják és lehetőséget kapnak saját céljaik eléréséhez. Ez azonban nem jelenthet 

korlátlan önrendelkezést, ami a másik kizárásával történik, mert akkor korlátlan önzésről 

kell beszélnünk, ami szemben áll Dewey nevelési értékrendjével. A szabadság fogalmának 

értelmezéséhez hívjuk segítségül Feinberg71 elemzését72. A szabadság típusainak 

megértésével kiküszöbölhetővé válik a félreértelmezés. A pozitív és a negatív 

szabadságtípusok egy cselekedet megtételének esélyeire73 vonatkoznak. Amennyiben 

pozitív szabadságomban áll megtenni valamit, az azt jelenti, hogy fennáll a cselekvés esélye. 

Ezzel szemben azonban a negatív szabadság esetén pontosan ez az esély tűnik el azzal, hogy 

az esélyek hiánya lehetetleníti el a cselekvést. Mindkét kategória két további alkategóriára 

bontható, a külső és a belső szabadság kategóriáira. A külső szabadság a valójában egy 

cselekvéssel kapcsolatos lehetőségeket takarja, míg a belső szabadság a cselekvő képességeit 

jelenti.74 Álljon itt segítségül egy táblázat egy példával, ami legyen a házi feladat felolvasása 

az osztály előtt. Hiába tudok olvasni (ez az én belső pozitív szabadságom) és hoztam 

magammal az iskolába (ez a külső pozitív szabadságom) a házi feladatomat, ha egyszer egy 

járvány miatt torokgyulladásom van, ami miatt elment a hangom (ez belső negatív 

szabadság), és az osztálytársaim se jöttek iskolába (ez külső negatív szabadság). 

 

 Külső Belső 

Pozitív birtoklás olvasás 

Negatív közönség torokgyulladás 

 

A fenti – abszurd – példából is látszik, hogy egyetlen eseményre vonatkozóan is meg tudunk 

különböztetni szabadságtípusokat, ami máris elbizonytalaníthat minket, ha azt a kérdést 

tesszük fel, „A példa szerint szabadságunkban állt-e az osztály előtt felolvasni a házi 

                                                 
71 Joel Feinberg (1926-2004) amerikai politika- és jogfilozófus 
72 Feinberg: Társadalomfilozófia 
73 Stilisztikailag az „esély” szó helyett a „lehetőség” kifejezés használata talán helytállóbb lett volna, de a 

további érvelés miatt – és a későbbi félreérthetőség, valamint szóismétlés elkerülése érdekében – választottam 

mégis ezt a fogalmat.  
74 Ez az érvelés angol nyelven érthető igazán. A magyar nyelvben a tud, képes valamire jelentése az angolban 

világosabban különválik a „can” és a „be able to” igék használatával. A „can”, a megszerzett tudásra, a fennálló 

lehetőségre vonatkozik, míg a „be able to” arra a képességre, ami velünk született, vagy ami már szervesen 

hozzánk tartozik. Az „I can swim” és az „I am able to swim” mondatokat fordíthatjuk úgy – helyesen –, hogy: 

„Tudok úszni.”, de míg az első esetben utalhatunk akár a strand nyitvatartására, a medence állapotára, vagy a 

fürdőnadrágunk meglétére, addig a második mondat esetében kizárólag az úszástudásunkról teszünk 

megállapítást. 
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feladatunkat?” Ezzel igyekeztem rámutatni arra, hogy a szabadságra nevelés során a 

neveltnek szembesülnie kell éppúgy a pozitív, mint a negatív szabadságokkal ahhoz, hogy 

értelmezni tudja azt. Amennyiben a nevelés kizárólag a pozitív szabadságokra vonatkozik, 

azzal a módszerünk nem a szabadság, sokkal inkább a szabadosság lesz. Továbbá meg kell 

ismertetni éppúgy a külső, mint a belső szabadságokkal, hogy értékként tudja tételezni az 

olykor megszerzett, vagy éppen megkapott szabadságot. Amennyiben ugyanis a nevelő 

kizárólag a külső szabadsággal operál, akkor a felkínált lehetőségek bősége zavart okoz a 

nevelt számára mindaddig, amíg meg nem tanul a lehetőségekkel élni, azaz, a belső 

szabadságával rendelkezni.  

 Dewey célja az volt, hogy egy olyan nevelési módszertant dolgozzon ki, amelynek 

középpontjában a cselekedtetés áll. A tanulás így indirekt módon történik, azaz a 

képességek elsajátítását a begyakorlás jelenti. Károsnak tartotta különválasztani az elméletet 

és a gyakorlatot az oktatásban. Úgy vélte, a kettő szorosan összefügg. A kíváncsiság és az 

aktivitás, valamint a hasznosság érzésének felkeltése miatt a gyakorlatra kell koncentrálni, 

amiben az elmélet implicit módon benne foglaltatik. A tanulás legfőbb módszerének az ősi 

tevékenységet, a játékot választotta. A játékosság ugyanis fenntartja az érdeklődést, 

együttműködésre sarkall, saját szereposztással rendelkezik, és úgy modellezi a valós 

helyzeteket, hogy közben mégis elrugaszkodott, mesterséges és védett környezetet teremt, 

ahol nagyobb sérelmek nélkül van lehetőség a próbálkozásokra. A játék fogalmának 

elemzését megtalálhatjuk Gadamer75nél is az Igazság és módszer című írásában, ahol a 

játékot teljesen hasonló módon értelmezte.76 Gadamer kiemelte, hogy a játék egyik 

legfontosabb tényezője a komolyság. A szabályok a játék karakterét adják, olyan stabil 

viszonyítási pontokat, amelyek egy konkrét keretet határoznak meg. A játék így bír egy saját 

játéktérrel és játékidővel, amelyen belül a játékosok a szabályoknak megfelelő módon 

cselekedhetnek. Az ettől való eltérés a játék megszűnéséhez vezet. A játéknak elsőbbsége 

van a játékos karakterével szemben. Dewey hasonló vélekedése miatt úgy gondolta, hogy a 

játék, mint tanítási módszer, túllép a tantermi szimuláción, valós helyzetet és terepet kell 

teremteni a játék megszületéséhez. Dewey gondolata talán igazolást nyer a Gadamer-féle 

elemzéssel, mert megmutatkozik, hogy módszerként való alkalmazásakor elkerülhető a 

játékból való kizökkenés és fenntartható a következetesség.  

                                                 
75 Hans-Georg Gadamer (1900-2002) a kontinentális filozófia német alakja 
76 Gadamer: Igazság és módszer. A műalkotások ontológiája és ennek hermeneutikai jelentősége. 1. A játék 

mint az ontológiai explikáció vezérfonala. Osiris, 2003. pp133-165 



40 

 

 A játék során szükség van arra, hogy felismerjük a saját céljainkat és lehetőségeinket. 

Dewey úgy tartotta, a leghasznosabb, ha a gyerekeket szabadságra nevelik. Ez a szabadságra 

nevelés azonban nem azt jelenti, hogy a gyerek azt csinál, amit akar, hanem, megtanulja 

felismerni a saját szabadságát és megtanul élni is vele. A Dewey-t érő kritikák nagy száma 

talán a nevelési elveivel összefüggésbe hozható önzés és szabadság fogalmak 

problematikus mivoltából erednek. Sokan a módszer veszélyének tartották, hogy 

amennyiben az iskola próbálja a gyermek igényeit figyelembe venni, azzal a gyermek 

akarata fog érvényesülni, amivel az önzést serkentik. Hogy a szabad környezet megteremtése 

micsoda veszélyekkel jár, számtalan történet látott napvilágot és számtalan társadalmi 

probléma miatt is sokan a túlzott szabadságot okolták. Talán sokak számára ismerős az a 

városi legenda77, mely a liberális nevelés kritikájaként híresült el Magyarországon.  

 Dewey iskolájában a szabadság inkább a lehetőség fogalmával rokonítható. Dewey 

neveléssel kapcsolatos kulcsszavai: a tapasztalat, az összefüggés és az érdeklődés. A 

tapasztalat útján szerzett ismeret maradandó, elősegíti az ismeretek közti összefüggések 

felismerését úgy, hogy megteremti és fenntartja az érdeklődést. Dewey módszertanában 

szorosan egymásra épül az elmélet és a gyakorlat. A kettő csak egymást feltételezve tud 

érvényre jutni, nem tartotta célravezetőnek egyik prioritását sem. Mégis, a gyakorlat felé 

történő hangsúlyeltolódásként értékelték Dewey gondolatait, aminek oka a klasszikus 

nevelési módszerektől való különbözőség. Elméletében egyfajta paradigma-váltást 

láthatunk. A továbbiakban ő már nem az elmélet-gyakorlat, akadémiai-szaktudás 

felosztásokat követte. Nevelési elméletében igyekezett definiálni a hasznos tudást és 

érvényre juttatni az értéket. Az érték pedig a helyes életvitelre, a morális értékekre nevelés. 

 

 

2. Dewey és a filozófia 

 

A fentiekben Dewey neveléstudományokhoz való kapcsolatát vizsgáltam, a továbbiakban 

filozófusként mutatom be. Dewey minden gondolata társadalmi kérdésekhez kötődik. Ezek 

a kérdések éppen ezért nála nem maradhatnak meg az elméleti elemzés szintjén. A felvetett 

                                                 
77 A budapesti metrón utazott egy édesanya, két éves gyermekével, aki a babakocsiban ülve lóbálta lábait. A 

tömött metrón a kicsi gyakran belerúgott egy utazó férfi lábába. A férfi nem akarta leteremteni a kisgyereket, 

ezért udvariasan megkérte az anyát, szóljon a gyermekére, amiért ő folyamatosan rugdalja a lábát. Az anya 

válaszul a következő mondta: "Nem tehetem, mi liberálisan neveljük a gyerekünket." Amikor a metro ajtaja 

kinyílt a következő megállóban, egy addig csendben mellettük utazó tetovált, felnyírt hajú fiatal fiú kivette a 

rágógumit a szájából, amit addig rágott és az anya homlokára ragasztotta, miközben a következőt mondta: 

"Engem is liberálisan neveltek!" 
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problémák pontosabb bemutatását hétköznapi eseményeken keresztül demonstrálta, 

magyarázatait példákkal illusztrálta, konkrét megoldási javaslatait pedig a neveléstudomány 

területén adta közre. Ezt az utat járom be Dewey életművében, jelesül azt az utat teszem meg, 

ami a filozófiai problémáktól a nevelés kérdéséig vezet el. A szerzőnek magának e gondolati 

sorrend magától értetődő és természetes, de a nevelési elméletek elemzésekor a gyakorlati 

problémák megoldási javaslataival szembesülve a filozófia válaszaihoz jutunk. Ez a 

körforgás, ahogy egy problematikát a filozófián és a neveléstudományon keresztülvezetve 

vizsgált, hol az egyik, hol a másik tudomány módszereit és eszközeit használva, a két 

tudomány szoros kapcsolatának, sőt, egymásra épülésének magyarázatát adja. Azt állítom, 

hogy (2.) Dewey pedagógiai módszere megértésének útja kizárólag filozófiájának 

értelmezésén keresztül vezet. A tézis igazolásához sorra veszem a filozófiai hagyomány 

azon elemeit, melyeknek közvetlen hatása érzékelhető az életműben.  

Induljunk ki abból, hogy Dewey szerint a filozófia életviteli kérdés. Egyfelől a 

filozófia nem pusztán száraz tudomány, fogalmakkal terhelt tananyag, elméleti írások sora, 

hanem módszerek, szerkezetek és tanítások gyűjteménye, másfelől pedig az életviteli 

kérdések a filozófia gyakorlati területének, az etikának a kereteit adják. Dewey értékelő 

írásai is etikai művek, annak ellenére, hogy egyetlen műve sem kapta kifejezetten az etikai 

jelzőt.78 De valamennyi írásában olyan értékítéleteket fogalmaz meg, melyek alapjait 

képezhetik a tanításnak. Ebben a fejezetben azt a kérdést is megvizsgálom, hogy vajon 

Dewey erkölcsi tanítása köthető-e bármely korabeli etikai irányzathoz – ehhez végigveszem 

a kor irányzatait, azok jellemzőivel –, vagy pusztán az értékelő személyes értékelésében az 

utókor véli felfedezni az egyik-másik irányzathoz való tartozásának jeleit. Munkásságának 

etikai vonatkozásának vizsgálatához a neveléstudományi kötetei mellett a 

társadalomfilozófiai, valamint a politikafilozófiai írásait is vizsgálom. A vizsgálatot 

némiképp nehezíti, hogy munkái nem minden esetben elemző művek. Stílusát tekintve több 

munkája inkább személyes értékelése egy-egy helyzetnek, vagy problémának, mintsem 

szigorú tudományos szöveg. Feltételezem, hogy ez az inkább esszé-stílus vezetett oda, hogy 

Deweyt a filozófia hagyományának marginalizált tagjaként tartják számon. Ebben a 

fejezetben Dewey filozófiai munkásságát elemzem, elhelyezem a filozófiai irányzatok 

                                                 
78 Kivétel: Ethics. LW7. Az 1932-es mű három fő fejezetből áll. Az első egy etikatörténeti áttekintés, nagyobb 

hangsúllyal az ókori tanításokra. A második fejezet tematikus, és az etika fogalmai (jó, bölcsesség, lojalitás, 

stb.) kerülnek elemzésre. A harmadik fejezetben pedig életterületenként vizsgál morális tartalmú jelenségeket. 

Ebben a fejezetben bontakozik ki a világ változékonyságának jelentősége. Morális ítéleteink megalkotásakor 

is figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy az a környezet, és az a viszonyrendszer, amiben élünk, 

folyamatosan változik. Bővebben a kötetről a 2.3.2-es fejezetben írok. 
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rendszerében, kiemelem azokat a fő problémákat és fogalmakat, melyeket érvelései és 

értékelései során használt.   

 

 

2.1. A Dewey-t befolyásoló filozófiai hagyomány 

 

Ebben a fejezetben sorra veszem azokat a filozófiai irányzatokat, melyek Dewey 

gondolkodására hatással voltak, továbbá bemutatom azokat az elméleteket is, melyek a kor 

Amerikájának kultúráját alakították. Egy ismert gondolati struktúrát a pillanatnyi környezeti 

hatások is formálhatják, ezért kerülnek vizsgálatra olyan irányzatok is, melyek hatása nem 

mutatható ki közvetlenül az életműben, de a korszak meghatározó szemléletére befolyást 

gyakoroltak.79 

Tágabb értelemben véve idealizmusnak nevezhetjük azt a filozófiai irányzatot, 

melynek első művelője Platón80 volt. A neveléstörténetre tett filozófiai hatás alapján a 

platóni elképzelés adja a nevelés idealizmusát, míg a filozófiában ezt az irányt 

platonizmusként tartjuk számon és az idealizmus szóval a későbbi elméleteket illetjük, 

melyek a XVII. században kezdték használni a tudat, eszme, szellem fogalmakat, valamint 

a német idealizmus képviselői – mint Kant, Fichte, Schelling, Hegel81 – által művelt 

filozófiát. Vegyük szemügyre, miért is érdemelte ki Platón az idealizmus jelzőt. Azon túl, 

hogy az ideatannal bevezette a fogalom használatát, egy olyan nevelési elméletet dolgozott 

ki, melyet a tökéletes és változatlan struktúrára épített. Platón úgy vélte, minden, amit 

megtapasztalunk és a tapasztalatunkon keresztül válik hozzáférhetővé számunkra, csak torz 

képként jelenik meg előttünk. A világ dolgai ugyanis egytől egyig gyenge másolatai, pusztán 

lenyomatai a tökéletes, örök és változatlan ideáknak, melyek az ideák világában 

bolyonganak. Azért vagyunk képesek felismerni ezeket a másolatokat, legyen bármilyen 

különbség is egy idea több lenyomatában a tapasztalható világban, mert születésünk előtt, 

mikor a lelkünk az ideák között bolyongott, megtapasztalta ezeket a tökéletes létezőket és 

habár nem tudatosan, de képesek vagyunk valamiféle visszaemlékezéssel ráismerni az 

egyazon ideához tartozó lenyomatokra. A tapasztalható világ entitásai mind végesek, és 

tökéletlenek. A tökéletességet az ideák hordozzák. Elméletének alapja ezen tökéletesség és 

                                                 
79 Ebben a fejezetben teszem meg az idealizmus, a realizmus, a pragmatizmus, az egzisztencializmus és a 

posztmodernizmus bemutatását, ahogyan arra az 1.1.1. fejezetben utaltam.  
80 Platón (i.e. 427-347), görög filozófus 
81 Immanuel Kant (1724-1804), Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 

(1775-1854), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) a német idealizmus képviselői.   
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az örök létezők világának kutatása. Főműve, az Állam éppen annyira elméleti, mint 

gyakorlati vonatkozású. Az ideatan kifejtésével ismeretelméleti kérdéseket vet fel, viszont a 

mű alapja egy társadalom utópia. Platón nem egy valós poliszt ír le ebben a művében, nem 

egy jövőben létrehozható államot, de még csak nem is egy teljes mértékben utópiának 

nevezhető „seholsincs” államot. Az ő állama ideális állam, a szó filozófiai értelmében, ahol 

az ideák működését lehet tetten érni, egy fiktív térben és időben. Az Állam struktúrája egy 

olyan hármas felosztású rendszer, melyben a polgárok társadalmi csoportjai egymásra 

épülnek, de mégsem alkotnak valós hierarchiát. A belső békét a mítoszok tartják fenn. A 

történet szerint először az emberek csoportba tömörültek, miután rájöttek, hogy képtelenek 

minden igényüket egyedül kielégíteni, szükség van a munkamegosztásra, valamint a 

létrehozott javak cseréjére. A csere azonban az emberi természet ingoványossága miatt 

veszélyeket rejt. Az igazságos elosztás, az érték szerinti besorolás vitás kérdéseket szül, ezért 

az állandó konfliktusok elkerülése végett szükség volt egy csoportra, akik a termelésben 

résztvevő emberek között igyekeztek fenntartani a rendet. Ők lettek a védelem erői, az 

őrök. A probléma ezzel azonban nem oldódott, meg, csak egy szinttel feljebb tolódott, 

ugyanis az a társadalom, ami két csoportra oszlik, törvényszerűen bomlásra van ítélve. Az 

őrök fizikai és fegyveres előnyüknél fogva bármikor kifoszthatták volna a termelőket, akik 

nem tudták volna megvédeni magukat. De a termelők is feladhatták volna a 

tevékenységüket, ez esetben viszont nem csak az őrök, de ők maguk sem jutottak volna a 

szükségleti tárgyaikhoz. A felbomlás elkerülése végett szükség volt egy harmadik csoportra, 

a filozófusokra, akik a társadalom működésének szabályait hozzák, akik szabályozzák az 

őrök közbelépését. Ezzel a struktúrával Platón biztosítottnak látta a működést, hiszen a 

tevékenységekhez rendelt erények is mind azt szolgálták: a termelők mértékletessége, az 

őrök bátorsága és a filozófusok bölcsessége mind a saját szinten való lehető legjobb 

működést hivatott biztosítani. Amennyiben pedig mindhárom csoport a maga szerepköre 

szerint él, annyiban a struktúra egésze konstituálja a negyedik kardinális erényt, a közös 

értékek arányosságát, az igazságosságot. Mindazok mellett, hogy Platón részletezte az 

egyes csoportok nevelési módszereit, az egész államberendezkedést, társadalmi működést – 

tanításnak szánta. Annak ellenére, hogy az Állam fiktív beállítások leírása, mégsem 

találkozhatunk benne csodás eseményekkel, vagy a valóságos polisztól messze elrugaszkodó 

elemekkel. A mű egészében van a tanítás: akár így is lehetne élni. Az államberendezkedés 

működésének leírásával életvitelt közvetít, etalont és újabb műfajt teremtett meg, az utópiát. 
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A reneszánsz utópia-szerzők82 Platóntól elrugaszkodottabb utakat választottak. A tökéletes 

élet lehetőségét egy tökéletes társadalom megvalósításában látták, azonban – ahogyan az az 

idealista nevelési elméletek legtöbbjénél is történni szokott – egyetlen tényezőt hagytak 

figyelmen kívül, ami az egész állam létrejöttét ellehetetleníti, mégpedig az ember 

szabadságát, az emberek igényeit a döntési szabadságra.83 

A gyakorlattal történő oktatás elmélete nem Dewey-tól származik. A 

gondolkodástörténetben számtalan írást találhatunk arra vonatkozóan, hogy a tudás – legyen 

erkölcsi, szakmai, vagy egyéb természetű tudás – a megszokásból, a szoktatásból ered. 

Tevékenységgel nevelni egyet jelent a szokásalakítással. A tevékeny életmódra csak 

tevékenységre neveléssel lehet rászoktatni valakit. Mai napig érezteti hatását ez a szemlélet. 

A társadalmi és gazdasági változásokkal bárki számára könnyen értelmezhetővé vált az 

élethosszig-tartó tanulás jelentősége. Az erre való képesség pedig a folyamatosan cselekvő 

életmódban, a rugalmasságban és az önálló ötletek kreatív alkalmazásában rejlik. 

Összegezve, olyan képességekben, amelyekre Dewey nevelési elméletei is utaltak. A nevelés 

lehetősége a módszertanban rejlik. Arisztotelész szerint az erényeket két csoportra lehet 

osztani. Az egyik csoportot az észbeli, tanulható erények, mint az okosság, vagy a 

bölcsesség; míg a másikat az erkölcsi, nem tanulható, hanem a szokással kialakuló erények, 

mint a mértékletesség, a nemes lelkű adakozás alkotják. A környezeti befolyás szerepe így 

felértékelődik. Fontossá válik, hogy milyen szokásalakítás és milyen normákkal rendelkező 

közegbe kerül egy ember. A nevelés célja, hogy olyan indirekt módszereket is palettájára 

vegyen, melyen a szokásalakítást tudatosan célozzák. Arisztotelész az Eudémoszi etika című 

könyvében a szoktatás jelentőségét hangsúlyozta:  

„Különben az erkölcs [éthosz], mint a neve is jelzi, olyan valami, ami a szokásból [ethosz] 

fejlődik ki, s ezt, minthogy nem velünk született, nevelés útján, meghatározott módon 

végrehajtott mozgatás segítségével szokjuk meg, s így válik végül tevékenykedő elemmé.” 

(1220b) 

 

Dewey értékrendje szerint a tevékeny és folyamatosan új dolgokon munkálkodó, célokért 

küzdő életmód a helyes. Ehhez azonban a tevékenykedésnek, a célok meghatározásának 

szokássá kell válnia. Ezt a szokásalakítást jelölte ki az iskola céljaként. Arisztotelész, habár 

Platón tanítványa volt, szembefordult tanítójával és egészen más elveken alapuló iskolát 

hozott létre. Arisztotelész a dolgok emberi értelemtől független létezésében hitt. A realista 

                                                 
82 Morus Tamás (1478-1535): Utópia (1516) (legfontosabb feladat a betegségek elkerülése), Francis Bacon 

(1561-1626): Új Atlantisz (1627) (lényegi elem a tudományos fejlődés megvalósítás a zártság ellenére), 

Tommasso Campanella (1568-1639): Napváros (1623) (tökéletes állam tökéletes polgárainak megteremtése, 

egy korai népességszabályozási kísérlet) 
83 V:ö.: Taylor, A. E.: Platón. Osiris, Budapest, 1999 
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szemlélet szerint a végső valóság a fizikai tárgyak világában van. Ahhoz, hogy vizsgálhatóvá 

tegyük a világunkat, a természettudományos módszereket kell alkalmazni.84 Arisztotelész 

volt az első, aki a logika tanítását szorgalmazta, mint a tudományos megismerés egyik 

alapvető módszerét. A tanításban a szemléltetést és az ismétlést emelte ki, valamint a kritikai 

gondolkodásra nevelés fontosságát. 85 

Arisztotelész elsősorban a szokások kialakításában látta az erkölcsi nevelés erejét. 

Valószínűleg ezen a ponton bizonyítható, hogy a gyermekkori hatások a nevelésben óriási 

jelentőséggel bírnak. A brit felvilágosodás egyik legnagyobb alakja, David Hume86ugyanezt 

a hagyományt folytatta gondolatmenetével. Hume az Értekezés az emberi természetről című 

munkájában írt többek között a nevelés szerepéről és feladatáról is. Szerinte a nevelés a 

szokások kialakítását jelenti. A gyermekek számára egyértelművé válik, hogy milyen 

esetekben számíthatnak arra, hogy egy A eseményre egy B esemény következik.87 A nevelés 

erejét használja a nevelő, amikor a helyesnek ítélt egymásra következéseket gyakori 

ismétléssel rögzíti a gyermekben, így megszokottá teszi azokat számára. Hume az 

Arisztotelésztől vett gondolatokat építette bele a nevelésről szóló elemzésébe. A 

szokásalakítás azonban nem történhet pusztán az elméleti ismeretekre koncentrálva. 

Szokássá csak a gyakorlat válhat. A helyes szokások kialakításában és az empátia88 

fejlesztésében látta a célravezető nevelés alapjait. Adam Smith89 és David Hume egyaránt 

nagy jelentőséget tulajdonítottak az empátia képessége kialakításának. Az Arisztotelész 

                                                 
84 A vizsgálódásnak a gyakorlatban kell történnie – vallotta Arisztotelész. Arisztotelész úgy vélte, minden 

tudomány alapja a kíváncsiság, valamint a természet megfigyelése. Ebben segítette őt tanítványa, Nagy Sándor, 

aki azzal hálálta meg tanára munkáját, hogy minden hódításáról és nagyobb útjáról elhozatta a környék 

jellegzetes növényeinek és állatainak néhány példáját. Így lett a világ első állat- és növénykertje Arisztotelészé.  
85 V.ö.: Ross, Sir David: Arisztotelész. Osiris, Budapest, 1996 
86 David Hume (1711-1776) skót empirista filozófus, történész, esszéíró 
87 Hume Értekezés a természetről című munkája természetesen nem nevelésfilozófiai alkotás, de megemlíti a 

nevelés szerepét. Ebben a munkájában ír az okság fogalmáról, melynek gondolatát átemelte a nevelésről 

alkotott nézeteibe. Hume okság-elmélete a tapasztalás nehézségére fókuszál. Mint írta: lehet tapasztalatunk egy 

A eseményről, valamint megtapasztalhatunk egy B eseményt is. Lehet tapasztalatunk arról is, hogy ez a két 

esemény időben egymás után következnek, de arról, hogy a két esemény között szükségszerű kapcsolat van, 

arról nem lehet közvetlen tapasztalatunk, arra csak következtethetünk a korábbi egymásra következések 

megtapasztalásából. Ha gyakran tapasztaljuk meg, hogy A eseményre B esemény következik, az A eseményt 

oknak nevezzük, míg a B eseményt okozatnak és hajlamosak vagyunk feltételezni a kettő közti kapcsolatot, az 

okságot, arról azonban soha nem lehet tapasztalatunk. Az ismeretelméleti fejtegetésben kitér a nevelés 

működésére. (lásd Értekezés az emberi természetről, pp170-171) A nevelés a rögzítés módszerét alkalmazza. 

Az események egymásra következését szokja meg a nevelt. Hiba azonban, hogy emiatt akkor is szükségszerű 

kapcsolatot érzünk két esemény között, amikor azok között nem is áll fenn összefüggés, csak véletlen időbeli 

egymásutániság.  
88 A szó eredeti értelme beleérzést jelent, azaz azt a képességet, amikor belehelyezkedünk a másik ember 

helyzetébe, megpróbáljuk elképzelni, milyen lehet az ő helyében lenni. A szimpátia fogalom alatt pedig – a 

szó eredeti értelme alapján – a hasonlóan érzést értették, amikor hasonlóan érzünk egy eset, vagy helyzet 

kapcsán, mint a másik ember.  
89 Adam Smith (1723-1790) skót klasszikus közgazdász és filozófus 
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kijelentésére – mely szerint az „ember társas lény”90 – alapozott angol gondolkodás a 

kijelentés feltételeit igyekezett megfogalmazni. Hume ennek az együttélésnek az alapjaként 

az empátiát emelte ki. Addig ugyanis, amíg az emberek nem képesek belehelyezkedni a 

másik helyzetébe és beleképzelni magukat az ő problémáikba és kétségeibe, nem fognak 

tudni közös megállapodásra jutni. A társadalom működéséhez elengedhetetlen 

együttműködést látta megalapozottnak az empátia érvényre juttatásával. Ezzel szemben 

Smith az „ember önző lény”91 kijelentésével az egyéni érdekeket hangsúlyozta, amelyek 

összeadódva adják ki a teljes társadalmi működést. Smith kijelentette, hogy habár az 

arisztotelészi fogalmak mind helytállók, hogy az ember társas lény, az ember gondolkodó 

és alkotó lény, habár definiálhatjuk az embert morális, esztétikai, eszes lényként, mégis, a 

sort ki kell egészíteni azzal, hogy az ember alapvetően önző lény, sőt, ezzel nincs is semmi 

baj. Az önzés szó jelentéséhez azonban hozzátartozik, hogy Adam Smith értelmezésben nem 

teljesen ugyanazt jelentette az önzés, mint amit manapság és nem is feltétlenül negatív. 

Akkoriban önzőnek lenni azt jelentette, hogy valaki a saját hasznát helyezi előre, a saját 

érdekében cselekszik, azaz az önszeretete hajtja a saját hasznának elérésében. Ennek 

ellenkezője, aki a cselekedeteiben a másik felet helyezi előtérbe, aki a másikért képes 

cselekedni. Az önzés, mint alapvető tulajdonsága az embernek, szükséges az életben 

maradáshoz, saját szükségletei kielégítéséhez. Smith csupán ezt a vonást hangsúlyozta. Az 

önzetlen cselekedet is csak akkor lehet sikeres, ha mi magunk nem szenvedünk hiányt. Az 

üres készletből ugyanis a legnagyobb jó szándék ellenére sem lehet adakozni. Az új típusú 

értelmezése az önzésnek azonban korántsem hasonlóan pozitív. Ma már a relációban 

értelmezett önzést értjük a fogalom alatt. Azt az esetet, amikor valaki úgy keresi a saját 

hasznát és próbálja önmaga érdekeit érvényesíteni, hogy azzal a mások érdekeit hátráltatja, 

a másiknak kárt, veszteséget okoz. Az angol típusú gondolkodás, ahogyan arra Adam Smith 

gondolatmenete is példát mutat, erősen gazdasági alapú. A gazdasági életben bekövetkezett 

változások meghatározták a termelést, a gazdaságban jelentkező példák szolgáltak alapul az 

erkölcsfilozófiai jelenségek értelmezéséhez is. Adam Smith szerint, ahogy a 

manufaktúrákban az egyes részfeladatok helyes teljesítése összeadódik a késztermék 

értékében, úgy teljesedik ki láthatatlanul az egyéni erkölcsökből a társadalmi rend. 

                                                 
90 zoón politikon, Politika, 1253a2 
91 „Célját akkor lesz képes elérni, ha önszeretetüket saját hasznára tudja fordítani, és úgy tüntetheti fel nekik, 

mintha saját előnyük lenne azt megtenni, amit ő kíván tőlük.” Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről 

és okairól, I. könyv, II. fejezet, p.26. 
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A XIX. századi reformpedagógiák közvetlen filozófiai hátterét az egzisztencialisták 

elméletei adták. Az egzisztencializmust egyesek Heidegger Lét és idő92 című művétől, míg 

mások Kierkegaard Vagy-vagy93 című kötetétől datálják. Az egzisztencializmus az az 

irányzat, ami a fenomenológiából nőtt ki, az emberi szabadságot pedig újfajta perspektívából 

szemlélte. Az egzisztencialisták számára a valóság szubjektív, a fizikai világnak nincs önálló 

jelentése az emberi létezésen kívül. A létezésre vonatkozó definíció a legelső mind között. 

Ezzel definiáljuk önmagunkat, azon viszonyok közepette, melyek az általunk hozott 

döntésekből erednek. Elméletük középpontjában a szabadság áll, az önálló egyén fejlődése, 

amivel az egyén értelmet ad létezésének. Kierkegaard Vagy-vagy című művének címe is már 

a választás kényszerét mutatja. A „vagy” kötőszó megengedő választásra utal, azaz a 

„holnap zenét hallgatok vagy írok” megállapítás egyszerre jelentheti azt, hogy „holnap zenét 

fogok hallgatni”, hogy „holnap írni fogok”, valamint azt is, hogy „holnap úgy írok, hogy 

közben zenét hallgatok”. Ezzel szemben a „vagy-vagy” kizárólagosságra utal. A „holnap 

vagy zenét hallgatok, vagy írok” megállapítás mögött rejlik az, hogy a kettőt egyszerre nem 

fogom csinálni.94 Kierkegaard az emberi gondolkodás és értékrend fejlődésének három 

stádiumát különböztette meg, a címmel is utalva az egyes stádiumokra jutás 

kizárólagosságára. Amennyiben valaki elérte a második stádiumot, az már nem bírta 

magáénak az első stádium értékeit, és nem tartozott még a harmadik stádiumba sem. Ebben 

a kötetben arra hívta fel a figyelmet, hogy értékrendünkben éles határok húzódnak. 

Döntéseinktől és döntéseinkkel elért fejlődésünktől függ az adott stádiumhoz tartozás. 

Kierkegaard szerint az első stádium az esztétikum szintje. Érzékletes leírását adta az 

esztétikum, mint fő érték konstituálásának Don Juan történetével, a Csábító naplójában. A 

szépség, a kívánatosság csak addig érdekes, amíg tart. Az idő múlása vet véget egy dolog, 

vagy személy iránti vágynak azzal, hogy elmúlik az esztétikai értéke. A második stádiumban 

azonban már nem a külsőségek lesznek a mérvadóak. A hosszú távú tervezés veszi át a 

pillanatnyi örömszerzéssel szemben a központi szerepet. Az etikai stádiumra jutott ember 

példája a családapa, aki már a másik iránt vállalt felelősséget, a megbízhatóságot és a 

kiszámíthatóságot keresi. Éles a határ a két embertípus, a csábító és az apa szerepét kiteljesítő 

ember között. A szintváltással eltolódnak a hangsúlyok és lecserélődnek az értékek. A 

harmadik stádium a teológia szintje, melynek magyarázataként Kierkegaard a bibliai 

                                                 
92 Martin Heidegger (1889-1976) német filozófus, fő művét a Lét és idő1927-ben jelent meg. 
93 Soren Kierkegaard (1813-1855) dán filozófus, a Vagy-vagy című kötete 1842-ben jelent meg. 
94 A vagy szócska jelölhet alternációt, amennyiben megengedő vagy-ról beszélünk, a vagy-vagy pedig kizáró 

értelmű extenzionális vagy-ot. (V.ö.: Madarász-Pólos-Ruzsa: A logika elemei. Osiris, Budapest, 1999, 

Igazságfunktorok c. fejezet)  
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Ábrahám történetét idézte.95 A döntéshez, jelesül, hogy Ábrahám feláldozza-e fiát, hogy 

azzal bizonyítsa Isten iránti szeretetét, vagy óvja inkább gyermekét, választania kellett a két 

értékrend között. Marad az etikai szinten, az erkölcsi értékek által meghatározott döntésnél, 

vagy a harmadik stádiumra lép és bizonyítva szeretetét Isten felé az isteni szféra akaratának 

veti alá magát, ami egyúttal túlvezeti „jón és rosszon”. Ábrahám a hajlandóság 

kimutatásával,96 így lépett a harmadik stádiumra, ahol az emberi értékek már mit sem 

számítanak, mert csakis a vallási értékrend a meghatározó. A szintváltás döntések 

eredménye. Egy-egy döntéssel a korábbi helyzet, a döntési helyzet szűnik meg. Egy 

probléma-helyzetre adott válasszal a probléma-helyzet megszűnik, annak minden elemével 

és egy új helyzet keletkezik, új eseményekkel és kihívásokkal. A nevelést tekintve, az 

egzisztencializmus hatása utolérhető az egzisztencialista nevelés gyermek-felfogásában. A 

diákok olyan egyének, akik társadalmi környezetben vannak jelen. A diákoknak 

folyamatosan konfrontálódniuk kell egymással ahhoz, hogy tudásukat próbára tegyék. 

Nézeteiket egymással megosztva, egymás közt vitára bocsátva dől el, melyik vélemény volt 

a helytálló. A nevelés sikerességéhez a tanítás megtervezéséhez a diák az elsődleges 

szempont és nem a tanmenet. Az egzisztencialista nevelés fókuszában a személyiség 

fejlesztése97 áll azzal a céllal, hogy később a gyermek képes legyen önállóan döntéseket 

hozni, és eligazodni az életben.  

John Dewey számára a filozófiatörténet inspiráló hatású volt, akár számára 

szimpatikus nézetekkel találkozott, akár kritizált egyes elméleteket. Az 1880-as években a 

legmeghatározóbb gondolkodó Hegel volt. Dewey örömmel fogadta azt az idealista 

rendszert, amelyben úgy vált el egymástól a szubjektum és az objektum, és a kettő között 

úgy valósult meg a különbségtétel, hogy mindkettő az abszolút eszméből, az abszolút 

szellemből bontakozott ki. Ez volt az a korszak, amikor a brit gondolkodók között 

megerősödött az újhegeliánus elmélet. Nagy hatású gondolkodó volt például Bradley98, aki 

úgy választotta Hegel tanításait, hogy mellette nyitott maradt a legkülönbözőbb elméletek 

hatásaira is, – legyenek azok akár Hegel elméleteire nézve kritikusak is, – mint például J.F. 

                                                 
95 Mózes 1. könyvének 22. fejezetének története szerint Isten arra kérte Ábrahámot, hogy az iránta való 

szeretetét bizonyítsa be azzal, hogy feláldozza Izsák fiát. „És lőn ezek utána, az Isten megkisérté Ábrahámot, 

és monda néki: Ábrahám! S az felele: Ímhol vagyok. És monda: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit 

szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közűl egyen, a melyet 

mondándok néked.”  
96 Lásd u.o.: „Hogy pedig eljutának arra a helyre, melyet Isten néki mondott vala, megépíté ott Ábrahám az 

oltárt, és reá raká a fát, és megkötözé Izsákot az ő fiát, és feltevé az oltárra, a fa-rakás tetejére. És kinyújtá 

Ábrahám az ő kezét és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát.” 
97 A személyiség-központú nevelés lett aztán az alapja a Rogers-féle pedagógiának, amely a reformpedagógiák 

egyik legnépszerűbb változata.  
98 Francis Herbert Bradley (1846-1924),  angol filozófus 
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Herbart99, vagy Hermann Lotze100 nézeteire. Bradley annak a mozgalomnak volt az egyik 

fő alakja, melynek célja a kontinentális filozófia kutatása és Frege101 logikai elméleteinek 

elemzése. Ez teremtett alapot az analitikus filozófia számára. A másik jelentős újhegeliánus 

gondolkodó Bosanquet102, aki elvetette a természet – vagy fizikai világ – és az elme közti 

éles megkülönböztetés gondolatát. Nézete szerint az emberi tudat mintegy kapocsként 

szolgál a természet és az abszolút között. (V.ö.: Long, 2002) Bradley és Bosanquet hatása 

egyaránt érezhető volt az Egyesült Államokban kibontakozó újhegelianizmuson, melyet 

később spekulatív filozófiának neveztek el. Az amerikai újhegeliánusok közös jellemzője, 

hogy a hegeli módszert tanulmányozva és követve gondolkodtak, mellőzve az irodalmi és a 

teológiai fogalomtárat, valamint a társadalmi felelősség és reformok gondolatát, kivéve a 

nevelés témakörét, melyet rendszeresen publikáltak is folyóirataikban. Közülük vált ki egy 

jelentős csoport, a Saint Louis-i iskola103, akik a nevelés problematikáját járták körül. Az 

iskola kisebb hatást tudott gyakorolni az amerikai gondolkodásra, a legnagyobb 

hozzájárulásuk az amerikai tudományos élethez a folyóiratuk volt104, melyben olyan szerzők 

mutatkozhattak be, mint John Dewey105, William James, Charles Sanders Peirce, és Josiah 

Royce. Ami újdonságként jelentkezett az amerikai gondolkodásban, az az egyén lényegére 

vonatkozott. Royce az egyén lényegét visszavezette az állam fogalmára és annak részeként 

kezelte.106 Dewey kezdetben rajongott Hegel tanítása iránt, majd elfordult tőle, mert a 

rendszerében van egy végső, egy abszolút, ami meghatározott séma alapján általánosként 

vetítődik mindenre. Később is, mint a változás filozófusát tisztelte, de mint a változásról 

gondolkodót, kritikával illette. Dewey tagadta, hogy a változásnak végcélja lenne. A végcél 

nélküli változás gondolatát a társadalomban vélte megvalósulni.  

                                                 
99 Johann Friedrich Herbart (1776-1841), német filozófus, neveléstudós 
100 Rudolf Herman Lotze (1817-1881),  német filozófus 
101 Friedrich Ludwig Gottlob Frege (1848-1925), német filozófus, logikatudós, analitikus filozófia 

megteremtője 
102 Bernard Bosanquet (1848-1923), brit filozófus 
103 Az iskola alapítói: William Torrey Harris és Henry Brokmeyer. A St Louis-i mozgalom kezdetét az ő 1858-

as találkozásukra datálják.  
104 St. Louis Philosophical Society and its Journal of Speculative Philosophy 
105 Haris támogatta John Dewey filozófiai tanulmányainak folytatását, amikor az ifjú Dewey publikálásra 

jelentkezett egyik első tanulmányával. 
106 Ezen a ponton tartom fontosnak megjegyezni, hogy az a filozófiai hagyomány, ami Európában lezajlott és 

ami az Egyesült Államokban ment végbe, nagy különbségeket mutat. Ennek hátterében talán az eltérő 

történelmi események okozta eltérő kulturális fejlődési séma állhat. Egészen más művek váltak az amerikai 

gondolkodástörténet sarokpontjaivá és időbeli eltolódást is láthatunk egy-egy gondolatsor felbukkanásában. 

Royce elméletéhez hasonló gondolatokat láthattunk az ógörög kultúrában Szókratész tanításainál is. A 

poliszokban elsősorban az ember mint polisz polgár definiálja önmagát, egy olyan személyként, aki a közösség 

tagja, aki a közösségi élet és közösségi struktúra szerves része és csak másodsorban definiálódik, mint önálló 

egyén, mint individuum. 
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Az a filozófiai irányzat, amely közvetlenül, a legnagyobb hatást gyakorolta John 

Dewey gondolkodására, az a pragmatizmus volt. A filozófiatörténetben Dewey-t nem csak 

a pragmatizmus egyik gondolkodójaként, hanem egyik alapító gondolkodójaként tartják 

számon. Az irányzat azonban Peirce nevéhez köthető, aki a „Hogyan tegyük világossá 

eszméinket?”107 című 1878-as írásával alapozta meg ezt a gondolkodásmódot. Peirce után 

William James vetette meg e filozófia alapjait a Pragmatizmus108 című előadásaiban, melyek 

1907-ben jelentek meg. A pragmatizmus szó görög eredetű, a pragma szótő (πρᾶγμα) dolgot, 

tényt jelöl, ami a prassó (πράσσω) igéből származik, melynek jelentése: valamit megtesz, 

gyakorol, elér. Az irányzat alapvetően gyakorlatias gondolkodást hirdet, de vegyük sorra, 

honnan eredt ez a szemlélet. Peirce cikkében a Descartes-féle fogalomhasználatot kritizálta 

és kifejtette, hogy az elménkben a fogalmak nem biztos, hogy a dolgokat úgy jelölik, 

ahogyan azok a valóságban vannak, hanem ahogyan azokra a cselekvéseinkből, a tetteinkből 

következtetünk. Nem tartotta kizárhatónak, hogy a pontos fogalomhasználat során 

tévedjünk, de a bizalmat elérhetjük, azt a bizalmat, ami alapján a világ dolgai akképp 

jelennek meg az elménkben, ahogyan azokat használjuk. A fogalmak így számunkra bírnak 

egyfajta jelentéssel, de leszögezte, ez a számunkra megjelenő igazság nem feltétlenül vág 

egybe „a” valósan létező igazsággal. Peirce munkásságát úgy méltatta William James109 a 

Pragmatizmus c. kötetében, hogy őt jelölte meg az irányzat alapítójaként. James az igazságot 

vizsgálta és a vizsgálatba bevonta a kontextus fogalmát. Az igazságot nem abszolútként 

feltételezte, hanem kontextusban értelmezte. A fogalmakat felváltották a hitek110, melyeket 

a világ működéséről alkotunk és melyek annyiban válnak sikeressé, így számunkra igazzá, 

amennyiben a tapasztalat, a cselekvés során igazoltnak látjuk őket. Tehát a pragmatizmus 

lényegi pontja egy cselekvés következményénél érhető tetten, ami a fogalmakat és 

elméleteket értékelhetővé teszi. Ez az elmélet John Dewey-t arra ösztönözte, hogy szót 

emeljen a hagyományos szemlélődő álláspont feladása mellett. Dewey szerint a pragmatista 

módszer lényege és a tudományos és kulturális élet hozta változások kikényszerítik, hogy a 

gondolkodók túllépjenek a megfigyelő pozíciójukon és a tudományos kutatási és 

                                                 
107 Charles Sanders Peirce (1839-1914): How to Make Our Ideas Clear? 
108 William James (1842-1910): Pragmatism 
109 William James az idősebb Henry James fia, aki korának meghatározó teológusa volt, az Új Egyház (New 

Church, Swedenborgianism) jelentős alakja. Az idősebb Henry olyan gondolkodók barátja volt, mint Ralph 

Waldo Emerson és Henry Thoreau, akik az amerikai transzcendentalizmus – az emberi jóságot hirdető 

filozófiai és vallási irányzat, mely a jól működő társadalmat a polgárok szabadságában látta megalapozottnak 

– jeles képviselői voltak. 
110hit terminus angolul: belief 
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elmélkedési módszereket (mint a logika szerepének újraértelmezése) vizsgálva folytassák 

aktív tevékenységüket.  

Charles Sanders Peirce111 (1839-1914), 1905-ben pragmaticizmusnak nevezte azt 

az irányzatot, melyben ő, William James112 és John Dewey jeleskedtek. Az amerikai 

pragmatizmus fő irányvonala a logika-elméleteken, a nyelv, a kommunikáció és a jelek 

általános elméletén, a szemiotikán alapult. Apja, Benjamin Peirce matematikus volt, 

vélhetően tőle származik a logikára és logikai összefüggések feltárására irányuló 

érdeklődése. De egész életében meghatározó jelentőséggel bírt, hogy filozófiai és 

tudományos kérdésekről gondolkodjon. A Harvard-on diplomázott summa cum laude 

eredménnyel. Első írásai kifejezetten megélhetését támogatták, majd fokozatosan fordult az 

absztrakt logika felé. Peirce tudományos szemlélete, amit a pragmaticizmussal jelölt, 

megkülönböztethető más elméletektől, melyek a pragmatista gondolatok közé sorolhatók.113 

Peirce alapvetően matematikus volt, aki logikával is foglalkozott, így a filozófia számára 

egy olyan módszertant dolgozott ki, melynek segítségével a szemiotikai vizsgálódások új 

útjai nyíltak meg. A pragmatikus gondolkodás legfőbb alakjai közt tartjuk számon William 

James és John Dewey mellett. Őket hármójukat nevezik klasszikus pragmatistáknak. Peirce 

logikai vizsgálódásai közt az egyik legjelentősebb eredmény a róla elnevezett Peirce-

operátor, ami a „nem-és”, illetve a „nem-vagy” operációkkal kapcsolatos, mert 

bebizonyította, hogy ezek alkalmazásával bármilyen más operáció levezethető. Továbbá az 

ő nevéhez köthető az indukció és a dedukció módszerek mellett a harmadik elem 

kidolgozása, amit abdukciónak nevezett el. Az abdukció a harmadik típusú következtetési 

forma, ami a magyarázó hipotézist jelenti. Peirce szerint a gondolkodás és érvelés 

felépítésében az abdukciót követi a dedukció, valamint az indukció. Követői között olyan 

neveket említhetünk, mint W. V. O. Quine114, Hilary Putnam115, vagy Jürgen Habermas116. 

Érezhető továbbá Peirce hatása Richard Rorty117 filozófiájában, de Rorty nem teljesen az ő 

munkásságára alapozott.118 Érdekes látni, hogy a pragmatisták kategorizálásában sem 

láthatunk egységes képet. Cheryl Misak119 például úgy véli, hogy Rorty épp úgy, mint 

                                                 
111 Charles Sanders Peirce (1839-1914) amerikai filozófus és matematikus, a pragmatizmus egyik megalapítója 
112 William James (1842-1910) amerikai filozófus és pszichológus, a pragmatizmus egyik megalapítója 
113 Stanford Encyclopedia of Philosophy 
114 Willard van Orman Quine (1908-2000) amerikai filozófus, logikus, a nyelvfilozófia művelője 
115 Hilary Putnam (1926-2016) amerikai filozófus, matematikus, az analitikus filozófia kiemelkedő alakja 
116 Jürgen Habermas (1929- ) német szociológus és filozófus 
117 Richard Rorty (1931-2007) amerikai filozófus 
118 Routledge History of Philosophy, vol.VII, p387 
119 Cheryl Misak (1961- ) kanadai szerző, több kötete jelent meg a pragmatista filozófusokról 
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Schiller120, William James és talán Dewey is inkább a pragmatisták azon csoportjához 

tartoznak, akik szerint nincs igazság önmagában, hanem megegyezés van arról, amit igaznak 

fogadunk el, vagy amiben egy probléma megoldásaként egyezünk meg. Ezzel a szemlélettel 

szemben jelölte ki a pragmatisták másik csoportját, ahova Peirce, C. I. Lewis121 és Sellars122 

tartozik.123 Dewey egy helyen azt írta Peirce gondolataira: „Nem biztos, hogy teljesen 

értem.”124 De azt elismerte, hogy Peirce az experimentális logikával a filozófia új útját 

nyitotta meg. De mind William James, mind Dewey neve ugyanakkora jelentőséggel bír a 

pragmatista igazságelmélet kapcsán, mint Peirce neve.125 Dewey igazságfogalma William 

James elméletével áll szorosabb kapcsolatban, aki igaznak azt tekintette, amit verifikációs 

folyamat eredményeként kapunk.126 Az igazság fogalma kapcsán Dewey sokkal inkább a 

személyes vonatkozást, a biológiai és etikai fogalmakat, a társadalmi kontextusban történő 

értelmezést helyezte előtérbe.127 A létezést dinamikus eseményként (process philosophy) 

értelmezte William James és John Dewey is. A folyamat-alapú pragmatikus metafizikát 

szorgalmazták (process-based pragmatist methaphysics) mindketten. Amiben azonban 

Dewey különlegessége látszott, az az, hogy nála az értelmezés középpontjában a személy áll, 

az emberi lény, aki felfogja és értelmet ad a folyamatoknak, aki az aktív létező és értékelő.128 

Az 1863-as madridi születésű Santayana129 stílusát tekintve úgy fogalmaz, mint egy 

költő. Elgondolásai a természet és természetesség jegyében születtek, ami a filozófiai 

gondolkodásnak a huszadik századi módozatait tekintve egy különleges vetületét adta. 

(Lásd: Szkepticizmus és animális hit130) Már akkor naturalista volt, amikor a naturalizmus 

még nem terjedt el. Gondolkodásmódjában és stílusában megelőzte korát. A 

multikulturalizmus gondolata, a természetközpontúság, a filozófia irodalmi természetének 

hangsúlyozása már akkor foglalkoztatták, amikor ezek a témák még nem mutatkoztak meg 

az amerikai filozófia trendjei között. Morálfilozófiájának legfontosabb alapját az önismeret 

                                                 
120 Ferdinand Canning Scott Schiller (1864-1937): Németországban született, de Amerikában tevékenykedett 

mint pragmatista filozófus 
121 Clarence Irving Lewis (1883-1964) amerikai analitikus filozófus, a pragmatizmus alakja 
122 Wilfrid Sellars (1912-1989) amerikai pragmatista filozófus, a kritikai realizmus köthető a nevéhez 
123 Misak: The American Pragmatists. 2013, p.252 
124 „I do not think that I have fully mastered it.” In: Peirce’s Theory of Quality. LW11, p.94 
125 Routledge History of Philosophy, vol.VII, p378 
126 Routledge History of Philosophy, vol.VII, p387 
127 Routledge History of Philosophy, vol.VII, p390 
128Stanford Encyclopedia of Philosophy 
129 Jorge Agustín Nicolas Ruiz de Santayana Y Borrás, angolul Geroge Santayana néven vált ismertté (1863-

1952), filozófus, esszéíró, költő és regényíró 
130 George Santayana: Scepticism and animal Faith. Introduction to a system of philosophy. New York, Charles 

Scribner’s Son, Third Impression, Great Britain, 1929. 
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fogalma jelenti, ahogy a Persons and Places c. írásában131 is kifejtette. Santayana Dewey 

kortársa volt, de nem értett egyet mindenben Dewey gondolataival, politikai nézeteit tekintve 

konzervatív lévén. Nem értett egyet azzal, hogy a liberális demokrácia szolgálná az egyén 

szabadságát és fejlődését. A magyarázat arra, hogy Santayana nem tudja elképzelni a 

társadalmi egyenlőséget és a társadalmi igazságosság lehetőségét a liberális keretek között, 

valószínűleg származásából is fakad. A részben spanyol háttér, olyan kulturális 

meghatározottságot hordoz, ami a gondolkodására is hatott.132 Life of Reason című kötetét – 

melyben a vallásosság irodalmi természetéről írt, arról, hogy a vallásosság egy természetes 

állapot az ember számára, melyet inkább irodalmi fogalmainkkal kell megközelíteni, mint 

tudományos szempontból –John Dewey is elemezte133. A korszak filozófiai élete pezsgő volt 

és változatos. Az amerikai filozófus kortársak a XIX-XX. század fordulóján reflektáltak 

egymás írásaira, gondolataira. Az egyetemi tanszékek közötti kapcsolat a közös munkákon 

és projekteken állt, ami sokkal élőbbé, és fogyaszthatóvá tette a filozófiát. A mindennapokra, 

az aktualitásokra történő reflektálás és a folyamatos párbeszéd is csak hangsúlyozta az 

európaihoz képest különös, jellegzetesen amerikai szellemiséget.  

Ralph Waldo Emerson134 a transzcendentalizmus kiemelkedő alakja. Annak, a korát 

meghatározó körnek a tagja, melynek meghatározó személyiségei voltak még: Nathaniel 

Hawthorne135, Henry David Thoreau136. A természet jelentősége felértékelődött műveikben. 

Az embert a természet részeként értelmezték és a természetességet, mint ősi alapértelmezést, 

mint mindenek alapját tekintették értéknek, melyhez visszanyúlni, melyre törekedni 

érdemes. Dewey demokráciáról vallott nézetei folytatást kapnak Emerson és Whitman137 

gondolataiban. Dewey a demokráciát a társadalmi folyamatok történetének végső 

állomásaként definiálta. 

John Dewey iskolájával és nevelési elveivel egy teljesen új szemléletet hozott létre. 

Valamennyi iskola, ami szembeszegül a poroszos hagyományokkal és elutasítja a frontális 

oktatás kizárólagosságát, Dewey módszertanát tartja alapvetőnek. Legyen az a Summerhill 

nevet viselő bentlakásos iskola, melyet A. S. Neill hozott létre, ahol a gyerekek saját 

órarendet készítenek, és tanárok, diákok közös önkormányzattal szervezik életüket, vagy a 

                                                 
131 „integrity of self-definition is and remains first and fundamental in morals” p.170. In: Persons and Places: 

The Background of My Life. New York: Scribner’s; London: Constable, 1944 
132 Stanford Encyclopedia of Philosophy 
133 Santayana’s Life of Reason. MW3 
134 Ralph Waldo Emerson (1803-1882) amerikai esszéíró, költő, a transzcendentalizmus képviselője 
135 Nathaniel Hawthorne (1804-1864) amerikai regény- és novellaíró 
136 Henry David Thoreau (1817-1862) amerikai író, filozófus 
137 Walt Whitman (1819-1892) amerikai költő 
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Rogers-féle pedagógiai elveket valló iskola, ahol a személyiségfejlesztés áll a középpontban, 

vagy egy hétköznapi iskola, ahol a módszertannak részét képezi a projektmódszer, vagy a 

kooperatív tanulás. Míg az elvek nagyon különbözőek lehetnek ezekben az iskolákban, addig 

közös bennük a felismert igény a rugalmasságra, az a képesség, mely észreveszi, hogy mi 

kell a tanulóknak, és összeegyezteti a társadalmi szükségletekkel. 

A modernizmus után következő korszak a posztmodern, ami már nem is tekinthető 

„izmus”-nak, hiszen még annyira sem bír önálló karakterrel és homogén jelleggel, mint a 

modernizmus. A modernista irányzat jellemzője a hagyományos kultúra, művészetek és 

gondolkodás tagadása volt. A posztmodern ezzel szemben a modernizmus tagadására jött 

létre. Kezdőpontja nem világosan meghatározható, de körülbelül az 1960-as évekre teszik. 

John Dewey munkásságának szempontjából azért mégis fontos megemlíteni, hiszen már az 

ő életében is voltak előjelei ennek a stílusbeli váltásnak, ő maga pedig a posztmodern egyik 

alakjaként is értékelhető. A nevelésben az első nagy reformot Herbart hozta el azzal, hogy 

a nevelést tudományként kezelte. A második nagy fordulat Dewey nevéhez köthető, aki 

megváltoztatta a neveléstudomány perspektíváját azzal, hogy kiemelt helyzetbe hozta a 

gyermeket, a gyermeki személyiséget és igényeit. Ha Dewey nem is tagja a posztmodern 

gondolkodóknak, de előhírnöküknek mindenképp nevezhetjük. Nincs olyan 

nevelésfilozófiai nézet a posztmodernben, ami ne venné alapul Dewey értékrendjét, 

módszertanát és célkitűzéseit.  

 

 

2.2. A neveléstől a filozófiáig 

 

A neveléstől a filozófiáig cím magyarázatra szorul. Amennyiben a nevelésről, mint 

tudományról beszélünk, minden egyes irányzatának megtalálhatjuk a filozófiai gyökerét is. 

Minden korszak a maga uralkodó filozófiai irányzatának nézeteit használta fel – olykor a 

tudatosságot is mellőzve – épp úgy a művészetekben, mint a tudományokban. A filozófiai 

irányzatok ugyanis kultúra-meghatározó szereppel is bírtak. Az éppen népszerű filozófiai 

nézetek utolérhetők irodalmi alkotásokban, tudományos módszertanokban épp úgy, mint a 

neveléstudományban. A dolgozatom mottójaként választott kijelentés azonban, mely szerint: 

„A filozófia a nevelés elmélete”138 – logikailag felcseréli a két tudomány sorrendjét. A 

gyakorlati tevékenységként megjelenő nevelés elméleti szinten történő elemzésekor jutunk 

                                                 
138 Democracy and education, MW8, pp380-407 
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a filozófiához. Erre az elméleti elemzésre teszek kísérletet dolgozatomban. A fenti idézet 

John Dewey Demokrácia és nevelés című könyvéből származik.  

„A filozófiai gondolkodás megkülönböztető jele az a tény, hogy a széleskörű társadalmi 

környezetben és célokban megtalálható bizonytalanságokkal foglalkozik, amelyek a 

szervezett igények és az intézményi célok közti különbségekben áll. Mivel az egyetlen 

módja annak, hogy összehangolja a szembenálló irányzatokat az érzelmi és értelmi 

csoportosítások módosításával, a filozófia egyszersmind a különböző életterületek iránti 

érdeklődés, valamint a különböző nézőpontok és módszerek kifejeződése, amivel az 

érdeklődési területek jobb egyensúlya érhető el. Mivel a nevelés az a folyamat, amivel a 

kívánt átalakítás elvégezhető és nem marad puszta feltételezés sem arról, hogy mi a 

kívánatos, igazoljuk az állítást, mely szerint a filozófia a nevelés – mint a szándékosan 

végzett gyakorlat – elmélete.”139 

 

A nevelés elméleti vizsgálatához azonban éppen úgy hozzátartoznak a pszichológiai 

irányzatok, mint a filozófiai gyökerek. A két tudomány – különösen Dewey életében – 

azonban még nem vált el élesen egymástól. Európában, a lipcsei egyetem filozófia 

professzora, Wilhelm Wundt140 indította útjára a pszichológia képzést a tudományos 

pszichológia egyetemi keretek közötti megteremtésével. De még ő sem választotta el teljes 

mértékig a pszichológiát a filozófiától. Az amerikai pszichológia kezdetét például 1875-re 

datálják, amikor is William James, a Harvard Egyetem tanára, aki fiziológiát kutatott és 

tanított, megnyitotta az első pszichológia labort. Az 1880-as években terjedt el a 

pszichológia, mint önálló szak az amerikai egyetemeken és 1892-ben alakult meg az 

Amerikai Pszichológiai Társaság. A pszichológia nem állt távol John Dewey-tól sem. James 

1890-ben jelentette meg kétkötetes könyvét, A pszichológia alapjait141. Ennek hatására a 

pszichológia azon szegmensével kezdett foglalkozni, melyben a szociális környezet hatását, 

az elmeműködést és a viselkedést vizsgálta. Ehhez a munkájához segítségül hívta két 

kollégáját: James Hayden Tufts142-ot és George Herbert Mead143-et, valamint egy akkori 

                                                 
139

 „Philosophic thinking has for its differentia the fact that the uncertainties with which it deals are found in 

widespread social conditions and aims, consisting in a conflict of organized interests and institutional claims. 

Since the only way of bringing about a harmonious readjustment of the opposed tendencies is through a 

modification of emotional and intellectual disposition, philosophy is at once an explicit formulation of the 

various interests of life and a propounding of points of view and methods through which a better balance of 

interests may be effected.Since education is the process through which the needed transformation may be 

accomplished and not remain a mere hypothesis as to what is desirable, we reach a justification of the statement 

that philosophy is the theory of education as a deliberately conducted practice.” – Democracy and Education, 

MW8, p.406 
140 Wilhelm Wundt (1832-1920), német fiziológus, őt tartják a tudományos pszichológia alapítójának. 
141 The Principles of Psychology 
142 James Hayden Tufts (1862-1942), amerikai filozófus, a Chicago Egyetem tanára, 1908-ban Dewey-val 

közösen publikálták Etika (Ethics) c. kötetüket.  
143 George Herbert Mead (1863-1931), amerikai filozófus, szociológus, pszichológus, a Chicago Egyetem 

tanára, a szociálpszichológia megteremtője. George Herbert Mead-del ők ketten az amerikai pragmatizmus 

legjelentősebb szerzői 1891-1894-ig együtt tanítottak a Michigan Egyetemen. Dewey kinevezésekor pedig 

Mead-et is elhívta Chicago-ba. Dewey-val hasonló nézeteket vallottak, mindketten hasonló állomások mentén 
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diákját, James Rowland Angell144-t. A továbbiakban sorra veszem azokat az irányzatokat, 

melyek a pszichológia egyes nézeteit adják és a nevelés egy-egy módszertanát hívták életre, 

ezzel megalapozva azt a filozófiai irányzatot, melyben Dewey a nevelés sikerességének 

kulcsát látta.  

Időrendben az első irányzat a behavioristák irányzata, akik szerint a viselkedés nem 

a tudatos választással, és nem is az ösztönök miatt változik, hanem kizárólag a külső 

hatásokra. Szerintük a viselkedés elemzésének módja a szisztematikus tanulmányozás, 

melynek módja laboratóriumi körülmények között működhet, hiszen az lesz az a közeg, ahol 

nem befolyásolják külső tényezők a kísérleti alanyt. A behaviorista pszichológia létrejöttét 

az ipari forradalom és a materialista filozófia idejére tehetjük. Azok a gondolkodók, akik azt 

az elméletet fogadták el igaznak, hogy a büntetések és a jutalmazások a viselkedés fő 

befolyásolói, úgy vélték, a gyerekeket is pont ugyanúgy lehet idomítani, mint a kísérleti 

állatokat. Ez a gondolat egy egész neveléstudományi iskolát hozott létre, mely sok helyütt 

mai napig is tartja magát. Felmerül a kérdés, vajon mi indokolja a behaviorista felfogás nagy 

népszerűségét. A válasz a gépiességben keresendő. Ez a legegyszerűbb módszere a 

nevelésnek. Feketén-fehéren le lehet fektetni a szabályokat, nem kell bonyolult 

elemzéseknek alávetni sem a tanulót, sem a tananyagot. Ami viszont a módszer után marad: 

a bizalom teljes hiánya, az egyéni igények – legyen az akár a felzárkóztatás, akár a 

tehetséggondozás – kielégítetlensége, valamint a nevelés látszólagos megvalósulása mögött 

a valódi cél, a hasznos és hasznosítható tudás elmaradása.  

A humanisztikus pszichológia az 1950-es évek közepétől jelent meg az Egyesült 

Államokban, melynek célja az önmegvalósítás, a személyiség fejlesztésének elősegítése. A 

humanisztikus elvek szerint a személyiség alapvetően jó, ezért hagyni kell azt tovább 

fejlődni. Megfigyelés tárgyává kell tenni az embert és azt kell vizsgálni, hogy mikét ad 

értelmet az őt körülvevő világnak és történéseknek. Legismertebb képviselője Carl 

Rogers145 volt, akinek iskolái még a mai napig is világszerte működnek – igaz csak alacsony 

számban, mert benne egy reformpedagógiai törekvés ölt testet, s mint ilyet, nem támogatja 

teljes egészében egyetlen állam sem, ezért magániskolákként működnek. Ezek az iskolák 

első lépésként a tanulók attitűdjét, érdeklődését és igényeit mérik fel, majd ezek tükrében 

                                                 
váltak a filozófia művelőivé. Mindkettejüknek megvolt a maga Hegel-korszaka. Végül pedig mindketten a 

pragmatizmus célorientáltságát és a részvételen alapuló élményszerzést emelték ki fő jellemzőként. (Lásd: 

Stanford Encyclopedia of Philosophy) 
144 James Rowland Angell (1869-1949), amerikai pszichológus és neveléstudós, 1921 és 1937 között a Yale 

Egyetem rektora.  
145 Carl Rogers (1902-1987), amerikai pszichológus, alapelve a feltétel nélküli elfogadás, erre épített mind a 

pszichoterápiáiban, mind a nevelési elméleteiben. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Humanisztikus_pszichol%C3%B3gia&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
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dolgozzák ki azt a módszertant és azt a haladási modellt, amivel az egyes diákok számára a 

lehető legnagyobb sikert lehet elérni.  

A büntetés-jutalmazás, mint viselkedést alakító módszer mellett az 1960-as években 

jelent meg a pszichológia egy másik jelentős irányzata, a kognitív pszichológia. A co 

(infinitívusz) gnoscere (tudni) latin eredetű kifejezés, melynek jelentése az észlelésre, 

érzékelésre, gondolkodásra vonatkozik. A kognitív pszichológia azt vizsgálja, mely 

ingereket érzékeljük, ami a tanulás feltételeként jelentkezik. Az irányzat követői szerint nem 

lehet egyszerűen leképezni az emberek döntési mechanizmusait, hiszen mindenki önálló 

személyiség, és sajátos módon dolgozza fel a rendelkezésére álló információkat. Egyik 

leghíresebb képviselőjük Piaget146 volt, aki szerint az információkat és fogalmainkat egyéni 

tapasztalataink alapján rendezzük sémákba. Az általa bevezetett fogalmak az akkomodáció, 

ami a fogalmakként értelmezett ingerek sémákká alakítását, valamint az asszimiláció, ami 

egy új ingernek a már meglévő sémák közé történő illesztését jelenti. A kognitív 

pszichológia a kísérleti pszichológia azon ága, mely az észlelés menetét vizsgálja, az ingerek 

hatását az elmére, azaz az információ feldolgozását. A kognitív nevelés úgy hat az értelmi 

fejlődésre, hogy figyelemmel kíséri a diákot ért hatásokat, amelyek a személyiségének 

fejlesztését segítik elő. Nézetük szerint a jó tanár elfogadó és együttérző, hiszen csak ezek a 

tulajdonságai tudják elősegíteni a diákoknak a szabad, az egyéniségükhöz mért optimális 

fejlődését.  

A nevelési módozatok és irányzatok közül szót kell még ejteni a konstruktív 

pedagógiáról, ami időrendben mind közül a legkésőbbi, mert az 1980-as években kezdett 

elterjedni. Mégis említést teszek róla, hiszen az elvek, melyeket alkalmaz, rokoníthatók a 

Dewey által is felhasznált és alkalmazott irányzatok elveivel. A konstruktivista gondolkodók 

úgy vélték, hogy a tanulás egy olyan konstruktív folyamat, mely során a tanuló a 

benyomások és élmények által konstruálja meg önmaga számára a tudást. A tanulás feltétele 

pedig éppen ezért a szabad iskola.147 Az egyéni tapasztalatszerzés elősegítése lett az iskola 

fő feladata. A tanár szerepe is átértékelődött, hiszen a tanítás már nem a hagyományos 

értelemben vett tudásátadást jelentette. A tanár feladata a megfelelő környezet megteremtése 

és a diák tapasztalásának felügyelete. Szerepe nem átadó, hanem segítő. A nevelés 

különlegessége továbbá, hogy a konstrukciós folyamatok nem az egyén szintjén 

                                                 
146 Jean Piaget (1896-1980), svájci pszichológus, legismertebb elmélete a fejlődés lélektani szakaszok elmélete: 

szenzomotoros szakasz 0-2 év, művelet előtti szakasz 2-7 év, konkrét műveleti szakasz 7-12 év, formális 

műveleti szakasz 12 éves kortól. 
147 V.ö.: Education and New Social Ideals. LW11, pp167-170 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kognit%C3%ADv_pszichol%C3%B3gia&action=edit
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értelmezhetők, hanem közösségi szinten, a társadalmiságban. A tanulás nem mellőzheti a 

közösségi formát, a társas interakciót. Ezek az elképzelések mind visszaköszönnek a XXI. 

században divatossá vált módszerekben, gyökereik pedig megtalálhatók a XIX. század 

pedagógiai reformtörekvéseiben. 

Térjünk vissza a hagyományos iskolákhoz, mint amilyen a pragmatizmus, amivel 

elérkeztünk John Dewey fő gondolataihoz. A pragmatizmus elnevezés148, mint a 

gyakorlatiasság, a gyakorlati szemlélet, szó szerint értelmezhető Dewey értékrendjében, ahol 

a pragmatizmus mint látásmód a nevelést segíti elő, mert a filozófia nem csak az 

ismeretekkel foglalkozik, hanem azon célokkal, amelyek érdekében ezeket az ismereteket 

kutatjuk. Dewey szerint úgy lehetséges helyes életvitelt folytatni, ha a megismerésünk mind 

a céljaink természetére, mind a célok eléréséhez szükséges tudnivalókra is kiterjed. 

A nevelés fogalma a helyes életre vezetést jelenti. A helyes élet kulcsa pedig a 

gyakorlati célok megfogalmazásában és az elérésükön való munkálkodásban rejlik. Dewey 

számára a nevelés maga egy teremtő munka, ami során a nevelő elősegíti, hogy a nevelt 

maga is képes legyen saját célokat, értékeket teremteni és rávezeti, hogy képes legyen azokat 

elérni és megvalósítani. Írásaiban hangsúlyos az embernek a tapasztaló lény mivolta, aki 

tapasztalatai által létezik, éppen ezért emelte ki a nevelés lényegeként: a tanulói 

tapasztalatszerzést, hogy egy adott helyzetben a lehető legjobb cselekvést tudja 

megvalósítani. Nevelési elméletében a tapasztalni valók szűrői a következő kérdések: 

hasznos-e, beválik-e, alkalmazható-e. A megoldást a tanulás környezetének újszerű 

kialakításában látta. Hitt abban, hogy a neveléssel hosszútávon a társadalomra lehet hatni 

azáltal, hogy a nevelés a társadalom tagjait egyesével vezeti rá a jóra és igazra, így idővel el 

lehet érni és elő lehet segíteni a társadalom egészének jobbá válását.  

Dewey neveléssel kapcsolatos elméletei nem változtak. Írásainak fókuszpontja ugyan 

eltolódott az évek során, hiszen míg az 1920-as években is inkább az oktatási reformot 

sürgette, a módszertani váltásokra és a változtatás jelentőségére koncentrált, addig az 1930-

as években és később született műveiben inkább a nevelés fogalmára, a jelenség 

magyarázatára helyezte a hangsúlyt. Ennek bizonyítékául szolgálnak az összkiadás kötetei. 

A Middle Works Volume 10 cikkeiben összehasonlításokat olvashatunk a régi és az új tanítási 

stílusokról, valamint a hasznosság jelentőségéről és a körülmények, feltételek sorra 

vételéről. A Later Works Volume 13-ban megjelent Experience and Education nyolcadik 

                                                 
148 A pragmatizmus kifejezés a görög pragma (πραγμα) szóból ered, mely jelenti egyszerre azt, hogy „tett” és 

azt, hogy „igazság”. 
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fejezetének már a címe is sokatmondó: Experience – The Means and Goal of Education149. 

Ebben az írásában kifejti, hogy a nevelés maga a valóság. A nevelés ugyanis nem egy 

fogalom, vagy egy szlogen. Ezen kijelentése adja meg nevelésfilozófiájának magvát.  

A nevelésfilozófia történetében ő volt az utolsó nagy teoretikus, akinél a filozófia és 

a nevelésfilozófia koherens egységben volt. Mára a nevelésfilozófiában nem találunk nagy, 

átfogó rendszereket, csupán nézeteket, megközelítéseket, melyek gyakran megmaradnak az 

elmélet szintjén és mellőzik a gyakorlati vonatkozást.   

 

 

2.3. Mennyiben etikai szerző Dewey? 

 

A filozófia gyakorlatias gondolkodójának kutatásakor kézenfekvő megnézni a filozófia 

gyakorlati ágát, hogy azon a területen mi jellemzi munkásságát. Így jutottam el az etika 

területére, a filozófia gyakorlati ágára, melynek témája az erkölcs, a helyes életvezetés. Ezek 

a fogalmak megtalálhatóak Dewey életművében is, a nevelésről alkotott nézeteiben 

kitüntetett szerepet, ha nem a fő értéket, a nevelés célját jelentik. Kutatás-módszertanilag a 

legegyszerűbb lépés, ha végignézzük a szerző munkáit és kiemeljük az etikai tárgyú írásokat. 

Ez azonban Dewey esetében nem vezetne célra. Kifejezetten etikai műve nincs, mégsem 

vethetjük el a gondolatot, hogy etikai szerzőnek is tekintsük, hiszen gondolatai az erkölcsről, 

a helyes életvitelről visszaköszönnek egyéb témájú munkáiban. Amennyiben tovább 

bővítjük a kutatási módszerünket, rálelhetünk olyan írásokra, ami bár nem kizárólag az ő 

nevéhez köthető, de társszerzőként részt vett a kötet összeállításában. Chicago-i 

kollégájával, James H. Tufts-szal közösen írták Etika150 című könyvüket. Az alábbi 

fejezetben megvizsgálom Dewey kortársait az etika területéről, valamint elemzem az Etika 

című kötetet és alátámasztom azt az állításomat, hogy habár művei nem bírják az etikai 

jelzőt, mondanivalójukkal mégis etikai tanítást hordoznak.  

  

 

 2.3.1. Az etika főbb területei és ágazatai a XX. század küszöbén  

 

A XX. századra kikristályosodott minden fundamentum, amire a különböző etikák 

felépülhettek. Az angolszász kultúrán belül is több irányzat működött, önálló iskolákkal és 

                                                 
149 Experience and Education. Chapter 8. LW13, pp61-68 
150 Ethics eredeti címmel jelent meg az American Science Series-ben, New York-ban, 1909-ben. 
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tanításokkal. A klasszikus erkölcstan különböző szempontú megközelítése alakította ki az 

eltérő ágazatokat. A továbbiakban – a teljesség igénye nélkül – igyekszem bemutatni a főbb 

etikai irányzatokat, melyek meghatározták azt a kultúrkört, ami John Dewey munkásságára 

is hatott. 

G. E. Moore151 1903-ban megjelent Principia Ethica című kötete alapozta meg a 

metaetika irányzatát, melynek központjában a jóra irányuló megállapítások nyelvi elemzése 

áll. Moore célja a lehető legpontosabb nyelvhasználat volt, melyhez végtelenül 

leegyszerűsített fogalomhasználatot társított. A metaetika másodfokú etika, mert az első 

fokú etika kérdéseire – melyek a normatív jellegű kérdések , mint például: Mi a helyes 

cselekedet?, Mit kell tenni?, Melyek a jó élet vezérelvei? – nem reflektál. A másodfokú etikai 

kérdések ismeretelméleti, lételméleti és logikai kérdések. Például: Hogyan ismerhető fel, 

hogy mi tesz egy cselekvést erkölcsileg helyessé?, Milyen léttel bírnak a világban az 

értékek?, Mit jelentenek és milyen viszonyban állnak egymással az erkölcs alapfogalmai, 

mint például a „jó” és a „helyes”? (Orthmayr, pp1192-1194) A metaetika művelői a kérdések 

tisztázását és a megfogalmazások pontosságát igyekeztek megalkotni, ezzel is elősegítve az 

erkölcsről való gondolkodást és annak kommunikálását. Az etikák két nagy típusa szerint 

különböztethetjük meg a meta-etikákat, melyek a másodlagos etika kérdéseit vetik fel, 

valamint a normatív etikákat, melyek erkölcsi szabályokat, tanításokat, életvezetési 

utasításokat, olykor parancsokat fogalmaznak meg.  

A korszak irányzatai között találhatjuk a teleológiai etikát, amely az elérendő célt 

helyezi az elemzés középpontjába, rokonságot mutat a konzekvencionalista etikával, ami 

az elért jóra fókuszál. Egyes elemzők nem húznak éles határvonalat a két irányzat közé, 

hiszen mindkettő a cselekvés eredménye felől közelít az erkölcsi kérdések vizsgálatához. 

Mindkettő a következmény-etikák közé sorolható, melyek kizárólag a cselekvés 

végpontját, a kimenetét a vizsgálják. A konzekvencionalista etikák között tartják számon az 

utilitarista etikákat is, melyek gyökerei visszanyúlnak egészen a brit felvilágosodás korára. 

Az utilitarizmusnak – a XVIII. századi Nagy-Britanniában – két fő ága volt jelentős, az egyik 

a teológiai utilitarizmus, melynek egyik képviselője William Paley152, a túlvilági haszon 

elérésének reményét és a büntetés elkerülését emelte ki, mint az evilági döntéseink két fő 

mozgatórugóját. A másik irányzat a gazdasági utilitarizmus, a legismertebb képviselője 

                                                 
151 George Edward Moore (1873-1958), angol filozófus. Gottlieb Frege, Ludwig Wittgenstein és Bertrand 

Russell mellett az analitikus filozófia egyik megalapozójának tartott gondolkodó.   
152 William Paley (1743-1805), angol lelkész, filozófus.  
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Jeremy Bentham153, aki az elérhető hasznot mennyiségileg ábrázolta és módszerével 

mennyiségi alapon vont mérleget a következmény jó-ságát illetően. Az utilitarizmus 

egyrészről a cselekvést magát hangsúlyozza a következmények szempontjából, másrészt 

pedig a szabályokat elemzi, azok haszon-maximalizáló hatása tekintetében.   

A deontológiai erkölcsfilozófia az előírások elemzését tartja szem előtt, nem a 

következményeket. A szabálykövető mechanizmus vizsgálatához nyújt segítséget ez a 

szemlélet. A ’to deon’ kifejezés görögül kötelességet jelent, a kötelesség teljesítésére utal az 

irányzat elnevezése. Az egyik leghíresebb tanítás a 18. századi Kant154 erkölcsi szabálya, a 

kategorikus imperatívusz155, mely a szándék-etika156 sarkalatos pontja. A Kant-i tanítás 

tovább élt a normatív etikákban, ahogy a jószándék, a jóakarat és a lelkiismereti döntés is 

jelen voltak. A preskriptivizmus mint irányzat, módszereit tekintve közel áll a 

nyelvészethez. Fő képviselője R. M. Hare157, aki Az etika nyelve158címmel jelentette meg 

könyvét, melyben hangsúlyozta a morális nyelv előíró voltát, melyet egyetemes előíró 

(universal prescriptivism) irányzatnak nevezhetünk. Hare megállapítása szerint ugyanazok 

az előírások lesznek érvényesek egyetemesen is, mint amelyeket önmagunk számára 

érvényesnek tartunk, hiszen ebben áll az erkölcsi kijelentések egyetemessége. Az elmélet 

problémás momentuma azonban a kivétel nélküliségben, a kontextus teljes nélkülözésében, 

valamint az egyszeri megállapítások eseteiben rejlik.159 (V.ö.: Boros <szerk.>: 2007) 

Az erényetika, aminek gyökerei egészen Arisztotelész elméletéig nyúlnak vissza, 

mit sem veszített érvényességéből a XX. századra. Arisztotelész hangsúlyozta a lelki alkat 

jelentőségét. Megállapítása szerint kategorizálni kell a tudásokat aszerint, hogy azok 

taníthatók, vagy pedig a szokás által alakíthatók. Az okosságot és bölcsességet a tanulható 

erények közé sorolta, míg az egyes lelki alkatokat, mint például a nemes lelkű adakozást, a 

szokásalakítással elsajátíthatók közé. A modern pedagógiában az, ahogy megkülönböztetjük 

az oktatást a neveléstől, még mindig a fenti arisztotelészi különbségtétel nyomait viseli 

                                                 
153 Jerey Bentham (1748-1832), angol jogtudós, filozófus, őt tartják a modern utilitarizmus alapítójának. 
154 Immanuel Kant (1724-1804), német filozófus, a német idealizmus megteremtője. 
155 „Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája mindenkor, egyúttal általános törvényhozás alapjául 

szolgálhasson.” – Kant: A gyakorlati ész kritikája. 7§ 
156 A szándéketika gyökereit tekintve még egészen Pierre Abélard (1079-1142)-ig juthatunk, aki a skolasztika 

egyik jeles filozófusa volt, fő műve az Ethica.  
157 Richard Mervyn Hare (1919-2002), angol filozófus. 
1581952-ben megjelent kötete The Language of Morals. 
159 Hare elmélete a kanti kategorikus imperatívusz újrafogalmazása a maxima hangsúlyozása nélkül, amivel az 

egyetemesség szintjére próbálta emelni a individuális döntést. Az alapelv hangsúlyozása azonban pontosan azt 

a célt szolgálta, hogy ne a konkrét szabályt emeljük ki az egyes esetből, hanem a szabályalkotás elvét, ami 

lényegesen árnyaltabbá teszi az elméletet. 

http://en.wikipedia.org/wiki/R._M._Hare
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magán. A kettőt azonban egyszerre kell megvalósítani ahhoz, hogy egy harmonikus, 

egészséges gondolkodású egyén formálódjon a folyamat végén.  

Az etikai nézetek és a társadalomfilozófia irányzatai mindig hatással voltak 

egymásra. A felvilágosodás korában született klasszikus szerződéselméletek mintájára 

készültek a huszadik században is hasonló gondolatok. A felvilágosodás nagy gondolkodói, 

mint Hobbes és Locke a közösségi lét eredetét és formáit vizsgálták. A két alapfogalom, 

melyek szerkezetileg is meghatározzák szinte valamennyi gondolkodó munkásságát: a 

természeti és a társadalmi állapot különbségei. Mind az angolok, mind a franciák a két 

állapot jellemzését, összehasonlítását és értékelését, mint társadalomfilozófiai kutatást 

végezték el. Hobbes160 úgy vélte, a természetben egyfajta egyenlőség működik. Valamennyi 

ember, természeténél fogva hasonló testi és szellemi képességekkel rendelkezik. Éppen ezért 

nincs különbség ember és ember között, sem céljai, sem vágyai tekintetében, ezek ugyanis 

hasonló tőről fakadnak, így nem is lehet közöttük akkora eltérés, ami elfogadható 

különbségeket eredményezne. A természeti állapotban – mint írja – pontosan ez a hasonlóság 

okozza a legtöbb konfliktust. Az emberek ugyanis a hasonló vágyaikat a hasonló 

képességeikkel igyekeznek elérni, ami csak úgy lehetséges, ha valamiképp egymás fölé 

kerekednek. Az emberiség általános vágya – Hobbes szerint – a hatalomra való törekvés. A 

hatalom lesz az eszköz arra, hogy valaki egy vágya teljesítése érdekében felülkerekedjen a 

többieken és előnyt szerezzen. A Hobbes jellemezte természeti állapotban, az emberek 

állandó félelemben és rettegésben élnek, ugyanis nem létezik semmilyen ember alkotta, 

pozitív törvény, ami alapján elképzelhető lehetne az ellenőrzés. A természeti állapot nála a 

„mindenki harca mindenki ellen”, mely küzdelemben az „ember embernek farkasa”. Hosszú 

távon a közösségek megszűnéséhez vezetne az a helyzet, melyben az egyének számára nem 

biztosított az életben maradás. Hobbes szerint a társadalmi állapot, a szervezett közösségi 

forma a szükségszerű gyógyír erre. Az állam a társadalmiság egyik alapegysége, melyet egy 

mesterségesen létrehozott személyként értelmezett. A hatalom pedig a Leviatán, az uralkodó 

kezében összpontosul, aki alattvalókkal rendelkezik. Az angol felvilágosodás 

társadalomfilozófiájának másik nagy gondolkodója John Locke161 nem látta sötétnek a 

társadalmi állapotot. Locke a társadalmiságot a civilizáltság alapjának tekintette. A 

társadalom működését a társadalmi szerződés elméletével látta megvalósíthatónak. Locke 

művei közül fontos megemlíteni a Második értekezés a polgári kormányzatról162 című 

                                                 
160Thomas Hobbes (1588-1679) főműve, a Leviathan 1651-ben jelent meg. 
161 John Locke (1632-1704), angol filozófus.  
162Ezt a művét Locke először 1689-ben, még név nélkül publikálta. 
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tanulmányát. A természeti állapotban az emberi hasonlóságok miatt nincs az embereknek 

sem jogalapjuk, sem lehetőségük egymást leigázni, társaikat hatalmuk alá vonni. Ez az 

alapvető különbség Locke és Hobbes természeti állapot felfogása között. Locke nem osztotta 

Hobbes nézeteit, miszerint a társadalmi állapot egyfajta hadiállapotként is értelmezhető. 

Locke a természeti állapot hátrányát abban látta, hogy a pozitív jog hiánya miatt nem 

rendelkezik a bizonyosság és a kiszámíthatóság kritériumaival. Ugyanakkor Locke 

előnyöket is lát a természeti állapotban. Szerinte ugyanis ebből az állapotból a szabadság és 

egyenlőség származik. A társadalmi állapot feladata, hogy ezeket az előnyöket szabályok 

segítségével megőrizzük az együttélés zavartalansága érdekében. A társadalmi állapot 

létrejöttéhez a társadalmi szerződésnek kell érvénybe lépni. Ezzel a mozzanattal az egyének 

lemondanak arról az abszolút szabadságról, amivel a természeti állapotban bírtak, annak 

érdekében, hogy a társadalmi állapotban törvények által garantált társadalmi szabadságuk 

lehessen. Locke elméletében a közjó és a tulajdon védelme alapvető elvek, melyeknek 

teljesülniük kell a társadalmi szerződésben és a törvényhozásban. Az állam létrejöttét 

azonban ő sem tekinti a végső megoldásnak valamennyi társadalmi problémára. A tévedés 

és jogtalanság lehetősége továbbra is fennáll, de szerződéselmélete szerint a polgárságnak 

lehetősége van a helyzetén változtatni.163 

A társadalmi szerződés gondolata azonban nem csupán az angolokat foglalkoztatta. 

Jean-Jacques Rousseau164 elmélete sokkal inkább az angolokkal szemben álló kritikai 

megközelítést ad a civilizált állapot értékeléséhez. A legnagyobb érve a társadalmi állapot 

kritikájának az, hogy a civilizált állapot megváltoztatja azokat az adottságokat, melyekkel 

az ember természeténél fogva rendelkezik. Az egyik legfontosabb természeti adottsága pedig 

a szabadság, melyről – Rousseau szerint – egyetlen megállapodás során sem mondhat le az 

ember. Így a törvényes hatalom megválasztása lehet egy megállapodás eredménye, de ez 

soha nem vezethet rabszolgasághoz. Különbséget tesz egy nép kormányzása és egy nép 

leigázása között. A hatalom gyakorlása ugyanis nem terjedhet mások szabadsághoz való 

jogának korlátozásáig. Rousseau elméletének újszerűsége, ami miatt kettős 

szerződéselméletnek is szokás nevezni, az előzetes megállapodásban rejlik. Ez az a fiktív 

momentum, amikor a nép, mint közösség megalakul. Az egyének sokaságától különbözik 

az a forma, amikor megegyezés útján válik közösséggé egy társulás, nép lesz belőle, és 

                                                 
163 A fenti gondolat kifejtése található egy korábbi tanulmányban: Bécsi Zsófia: A természeti állapot és a 

civilizáció. A francia felvilágosodás sajátosságai. In.: Bertók Rózsa (szerk.): Bevezetés az etika történetének 

tanulmányozásába. Elméletek, értékek, iskolák, irányzatok, Pécs, Virágmandula, 2013 pp107-112 
164 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), francia filozófus. 
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közösségi, általános akarattal rendelkezik. A nép tagjaként az egyének lemondanak 

természeti szabadságukról, viszont jogot szereznek tulajdonuk felett.  

A modern, XX. századi szerződéselméletek egyik legismertebb képviselője John 

Rawls165, akinek fő műve Az igazságosság elmélete166, melyben az igazságosság problémáját 

elemzi a társadalmi szerződés gondolatának felülvizsgálatával. Politikafilozófiai művében 

arra a kérdésre keresi a választ, hogy a társadalmiságban megjelenő és annak 

koherenciájához hozzájáruló engedelmesség miként egyeztethető össze a szabadság 

gondolatával.167 

A XX. századi etika egyik fő kérdése az erkölcsi motiváció vizsgálata, annak 

működése és felülbírálata. A motiváció mibenlétének elfogadása dönti el, hogy egy 

gondolkodó melyik etikai irányzat mellett teszi le a voksát. A morális döntések egyesek 

szerint személyes kérdésekké válnak, azaz nem társadalmi vonatkozású a jóról való 

gondolkodás, hanem az egyéni életút és tapasztalat, valamint meggyőződés függvénye, 

vallják a szubjektivizmus képviselői. Szerintük a morális kijelentések éppen ezért nem 

kaphatják meg sem az igaz, sem a fals jelzőket, hiszen ezek megállapítások.  

Az etikáról való gondolkodás két jelentős fajtája az etikai objektivizmus, valamint az 

etikai relativizmus. Mindkét szemlélet korábbi gyökerekkel rendelkezik, de hatásuk a 

huszadik században is érezhető. Az etikai objektivizmus szerint az erkölcsi megállapítások 

racionálisan történnek, azaz igazságokat fogalmaznak meg. Az alábbi Reid168 idézet 

példázza az objektivizmus melletti elköteleződést: 

„[H]a az erkölcsi ítélet igaz és valódi ítélet, [akkor] az erkölcstan princípiumai az igazság 

megmásíthatatlan alapzatán nyugszanak, és semmiféle változáson nem mehetnek keresztül 

azok felépítésének vagy szerkezetének bármifajta különbsége által, akik róluk ítélnek. 

Lehetnek és vannak is olyan lények, akik nem rendelkeznek az erkölcsi igazság felfogásának 

vagy az erkölcsi értékben rejlő kiválóság belátásának a képességével, ahogy vannak a 

matematikai igazságok belátására képtelen lények; de az értelem semmiféle fogyatékossága, 

semmi tévedése nem teheti hamissá azt, ami igaz.”169 

 

Az etikai objektivisták – ahogy az Kant tanításában is szerepel – úgy vélték, hogy az erkölcsi 

szabályok objektíven szükségszerű törvények, melyeket az emberek képesek ésszel 

felismerni. A gyökereket felkutatva eljuthatunk egészen Szókratész tanításáig, aki hitte, hogy 

                                                 
165 John Rawls (1921-2002), amerikai filozófus. 
166 1971-ben megjelent kötet. 
167 A szerződéselméletek jelentősége még visszaköszön a dolgozatom későbbi fejezeteiben. A 

nevelésfilozófiára gyakorolt hatása miatt tartottam elengedhetetlennek a bővebb kitérőt. A 

reformpedagógiákban gyakran megjelenik a szerződés, mint a társadalmiságot szervező eszköz, mint a 

csoportkohéziót megteremtő módszertani eszköz. Lásd: Summerhill School. 
168 Thomas Reid (1710-1796), skót filozófus. 
169Thomas Reid, „Értekezések az emberek aktív erőiről", in: Márkus György szerk., i.m 673. o. 
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az erkölcs tanítható, és valaki csak akkor válik számon kérhetővé, ha megmutattuk neki és 

megértettük vele a jó és rossz közötti különbséget. Az etikai racionalizmus szerint az erkölcsi 

ítéletek ésszel felfoghatók és átadhatók. Ezzel szemben találhatjuk a szintén görög 

gyökerekkel rendelkező irányzatot, az etikai relativizmust, mely a folyamatos változás 

gondolatát is tartalmazta. A relativitás a külső tényezők változásában érhető tetten, ahogyan 

az élettani, társadalmi, szociológiai és kulturális változásokkal is számolni kell egy erkölcsi 

vélekedés elemzésekor. Az irányzat egyik első prominens személye Arisztotelész volt, aki 

az erényeket is helyzettől függően értékelte és tanításaiban170 is ezt fogalmazta meg. Az 

irányzat szerint az erkölcs nem egy elvont, a mindennapi élettől elrugaszkodottan, objektíven 

létező rendszer, hanem magatartási szabályok összessége, és azok működési elve, 

számításba véve az érvényesség körülményeit. Az etikai relativizmuson alapszik a 

szituációs etika, mely az erkölcsi szabályokat kizárólag a helyzet függvényében alkotja 

meg.  

A XX. század későbbi etikai irányzatai közül az egyik legmeghatározóbb a 

diskurzusetika, mely Habermas171nevéhez köthető. A pragmatika172 szabályait magába 

foglaló nézet az erkölcsi kijelentések nyelvi vizsgálatát teszi meg. Az alapötlet Apel173-től 

származik, aki egy olyan etikát igyekezett létrehozni, mely kommunikációs közegben válik 

értelmezhetővé. Habermas a szabad etikai konszenzus létrejöttének három feltételét 

állapította meg. Az egyik a hozzáférhetőség, mely szerint minden résztvevőnek lehetőséget 

kell biztosítani a kommunikációban való részvételre. A másik a közös nyelv, ami a 

kommunikációhoz szükséges eszközül szolgál, míg a harmadik a véleménynyilvánítás 

szabadsága, azaz minden résztvevő közölheti véleményét. Célja volt a kényszertől és 

utasítástól mentes kommunikációs helyzet tételezése. Habermas újítása az egyetemesítési 

elv, melynek lényege, hogy olyan feltételeket és kitételeket fogalmazzon meg, melynek 

eredményeképpen bármely erkölcsi megállapításról lehessen racionális vitát folytatni.  

Az emotivizmus, mint irányzat az érzelmek középpontjába állításával dolgozik. Az 

emotivisták szerint az etikai kijelentésekkel érzelmeket fejezünk ki, valamint cselekvésekre 

utalunk. A Bécsi Kör174 tagjai az etikai emotivizmus képviselői. Az irányzatról az egyik 

                                                 
170 Arisztotelész mindhárom etikájában, a Nikomakhoszi etikában, az Eudémoszi etikában és a Nagy etikában 

is fellelhetünk olyan példákat, melyek helyzethez, körülményekhez, lehetőségekhez, és a cselekvő 

személyéhez mérten beszél erényekről.  
171 Jürgen Habermas (1929-), német filozófus. 
172 A nyelvészet azon ága, amely a jelek, jelrendszerek kommunikációban történő alkalmazásával foglalkozik.  
173 Karl Otto Apel (1922-2017), német filozófus. 
174 Az 1920-30-as évek meghatározó szellemi csoportja Európában. Moritz Schlick egyetemi szemináriumán 

alakult csoport, ami később érdeklődési körök alapján vált részekre.   
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legalaposabb leírást pedig Charles Stevenson175 adta meg az Etika és nyelv176 című 

kötetében. Az emotivisták arra hívták fel a figyelmet, hogy az etikai kijelentések nem igaz, 

vagy hamis állításokat, hanem utasításokat fogalmaznak meg, vagy elköteleződéseket. Ezzel 

magyarázták az erkölcsi viták hosszadalmasságát, hiszen az etikai tárgyú viták nem tények 

eldöntéséről szólnak, hanem vélemények ütköztetéséről. A lényegi pont abban áll, hogy az 

etikai meggyőződést nem lehet racionális érvekkel alátámasztani, a valós érvmenet csakis 

személyes meggyőződéseket, beállítódásokat, szubjektív vélekedéseket tartalmaz. Minden 

etikai döntés az adott személy lelkiállapotáról, érzelmi hangoltságáról, érdekeiről és 

tapasztalatairól árulkodik. (V.ö.: Stanford Encyclopedia of Philosophy) A klasszikus 

analitikus filozófia etikai irányzatai közül (mint amilyen az emotivizmus és a 

preskriptivizmus) végül megemlítem az intuicionizmust. Az irányzat elnevezése nem az 

intuícióból, mint ráérzésből ered, hanem az intencionalitásból, mint szándékból. Az 

intuicionizmus, mint metaetikai irányzat, az erkölcsi állítások jelentésével foglalkozik, 

valamint az erkölcsi értékek kritériumaival. Moore szerint racionálisan képesek vagyunk 

belátni, mi a jó, mégpedig nem a kritériumok alapján, vagy jellemzők ismerete alapján, 

hanem magáról a jóról van racionális tudásunk. Moore tagadta, hogy értelemmel 

felismerhető lenne, hogy mikor mit kell tenni, mint ahogyan azt más intecionalisták 

állították, mint például Harold Prichard177 és Sir Davis Ross178. Moore úgy érvelt, hogy a jó 

döntéshez, a helyes cselekvés választásához fel kell térképeznünk a következményeket, és 

az alapján kell döntenünk, hogy melyik cselekedet fogja a lehető legnagyobb jót okozni.179 

(V.ö.: Lónyai (szerk.), 1981)  

Ha a fent említett irányzatok alapján kellene besorolást adnunk Dewey erkölcsi 

szemléletéhez, nehéz problémával állnánk szemben, hiszen etikai tárgyú alkotást nem 

hagyott maga után, csupán etikai vonatkozású írásokat, melyekből következtetni tudunk, 

mely nézetekkel szimpatizálhatott. A vizsgálathoz azonban előbb megnézem, milyen 

művekből tudunk következtetni etikai gondolkodásának jellemzőire. Majd ezután próbálom 

kiválasztani azt a szemléletet, melynek képviselői között akár Dewey-t is említhetnénk.  

 

  

                                                 
175 Charles Stevenson (1908-1979), amerikai analitikus filozófus.  
176 Ethics and Language, 1944-ben megjelent kötete. 
177 Harold Arthur Prichard (1871-1947), angol filozófus. 
178 Sir William David Ross (1877-1971), skót filozófus. 
179 V.ö.: Lónyai (szerk.): Tények és értékek. Gondolat, Budapest, 1981 pp51-243 
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 2.3.2. Dewey írásainak etikai vonatkozásai 

 

Dewey abban a folyamatosan változó amerikai történelmi korban180, amit a polgárháború és 

a hidegháború határolt, sajátos etikai szemléletet alakított ki. Az állandóan újraformálódó 

társadalmi rend nem tette lehetővé, hogy egy klasszikus erkölcsi szemlélet tanítását tartsa 

kizárólagosan érvényesnek. A változó körülmények mindig újabb problémákat vetettek fel. 

Az ő célja az alkalmazkodás volt a folyamatosan változó világhoz, amit nem lehetett 

végrehajtani szigorú és állandósult normatív etikai szabályokkal. Az erkölcsi tanítása a 

változó társadalmi berendezkedésre, a felmerülő történelmi-politikai problémákra és a 

kulturális hatásokra való adekvát válaszadásban rejlik.  

John Dewey talán éppen ezért maradt ki a XX. századi angolszász etika vitáiból. 

Lehetetlen besorolni az ő gondolkodását akár az emotivisták, akár az intencionisták, vagy 

esetleg az analitikusok közé. Felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán nevezhetjük-e Dewey-t 

etikával foglalkozó gondolkodónak. Ezen a ponton meg kell tennünk azt a 

megkülönböztetést, ami alapján az etikai problémaköröket definiálják. A XX. századi 

angolszász etikák javarészt a másodfokú etikára vezethetők vissza, melyek olyan 

kérdéseket tesznek fel, mint például: „Hogyan ismerhető fel, hogy mi tesz egy cselekvést 

erkölcsileg helyessé?”, „Mit jelentenek és milyen viszonyban állnak egymással az erkölcs 

alapfogalmai, mint például a jó és a helyes?” Azt láthatjuk, hogy Dewey nem értelmezéseket 

fogalmazott meg a helyes életvezetésről, hanem sokkal inkább annak működését és 

szabályszerűségeit, valamint az azokra vonatkozó igényeket írta össze. Kérdéses, ha ez vajon 

nem a másodfokú metaetika, akkor vajon normatív jellegű-e, mint a „Mi a helyes 

cselekedet?”, „Mit kell tenni?” kérdések. Ezen a ponton bizonytalanodunk el leginkább, 

hiszen Dewey nem a szó klasszikus értelmében vett erkölccsel, erkölcsi léttel foglalkozott, 

különösen nem normatív etikai szabályokkal.  

Műveiben181 nem találhatunk etikai elemzéseket a fogalmak magyarázatára és a 

működések elemzésére. Mégis, írásainak központi kérdése a helyes életvezetés. Témáinak 

                                                 
180 A történeti háttérről bővebben a 3. fejezetben írok.  
181

Az etikai szemléletének vizsgálatához az alábbi műveit vettem sorra: Demokrácia és nevelés - Democracy 

and Education (kötet, 1916) MW8, pp388-407, Tapasztalat és Természet - Experience and Nature (kötet, 1925) 

LW1, Emberi természet és viselkedés - Human Nature and Conduct (kötet, 1922) MW14, Ahogy 

gondolkodunk - How We Think (kötet, 1910) LW8, pp105-353, A nyilvánosság és problémái - The Public and 

Its Problems (kötet, 1927) LW2, pp235-373, Rekonstrukció a filozófiában - Reconstruction in Philosophy 

(kötet, 1920) MW12, pp77-205, Három független tényező az erkölcsben - Three Independent Factors in Morals 

(cikk, 1930) LW5, pp279-289, Az értékelés elmélete - Theory of Valuation (kötet, 1939) LW13, pp189-205, 
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végkifejlete egyértelműen etikai tárgyú, hiszen útmutatással is szolgál. Írásaiban kortársainál 

sokkal komplexebb képet ad a cselekmény működéséről. Nem pusztán a cselekvőre, annak 

egyéni érdekeire és viszonyaira koncentrál, de nem is csak a cselekvés motivációira, vagy 

eredményeire, hanem a történéseket összefüggéseiben írja le, azzal a kontextussal együtt, 

melyben végbementek. Talán pont ez a komplexitás adja a pragmatizmusát. Az ő szemlélete 

gyakorlati. Anélkül, hogy modelleket állítana, hogy elemeket ragadna ki, írásaiból inkább a 

működési elvet, vagy irányt ismerhetjük meg, amelyről aztán meg kell tudni fogalmazni 

erkölcsi mibenlétét. (V.ö.: Fesmire: 2003) 

 Az etikai iskolák közé történő besoroláshoz ő maga ad segítséget az alábbi 

gondolatával: 

 „a jelentés, tágabb értelemben véve fontosabb érték, mint az igazság, és a filozófia inkább 

foglalkozik a jelentéssel, mint az igazsággal.”182 

 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy Dewey a metaetika mellett tette le a voksát. 

Műveiben tett értékelésekben felfedezhető a naturalista metaetika, ami ugyanakkor szoros 

kapcsolatban áll a fejlődéslélektannal és a szociálpszichológiával. A metaetikai vonulatot 

alátámasztandó az erkölcsi gondolkodást az értékeléssel azonosította. Úgy vallotta, az 

értékítélet megfogalmazása lehet aktív és passzív cselekedet is. Bizonyos esetekben 

tudattalanul is értékítéleteket hozunk, míg máskor tudatos mérlegelés eredménye lesz az 

ítéletalkotás. A különbségtétel érdekében két külön fogalmat is használt. A „valuation” és 

az „evaluation” fogalompárral operált. Mindkettő értékelést jelent, de míg a „valuation” egy 

megállapítást takar, melyet egy konkrét dologra értünk, addig az „evaluation” 

összehasonlítást feltételez, valamihez képesti értéket állapít meg.183 Az értékítélet 

meghozatalát a tapasztalattal hozta összefüggésbe. Úgy vélte, az érzékelés indítja el a 

folyamatot és az egyéni érzékelési mód, ízlés, attitűd lesz az, ami befolyásolja. A metaetikai 

irányzatok közül így leginkább az emotivizmussal hozhatjuk összefüggésbe. A 

fejlődéslélektani szemlélet köszön vissza valamennyi művében, melyekben a nevelést 

megemlítette. Számára a nevelés nem csak a direkt oktatást jelentette, hanem nagy hangsúlyt 

fektetett – a pedagógia fogalma szerinti – az indirekt nevelésre is. A gyermekek szokásainak 

                                                 
Értékelés és tapasztalati tudás - Valuation and Experimental Knowledge (cikk, 1922) MW13, pp3-29, Érték, 

objektív utalás és kriticizmus - Value, Objective Reference, and Criticism (cikk, 1925) LW2, pp78-98 
182Az idézet eredetileg a Filozófia és civilizáció (Philosophy and Civilization) című cikkéből származik, melyre 

Cohen is hivatkozik könyvében: John Dewey, the American philosopher of education, wrote that 'meaning is 

wider in scope as well as more precious in value than truth, and philosophy is occupied with meaning rather 

than truth'. (Cohen, p.212) 
183 V.ö.: Dewey: The Logic of Judgement of Practice. MW8, pp14-83 
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alakulását, a viselkedésük és normáik leírását a szülői tevékenység elemzésével tette meg. 

A korosztályi sajátosságokat figyelembe véve vizsgálta a különböző korú gyermekek 

viselkedését, magatartását és értékrendjét. A szociálpszichológia pedig a társas környezet 

hatásának vizsgálatában köszön vissza. Az Iskola és társadalom184 című kötetének harmadik 

fejezetében fejti ki, hogy az iskolai környezet önmagában kevés ahhoz, hogy egy gyermek 

fejlődését vizsgáljuk. Ahogy az iskolát, magát az intézményt is hatások érik, úgy 

természetesen a gyermeket is többféle hatás éri, mint például a fizikai környezet, a 

tudományos környezet, a gazdasági környezet és természetesen a családi környezet. A 

társasági hatások vizsgálata elengedhetetlenné válik. A családi közeg mellet épp úgy számít 

a korosztályi közeg, mint a szélesebb körű társadalmi csoport hatása is. A döntések és 

értékrendek alakulásának mikéntjét a csoportlélektanon keresztül is vizsgálta. 

Az etikai utalásokkal teli művek mellett mégiscsak szerepel egy kifejezetten erkölcsi 

alkotás, amit azonban nem önálló szerzőként jegyez. 1908-ban jelent meg New York-ban 

Henry Holt and Company kiadásában az Ethics185 (1904) Dewey és Tufts közös kötete az 

American Science Series részeként. Különböző tudományterületek (pl. fizika, kémia, 

földrajz, botanika, stb.) bemutatását tartalmazza a sorozat, melyek szerzői egyetemi tanárok. 

Az Ethics c. kötet három nagy részből áll. Az előszóban a szerzők első nagy egységben 

történeti anyagokat ígérnek, a másodikban teoretikus interpretációkat és megfontolásokat, a 

harmadikban pedig jelenük tipikus társadalmi és gazdasági problémáit. Az első rész nem 

etikatörténeti bemutató, nem a szokványos módon korszakolt írás, a kánon nagyjainak 

felsorolásával, hanem társadalomtörténeti leírás. Szociológiai megközelítéssel írják le az 

emberiség történelmét a korai kisközösségektől az iparosodott társadalmakig. A társadalmak 

alakulásának egyes szakaszaiban vizsgálják, hogy miként definiálható a moralitás, milyen 

politikai és gazdasági faktorok hatnak az egyes társadalmak mindennapjaira és így az 

egyének értékszemléletére. A második rész az önkéntesség186 fogalmával indít. A nem-

önkéntes cselekvés háttere, az emberi természet általános jellemzői és az énről való 

                                                 
184 The School and Society. MW1, pp1-113 
185 A Collected Works-ben a MW5 kötetben jelent meg a mű, de az elemzéshez én a az alábbi kiadást 

használtam: John Dewey – James H. Tufts: Ethics. American Schience Series, New York, Henry Holt and 

Company, 1908 
186 Az amerikai kultúrában sokkal nagyobb jelentősége van az önkéntességnek, mint például 

az európaiban. Dewey a The School and Society c. könyvének utolsó bekezdésében úgy ír az 

önkéntességről, mint az iskolai nevelés csúcsáról és végcéljáról, amire csak az képes, aki 

kellő ismeret és empátia birtokában szabad embereként van jelen a társadalomban úgy, mint 

szuverén individuum. Kant hatása látszik a gondolat végigvezetésén, ugyanis Dewey 

filozófiai tanulmányai kezdetétől foglalkozott Kant írásaival. 
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gondolkodás elemei belefutnak az erkölcsi elméletek problematikájába, a körülmények és a 

karakterek különbözőségeibe. A boldogság fogalma kapcsán a különböző körülmények 

relativizálják el az egyes morális értékek megítélését, mint például az igazságossághoz, a 

szeretethez, vagy a pozitív szemlélethez való viszonyt. Az egyén és a társadalom vizsgálata 

során a felelősség és a szabadság egymáshoz való viszonya a jogok és kötelességek 

szempontjából feltárt. A fejezetek problémánként tematizáltak: a civil közösségek és a 

politikai állam eseményei, a gazdasági élet etikai kérdései, végül a családi élet problémái. A 

gondolatmenetek konklúziója minden gondolati körnél: az erkölcs az élet („moral is a life”, 

p.606), azaz nem egy teljes, lezárt, egységben elképzelhető entitás, hanem egy zajló 

folyamat, az örökös változás. Az erkölcsi fejlődés növekedés is. Az erkölcsnek egyre 

erősebbé, szabadabbá és biztosabbá kell lennie a folyamatosan növekvő intellektusban. A 

témák aprólékosan épülnek egymásra és logikusan következnek egymásból. A közösségek 

és egyén relációiból kiindulva a körülmények számbavétele után újfent visszavezet az út a 

kisközösség konkrét cselekvéseihez és az egyéni feladatokhoz. Mégis folyamatosan 

hiányzik a jóakarat fogalma, mint a praxis megvalósulásának feltétele és a fejlődés 

igényének felismerése. Ami mégis pozitívvá teszi a végkifejletet, az erkölcsi érzékenység, a 

moralitás jelentőségének tudatos felismerése. 

Dewey írásai valóban nem maradnak kizárólagosan az elméleti megközelítés 

területén. Munkái nagyrészt a gyakorlatba futnak ki, a gyakorlati alkalmazás lehetőségeit 

elemzik. Felmerül a kérdés, hogy ettől a gyakorlatiasságtól elvész-e a munka 

tudományossága? Mi a tudományosság kitétele? Fellapozva mind a neveléstudományi, mind 

a filozófiai tárgyú összefoglaló köteteket, melyekben említésre kerül John Dewey 

munkássága, nem találkozhatunk hosszadalmas, részletező elemzésekkel. A hivatkozható 

elméleti tanulmányok alacsony száma arra enged következtetni, hogy az elméleti tudomány 

nem tartja Dewey munkásságát kiemelkedőnek. Ez azonban visszássághoz vezet, hiszen az 

általa elindított perspektívaváltás mind a neveléstudományban, mind a filozófiában 

egészen új irányzatokat alapozott meg és nagymértékű utóhatással bír. Az ókori görög 

hagyomány szerint az elmélet és a gyakorlat egysége elengedhetetlen a hitelességhez. A 

tudomány pedig nem tudja elérni a hitelességet, ha csak az elmélet szintjén marad meg. Ez 

indokolja a megkérdőjelezését annak, hogy nem pont az elmélet kizárólagossága jelenti-e a 

mai tudományos élet problémáját?  
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3. Dewey és a társadalmiság  

 

(3.) A demokrácia Dewey filozófiájában nem politikai fogalom és nem államformát takar, 

hanem a legtermészetesebb létforma. Ezt a tézist a harmadik fejezetben indokolom úgy, 

hogy a probléma legkülönbözőbb megközelítéseiből (mint az életút bemutatása, állami 

berendezkedés vizsgálata, eszmetörténeti hatások elemzése) vizsgálom az életművet. 

John Dewey munkáinak vizsgálatakor nagyon nehéz feladat az írásokat, mind a 

témájukat, mind a felvetett kérdések megközelítési módját tekintve szigorú kategóriákba 

sorolni. Nem műfaji kritériumok mentén haladt és nem iskolákat követett, hanem az 

aktualitásokra reflektált. Tanulmányainak nagy része reakció az általa tapasztalt társadalmi, 

szociális és oktatási problémákra. A következőkben igyekszem bemutatni azt a közeget, 

melyben Dewey élt és dolgozott. Az életművére gyakorolt hatást azonban nem csupán a 

közvetlen eseményekben lehet felfedezni. Azt vizsgálom, hogy a XX. század amerikai 

kultúrája milyen hatásokra reagált. Ehhez természetesen a történeti tények is alapul 

szolgálnak, csakúgy, mint a társadalmi problémák mellett az irodalmi, művészeti 

irányvonalak és az egyetemi életet befolyásoló trendek. Ebben a fejezetben a társadalmiságot 

nem pusztán a szerkezeti változások mentén vizsgálom, hanem a gazdasági elméletek és 

folyamatok felől is. Mindezek fényében válik igazán érthetővé munkássága.  

John Dewey életét a polgárháború (1861-1865) és a hidegháború (1947-1991) 

keretezte. Az amerikai történelemben ez az időszak olyan változásokkal teli, melyek nem 

múltak el nyom nélkül sem a társadalomban, sem a demográfiában, valamint a gazdaságban, 

a politikában és a technikai újítások terén sem. Dewey élete során ezek a változások azt 

eredményezték, hogy az Egyesült Államok addig vidéki jellegű társadalmában megjelent a 

városiasodás. Ennek hatására a javarészt mezőgazdasággal foglalkozó lakosság egyre 

nagyobb érdekeltséggel bírt az ipari gazdaságban. Az iparosodás hatására a világ egyik 

vezető hatalmává nőtte ki magát. A változások gyökeresek voltak, de mégsem vezettek az 

egyes problémák végleges megoldásaihoz. Az Egyesült Államok felszabadította a 

rabszolgáit, de nem adta meg nekik a fehérekéhez hasonló kiváltságokat. Befogadta az 

európai és az ázsiai bevándorlók millióit, de nem tudta megoldani a tőkések és munkások 

közti konfliktust, akik a városi iparban vettek részt. Szavazati jogot adott a nőknek, de nem 

adott egyenlő esélyeket az oktatás és a gazdasági intézmények terén. Amikor a kis falvak és 

városok közvetlenségre épülő közösségi élete megcsappant, akkor szembesült a közösségi 
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élet új formáinak szükségével, amely képes fenntartani a demokráciát városi és országos 

szinten is. (V.ö.: Zsigmond: 2005) 

 

 

3.1. Dewey életútja 

 

Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy vajon milyen körülmények motiválták John Dewey 

gondolkodásmódjának alakulását, milyen életúton alakult a személyisége. 1859. október 20-

án született a vermont-i Burlington-ban és kilencvenhárom évesen, 1952. június 1-jén halt 

meg. Apja, Archibald Sprague Dewey (1811-1891) szatócsbolt-tulajdonos volt, majd 

felszámolta üzletét, és bevonult a seregbe. Uniós katonaként szolgált a polgárháborúban, 

majd annak végeztével egy trafikot üzemeltetett, ezzel biztosítva családja számára az anyagi 

biztonságot. Anyja, Lucina Artemisia Rich (1830-1899) egy jómódú parasztgazda lánya, 

református volt, kálvinista. John a család négy fia közül harmadikként látta meg a 

napvilágot, bátyja után kapta a nevét, John Archibald (1856-59) után, aki az ő születése előtt 

kilenc hónappal halt meg. Apja és nagyapja is dolgozott kormányhivatalnokként, családi 

hagyomány volt a politikai életben való részvétel. Gyerekként újságkihordó volt, valamint 

dolgozott egy fatelepen is. Apját meglátogatta a seregben, ahol szemtől szembe találkozott 

a háború borzalmaival. Az iskolát (ami a magyar oktatás szerint körülbelül a felső tagozatnak 

felel meg, a „grammar school”) 8 évesen kezdte, District School No.3. elnevezésű körzeti 

iskolában. A középiskolát 1872 és 1875 között végezte a Burlington High Schoolban, és a 

Vermont Egyetem hallgatója lett 1875 szeptemberében, 16 évesen. 1879-ben ő mondta az 

évnyitó beszédet „Limits of Political Economy” (A politikai gazdaságtan határai) címmel, a 

Phi Beta Kappa, Delta Psi diákszövetség tagjaként. Két évig falusi iskolákban (Oil City, PA, 

High School) tanított. 1881. decemberében megszervezte a Young People’s Society-t 

(Fiatalok társasága) és megalapította az első gyülekezeti egyházat Burlingtonban, aminek ő 

lett a vezetője. Ebben az időben leginkább a metafizika érdekelte, publikációi is e témából 

születtek. 1882-ben a Metaphysical Club187-nak címezte cikkét „Knowledge and the 

Relativity of Feeling” (Tudás és az érzés relativitása) címmel. (V.ö.: Stanford Encyclopedia 

of Philosophy) 

                                                 
187 A Metaphysical Club egy diszkussziós csoport volt, akik kritikai megközelítéssel tárgyalták a 

pragmatizmust és a pozitivista szemléletet, elutasítva a hagyományos európai metafizikát. Olyan illusztris 

tagjai voltak, mint William James, Charles Sanders Peirce, valamint Chauncey Wright, John Fiske, Francis 

Ellingwood Abbot, Nicholas St Jon Green, Joseph Bargs Warner. 
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1884-ben a Michigan Egyetem hallgatója volt, ahol oktatóként is dolgozott. 1885-

87-ig a michigani egyetemen a Samovar Club tagja volt, akikkel orosz regényeket olvastak 

és tárgyaltak, megismerkedve az orosz kultúrával és szerzői attitűddel. (Horowitz: 2009, 

p.103) 1894-ben már a Chicago Egyetem Filozófia és Pszichológia tanszékének vezetője 

lett. 1895 egy nagyon termékeny év volt számára. Több publikációjában is a nők helyzetével 

foglalkozott, a nők lehetőségeit, életkörülményeit188 tárgyalta és a következő évben is több 

olyan írása született, melyben a felsőoktatás és az egészség, valamint a test és lélek 

jelenségeinek viszonyát vizsgálta.  

1887. július 28-án elvette Harriet Alice Chipman-t (1859-1927), akivel kapcsolata 

akkoriban teljesedett ki, amikor épp az iparosodási folyamatokat vizsgálta. Kutatómunkája 

során a szerelmi levelezés jelentette a kikapcsolódást189. Alice Chipman 5 éves korában 

veszítette el a szüleit. Őt, és nővérét a nagyszülők nevelték. A nagypapa egy igazi 

szabadszellemű gondolkodó volt, nyitott a világra, érdeklődő elme. Jó viszonyt ápolt az 

őslakosokkal, megtanulta a chippewa nyelvet és kiállt a törzs jogaiért. Több vallással is 

megismerkedett, de sohasem kötelezte el magát, független hívőként definiálta önmagát. 

Deweyt nem is a lány szépsége, sokkal inkább a nagypapától örökölt gondolkodása ragadta 

meg, addig sohasem találkozott hasonló személyiséggel. 1892-ben otthagyta a Michigan 

Egyetemet és az újonnan megalapított Chicagói Egyetemen vállalt állást. Egy évvel később 

az egyetem vezető filozófusa visszavonult, James Hayden Tufts a pozíció betöltésére Dewey-

t javasolta az egyetem rektorának, William Rainey Harper190-nek. A kezdeti vonakodás után, 

1894-ben Dewey-t felvették, aki nemsokára alkalmazta michigani munkatársait, Mead-et és 

Angell-t. Ők négyen együtt alapozták meg a pszichológia Chicagói Iskoláját. 1894-ben 

megválasztották az Amerikai Pszichológiai Társaság Tanácsának elnökévé. Ez az időszak a 

szakmai sikerek mellett nagyon nehéz korszakot jelentett a család életében. 1892-ben 

született fiát szeretett tanára után nevezte el Morrisnak, aki 2 évesen torokgyíkban halt meg. 

Második fia, aki az ismerősök szerint szintén kivételes tehetségű, jó eszű kisgyerek volt, 

Gordon, 1895-ben született és 2 és fél évesen halt meg hastífuszban (szalmonella baktérium 

által okozott akut fertőző betegségben). 1897-ben született Lucy Alice nevű lánya, aki 1983-

ban halt meg, és 1900-ban született Jane Mary, akit Jane Addams191után neveztek el, később 

                                                 
188 „The Health of Women and Higher Education” (A nők egészsége és a felsőoktatás), valamint az „Education 

and Health of Women” (Nevelés és a nők egészsége) címmel jelentek meg cikkei. 
189 Steven Rockefeller: John Dewey: Religion Faith and Democratic Humanism. Columbia University Press, 

1994. pp 146-168. 
190 William Rainey Harper (1856-1906) amerikai nevelő 
191 Jane Addams (1860-1935): aktivista, szociális munkás, filozófus, szociológus, publicista, a szüfrazsett 

mozgalom egyik vezetője, a világbéke mozgalom jelentős alakja. 1931-ben Nobel-díjat kapott, békedíjat. Úgy 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Chicag%C3%B3i_Egyetem


74 

 

tanár lett belőle, 1976-ig élt. 1905-ben Olaszországban adoptáltak egy 1898-ban született 

Sabino nevű kisfiút.  

1895-ben alapították a kísérleti iskolát, melyben John Dewey is részt vett, 1896-

1904-ig pedig az igazgatója volt. Ez az iskola a Columbia Egyetem iskolájaként működött. 

Tanulmányai során Hegel-t kutatta, a doktori értekezését pedig Kant pszichológiai tárgyú 

műveiről írta. 1904-ben New York-ban, a Columbia Egyetemnek lett a professzora. Talán a 

gyerekek születésének és a szakmai munka egybevágásának is köszönhető, hogy az 1890-es 

évek végén szinte valamennyi előadása, cikke és tanulmánya a kisgyerekkor témájáról, a 

nevelés lehetőségeiről, az etikai érzék fejlesztéséről szólt. 1913-14-ig a National 

Kindergarten Association elnöke, az 1913-ban a Carnegie Hall-ban rendezett fogadás 

fővédnöke, amit Maria Montessori192 látogatásának tiszteletére rendeztek.  

1914-ben Bertrand Russell193-el folytatott beszélgetéseket, ami szakmai munkájára 

is nagy hatást tett. Az egyetemi élet, a kutatás és a tanítás mellett társadalmi célok érdekében 

végzett kísérletező munkát. A New School Social Research elnevezésű programot 

dolgozta ki néhány munkatársával (Charles Beard és James Harvey Robinson 

történészekkel, valamint Thorstein Veblen közgazdásszal). 1919-ben alapították meg 

szabadelvű oktatási intézményüket, amellyel elsősorban a kötelező katonai szolgálat ellen 

próbáltak szót emelni. Az iskola működésének alapjaként az Amerikai Egyesült Államok 

által szimbolizált értékek szolgáltak. Elsődleges céljuknak tartották, hogy egy olyan 

társadalom alapjait teremtsék meg, ahol a gyakorlati életben is megvalósul az egyén 

szabadsága, a demokrácia valamennyi alapelve. Az Egyesült Államokat a 

„megcsinálhatóság” országának tekintették. Az amerikai kultúrában alapvető gondolat, hogy 

a „megcsinálhatóság” fényében az oktatásban el kell érni, hogy mindenki önmaga 

kitalálhassa, hogy számára mi minősül életcélnak, az államnak pedig meg kell teremtenie a 

lehetőséget arra, hogy a célokat meg is lehessen valósítani. Mindehhez pedig olyan 

társadalmi aktivitást kell elérni, hogy sikerülhessen a nyomornegyedeket felszámolni és a 

munkások érdekeit érvényesíteni. Az iskolának több formája is létezett. A bentlakásos, 

szinte már utópikus elvek alapján működő iskola tönkrement, de a hagyományok és a 

                                                 
tartják, ő alapozta meg a szociális munkát, mint szakmát az Egyesült Államokban. Személyes barátság és 

munkakapcsolat volt közte és John Dewey között, Dewey Addams könyveit ajánlotta és használta kurzusain. 

(Lásd: Stanford Encyclopedia of Philosophy) 
192 Maria Montessori (1870-1952): olasz orvos, pedagógus, pszichológus. Gyógypedagógiai intézetet vezetett, 

majd saját pedagógiai hitvallása alapján egyedi módszertant alkotott, mely a lexikai tudásnál előbbre helyezte 

a képességek fejlesztését és az önállóság elősegítését.  
193 Bertrand Russell (1872-1970): angol matematikus, foglalkozott filozófiával, logikával és szociológiával is, 

1950-ben irodalmi Nobel-díjat kapott, amivel elismerték a gondolkodás szabadságának és az emberiesség 

eszméinek jelentőségét. 
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nevelési elvek tovább éltek az egyes tagozatokban. Ebből az intézményből fejlődött ki a ma 

is működő New School elnevezésű főiskola New Yorkban.  

1915-ben több olyan konferencián is részt vett, melyek társadalmi, vagy 

államigazgatási témákat vetettek fel. 1916-ban jelent meg Democracy and Education 

(MW9) című műve. Több cikkében is reagált a háború eseményeire és a háború által felvetett 

problémákra.194 1919-ben látogatást tett Japánba, ahol szintén előadásokat tartott, mind 

állami, mind magán egyetemeken. Részt vett tudományos konferenciákon, tartott egyetemi 

órákat és ellátogatott pedagógus-gyűlésekre is. Keleti látogatásainak hatására 1920-ban 

megjelent a Letters from China and Japan195 című gyűjteményes kötete. Az 1921-es tanév 

kezdetére utazott vissza az Egyesült Államokba, ahol élményeiről és benyomásairól 

előadásokat tartott japán és kínai egyetemistáknak. Az 1920-as években megjelent cikkei a 

neveléstan mellett az állam- és jogtudomány kérdéseire koncentráltak. Ezek azonban olyan 

sűrűséggel jelentek meg, ami bárkinek dicséretére válhatna. Heti rendszerességgel, olykor 

2-3 naponta látott napvilágot egy-egy cikke. Írásban is megfogalmazta mondanivalóját a 

szóbeli előadásai mellett. Ezt a tényt szem előtt tartva máris kirajzolódhat előttünk az az 

attitűd, ami a munkásságát jellemzi. Természetesen könnyen válhat támadhatóvá valaki, 

akinek a cikkei mögött hivatkozásként egyáltalán nincs, vagy maximum 1-2 írás van 

megjelölve. De ez esetben nyilvánvalóvá válik, hogy John Dewey a tudományt nem az 

elefántcsonttorony megközelíthetetlenségébe helyezte, hanem egy, a világ dolgaihoz való 

hozzáállás formájaként fogta föl. Az eseményekről, jelenségekről, problémákról úgy írta le 

véleményét, hogy a minimális személyes érintettség mellett a tárgyilagosságot, a társadalmi 

tények és adatok ismeretét, az elemző igényességet helyezte előtérbe. Cikkeiben a hangsúly 

a folyamatos kereszthivatkozásokkal alátámasztott tudományosság helyett, sokkal inkább a 

hasznosítható ötletekre, az életszerű megoldási javaslatokra, a közvetlen tapasztalatokra és 

a valós helyzetek értékelésére helyezte.  

1926-tól kezdve többször járt Mexikóban. Tanított is, több kurzust tartott, valamint 

a mexikói társadalmat és iskolarendszert is tanulmányozta.196 Mint egy igazán nagy hatású 

gondolkodó, pozitív visszajelzéseket kapott, ami miatt többször is visszahívták tanítani és 

előadásokat tartani, de kapott elutasító megjegyzéseket is. Az 1920-as évek végére már nagy 

                                                 
194 Pl.: „Force, Violence and Law” (1916.01.), „On Understanding the Mind of Germany” (1916.02.), „Our 

Educational Ideal in Wartime” (1916.04.) 
195 A kötetben található cikkek a MW12 és MW13 kiadásokban fellelhetők. 
196 Church and State in Mexico, LW2 pp194-199, Mexico’s Educational Renaissance, LW” pp199-206, From 

a Mexican Notebook, LW2 pp206-214 
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hatással volt Dewey a mexikói oktatásra. Vasconcelos197, mexikói gondolkodó pedig 

egyenesen azt állította, hogy Dewey maga az Egyesült Államok eszköze, amivel beavatkozik 

Mexikó gondolkodásába, annak oktatási rendszerébe. 1935-ben meg is jelentette kötetét De 

Robinson a Odiseo címmel, ami egy Dewey-ellenes kötet.198 

1928-ban látogatást tett a szovjet Oroszországba, ami további cikksorozat 

megjelenését tette lehetővé. 1935-ben találkozott először Agnes E. Meyer199-rel, akivel 4 

évvel később már azért találkoztak, hogy együtt tervezzék a John Dewey School 

megalapítását. 1939-ben az Ipari Demokrácia Ligája (League for Industrial Democracy) 

elnökének választották. 

Az 1940-es években megromlott az egészségi állapota, egyre kevesebbet publikált, a 

fennmaradt adatok200 utazásokról, ebédekről, találkozókról és orvosi vizsgálatokról szólnak 

inkább, mint előadásokról és publikálásokról. 1948-ban mandulaműtéte volt, már csak évi 

pár publikációja jelent meg és a programja leginkább családi eseményekből és szervezetek 

tiszteletbeli meghívásaiból állt. 1949-ben újra sokat publikált, vér-transzfúzión esett át 

májusban, majd decemberben. 1950-ben többször támadták meg vírusos betegségek, de 

amint jobban lett, újra utazott, találkozókon vett részt, és publikált is. Több szervezetben 

tiszteletbeli címet kapott, majd 1952-ben kórházba került, februárban hazaengedték, 

júniusban tüdőgyulladásban halt meg. New Yorkban temették el. Halála után több 

emlékkonferenciát tartottak, 1957-ben pedig Japánban John Dewey Társaságot hoztak 

létre. 

Rengeteg utazás, személyes kapcsolat, intenzív társadalmi és szakmai élet, ami 

hatalmas érdeklődéssel, szorgalommal párosul, valamint egy olyan személyiséggel, amit a 

közlés, az önkifejezés és a változtatni akarás iránti vágy hat át. Talán ez volt John Dewey 

életművének titka.  

  

                                                 
197 José Vasconcelos (1882-1959) mexikói filozófus, politikus 
198 Stanford Encyclopedia of Philosophy 
199 Agnes E. Meyer (1887-1970)maerikai politikai aktivista 
200http://deweycenter.siu.edu/pdf/CHRONO.pdf 
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3.2. Az Amerikai Egyesült Államok társadalma és gazdasága a XIX. és a XX. 

század fordulóján 

 3.2.1. Társadalmi sajátosságok 

 

John Dewey filozófiájának megértéséhez segítséget nyújt a történeti kor ismerete. Dewey az 

Amerikai Egyesült Államok talán legmozgalmasabb évei alatt élt. A születése utáni második 

évben kitört az amerikai polgárháború (1861-65), ami az északi tőkés vállalkozók és a déli 

rabszolgatartó tőkés-ültetvényes gazdálkodók ellentétéből fakadt. A háború 1865-ben az 

északiak győzelmével végződött, ami ahhoz vezetett, hogy a déli államokat hozzácsatolták 

az északiakhoz, létrehozva ezzel egy erős nemzeti egységet és kormányt. E kor nagy 

változtatása a rabszolgatartás betiltása volt, valamint az, hogy a felszabadítottak 

állampolgárságot kaptak, bár később ezt módosították másodrendű-állampolgársággá. A 

korról hű rajzot ad Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című műve, melyben megjelenik 

a rabszolga-felszabadítás kérdése is, a szökött rabszolga, Jim sorsa által.  

 Ami a politikai rendszerre jellemző, az a Republikánus párt térnyerése volt szemben 

a Demokrata párttal. Így a gazdasági és politikai hatalom egy szűk réteg kezébe került, ami 

a demokratikus intézményrendszer sérülését is jelenthette volna. Az adott helyzetben 

azonban mégis működőképes maradt az állami berendezkedés, azt az illúziót keltve, hogy 

mindenki egyenlő beleszólással rendelkezik az állam ügyeibe. Az 1900-as évek környékén 

mind politikai, mind szociális változások is történtek. A nők, az úgynevezett szüfrazsett 

mozgalmak során kivívták maguknak a választójogot és egyéb törvényes juttatásokat, amit 

korábban nem élvezhettek. A nők számára e fontos problémakörre hívta fel a figyelmet 

például Emily Dickinson „I’m nobody! Who are you? Are you nobody too?”201 kezdetű 

verse. Továbbá William Faulkner a Light in August202 című regénye jól ábrázolja, hogy még 

tizenkét évvel a rabszolgatartás eltörlése után sem változott meg a rabszolgák és a nők 

alsóbbrendűségének eszméje az emberek tudatában.203 Mindezek oka talán abban keresendő, 

                                                 
201 Emily Dickinson: Én senki vagyok. Te ki vagy?/Te is tán senki vagy?/Akkor éppen egy pár vagyunk./Ne 

mondd, mert elhírlik – tudod.//A valaki-ság – sanyarú!/Száz júniuson át/Neved vartyogni békamód,/Hogy 

csodáljon a láp! (Károlyi Amy fordítása) 
202 A Megszületik augusztusban az egyik leghíresebb Faulkner regény, ami 10 nap történetén keresztül mutat 

be több évnyi szenvedést és kiszolgáltatottságot. A történet egy fiatal lány terhességéről szól, aki a Mississippi 

vidékén keresztül haladva próbálja felkutatni születendő gyermeke apját.  
203 A rabszolgák helyzetének értékeléséhez azért érdemes elgondolkodni azon is, hogy vajon mik lehettek a 

tényleges motivációk Lincoln és szövetségesei, az Unió számára a rabszolga-felszabadítások kapcsán. Az 

igazsághoz hozzátartozik, hogy az északi államokban sem aratott egyértelmű sikert a felvetés, hiszen gazdasági 

jelentőséggel bírt az afro-amerikaiak jelenléte a termelésben. Bár a déli államok sokkal nagyobb mértékben 

támaszkodtak az afro-amerikai rabszolgákra. Így az északiak leginkább azért álltak az ügy mellé, mert 

kecsegtető volt a gondolat, hogy a Konföderáció (dél) könnyedén gazdasági hátrányba kerül. A humanitárius, 
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hogy a gazdasági eredmények mellett egyéb erkölcsi célok, mint amilyen az egyenjogúság, 

az esélyegyenlőség, a tolerancia, az empátia, teljes egészében máig sem valósultak meg.  

 A századforduló során további reformok történtek az oktatás és az ipar területén is. 

Az oktatási reformok áthatották az Egyesült Államok egészét. Már 1795-ben hirdetett egy 

pályázatot az Amerikai Filozófiai Társaság, melyben egy átfogó oktatási rendszer 

kidolgozását fogalmazták meg. Valamennyi pályamű hangsúlyozta, hogy az oktatásügy 

felkarolása alapvető egy szabad és fejlődő államban. A gyarmatosítási időszaktól egészen a 

XIX. század közepéig az oktatást a lehető legsokoldalúbb módon támogatták. Valójában 

helyhez és helyzethez kötött volt egy-egy intézmény működési metódusa. A lehetőségektől 

függött, melyik iskolát hogyan sikerült fenntartani. Voltak állami, felekezeti és 

magániskolák, melyek természetesen eszerint kaptak állami, vagy felekezeti támogatást, de 

a szülők által fizetett tandíjra – iskolatípustól és a diákok társadalmi helyzetétől függő 

mértékben – mindenhol számíthattak. Voltak továbbá jótékonysági alapokból szervezett 

iskolák, melyek a legszegényebb rétegek számára biztosították az alapiskolai oktatást. A 

nevelési struktúra alapját a brit iskolarendszer adta, a középiskolák között megjelentek a 

„grammar school”204-ok, de alapítottak egyedi struktúrájú akadémiákat is. A feketéken kívül 

mindenki számára elérhető volt az alapfokú oktatás valamilyen formája. A szülők segítsége 

nélkül nem tudott volna létrejönni az általános iskoláztatás: a tandíj fizetése mellett gyakran 

segítették a tanítókat, tanárokat is, a fizetésük mellett élelmiszerrel támogatták őket, az utazó 

tanároknak szállást adtak. Talán pont ezért tudtak jogot formálni arra, hogy beleszólhassanak 

az oktatás menetébe. A szülők véleményezték a tanárok munkáját, a tananyagot, a 

taneszközöket, hatással voltak az iskolai programokra, de még a tanév rendjére is. Ez a 

befolyás az 1830-40-es években kezdett visszaszorulni, amikor államilag igyekezték 

korlátozni a szülőket. Mindez a megnövekedett betelepülési hullám miatt kifejezetten vallási 

okokra vezethető vissza; egyre több német és ír bevándorló érkezett az Egyesült Államokba 

és a zömében protestáns társadalom félve fogadta a megnövekedett katolikus jelenlétet. Az 

erkölcsi és világnézeti egység megteremtésére az iskola bizonyult a legjobb eszköznek, 

amihez viszont a szülői behatásokat minimalizálni kellett. Elkezdődött a Nyugat 

„meghódítása”, vasúthálózatokat építettek ki szerte az országban, amely megkönnyítette a 

                                                 
erkölcsi és emberi jogi megfontolások mellett azért legalább ekkora – ha nem nagyobb – jelentőséggel bírt a 

gazdasági előny felismerése. A felszabadítás pedig akkora áttelepülési hullámot indított a feketék között, 

amivel az északiak katonai erejét is növelni tudták. (V.ö.: Tarján M. Tamás: 1862. szeptember 22. Lincoln 

elnök kiadja az Előzetes Emancipációs Kiadványt. In: Rubiconline. 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1862_szeptember_22_lincoln_elnok_kiadja_az_elozetes_emancipaci

os_kialtvanyt/)   
204 A magyar  iskolarendszerben leginkább a szakközépiskolák követelményi struktúrájához hasonlít.  

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1862_szeptember_22_lincoln_elnok_kiadja_az_elozetes_emancipacios_kialtvanyt/
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1862_szeptember_22_lincoln_elnok_kiadja_az_elozetes_emancipacios_kialtvanyt/
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fejlődés és az infrastruktúra útját ott, ahol még addig városok sem voltak. Ennek negatív 

következménye az volt, hogy megfosztották a helyi őslakos indiánokat a természetes 

lakóhelyüktől és a folyamatos összecsapások, harcok miatt évről évre nagy mértékben 

csökkent a népességük száma. James Fenimore Cooper-t erősen foglalkoztatta ez a kérdés, 

ami a regényeinek témaválasztásán is megmutatkozik. Ilyen történeteket örökít meg Az 

utolsó mohikán és a Vadölő. Mindegyik regény az indiánok és az Amerikába bevándorolt 

telepesek közötti konfliktusokat ábrázolja az angol-francia gyarmati harcok idején. Az 1830-

as években kezdődött a „common school”-mozgalom205, 1839-ben Massachussetts 

államban pedig létrehozták az első oktatási tanácsot. Az 1850-es években az oktatás 

gazdasági megreformálása arra a pontra jutott, hogy állami támogatást kizárólag állami 

iskolák kaptak és kizárták a juttatásokból mind az egyházi (kifejezetten a katolikusok ellen 

történt ez a lépés), mind a magániskolákat. A common school tette lehetővé az általános, 

ingyenes oktatást valamennyi államban, az állami intézményrendszer keretein belül. A XIX. 

századi pedagógia oly mértékig megalapozta az Egyesült Államokban az oktatással 

kapcsolatos általános társadalmi felfogást, hogy azok a nézetek – Diana Ravitch206 szerint – 

máig tartják magukat. Ide tartoznak olyan gondolatok, mint a család felelősségvállalásának 

kérdése az oktatás-nevelés terén, az iskolarendszerben megmutatkozó pluralizmus, vagy az 

általános, állami oktatás, mely kötelező és ingyenes, valamint az oktatásban összefonódó 

köz- és magánszféra jelensége. A XIX. században az ipari fejlődés olyan méreteket öltött, 

hogy az oktatás egyik fő feladatává kellett válnia a szakképzésnek. Így tudott 

versenyképességet mutatni az Egyesült Államok előbb Angliával és Németországgal, majd 

a XX. századra az akkor hirtelen megerősödő Szovjetunióval és Japánnal. A feketék 

taníttatása a polgárháború után sem lett sokkal egyszerűbb, az 1896-ban elfogadott doktrína, 

ami a Plessy-Ferguson207 ügyet zárta le, gyakorlatilag hivatalossá tette a faji diszkriminációt 

a separate but equal – elvvel.  (V.ö.: Zsigmond:2005)  

 1913-ra Amerika a világ egyik vezető gazdaságává nőtte ki magát. Azonban a 

gazdasági különbségek egyre jobban kiéleződtek, a munkások helyzete bár jobb volt, mint 

az európai társaiké, de a társadalmi rétegek közötti életszínvonal élesen eltért egymástól. A 

társadalmi osztályoktól függetlenül, az emberek eszményi célja az egyéni meggazdagodás 

lett.  

                                                 
205népiskolák alapítása 
206 Diana Ravitch: amerikai oktatástörténész 
207 1896-os ítélet, melyet a Legfelsőbb Bíróság hozott, ezzel alkotmányosan elfogadták az „elkülönítve, de 

egyenlően” elvét. A tárgyalásra azt az esetet követően került sor, amikor egy feketebőrű nő első osztályú 

jeggyel rendelkezve a fehérbőrűeknek fenntartott vasútikocsiban utazott és ezért megbüntették.  
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 E kor amerikai társadalmára jellemző leginkább az éles és szélsőséges struktúra 

változás. Azért is mehetett végbe ez a változás tisztábban itt, mint például Európában, mert 

teljesen új, egyedi gazdaságpolitikát folytatott. Megvoltak azok az előnyei, ami egy új 

vérkeringésű országnak, amit a szerencsevadászok, a felfedezők, az új életet és lehetőségeket 

kereső emberek telepítettek be, akik különböző kultúrával, értékrenddel és etnikai 

hovatartozással bírtak. Ezt a diverzitást, a különböző gondolkodási formákat kihasználva 

sikerült egy dinamikusan fejlődő országot létrehozni. Ezek a dolgok kihatottak a benne élő 

emberekre is. Az egyén mint individuum jelenik meg a társadalomban. Döntéseikért saját 

maguk tartoznak erkölcsi felelősséggel. Az emberek célja teljes mértékben az önös 

haszonszerzés felé tendált.  

 A második ipari forradalommal a gazdasági jólét párosult. Amerikának ezt a 

korszakát hívják „gilded” – aranyozott éveknek, amik az 1870-es évek közepétől, az 1890-

es évek elejéig tartott. A kifejezés maga Mark Twain208 és Charles Dudley Warner209 közös 

könyvének a címéből ered a The Gilded Age: A tale of today. Az aranyozott szó alatt azt 

értjük, ha egy finom aranyréteget húzunk egy tárgyra, hogy azzal elfedjük hibáit. Ezt a 

metaforát alkalmazta Twain és Warner az adott korra, és annak korrupt gazdaságpolitikájára. 

Bár a gazdaság fellendülőben volt, mégis a politikai életben virágzó korrupció hatással volt 

az állampolgárok életérzésére. Felháborodással töltötte el őket és mind a filozófiai, mind az 

irodalmi közéletben tenni akartak ellene. Számos követelés indult meg a kormánnyal 

szemben a jóléti állam fenntartása érdekében. Szót emeltek a gyermekmunka és az 

embertelen munkakörülmények ellen. Ennek eredményeképpen a XX. század elejére a 

legtöbb nagyvárosban bevezették a nyolcórás munkaidőt és a munkavállalásnak a korhoz 

kötését.  

 Ez a szempont viszont egy kicsit sem tántorította el a körülbelül 27,5 millió embert, 

akik ezek alatt az évtizedek alatt vándoroltak be az Amerikai Egyesült Államokba egy jobb 

világ és életkörülmények reményében. A nemzeti diverzitás megmutatkozott a többfajta 

vallás jelenlétében is, mint a protestáns, a katolikus és a zsidó.  

Roosevelt, Taft és Wilson elnökségei210 alatt stabil kezekben volt az ország, majd 

1914-ben kitört az első világháború. Az Egyesült Államok már a háború elején a Szövetséges 

hatalmakkal szimpatizált. Amerika egészen addig nem akart ténylegesen belépni a háborúba, 

                                                 
208 Mark Twain (1835-1910), született: Samuel Langhorne Clemens, amerikai író, újságíró 
209 Charles Dudley Warner (1829-1900) amerikai esszéíró, regényíró, Mark Twain barátja 
210 Sorban egymást követő elnökök: Theodore Roosevelt (1901-1909), William Howard Taft (1909-1913), 

Thomas Woodrow Wilson (1913-1921) 
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amíg a németek minden figyelmeztetés nélkül egy tengeralattjárójukról tüzet nem nyitottak 

a Lusitania nevű amerikai óceánjáróra, amely bár hadianyagokat és katonákat szállított, 

mégis rengeteg civil utas utazott rajta. Az Egyesült Államok elégtételt követelt. A németek 

bár azt ígérték, hogy nem fordul ilyen elő újra, 1917 elején mégis ugyanúgy támadták a 

tengeralattjáróik a Nagy-Britanniába tartó amerikai hajókat, így Wilson elnök megszüntetett 

minden diplomáciai kapcsolatot velük és hadat üzent Németországnak. A háború a németek 

vereségével zárult 1918. november 11-én. A háború borzalmas éveit sok író találta hálás 

témának, ahogy Ernest Hemingway211 Búcsú a fegyverektől című története is a háború alatt 

játszódik.  

Bár az Egyesült Államok győztesként került ki a harcokból, mégis megviselte 

gazdaságilag és érzelmileg az ott élő embereket. A nagy számban hazatérő veteránoknak 

nem tudott az állam munkát biztosítani, így nőtt a munkanélküliség. Zűrzavarok és radikális 

tüntetések zajlottak, melyeket ma Red Scare-nak nevezünk a kommunista tartalmuk miatt. 

A nehéz megélhetés sokakat beköltözésre kényszerített a farmokról a városokba, mert ott 

több munkalehetőséget reméltek. A 20-as évek alatt újra fellendülőben volt az ipar, egyre 

több elektromos energiát, automobilt kezdtek el használni az emberek. Egyesületek jöttek 

létre, amelyek a munkások érdekeiért harcoltak. 1920-ban szesztilalmat rendelt el a kormány 

a lakosság körében tapasztalható alkoholisták magas rátája miatt. F. Scott Fitzgerald212 A 

nagy Gatsby című regényében ennek az évtizednek a jóléti társadalmát mutatja be Gatsby és 

Daisy szerelmén át.  

Az 1920-as évek átmeneti fellendülése után viszont bekövetkezett a rendkívüli 

gazdasági válság, ami világméretűvé vált. 1929 és 1933 között a munkanélküliség aránya 

3%-ról 25%-ra emelkedett. Az évtizedek óta tartó rossz mezőgazdasági politika visszaütött. 

A válsággal Franklin D. Roosevelt213 elnök birkózott meg sikeresen. Bevezette a New Deal-

t, ami a törvények és teendők sorozatából állt. Ezeknek egy része nem volt sikeres, de mégis 

volt annyi eredményes ötlet, amelyek segítségével sikerült lépésről lépésre az Egyesült 

Államoknak kilábalni a válságból, amit a bank, a közigazgatási rendszer és a mezőgazdaság 

megreformálásával ért el. Sokáig nem lehetett élvezni a helyes gazdaságpolitika gyümölcsét, 

a náci Németország térnyerését egész Európa aggódva figyelte.  

 1957. október 4-én a Szovjetunió fellőtte az első műholdat. Az Egyesült Államok 

ezzel megszűnt a világ első nagyhatalmának lenni. Megfeledkeztek az oktatás társadalmi 

                                                 
211 Ernest Hemingway (1899-1961) amerikai Nobel-díjas regényíró 
212 Francis Scott Key Fitzgerald(1896-1940) amerikai regény- és novellaíró 
213 Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) elnöksége: 1933-1945 
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szerepéről, ahogyan azt Dewey vallotta. Az oktatásügy fellendítésére és a tudomány 

fejlesztésére Eisenhower elnöksége alatt tett ígéretet, de később visszakozott. Az oktatás 

politikai kérdés lett. A fejlesztések a rövidtávú versenyképességen túl mást nem igen 

céloztak. Az állami érdek ebben az időben a Szovjetunió lépéseire történő mielőbbi reakciót 

jelentette, amihez nem a teljes iskolarendszer megreformálása vezetett, hiszen azzal nem 

tudtak rövid határidőn belül eredményt felmutatni. A szövetségi kormány nem részesítette 

anyagi támogatásban az oktatás ügyét, anyagi kérdés lett az oktatásügyből. (V.ö.: Zsigmond: 

2005) 

 Egy 2007-es könyv azt állítja, hogy még nem vagyunk válságban, de fordulóponton 

mindenképpen. A történelem korszakolásában, ha 1789-től beszélünk „legújabb korról”, 

akkor vajon nincs-e itt az idő, hogy legeslegújabb korról kezdjünk beszélni? (Vitányi, 2007, 

p 4) A megújuló társadalmi berendezkedés megújuló szemléleteket követel. A probléma 

azonban az új állapot megélésén túl, annak definiálásában és az arról való gondolkodásban 

is rejlik. A művelődéstörténeti korszakolás kultúránként történt. Az info-kommunikációs 

fejlődéssel azonban megszűntek az olyan klasszikusnak vélt határok, mint vallási 

határvonalak, birodalmi határok, vagy akár földrajzi egységek, földrészek. A XXI. századra 

a széleskörű információáramlással a gondolkodásmód is teljesen átalakult. A történeti 

korszakolást már nem kell földrészenként sem megkülönböztetni, hiszen ugyanazok az 

információk állnak rendelkezésünkre a Föld bármely pontján.  

  

 

 3.2.2. Demokrácia-felfogások 

 

A történetben többféle demokráciáról többféleképpen vélekedtek. Vegyük sorra – a teljesség 

igénye nélkül – azokat az állomásokat, melyek a demokráciáról való gondolkodást 

alakították. Mindenekelőtt a klasszikus demokrácia képével foglalkozom, mely az ókori 

görög kultúra sajátossága volt. Ezután térek rá a modern demokráciák sajátosságaira, 

különös tekintettel az Egyesült Államok sajátosságaira.  

 Az ókori görög kifejezés a demos nép szóból ered, a demokrácia pedig néphatalmat 

takar. Az államszervezési struktúrájuk kizárólag a szabad polgárokra építkezett, ami nem a 

teljes társadalmat jelentette. A metoikoszok és a rabszolgák mellett a harmadik csoport volt 

a szabad polgárok családjai alkotta társadalmi csoport.  

"Olyan alkotmánnyal élünk ugyanis, amely nem igazodik szomszédaink törvényei után, s 

inkább mi magunk szolgálunk példaképpen, mintsem hogy utánoznánk másokat. A neve 
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pedig, mivel nem kevesekre, hanem a többségre támaszkodik: demokrácia. Törvényeink 

szerint a személyes ügyeket tekintve mindenki egyenjogú, de ami a megbecsülést illeti, hogy 

a közösség előtt kinek miben van jó híre, itt nem a társadalmi helyzet, hanem a kiválóság ér 

többet és ha valaki olyasmire képes, ami a város javára van, szegény sorsa és így 

jelentéktelen társadalmi rangja nem áll útjában. A szabadság szellemében intézzük 

közügyeinket és mindennapi tevékenységünk... (…) Ugyanúgy, ami a nevelést illeti, 

ellenfeleink már ifjúkoruktól fáradságos gyakorlatokkal törekszenek a férfias keménységre, 

mi pedig, bár életmódunk szabadabb, semmivel sem vagyunk kevésbé eltökéltek, mikor 

ugyanolyan veszedelmekkel kell szembeszállnunk... Mert szeretjük a szépet - 

mértékletességgel, és szeretjük a bölcsességet - elpuhultság nélkül. (…) Egyformán gondunk 

van a házunk és az állam ügyeire és bármilyen mesterséget űzzön is valaki közülünk, jól 

tájékozott a közügyekben. Mert mi vagyunk az egyetlenek, akik azokat, akik ezektől távol 

tartják magukat, nem visszavonultaknak tartjuk, hanem egyenesen semmirekellőknek és mi 

magunk döntjük el vagy fontoljuk meg helyesen ügyeinket, azt tartva, hogy a szavak nem 

ártanak a tetteknek, az már inkább, ha - mielőtt hozzákezdenénk - nem tisztázzuk előbb okos 

beszéddel, hogy mit kell cselekednünk..." (Thuküdidész: Periklész beszéde214) 

 

A démosz a Kr. e. VI. századtól közigazgatási egységet is jelentett. Az athéni polgárok 

nagykorúságuk elérésével kerültek feljegyzésre a démosz tagjai közé, ami azt jelentette, 

hogy aktívan részt vehettek a polisz ügyeinek intézésében. Az athéni demokráciában a 

népgyűlés, az ekklészia kb. 6000 fős volt, amit a helyszín befogadóképességéhez mértek, 

az ülések rendszeressége pedig a havi 4-5 ülést jelentette. A fő kérdések, melyeket 

megvitattak és amelyekben döntöttek: a háború és béke kérdése, valamint a felterjesztett 

indítványok tárgyalása, továbbá ellenőrizték a hivatalnokok jelentéseit, hazaárulási 

ügyekben rendeztek cserépszavazást (osztrakiszmosz). További hivatalok is működtek, 

mint az ötszázak tanácsa, a bülé, évenkénti sorsolással választott tagokkal. A tanácsot segítő 

testület az évenként tízszer váltakozó 50-50 tag volt, akik állandóan a főtéren, az agórán 

tartózkodtak és ott intézték a városállam ügyeit. Politikai szerepük volt továbbá a választott 

katonai vezetőknek, a sztratégoszoknak és a kincstárnokoknak, valamint a sorsolt 

irányítóknak, az arkhónoknak. A demokráciában szerepet a szegények nem tudtak vállalni, 

mert a politikára fordított idő a munkaidőből vett el, így kialakult az a gyakorlat, hogy a 

politikai szerepvállalásért fizetés járt, aminek egyenes következménye lett, hogy aki a saját 

munkájával kevesebbet keresett volna, az inkább politikai pályát választott. A széles körű 

társadalmi kölcsönös megbecsülés oka gazdasági gyökerekhez vezethető vissza. Az 

idegenek az adóikkal, a rabszolgák a fizikai erejükkel vívták ki maguknak a tiszteletet, 

hiszen ezzel tartották mozgásban az athéni gazdaságot, valamint ezzel biztosították a 

lehetőséget a szabadok számára a politika gyakorlásához. A nők azonban nem vehettek részt 

                                                 
214 Thuküdidész: Periklész beszéde a háború első évében elesett athéniak temetésén II. könyv, 35-46. fejezet. 

In: http://mek.oszk.hu/06100/06151/06151.htm#16, letöltés: 2016.02.14.  

http://mek.oszk.hu/06100/06151/06151.htm#16
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a közügyek gyakorlásában. Egyes megfontolások szerint a háztartás működtetése ezt 

ellensúlyozta, de ez a gondolatot gender-kutatások nélkül mindössze vélekedés marad. 

Érdekes megnézni, hogy az athéni demokráciával egyidős önmaga kritikája is. Már 

Platón az Államban is így ír a demokratikus emberről: 

„Szóval így éli világát napról napra, az éppen jelentkező vágyaknak hódolva: hol 

részegeskedik és fuvolazene mellett szórakozik, hol meg vizet iszik és száraz kenyéren él; 

néha a testét edzi, máskor pedig henyél és semmivel sem törődik; megint máskor úgy tesz, 

mintha filozófiával foglalkozna. Sokszor államügyekbe ártja magát, s ha ilyenkor felpattan, 

olyasmit beszél és cselekszik, ami éppen az eszébe jut; ha katonákért lelkesedik, azok mellé 

szegődik, ha meg pénzemberekért, akkor feléjük fordul. Szóval sem rendszer, sem szabály 

nincs az életében; de mivel az ilyen életformát kellemesnek, szabadnak és boldognak tartja, 

mindvégig ezt követi.”215 

 

A görög hagyományt vizsgálva mindenképpen szót kell ejteni Arisztotelész 

gondolkodásáról. A görögök viszonya a politikához – mai szemmel nézve – különös módon 

alakult. Ennek oka a társadalmi szerkezetben keresendő. Egész máshogy viszonyulnak az 

emberek egy olyan közösséghez, melynek méretei beláthatók, melynek tagjai ismertek, 

melynek eseményei közvetlenül érzékelhetőek. A zártságokban szoros kapcsolatokat 

építenek ki a polgárok egymással és aktív közösségi életet élnek, hiszen ez a fennmaradásuk 

biztosítéka. A poliszokban a polgárok mindenekelőtt a közösség tagjai voltak, akik 

egymáshoz képest tudták önmagukat is definiálni. A politikai életben való aktív részvétel is 

magától értetődő és természetes volt. Talán a poliszok méreteivel is magyarázható az ókori 

demokráciák létrejötte és működése. Arisztotelész azonban mégis kritikával illette ezt a 

működési formát. A társadalmi berendezkedéseket jó és rossz államformákra osztotta, a 

vezetők száma alapján kategorizálva azokat. Az egyetlen személy kezében összpontosuló 

hatalmat, aki a társadalom érdekeit szem előtt tartva, a közösség számára előnyös alapokon 

hoz döntéseket, királyságnak nevezte, melynek torzult formája a türannisz, élén a 

zsarnokkal, az egyéni érdekeket előtérbe helyező türannosszal. (Arisztotelész: Politika) A 

kevesek hatalma, amikor az a többség érdekében működik, az volt Arisztotelész szerint az 

arisztokrácia. A gazdasági stabilitás az egyéni életekben a biztonságot sugallta, hiszen ez 

adott lehetőséget az arisztokraták számára, hogy megengedhessék maguknak a társadalmi 

kérdések vizsgálatát és a társadalom életének szervezését. A biztonság abból az 

elgondolásból fakadt, hogy egyrészt az arisztokrata ember rendelkezik azzal a képességgel, 

hogy önmaga érdekeit képviselje, saját előmenetelét segítse. Ebből következtethetünk arra, 

hogy aki az egyén szintjén képes felelős és sikeres döntéseket hozni, annak nagyobb az 

                                                 
215 Platón: Állam. 561c-d. Szabó Miklós fordítása. 
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esélye arra, hogy mindezt a közösség érdekében is képes lesz megtenni. Valamint az 

arisztokrácia anyagi biztonsága azt feltételezte, hogy a közös javakból nekik nincs 

szükségük a saját érdekeikre fordítani a személyes gazdagodás céljából. Azt a formát, ahol 

a vezetők nem elégszenek meg a saját javaikkal és kizárólag saját érdekeiket szem előtt tartva 

hoznak döntéseket és a hatalmukat felhasználják saját gyarapodásukra, oligarchiának, 

vezetőit oligarcháknak nevezte. Így jutunk el a harmadik típushoz, ahol a hatalom sokak 

kezében összpontosul. A pozitív példának a politeiát tartotta, ahol egy minimális cenzust 

neveztek meg szükséges alapként ahhoz, hogy valaki politikai hatalommal bírhasson, azaz 

politikai tevékenységet folytathasson. Ezzel is bizonyítva, hogy képes felelős és jó 

döntéseket hozni. A torzult formaként pedig a demokráciát jelölte meg, ugyanis 

Arisztotelész nem hitt a nép uralmában. Kritikával illette annak lehetőségét, hogy valaki 

életvitelétől, gondolkodásától, anyagi helyzetétől függetlenül lehetőséget kapjon mások 

életének befolyásolására, mikor még arról sem kellett tanúbizonyságot adnia, hogy saját 

sorsát képes igazgatni.  

A történelem során a centralizált hatalmak bizonyultak a legsikeresebbnek. A 

vándorló népeknél a törzsi struktúra, a főként vérszerinti viszonyokon alapuló szerkezet 

akkor is egységet adott, ha több részre osztották a vezetői hatalmat. Az egyeduralom a nomád 

népeknél még nem volt teljesen általános, erre példa a magyarok őstörténetében a kettős 

fejedelemség, ahol bírói és katonai feladatok irányítóiként definiálták a két vezetőt, a kendét 

(általában a tapasztaltabb, idősebb férfiak közül került ki, ez a titulus jelentette a bírói 

hatalmat) és a gyulát (ez a titulus jelentette a katonai hatalmat). Ennek ellenére a letelepedett 

társadalmak esetében az egyéni vezetés lett az általános. A középkorban a királyságok 

terjedtek el a teljes európai kontinensen, de a világ legkülönbözőbb pontjain talált természeti 

népeknél is ez a struktúra bizonyult a legidőtállóbbnak. A reneszánsz paradigmaváltása nem 

érintette a hatalom kérdését. Érdekes módon még a társadalomfilozófiai írások, a 

gondolatkísérletek, melyek az utópiák formájában keletkeztek sem vetették fel a 

demokráciát, mint lehetőséget. A klasszikus utópiák, mint Morus Tamás216 Utópia, 

Tommaso Campanella217 Napállam, vagy Francis Bacon218 Új Atlantisz című írásai közül 

egyik sem említi a demokráciát, és a tökéletes berendezkedést egyik sem az általános 

hatalomgyakorlásban ragadta meg. A vezetést sokkal inkább a hozzáértéssel, a korral járó 

élettapasztalattal, vagy szakmai sikerrel érdemelték ki. Az európai kultúrában a többség 

                                                 
216 Morus Tamás: 1478-1535, brit jogász, író, költő, államférfi, vértanú. 
217 Tommaso Campanella: 1568-1639, olasz filozófus, domonkos rendi szerzetes 
218 Francis Bacon: 1561-1626, brit filozófus, államférfi 
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hatalma felé haladás első jeleit az alkotmányos monarchiák mutatták. Olyan államforma 

volt, ahol a királysággal megmaradt az egyeduralkodó személye, de hatalmát korlátozta az 

alkotmány, melyet egy szakértői kör alkotott és szavazott meg.  

Az amerikai demokrácia kialakulása a függetlenségi háború utáni időszakra, 

fejlődése pedig legnagyobb mértékben 1789 és 1841 közé tehető.219 Versailles-ban az 1783-

as béketárgyalásokkal zárult az amerikai-angol ellentét, ott ugyanis Anglia kénytelen volt 

elismerni az Egyesült Államok függetlenségét. A függetlenségi háború lezárásával 

kezdődött meg az amerikai intézményrendszer kiépülése, valamint az állami törvények 

megalkotása, azaz egy egységes nemzet legitimitása. 1787-ben készült el az első alkotmány, 

a szövetségi gyűlés, más néven az alkotmányozó gyűlés jóvoltából, amit 1791-ben 

egészítettek ki. Montesquieu220 hatalommegosztásról szóló elmélete gyakorlati 

megvalósulásra jutott. A végrehajtó, a törvényhozó és a bírói hatalom különválasztása 

megtörtént azzal, hogy a végrehajtó hatalmat az elnöknek adták, akit négy évenként 

választanak, a törvényhozó hatalmat a kongresszusnak, ami a képviselőházból és a 

szenátusból áll. Mindkettőbe választás útján kerülnek a képviselők. A bírói hatalmat pedig 

a legfelső bíróság kapta. Az alkotmány továbbá kitért olyan kérdésekre is, melyek 

segítségével megalapozták a szabad vállalkozás feltételeit, valamint a tőkés gazdaság 

fejlődését és a polgári demokrácia kiépülését. Az Egyesült Államokban tapasztalt 

nagymértékű társadalmi változások, ami az európai viszonyokhoz képest nagyon gyors 

ütemű társadalmi szerkezetváltásokat mutattak, leginkább annak tudható be, hogy az angol 

minta és a brit viszonyok jelentették a telepesek számára a kiinduló pontot. Így az új helyszín 

ellenére, kvázi megspóroltak társadalomfejlődési szakaszokat. 1787 szeptemberében 

született meg a köztársasági alkotmány, amely az alapítóatyák kompromisszumos 

megegyezésére épült. Többek között Washington221 is amellett volt, hogy a gyarmatok fölött 

egy erős központi kormányzatot hozzanak létre, míg a föderalistákkal szemben, az anti-

föderalisták, akik közé tartozott Jefferson222 is, inkább a nagyfokú állami szuverenitás 

mellett voksoltak. A központi hatalom alá tartozik a honvédelem, a külpolitika, a pénzügy 

és a külkereskedelem, erős elnöki hatalommal, de minden állam saját kormányzattal és 

törvényhozással rendelkezik. Az alkotmány módosítása a mai napig úgy történik, hogy 

kiegészítéseket fogalmaznak meg, és azzal bővítik. 1791-re már elkészült az első tíz, ami 

                                                 
219 Brogan, pp.249-280. 
220 Charles-Louis de Secondat, La Brède és Montesquieu bárója: 1689-1755, francia felvilágosodás kori 

filozófus, író, gondolkodó 
221 George Washington: 1732-1799, politikus, az Egyesült Államok első elnöke 
222 Thomas Jefferson:1743-1826, politikus, az Egyesült Államok 3. elnöke 
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önálló nevet is kapott: Bill of Rights223, és az állampolgári jogokat tartalmazza. Mára 22 

kiegészítéssel bír az amerikai alkotmány.  

Az amerikai alkotmánynak és a föderalista elképzelések győzelmének nem csak 

történeti, hanem eszmetörténeti jelentősége is volt. Pocock224 például az egyik legnagyobb 

fordulatnak tekinti a létrejött amerikai berendezkedést.225 A Machiavelli-pillanatnak 

nevezett momentum-válságra reagál. Pocock három ilyen pillanatot emelt ki: az első volt 

Machiavelli és kortársainak időszaka és reakciója a firenzei viszályokra, a másodiknak a 

puritán Anglia értékrendjét jelölte meg, harmadiknak és egyben a legjelentősebb humanista 

mozzanatnak pedig az Amerikai Egyesült Államokban a föderalista elképzelések győzelmét. 

A modern demokráciák különbözősége az ókoriaktól már a fogalom értelmezésében 

is tetten érhető. A klasszikus demokráciában a szó jelentése néphatalmat, míg a modern 

demokrácia államtípust takar. A modern kori demokráciák fejlődéstörténetéből 

kihagyhatatlan momentum továbbá az 1789-es francia forradalom, melynek célja az 

egyeduralom túlzott hatalmának megszüntetése. A franciáknál mutatkozott meg a 

legtisztábban társadalomlélektani szempontból, hogy a modern demokráciák alapgondolata 

maga a társadalmi egység és a társadalmi célok megfogalmazásában feloldódó egyenlőség. 

Így történhetett meg, hogy olyan eltérő hátterekkel, feladatokkal, pozíciókkal és érdekekkel 

rendelkező csoportok, mint a nemesség, papság, polgárság, egyöntetűen, egymást segítve 

volt hajlandó közös célokat megfogalmazni és azokért aktívan tenni. Az összetartó erő pedig 

a közös ellenség személye volt, a királlyal szembeni elégedetlenség.  

A mai demokráciák két külön típusba sorolhatók: az egyik a közvetlen demokrácia, 

ahol ugyanazok a döntéshozók, mint akikre a döntések vonatkoznak, míg a másik a 

közvetett demokrácia, ahol a polgárok választások útján fejezik ki akaratukat, amikor is a 

hatalmukat átruházzák egy olyan politikai szervezetre, amely majd ellátja az ő 

érdekképviseletüket. A demokrácia sajátos intézményrendszer létrejöttével képes működni. 

Demokratikus intézmények: a parlament, az államfői hatalom, a kormány, a bíróság és az 

ombudsman. A parlament összetétele és szerkezete államonként változó, de feladatköre 

általánosan mindenütt a törvényalkotás, a kormány ellenőrzése, a nyilvánosság biztosítása. 

                                                 
223 Jognyilatkozatnak, máshol Jogok törvényének fordítják az első tíz kiegészítést. Ezek tartalmazták az ember 

veleszületett jogait, ami az élet, szabadság, a tulajdon megszerzése, birtoklása, boldogságra és biztonságra 

irányuló törekvések és azok elnyerésének jogát jelenti. Valamint kitért a kormányzat céljára, a 

jogegyenlőségre, a privilégiumok és hivatalok átörökítésének tilalmára, a három hatalmi ág szétválasztására, a 

tulajdonjog garanciájára, a törvények felfüggesztésének tilalmára, a büntető eljárásjogi garanciákra, a 

sajtószabadságra és a vallási és lelkiismereti szabadságra. 
224 John Greville Agard Pocock (1924- ) politikatudomány történetével foglalkozik 
225 Pocock: The Machiavellian Moment. Princeton, 1975 
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Az államfői hatalom volt korábban a törvényhozás és a végrehajtó hatalom feje, de 

személye manapság a legtöbb államban egyre inkább szimbolikussá válik, ő a nemzet 

egységének kifejezője, vétójoggal rendelkezik, melyet egyre kevesebb államban 

érvényesítenek (pl.: az angol uralkodók 1707 óta nem használták). A kormány eredetileg 

tanácsadói testület volt, mára azonban végrehajtó szerv lett, a parlament által hozott döntések 

végrehajtója. Törvényjavaslatokat terjeszt fel, rendeleteket alkot. A bíróság feladata a 

jogszabályok alkalmazása, működésének alapja az alkotmány. Az ombudsman pedig a 

jogorvoslati szerv. Az Európai Unióban 1809-ben Svédországban nevezték ki az első 

ombudsmant, az egyéni jogvédelem eszközeként. A mai demokráciák választási módja az 

általános választójog, ami összeférhetetlen a cenzussal. Egy ember egy szavazattal 

rendelkezik, melyet közvetlen módon, személyesen, és titkosan, be nem azonosítható módon 

adhat le az erre létrehozott helyszíneken.  

Deweynak a demokráciáról való gondolkodása is a személyesre, az egyéni szerepére 

hívja fel a figyelmet, szemben az intézményközpontú megközelítéssel. Dewey fogalmai 

szerint a demokrácia épp úgy hozzáállás, világlátás és attitűd kérdése, mint a bármi másról 

való gondolkodás. Az egyéni szemlélet mutat egy olyan képet, ami a társadalmi jelenségeket, 

a társadalmiság mikéntjét határozza meg számára. Az egyéni viselkedés és szemlélet lehet 

demokratikus, és ez vezet a demokrácia megvalósulásához, nem pedig fordítva. Dewey 

számára ez a kérdés is az egyén szintjén dől el, az egyén hozzáállásának mikéntjével. A 

demokráciával szemben elkövethető legnagyobb hibaként aposztrofálta az állandóság 

elképzelését. A demokráciában ugyanis a folyamatos változást tapasztalhatjuk.226 Dewey 

elgondolása a demokráciáról, mint egyéni szemléletmódról nem új keletű gondolat. 

Immanuel Kant227 írása, Az örök béke szintén egy hasonló kérdést fontolgat. A hívószavak 

Kantnál a béke és a szabadság, mind olyan értékek, melyek a demokrácia céljaként jelennek 

meg. Kant a mű második definitív cikkében, melynek címe ”A népjognak szabad államok 

föderalizmusán kell alapulnia”, egy olyan víziót tárt elénk, mely részben meg is valósult a 

XX. században. A Népszövetség, vagy Nemzetek Szövetségének alapfeltétele pontosan az 

állami felosztástól független, világpolgári gondolkodásmód, melyben megvalósul a 

kölcsönös tisztelet, tolerancia és társadalmi felelősségvállalás alapgondolata. Azok a 

kitételek, melyek a kanti népek államát jellemzik, a világjogok mibenléte, mind-mind 

                                                 
226 Lásd: „To my mind, the greatest mistake that we can make about democracy is to conceive of it as something 

fixed, fixed in idea and fixed in its outward manifestation.”In.. The Challenge of Democracy to Education. 

LW11, p182 
227 Immanuel Kant (1724-1804), német filozófus. 
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visszaköszönnek a Dewey-féle gondolkodásban. Dewey sem egyetlen specifikus állam 

berendezkedéseként gondolt a demokráciára, hanem kisebb társadalmi szinten 

megmutatkozó viselkedésmódra, ami aztán fokozatosan kiteljesedhet.228 Dewey azt írta a 

The Public and Its Problems (1927) (LW2, pp235-373) című írásában, hogy a 

demokráciának otthon kell kezdődnie, ami pedig a szomszédos közösséget jelenti, azaz 

alulról építkezve, az egyéni gondolkodás, valamint a kisközösségek szintjén.229 ( V.ö.: Stone, 

2008 ) 

A fenti gondolatmenetet folytatva idézem Fukuyama230 írását, aki a kanti, valamint a 

Dewey-féle gondolatmenetet vitte tovább A történelem vége című írásával, melyben 

kifejtette, hogy az emberiség számára a történelem kiteljesedik és le is zárul, amint 

megvalósul a liberális demokrácia. Sokan kritizálták, köztük az egyik legjelentősebb 

kritikusa Samuel P. Huntington231, aki arra világított rá, hogy a liberális demokráciával 

nemhogy nem zárult le a történelmi események sora, de alapot adtak újabb konfliktusok 

számára, mint amilyen a civilizációk összecsapása. Fukuyama későbbi műveiben is 

visszatért a kanti alapgondolathoz.  

„Számosan úgy értelmezik A történelem vége és az utolsó ember című könyvemet […] 

mintha azt állítanám, hogy minden emberben egyetemes a szabadságéhség, amely 

elkerülhetetlenül elvezet a liberális demokráciához; és hogy egy gyorsuló, nemzetek feletti, 

a liberális demokrácia felé irányuló mozgás közepette élünk. Ez téves olvasata 

okoskodásomnak. A történelem vége… végső soron a modernizációval foglalkozik. Ami 

kezdetben egyetemes, az nem a liberális demokrácia iránti vágy, hanem az, hogy modern 

társadalomban éljünk, élvezve annak technológiáját, magas életszínvonalát, egészségügyét 

és a nagyvilághoz való hozzáférést. A sikeres gazdasági modernizáció jellemzően politikai 

részvételi igényeket szül, mivel középosztályt teremt, amelynek megvédeni való vagyona és 

magasabb iskolázottsága van, továbbá fontosnak tartja az individuum elismerését.”232 

 

Fukuyama egy evidens, mégis nagyon fontos megállapításra jutott, amit gyakran hagynak 

figyelmen kívül az egyes elméletek írói. Mégpedig arra, hogy minden ember különböző. Ez 

a különbözőség megmutatkozhat az érdeklődésben épp úgy, mint a motivációkban, az 

érzelmi reakciókban, a prioritásokban, vagy egyszerűen a tenni akarásban. A társadalmi 

                                                 
228 "Regarded as an idea, democracy is not an alternative to other principles of associated life. It is the idea of 

community life itself. It is an ideal in the only intelligible sense of an ideal; namely, the tendency and movement 

of some thing which exists carried to its final limit, viewed as completed, perfected." Ötlet szintjén, a 

demokrácia nem egy alternatívája különböző élethez kapcsolódó elveknek. Ez a közösségi éltnek magának a 

gondolata. Ez egy ideál, az ideális értelmében véve: nevezetesen a tendenciája és folyamata valaminek, ami 

önmaga végső határain létezik, teljesnek és tökéletesnek látszik. (fordítás tőlem) (Dewey: 1927,p.328) 
229 "Democracy must begin at home, and its home is the neighborly community." A demokráciának otthon kell 

kezdődnie, az otthona pedig a szomszédság közössége. (fordítás tőlem) (Dewey: 1927,p.368) 
230 Yosihiro Francis Fukuyama (1952-) amerikai filozófus, politikai közgazdász és író 
231 Samuel P. Huntington (1927-2008) amerikai politikatudós 
232 Fukuyama, Francis: Amerika válaszúton. Demokrácia, hatalom és a neokonzervatív örökség. Századvég, 

Budapest, 2006. p.64 
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folyamatokat tekintve azonban nem tudunk prognózisokat megfogalmazni. Fukuyama 

írásának pontosan abban rejlik a nagyszerűsége, hogy arra világít rá, hogy ami logikus 

folyamatnak tűnik, az miért nem valósul meg – talán azért is, mert maga a társadalom nem 

feltétlenül bírja a logikus folyamatokat, mint alapvető irányvonalakat –, és erre a 

nemlegességre keresi a válaszokat. 

„Valójában létezik a demokráciának egy szélesebb szervezete is, a Demokráciák Közössége 

néven ismert csoport, amely 2000-ben Varsóban alakult meg, maga mögött tudva a Clinton-

kormány támogatását. Tagjai között megtalálható számos harmadik hullámbeli demokrácia 

Kelet-Európából, Latin-Amerikából és Kelet-Ázsiából, ahol a hetvenes évek óta 

demokratikus átalakulásra került sor. Azóta azonban a Demokráciák Közössége 

gyakorlatilag láthatatlanná vált: a szervezetet életben tartották, de állandó stáb vagy titkárság 

híján nincs világos küldetés- vagy teljesítménytudata. A Demokráciák Közössége rátalálhat 

a saját feladatára a demokrácia előmozdítása terén, választási megfigyelőket küldhet, 

képzést biztosíthat, vagy nyújthat másfajta támogatást olyasféle módon, mint az EBESZ233. 

Források és a tehetős országok érdekeltsége nélkül azonban ez nem fog menni.”234 

 

Kant utópikus elgondolása az örök békéről, a Dewey-féle gondolkodásmód, és az a 

végállapot, melyről Fukuyama írt, még nem jött el. Az államokban való gondolkodás, a 

világtársadalom nemzetekre való felosztása továbbra is alapja az emberek társadalmiságról 

való elképzeléseinek. 

 Fukuyama egy helyen Leo Strauss235t idézi fel:  

„Leo Strauss a >> kegyes hazugság<< bajnoka volt, ama felfogásé, amely szerint 

gyakorlatilag kötelező hazudni a tömegeknek, mert csak egy kicsiny elit alkalmas 

intellektuálisan az igazság megismerésére.”236 

 

Vajon a fenti gondolat mennyire állja meg a helyét? Vajon egy filozófus számára lehet-e ez 

megoldás a társadalmi problémákra? John Dewey szemléletét szem előtt tartva biztosan nem. 

Hiszen a demokrácia kérdésköre egyre inkább problémakörré változott. Már Arisztotelész a 

Politika című írásában kitért arra, hogy a demokrácia egy korcs államforma, hiszen nem 

lehet a hatalom mindenkié. Arisztotelész érvelése pedig szintén logikus, hiszen azt állította, 

a jó verziója a sokak hatalmának a politeia, amikor is minimális cenzushoz kötik a 

választójogot. Ezzel is demonstrálva azt, hogy a szavazattal a polisz életére van hatással a 

szavazó. Olyan polgár pedig ne szavazzon, aki még a saját életét sem képes irányítani, mert 

a szavazatával mások életére próbál hatással lenni. Miért kerül John Dewey egy másik 

                                                 
233 Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 
234 Fukuyama, Francis: Amerika válaszúton. Demokrácia, hatalom és a neokonzervatív örökség. Századvég, 

Budapest, 2006. pp186-187. 
235 Leo Strauss (1899-1973) német-amerikai politikafilozófus 
236 Mary Wakefield: I don’t lie. Whoops, there I go again. The Daily Telegraph, 2004.01.09. In.: Fukuyama: 

Amerika válaszúton. Századvég, Bp., 2006. p.23.  
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álláspontra? Mert az Egyesült Államokban élt, mégpedig a XIX. század végén. A korszak 

érdekessége, hogy az emberek szeme előtt zajlott egy új berendezkedés kialakulása. Az 

európai államok már mind túljutottak ezeken a fázisokon, saját társadalommal, kultúrával és 

problémákkal bírtak már, amikor Amerika még csak a betelepedés korát élte. Az őshonosok 

háttérbe szorításával egy egészen új kultúra alakult Amerikában, és a politikai színtér 

gyorsan formálódott, európai tapasztalatokra építve, mégis az újdonság lehetőségei 

közepette. Ezek tették lehetővé, hogy John Dewey egy sokkal szabadabb véleményt alkosson 

a demokráciáról. A rengeteg buktató, nehézség és zsákutca, ami az európai államokban volt 

tapasztalható ellehetetlenítette volna ugyanezeket a képzeteket, ha Dewey egy európai állam 

polgára. De az Egyesült Államok XIX. századában még jócskán élt a lehetőség arra, hogy 

az ott iskolázott és az amerikai kultúra szellemében felnőtt generációk akár meg is valósítsák 

a modern demokráciát. Ehhez Dewey a kulcsot az oktatásban látta. Új berendezkedés, új 

politikai színterek és egy új oktatási rend és módszertan lehetősége volt, amit az Egyesült 

Államok jelentett.  

 

 

 3.2.3. Dewey gondolkodása a társadalmiságról és annak utóhatása 

 

Érdekes végignézni, hogy kik azok a gondolkodók, akik hatással voltak Dewey társadalom 

felfogására. A filozófiával foglalkozók lelkesedése érezhető Dewey életművében. 

Mindazok, akik társadalomfilozófiával foglalkoznak, igyekeznek olyan leírásokat adni a 

társadalmi berendezkedésekről és működésekről, melyek tudatában átláthatóbbá válnak a 

folyamatok okai és kifutásai. Könnyelmű lenne azt állítani, hogy minden 

társadalomfilozófus idealista, de az tény és való, hogy kutatásaik hátterében meghúzódik a 

vágy, hogy egy jobb, egy élhetőbb berendezkedés szisztémáját tudják kidolgozni. A szó 

szoros értelemben vett utópiák237 a reneszánsz korban készültek. Mégis, találhatunk a 

tökéleteset kereső leírást Platónnál238, Arisztotelésznél239, Szent Ágostonnál240 valamint a 

legtöbb etikai tárgyú mű olyan együttműködést és kölcsönösséget hirdet, ami a jó és 

igazságos működés alapja lehet. Álljon az az igazságosság bármilyen alapokon241 is.  

                                                 
237 A tökéletes társadalom leírások között gondolok Morus Tamás Utópiájára, Francis Bacon Új Atlantiszára, 

valamint Tomasso Campanella Napvárosára.  
238 Állam 
239 Politika 
240 Az isten városáról 
241 Az igazságosság kérdésköre pontosan azért olyan problematikus, mert nem létezik egyféle igazságosság. 

Igazságosságok léteznek, amelyek eltérő alapokra épülnek. Nem mindegy, hogy valami a hasznosság elve, a 
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A felsorolást a teljesség igénye nélkül, csak néhány mérföldkőnek számító gondolat 

kiemelésével teszem meg. Platón elképzelése a tökéletes államról az ész jelentőségén 

alapult. A filozófusok törvényalkotó szerepköre pontosan azt a célt mutatja, hogy Platón242 

abban hitt, hogy az össztársadalmi boldogságot úgy lehet elérni, ha a társadalom minden 

egyes tagja a képességeinek megfelelő pozíciót és szerepkört tölti be. Az a felismerés 

azonban csak a filozófusok képessége, hogy rájöjjenek, ki és miként tudja elérni a saját 

egyéni elégedettségét ahhoz, hogy ez összeadódva össztársadalmi elégedettséget 

eredményezzen. Arisztotelész243 a politikafilozófiai írásában a társadalmi boldogság kulcsát 

akként fogalmazta meg, hogy a társadalom vezetője, vagy vezetői kinek a hasznát részesítik 

előnyben a döntéseik során. Minden olyan hatalmi forma, mely a saját érdekeit helyezi 

előtérbe, korcsosult forma. Az antik görög hagyomány, az elsőrendűen polisz polgári lét, 

mint a társadalmi működés alapja, szépen megmutatkozik Arisztotelésznél. A hasznosságot 

a társadalom egészének igényeit célzó döntések jelentik. Szent Ágostonnál244 azonban az 

ideális állapot leírása, annak feltételeinek feltárása már egy másik módszertant követ. Szent 

Ágoston a konkrétumoktól elrugaszkodottan, inkább elméleti síkon tette meg a maga 

fejtegetéseit a két városról245 szóló írásában. A földi város246 pozitív és negatív 

tulajdonságaival szemben feltételezte az égi város247 jelenlétét, ami egy fiktív, de legalábbis 

nem materiális társadalmat jelent. Az égi város polgárai egymáshoz hasonló gondolkodásuk 

és jóságuk miatt tartoznak össze. A közös szemlélet és értékrend mentén történik a 

kiválasztódás, de a legjelentősebb elem az a szervező elv, ami a földi város polgárai közül 

kiemeli azokat, akik az égi város tagjaivá is válnak, ez pedig a szeretet. Szent Ágostonnál az 

égi város Isten városa, tagjai pedig azok a hívők, akik elfogadják és szemléletükkel, 

életmódjukkal megfelelnek az isteni tanításnak, ami biztosítani tudja számukra a boldog és 

elégedett életet. A társadalmiságban megmutatkozó boldogság keresésére a következő próba 

a reneszánszban jött el, amikor vallási szabályoktól és kötöttségektől terhelt kultúra újra az 

ember, az egyén, az egyéni vágyak felé fordult. Ez a korszak társadalomfilozófiai 

szempontból egy valódi kísérletező korszak volt, gondolatkísérletek születtek például az 

utópiák formájában. A műfaj elnevezésével azonos címen jelentette meg Morus Tamás a 

                                                 
lelkiismeret, az isteni kinyilatkoztatás, megegyezés, adott szó, vagy akár mennyiségi egyenlőség alapján 

igazságos-e.  
242 Platón (i.e. 427-347) ókori görög filozófus 
243 Arisztotelész (i.e. 384-322) ókori görög filozófus 
244 Hippói Szent Ágoston (354-430), Aurelius Augustinus, hippói püspök, egyházatya, filozófus 
245 De Civitate Dei (Az isten városáról) 
246 Civitas Terra 
247 Civitas Dei 
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saját elgondolását a tökéletes berendezkedés lehetőségéről. Az Utópia248 című művében írta 

le, amely inkább tekinthető szépirodalmi alkotásnak, mintsem komoly filozófiai elemzéseket 

tartalmazó értekezésnek. Az útleírással bemutatott Sehol249 elnevezésű szigeten megvalósul 

az a tökéletes boldogság, és elégedettség, – ráadásul az össz-társadalom szintjén –, amit még 

egy mesében is mosolyogva olvasunk. Az igazságosság az államvezetésben is 

megmutatkozik. Az utópia államformája fejedelemség, ahol a fejedelem munkáját a nép által 

választott szenátus tagjai segítik. A társadalom tagjai között van rabszolga, ami azonban nem 

az elnyomás, hanem az igazságszolgáltatás egy módja. Ártatlan szabad emberből nem lehet 

rabszolga, még elfoglalt területek lakosai sem válhatnak leigázott rabszolgává, hanem a 

bűnösök lesznek azzá, akiknél több módszer is kudarcba fulladt, ami a jó útra térítésüket 

szolgálta volna. A hasonlóság Morus műve és Ágoston Isten városáról című írása között az, 

ahogy a boldog és elégedett polgárokról írnak. Morus Tamás sokáig szerzetes akart lenni és 

buzgón tanulmányozta Ágoston írásait, köztük az isten városáról szólót.250 Az utópiák pedig 

sorra születtek a reneszánsz idején. Francis Bacon251 már a zárt társadalomban rejlő 

veszélyekkel is számolt, amikor megírta az Új Atlantisz252 című utópiáját. Az újdonság 

ebben a műben a tudósok vezető szerepe, ami kiterjed az állam védelmére is. A védelem itt 

ugyanis nem katonai, hanem egészségügyi, hiszen Új Atlantisz is egy ismeretlen helyen lévő 

elzárt világ, ahova nem jön senki, viszont a helyi tudósok és feltalálók sokat utaznak az 

ismert világba, hogy az aktuális tudományos-technikai újdonságokról hírt hozzanak. A 

védelmet leginkább a betegségek ellen kell megszervezni, karantén létrehozásával, 

ellenszerek gyors kifejlesztésével. Tommaso Campanella253 a Napváros254 című írásában a 

társadalmi boldogságot és tökéletes működést az egyének életére vonatkozó szabályok 

biztosítják. A munka és a mesterségek megválasztása itt is a platóni minta alapján 

rátermettség szerint, a bölcsek irányításával történik. Ezen mű esetén is vitákat ébreszt az 

elemzőkben, hogy a mű mennyiben tekinthető utópiának, vagy esetleg államelméleti 

                                                 
248 Morus Tamás: Utópia. Valódi aranykönyvecske, nem kevésbé üdvös, mint amilyen mulattató a LEGJOBB 

ÁLLAMFOMÁRÓL és az újonnan fölfedezett Utópia, azaz Sehol nevezetű szigetről. Írta a híres és ékes szavú 

Morus Tamás, nemes London városának polgára és főbírája. 1516 
249 Érdekes megjegyezni, hogy ez a Sehol elnevezés később micsoda irodalmi mémmé vált. A mesebeli elem 

pontosan a mesék terén mutatkozik meg később is, többek között a híres Pán Péter történetben. A brit 

kultúrának része lett a mesebeliség, az elképzelt, a fantázia világát a titokkal azonosítani. J. M. Berrie 1902-

ben írta meg A fehér kis madár című felnőtteknek szóló regényét, amiben először tűnt fel Pán Péter, Sohaország 

híres vezére, a kisfiú, aki soha nem nő fel. Sohaország egy sziget a Sehol tengeren. Azonosíthatatlan nevek, 

azonosíthatatlan helyek.  
250 V.ö. Kardos Tibor tanulmányával és jegyzeteivel, amivel az Utópia fordítását ellátta (Morus: 2011, p.153) 
251 Sir Francis Bacon (1561-1626), brit filozófus, államférfi 
252 Francis Bacon: Új Atlantisz, 1624 
253 Tommaso Campanella (1568-1659) olasz filozófus, domokosrendi szerzetes 
254 Napváros (Cittá del Sole) 1602 
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alapfogalmakat tisztázó munkának. A megfogalmazás és a stílus, valamint a valóságtól 

elrugaszkodott téma inkább az utópia mellett szól, bár ez az írás nem fűzhető fel egy történeti 

szálra, és fejezetenként egy-egy társadalmi intézményt, vagy jelenséget elemez, hogy az 

miképp működik, vagy hogyan szerveződik a Napvárosban. Ebben a műben a belátásnak 

van nagy szerepe. Az állampolgároknak el kell fogadniuk a tényt, hogy mindenki másban 

tehetséges és máshoz ért, azért azt is elfogadják, hogy a tudósok mekkora befolyással vannak 

az egyén életére. A valós társadalmakban ez a minta lehetetlen, hiszen a magánélet 

legintimebb momentumait is a tudósok határozzák meg. Az érdekek azonban nem sérülnek, 

hiszen nincs magántulajdon, nincs megkülönböztetésre törekvés, nincs vallási, vagyoni, 

társadalmi különbség. A tudós vezetők célja pedig, hogy az egyének számára mindig olyan 

tanácsot adjanak – még az utódnemzés kérdésében is –, ami aztán a tökéletességet célozza. 

A tökéletesség fogalma összefonódik az elégedettség, az egészség és a boldogság 

fogalmaival. Ha a fiktív szálat vezetjük tovább, eljutunk a már fentebb említett kanti örök 

béke gondolatához. A társadalomfilozófiai írásokban, ha megnézzük az állam szerkezetét, 

nem minden esetben a teljes néphatalmat látjuk a legeredményesebb formának. Az államban 

megvalósuló elégedettség nagy mértékben függ az állampolgárok vezetőikbe vetett 

bizalmától. Az állami működésnek sikeressége pedig az állampolgárok polgári mivoltukról 

– szerepükről, feladataikról, lehetőségeikről, felelősségükről – alkotott képétől.  

A társadalmi szerveződés két úton mehet végbe. Vagy felülről irányítottan, vagy 

alulról építkező módon. Dewey filozófiájában a társadalmiság és a társadalmi lényként 

történő létezés pontosan a második metódus természetességére épül. A nevelés során is azt 

a ráébredést igyekezett elősegíteni és arra próbálta a figyelmet felhívni, hogy a társadalom 

tagjának rá kell jönnie arra, hogy milyen egyéni lehetőségei és feladatai vannak a 

közösségben. A demokratikus nevelés maga az egyéni feladatok közösségi célok mentén 

történő definiálását célozza. Dewey filozófiáját a pragmatizmus földhözragadtsága hatotta 

át. A demokráciáról való gondolkodása is a magasztos megfogalmazásoktól mentes 

hétköznapi gyakorlatot tárgyalja. Az ő fogalmai szerint a demokrácia legfontosabb 

jellemzője, hogy már fogalmilag összeférhetetlen az elnyomás, a félelem, a hierarchikus 

alárendeltségi viszonyokkal. A demokrácia egy eredmény. A demokratikus viselkedés és 

az abból fakadó közösségi élet eredménye. (V.ö.: Boros, 2000) 

Deweynak is van utópikus társadalom leírása. Ez az utópikus elképzelés azonban nem 

egy társadalmi szerkezet felvázolását jelenti, hanem egy társadalmiságban jelenlévő 

működési elvet. A folyamatos jobbító szándék, jelenben zajló aktivitás párosul a társadalmi 

problémákkal és körülményekkel, akkor ki kell egészülnie a remény érzetével is. Annak a 
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reménynek az érzetével, ami az egyes egyénekben van jelen, ami a demokratikus közösséget 

tartja össze. (V.ö.: Rorty, Heideggerről és másokról, 2007. p.67) 

A munkakapcsolatok közül kihagyhatatlan Bertrand Russell255, akivel személyes 

kapcsolatot is ápolt John Dewey. Az a megközelítés, ahogy a társadalom és az egyén 

viszonyát vizsgálták, ahogy a társadalmi folyamatok egyénre gyakorolt hatásait elemezték, 

nagyon egybevágó szemléletet mutatnak. Russell A hatalom és az egyén256 c. kötetében hat 

előadást olvashatunk az erkölcsről. Ezek közül az utolsóban, a hatodik előadásban azt 

fejtette ki, hogy milyen különbségek fedezhetők fel a társadalmi erkölcs, valamint az 

egyéni erkölcs között. Elsőként ehhez meg kellett vizsgálni, hogy milyen módszerek alapján 

jönnek létre az egyéni erkölcsök, valamint, hogy ezek milyen szabályokat, irányvonalakat 

tartalmaznak. Továbbá rávilágított arra, hogy az egyes emberek erkölcséhez képest hogyan 

alakulnak a társadalmi elvárások és vice versa. Érdekes megnézni, hogy hogyan válik a 

társadalmi erkölcs, valamint az egyéni erkölcs értékrendje olykor egymásnak 

ellentmondóvá, annak ellenére, hogy milyen kapcsolatban és kölcsönös meghatározásban 

állnak egymással. Valamint fontos kérdésként vetődik fel, hogy egy ilyen ellentmondás 

esetén milyen kritériumok, elvárások, esetleg hagyományok alapján kell választani az egyéni 

és a társadalmi erkölcs közül. Russell az erkölcstelenség okát – az 1940-es évek végén – a 

következőkben látta: 

„Manapság olyan világban élünk, ahol mind a jóra, mind a rosszra határtalanok a 

lehetőségek. Jelenlegi bajaink java része abból ered, hogy a körülöttünk lévő természet erőit 

már-már ijesztő mértékben megtanultuk megérteni és korlátok közé szorítani, a bennünk, 

magunkban munkálkodó erőket viszont még nem.”257 

 

Ahhoz azonban, hogy megértsük erkölcsi tetteinket és esetleges erkölcsi kérdésekben 

megalapozott döntéseket hozhassunk, meg kell ismernünk ezeknek a tetteknek a természetét, 

valamint saját lehetőségeinket és korlátainkat ezek végrehajtásában. Bertrand Russell az 

erkölcs természetének kettősségére világított rá A hatalom és az egyén c. kötetében. Az 

utolsó előadás az Egyén és társadalmi erkölcs címet viseli. Russell kifejtette, hogy a 

társadalmi erkölcs létrejöttének oka elsősorban politikai. Az ószövetségi törvényekben látta 

ezek első formáját, melyek a középkor hivatalos moráljává alakultak. A társadalmi erkölcs 

szerinte a társadalmi hierarchiában érhető utol. Ezzel szemben az egyéni erkölcsöt a vallási 

és személyes meggyőződéseken alapulónak tartotta. Megnyilvánulási formája pedig az 

                                                 
255 Bertrand Russell (1872-1970) angol matematikus, logikatudós, filozófus és szociológus, Kingston III. 

grófja, Nobel-díjas közéleti személyiség 
256 Bertrand Russell: Authority and the Individual. 1949, London 
257 Bertrand Russell: A hatalom és az egyén, VI. előadás, Egyéni és társadalmi erkölcs. p.159 
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egyéni életvezetésben látszik. Russell szerint a társadalmi erkölcs a társadalom feltételét 

teremti meg, az egyéni erkölcs pedig a társadalmi lét értelmét adja meg azzal, hogy az egyén 

megteheti, amit egyéni meggyőződése diktál számára, hiszen a társadalom, mint biztos 

háttér, ehhez lehetőséget nyújt számára. Russell ezen az egy ponton érintette a szabadság 

kérdését. Ugyanis az egyént akkor tartja szabadnak, ha rendelkezik kellő társadalmi 

háttérrel, azaz tagja egy társadalmi csoportnak, amely társadalmi szabályok alapján 

működik. Társadalmi lényként ugyanis – Russell szerint – az egyénnek nem kell egyénileg 

megküzdenie a legalapvetőbb életfeltételek biztosításáért, hanem alkalma nyílik az egyéni 

célok megfogalmazására és elérésére. Folytatva a gondolatmenetet, az embert tehát nem 

pusztán társadalmi lénynek tekintette Russell. A társadalmi lény viselkedését ugyanis a 

társadalom által támasztott követelmények határozzák meg. Russell az embert azért tartotta 

különleges lénynek, mert önálló személyiséggel rendelkezik, akinek célja, hogy kifejezze 

gondolatait, érzéseit és megvalósítsa egyéni késztetéseit. Az Egyéni és társadalmi erkölcs 

című írásban258 kifejtettek alapján az erkölcs megosztása nem vonja maga után, hogy 

feltétlenül választani kellene a kettő közül. Ugyanis az ember természetéből adódik, hogy 

mindkét erkölcsnek – esetenként eltérő lehet, hogy mikor melyiknek – célja megfelelni. A 

társaság iránti igénye motiválja a társadalmi erkölcsnek való megfelelést – amely 

kötelességérzetből fakad –, míg a szabadság iránti vágya – spontán késztetésre – az egyéni 

erkölcsi szabályok megfogalmazását és megtartását igényli. Az erkölcs mindkét vonzata bír 

bizonyos – szerkezetileg – felső hatalommal, ami ítélkezik a tettekről, hogy azok mennyiben 

felelnek meg a szabályoknak. A társadalmi erkölcs fölé Russell az államhatalmat, míg az 

egyéni erkölcs fölé a lelkiismeretet rendelte. Szerkezetileg a „hatalmat” képviselő elemek 

megfelelnek az alájuk rendelt erkölcsi forma hatásköreinek, hiszen az egyéni erkölcs 

egyetlen személyre vonatkozik, így a hatalmat gyakorló rész is egyelemű. A társadalmi 

erkölcs azonban több személyre, az egész társadalmi csoportra vonatkozik. A számonkérés 

mégis csak egy korlátozott létszámú csoport – ha nem egyetlen személy – jogkörébe került. 

További vizsgálódásokra ad lehetőséget a kérdés, hogy a társadalmi erkölcs fölött álló 

államhatalmat képviselők vajon a társadalmi erkölcs, vagy saját egyéni erkölcsük 

szabályainak megfelelően járnak-e el. Russell azt hangsúlyozta, amikor felvázolta az erkölcs 

ilyenforma megosztását, hogy nem kell választani a két erkölcs közül. Mindkettőre 

egyidejűleg van szükség a társadalom szerkezetét és az egyén viselkedését illetően. A 

boldogság fogalmának magyarázatakor pedig kifejtette, hogy a társadalmi erkölcs a 

                                                 
258 A hatalom és az egyén c. kötet VI. előadása 
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boldogság eszköze, míg az egyéni erkölcs pedig a boldogság célja. Ez a kijelentés azonban 

– az én olvasatom szerint – mutat bizonyos megkülönböztetést. Ha ezt a jelentéspárosítást 

elfogadjuk (társadalmi – eszköz, egyéni – cél), akkor el kell fogadnunk bizonyos időbeli 

meghatározottságot is. A gondolatmenetet folytatva, a társadalmi erkölcs lenne a feltétel, 

aminek teljesülnie kell a végső cél eléréséhez, ami pedig az egyéni erkölcs megvalósulása. 

Véleményem szerint ezen a ponton Russell állást foglalt az egyéni erkölcs elsőbbsége 

mellett. David Hume épp ellenkező álláspontra jutott a Tanulmány az erkölcs alapelveiről 

című kötetében.  

A Dewey-t követő irodalomban Rawls Az igazságosság elmélete című munkája 

meghatározó és mai napig is fontos kérdéseket vet fel. Rawls szerint az igazságosság a 

társadalmi intézmények és rendszerek legfőbb értéke, mint ahogyan a tudomány számára a 

bizonyított, tudományos igazság. Rawls 1971-es könyvére 2009-ben érkezett meg a válasz 

Amarty Sen-től a The Idea of Justice c. művével. Sen kevésbé az intézményi struktúrára 

koncentrál, sokkal inkább az egyéni lehetőségekre és életvitelre. A társadalmi igazságosság 

nála nem egy elmélet, egy felülről irányított rendszer jellemzője, hanem sokkal inkább egy 

egyéni hozzáállás. Az egyének számára jelentős viselkedésminta és viszonyulási forma. Az 

egyének számára fontos igazságosságok összeadódásából vagy együttállásából tud létrejönni 

a társadalmi igazságosság. Sen gondolatában kevesebb a buktató, mint Rawls-éban. Sen 

alulról építkező rendszere az Adam Smith-i hagyományt követi. Ahogy Smith a Nemzetek 

gazdagságában, de még inkább az Erkölcsi érzelmek elméletében kifejtette, szerinte 

összeadódik az egyes emberek jóléte és az fogja összeadódó jóként kiadni a közjót. Sen 

számára is az alulról építkező modell a követendő. A társadalmi igazságosságot nem 

várhatjuk, hogy megvalósul, ha egy kitalált igazsághoz igazodik az intézményi struktúra, 

ami azután az egyéneken kéri számon az igazságosságot. További probléma, hogy ekkor 

még nem is tudjuk definiálni, hogy miben áll az a bizonyos igazságosság. Mi működteti, 

miből épül, hogyan konstituálódik. Sen számára az igazság mindig egyenlőség is. Ahogy 

fogalmaz, a szabadság egyenlősége. A társadalmi igazságosság abban áll, hogy az emberek 

számára adott a lehetőség, hogy az adottságaikat leginkább kiteljesítve élhessék az életüket. 

Ehhez a járható út nem az igazságosság kiharcolása, hanem az igazságtalanságok 

csökkentése lesz.  

Az utóhatások sorából kihagyhatatlan Fukuyama fentebb említett elmélete, aki A 

történelem vége című írásában a demokratikus gondolkodás általánosságáról írt. Az ő 

elképzelése az volt (1989-ben), hogy hamarosan nem fogunk tudni történelemről beszélni, a 

történelem eléri a végpontját azzal, hogy az emberi gondolkodással általánossá válik a 
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liberális demokrácia. Ez az elképzelés nem valósult meg. A már Dewey által is hangsúlyozott 

szemlélet mintha egyre messzebb jutna az általánosságtól. Megkockáztatom azt a 

megállapítást, hogy az emberiség csak akkor lenne képes a demokratikus gondolkodásra, ha 

az emberi természetből fakadó végletes önzéssel le tudna számolni, ha képes lenne a 

rövidtávú egyéni sikereket a hosszútávú közösségi eredményességért beáldozni. Hiába 

született meg a nagy tanítás J. F. Kennedy259-től, amikor híressé vált mondása elhangzott az 

1960-as beiktatási beszédében: „Ne azt kérdezd, hogy mit tehet érted a hazád, hanem azt, 

hogy mit tehetsz te a hazádért!” – tipikus amerikai hozzáállást mutató gondolat nem tud 

gyakorlattá lenni addig, amíg nem képes az egyén arra, hogy elsősorban társadalmi lényként 

definiálja önmagát.260 Ennek feltétele, hogy autonóm lényként saját maga döntsön 

önmagáról. 

Egy 2012-ben megrendezett találkozón261Hans Herbert Koegler262 a Human Agency 

and Development című írását idézve beszélt arról, hogy az identitásra való rátalálás csakis 

közösségi léten belül történhet. Az egyén az, aki megfogalmazza a jó élet vágyát és 

kritériumait, ami szerint majd a társadalomban viselkedik. A nevelés feladata pedig az, hogy 

azokat a berögzült dogmákat, amelyek egy ember gondolkodását meghatározzák, azokat 

feloldja a gyermekekben, ezzel is elősegítve az egyén számára az identitás kialakítását. A 

társadalomban való működés elengedhetetlen elemének pedig a reflektivitást jelölte meg. A 

reflektív ítéletalkotásnak minden esetben kritikainak kell lennie. Koegler szerint – aki 

javarészt G. H. Mead elméleteire alapozott – két szintet kell egymástól elkülönítenünk. 

Eszerint az első szint a reflektivitást megelőző szint, amikor a perspektíva-választás 

történik. Ez az a cselekvési szakasz, amikor az egyén a vele szemben álló másik fél 

pozíciójához képest választja meg önmaga pozícióját, azaz szerepet választ. A második szint 

a reflektívitás szintje, ahol az én megértése történik. Az öntudat felismerésének elemei az én 

reprezentáció, a nyelvválasztás, valamint az egyediség felismerése és kimutatása. Ekkor 

történik meg a közösség részeként való felismerése az énnek. A társadalmi én-tudat 

kialakulásához két szint vezet, ezek pedig a játék és a játszma.263 A játék az a tevékenység, 

amit a gyerekek végeznek, amikor egy helyzetben magukra vonatkoztatnak viszonyokat és 

szabályokat és azonosulnak bizonyos szerepekkel, azok társadalmilag elfogadott 

                                                 
259 John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke (1961-63) 
260 Természetesen az állam szó alatt az ókori görög kultúra esetén a poliszt, a városállamok kell érteni.  
261 Kozmopolitizmus – Demokrácia – Nevelés. Workshop. Pécsi Tudományegyetem, 2012. május 24. 
262 Hans Herbert Koegler (1960- ) University of North Florida filozófiaprofesszora  
263 Fordítás tőlem. Koegler ugyanis play és game szavakat használ. Magyarra fordítva mindkettő a játékot 

takarja, de az általa adott értelmezés alapján választottam a play-játék, game-játszma megkülönböztetést.  
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elvárásaival. A következő szint már a játszma szintje, ahol az egyén sémákat ismer fel és 

viszonyokat, relációkat tipizál, ahol ő a helyzetnek és körülményeknek megfelelően alakítja 

a saját szerepét és viselkedését.264 

Ahogy Koegler azt akkor, 2012-ben előrevetítette, 20-25 éven belül szembesülnie 

kell a társadalmaknak azzal, hogy a demokrácia nem egy kiváltság, nem csak a többség 

számára adott, hanem a kisebbségekkel is számolni kell. A deweyánus gondolat szerint 

ugyanis a demokrácia maga az aktivitás. A társadalmi lét pedig nem tud részben 

aktivitásként létezni. A demokrácia megvalósulásához minden egyén aktivitása szükséges, 

legyen az egyén akár többséghez, akár kisebbséghez tartozó. Ezt a gondolatot folytatta Boros 

János265, aki a Democracy – Cosmopolitanism – Education c. konferencián (Pécs, 2012) 

előadásában arról beszélt, hogy John Dewey elméletében a demokrácia valójában nem más, 

mint az egyén létének kiszélesítése. Ahogy az egyén célja minden aktivitásával önmaga és 

önmaga helyzetének javítása, ami pedig nem is tud megvalósulni az aktivitás nélkül, 

ugyanúgy a társadalom javulása is csak aktivitással történhet. Amikor pedig összeadódnak 

ezek az egyéni tevékenységek266, úgy, hogy mindenki aktivitása és aktivitásával elért 

eredménye ugyanakkora jelentőséggel bír, akkor valósul meg a demokrácia. A demokrácia 

pedig nem egy köztes állapot, hanem végcél. Ahogy azt Wittgenstein is állította, amennyiben 

a demokrácia véget ér, az annak a jele, hogy az egyén, az individuum vége jött el, ami az 

emberi társadalmak végét jelentené. A demokrácia csakis mint végcél képzelhető el, hiszen 

                                                 
264 Koegler ezt nem mondta ki, de az elméletéből az következik, hogy a Dewey-féle nevelési elvekkel ért egyet. 

A nevelést ugyanis az éntudat kialakításának és fejlesztésének eszközeként definiálta. Az éntudat alakulásának 

elmélete pedig a közösségben való működéshez vezetett. Tehát az egyén fejlesztése csakis gyakorlati módon, 

közösségben, próbákkal, folyamatos aktivitással valósulhat meg. Ehhez a legkézenfekvőbb módszer pedig a 

játék.  
265 Boros János (1956- ) Pécsi Tudományegyetem filozófiaprofesszora, John Dewey munkássága és az amerikai 

pragmatizmus az egyik kutatási területe. Többek közt A demokrácia filozófiája (Jelenkor, 2000) c. kötet 

szerzője. 
266 Érdekes megnézni a demokrácia működési elvét, ahogy azt Dewey megfogalmazta. Dewey szerint ugyanis 

az egyes egyének aktivitása és jobbító szándéka adódik össze azzal a felismeréssel, hogy a társadalom tagjai 

egymásrautaltságuk miatt tudnak együttműködni. Ez az összeadódó jó, amire Dewey utal, kísértetiesen hasonlít 

Adam Smith láthatatlan kéz elméletére, ahol a társadalom tagjainak egyéni önzései (a kor fogalomhasználata 

szerint itt az önzés csak az egyénre vetítve értelmezendő, és nem egészül ki a mai szóhasználatban benne foglalt 

másiknak ártás gondolatával), egyéni érdekérvényesítésre vonatkozó törekvései összeadódnak és egy 

össztársadalmi jóságot adnak. Dewey életének kronológiájában (Barbara Levin: Chronology of John Dewey’s 

Life and Work) sehol sem találtam utalást Adam Smith A nemzetek gazdagsága (1776) c. művére, amit azért 

kerestem, mert Dewey is gazdasági alapon kezdte ezt a vizsgálódást. A Liberalism and Social Action (LW11, 

pp1-67) című írásában említi Adam Smith-t, ahogy Benthamot és John Stuart Mill-t is, de őket mint a korai 

liberális eszmék hirdetőit. A gazdasági életben mutatkozó szabadság szolgálja a fejlődést és az egyén fejlődését 

is, ami alapvetően gazdasági természetű jelenség, de morális vetülete is van. De a fent említett láthatatlan kéz 

gondolatot nem találtam nála. Egyedül a szimpátiára utal úgy, mint olyan erőre, ami miatt az emberek képesek 

felismerni az egymásra utaltságot és ami lehetővé teszi az együttműködést. (Lásd ugyanott) De a Theory of 

Moral Sentiments-re sem találtam semmi egyéb utalást. Éppen ezért nem tudom értékelni, hogy mennyiben 

beszélhetünk Dewey esetében smithi hatásról, de az összeadódó társadalmiság mint gondolat mindenesetre 

érdekes egybevágást mutat.  
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abban valósul meg a szabadság, annak alapja az egyéni szabadság, ami után nincs más érték, 

amivel azt érdemes lenne felcserélni. Boros János arra is utalt, hogy a demokráciának igenis 

létezik még egy fokozati szintje, ami pedig a kozmopolitizmus. A demokrácia értékei és 

eredményei amikor kiszélesednek és nem társadalmi egységenként valósulnak meg, hanem 

összemberi társadalmi szinten, amikor minden egyén felfedezi, hogy mindannyian 

ugyanannak a fizikai világnak a tagjai, akkor érhetjük el a kozmopolitizmus szintjét.  

 

 

 3.2.4. Társadalmi nevelés 

 

A magyarországi oktatásban a társadalmi nevelés267, mint elérendő cél jelenik meg a 

közoktatásban. Az utóbbi időszakban a látens célokon felülemelkedve mindenki számára 

közvetítendő, direkt tartalmakkal is bír, sőt, a kompetenciák szintjén túl, a XX. század végére 

önálló tantárgyként; társadalomismeret néven meg is jelenik. A társadalmi működés 

szempontjából hasznos, ha a társadalom tagjai számára ismertek jogaik és kötelezettségeik, 

a társadalom működésének egészét befolyásolja, ha tagjai tisztában vannak a működés 

okaival, céljaival, miértjeivel, összefüggéseivel, a jelenségek hatásmechanizmusaival. 

Ahogy a nevelést fel lehet használni arra, hogy elősegítse, hogyan váljon valaki tudatos 

vásárlóvá, tudatos fogyasztóvá, ugyanúgy, társadalmi szempontból is felhasználható, hogy 

valakiből tudatos polgárt neveljen. Ha egy állam felismeri, hogy hosszútávon hasznos lesz a 

polgárai számára, ha a fenti ismeretekkel bír, akkor célszerű az iskoláztatásba bevezetni a 

társadalmi ismeretek oktatását, mégpedig úgy, hogy a tananyag a történeti szál 

megismertetésén is túlmutat. John Dewey a saját nevelési céljai között hangsúlyt fektetett a 

társadalmi nevelésre is. A gyakorlati haszonnal bíró tárgyak és ismeretek között tartotta 

számon a társadalmiság gyakorlását is.  

 Az Egyesült Államokban a pedagógiára leginkább olyan társadalmi jelenségek 

voltak hatással, mint az ipari fejlődés, a polgárjogi mozgalmak, a faji megkülönböztetés, a 

szegregáció. Az iskolába nemcsak begyűrűztek ezek a társadalmi problémák, hanem 

konkrétan az oktatásban részt vállaló szakemberektől várták ezek megoldását. A társadalmi 

                                                 
267

A társadalomismeret angol elnevezése: Civic Education. A tárgy célja, hogy megmutassa, miként legyen 

valaki a közösség tagja, miként éljen és legyen aktív tagja a közösségnek. Ezek a képzések a közösség erejét 

is növelik, a közös gondolkodást fejlesztik és az egyén számára is hasznos ismeretekkel szolgálnak. Nem is 

biztos, hogy konkrét tényanyagot tartalmaz, de a közösségben való boldogulást és boldog életet segíti elő. 

Lásd: Stanford Encyclopedia of Philosophy 
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problémákról az amerikai közvélemény úgy gondolkodott, hogy az iskola felelőssége; 

olykor az iskola generálja, és a hibákért is az iskola tehető felelőssé. A társadalmi 

felelősségvállalást az iskola felelősségévé tették. Ez az attitűd vezetett az oktatással 

szembeni elvárások megfogalmazásához. Az elvárások pedig épp úgy érintik a szakmai 

ismereteket, mint a versenyképes tudás átadását és a szociális viselkedéskultúra kialakítását. 

(V.ö. Zsigmond: 2005, p.47) 

A társadalmi nevelés fogalmának elemzésekor könnyen juthatunk arra az 

értelmezésre, hogy ez valójában egy külön készséget takar. A magyar oktatásban a 

kompetenciák bevezetésekor a társadalmi kompetencia külön teret nyert magának. Ezek az 

ismerettartalmak azonban olyan elemeket foglalnak magukba, melyek valaha egyértelműen 

a család és a mikrokörnyezet feladatai között szerepeltek. A 2003-as Nemzeti alaptanterv 

felülvizsgálatában újra kitértek a társadalmi kompetenciákra és azok fejlesztésének 

szükségességére. A Nemzeti alaptanterv nem konkrét tantárgyakat vesz sorra és nem azok 

pontos tanmenetét adja meg. Nagyobb súlyt fektettek a kulcskompetenciákra, melyek a 

kommunikációs készségeket emelik ki, a döntési, a lényegkiemelő, az életvezetési, az 

együttműködési, a problémamegoldó és a kritikai gondolkodás képességének a fejlesztését. 

Az énkép fejlesztésén túl legalább akkora hangsúlyt fektetett a NAT a hon- és népismeret 

fontosságára. A nemzeti kultúra megismerése, és a nemzeti jelleg hangsúlyossága mellett 

említésre került az európai azonosságtudat kialakítása, valamint az egyetemes kultúrával 

való megismerkedés, környezettudatosságra nevelés, az információs és kommunikációs 

kultúra megismerése és alkalmazása. A testi és lelki egészség hangsúlya még az egyénre 

koncentrál, de a felnőttkor szerepeire való felkészülés már a közösségi létre vonatkozik. Ez 

alatt értendő ugyanis a diákok szociális és társadalmi kompetenciáinak fejlesztése. (Dancsó, 

2005) 

A 2007-es NAT így fogalmazza meg a 7. kulcskompetenciát, ami a Szociális és 

állampolgári kompetencia címet viseli: 

„A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári 

kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti 

elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az 

egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre 

sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az 

állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, 

struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a 

közügyekben.” 
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A kulcskompetenciák megfogalmazása Uniós szabályok alapján történt, célja egy 

összehangolt nevelési elmélet összefoglalása az Európai Unió tagországai számára. Az 

azonban már egészen más területekre vezet, ha ezek gyakorlati megvalósulását nézzük. Az 

elmélet ugyanis megvan, de a hétköznapi élet nem biztos, hogy ennek sikerességét igazolja. 

A nevelés ugyanis a tanterveken túlmutat. Legalább ekkora mértékben kellene számolni a 

társadalmi jelenségekkel, amiből kihagyhatatlan a nemzeti jelleg, a nemzetek sajátos és 

igencsak eltérő gondolkodásmódja, kultúrája, értékrendje. A módszerek megalkotásakor 

pedig számításba kell venni a mikrokörnyezetet, a családok szerepét, az egyes tanárok 

személyét és nem elhanyagolható módon a diákok egyéniségét. Talán pont a probléma 

összetettsége, és a probléma megoldásának a valóságtól való távolodása lehet a társadalmi 

nevelésnek (is) az egyik legnagyobb hátulütője.  

A demokratikus nevelés alapjait képező demokratikus gondolkodás és a szociális 

kompetencia fejlesztésre szorulnak. (Apró, 2015) Mind magyarországi, mind nemzetközi 

viszonylatban rengeteg kutatás zajlott, melyek ugyanazokra a tényekre hívták fel a 

figyelmet. A demokráciáról való gondolkodás és a szociális érzékenység kialakításának első 

állomása a család, az a szűk környezet, ami meghatározza a gyermek gondolkodását. Ez 

egyszerűen a normaalakítás szakasza, ha az arisztotelészi szoktatás fogalmára gondolunk. 

A tágabb környezetben, irányított módszerekkel történő fejlesztés, melynek helyszíne az 

iskola, csakis csoportos foglalkozások keretein belül működhet. A szociális érzékenységhez 

társas kapcsolatok kellenek, a demokratikus elvek kialakításához, az érdekérvényesítés, 

érvelés és tárgyalás tanulása gyakorlással, gyakorlati tevékenységgel történhet. A felnőttkori 

viselkedés és társadalmi szerepvállalás feltétele a gyermekkori élmény. A gyermekkori 

tevékenységek alakítják a személyiséget oly módon, ami aztán a felnőttkori viselkedés 

meghatározója lesz. A felnőttkori társadalmi viselkedés és gondolkodás feltétele a 

gyermekkori kompetenciafejlesztés, ami irányul a kognitivitásra, a kommunikációra, 

valamint az érzelmekre. A demokráciára való nevelés kapcsán azonban meg kell említenünk 

Dewey nevelésről alkotott fogalmát. (Pavlovski, 2014) Dewey szerint téves gondolat a 

nevelést valamiféle felkészítésként, vagy előkészítésként aposztrofálni. A nevelés folyamata 

maga ugyanaz a változás és azt ugyanúgy életnek hívjuk, mint ami az egyén bármely 

idejében zajlik. Az élet maga a változás és a nevelés ebben egy folyamat. Egy állandóan 

zajló folyamat, ami önmaga jelenében, önmaga aktivitásában létezik. Éppen ezért nincs 

olyan, mint amit a hétköznapi értelemben demokráciára nevelésnek hívunk. Nevelés van, 

aminek alapvető jellemzője a változás. A közösségben, közösségekben élt élet, ami a 

változást foglalja magában, az a demokrácia. A demokrácia olyan aktivitás, melyben az 
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egyén a közösségben éli meg a mindennapjait, az egyes problémákra megoldásokat keres, 

amikor akár érdekek, akár preferenciák mentén közösségekbe kerül, amikor felfedezi az 

együttműködés szükségszerűségét. Az egyén szabadsága abban rejlik, hogy lehetősége van 

önmagáról gondolkodni, saját véleményeket és hozzáállásokat megfogalmazni. A 

demokráciának a változással kell szembesülnie. Ha a nevelés egy társadalmi létre való 

felkészítés lenne, azzal kizárnánk a fejlődés lehetőségét. A felkészítés és előkészítés ugyanis 

feltételez egy végcélt. A társadalmi nevelés azonban nem szólhat arról, hogy meglévő 

kategóriákkal ismertetjük meg a gyerekeket, hogy azok közül az egyikbe tanuljanak meg 

beilleszkedni. Ezzel ugyanis a szabadságuk sérülne. A demokráciának a szabadság 

gyakorlásáról kell szólnia. A gyereknek saját helyzetét kell felismernie és értékelnie, saját 

vágyait és céljait kell megfogalmaznia és a társadalmi közösségben a saját helyét kell 

megalkotnia önmaga számára. Dewey szerint az ember képes arra, hogy felismerje az 

együttműködés szükségszerűségét. Egy adott cél érdekében a közösségek képesek félretenni 

a különbözőségek tényét annak érdekében, hogy a kölcsönös segítségnyújtás, az 

együttműködés megvalósulhasson.  

 

 

3.3. A gazdasági szemlélet hatása Dewey életművére 

 3.3.1. Gazdaság és társadalom viszonya 

 

A társadalmi változások folyamatosan végigkísérik az emberiség történelmét. A 

változásokat kiváltó okok mindig összetettek, de minél nagyobb volumenű egy változás és 

minél közvetlenebbül érinti a társadalom tagjainak mindennapi életét, annál erőteljesebb 

hatással van a társadalom egészének összetételére. Egészen más fokú hatást képes kiváltani 

például a klímaváltozás, mint egy terrorcselekmény. A hosszú távú változások a társadalmi 

életben lassú átalakuláshoz vezetnek, míg egy hirtelen esemény képes akár azonnal átírni a 

gazdasági szereplőket és ezáltal a társadalmi struktúrát.  

A gazdaság és társadalom egymásra hatását vizsgálják az egyes tudományok is. 

Érdekes megnéznünk, hogy miként hat egymásra a közgazdaságtan és a 

gazdaságszociológia. A legtöbb szerző, akár el akar köteleződni szigorúan egy tudomány 

mellett, akár hajlandó átjárásokat megtenni a határtudományokkal, ha az elméleteit a valós 

életre akarja vonatkoztatni, egyesítik írásaikban a közgazdaságtudomány és a szociológia, 

valamint a gazdaságszociológia elemeit. A teljesség igénye nélkül kerüljön most említésre 
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néhány gondolkodó elmélete. Adam Smith268 a felvilágosodás ikonikus alakja, a Nemzetek 

gazdagsága269 című írásában tette le a közgazdaságtudomány alapjait. Ő az egyéni és a 

társadalmi jelenségek egymásra hatását is vizsgálta, főként gazdasági szempontból, ami 

modellezi a társadalmi viszonyokat is. A láthatatlan kéz elméletével az egyéni és társadalmi 

érdekek összefüggését vizsgálta, ahogy az egyéni tevékenységek és érdekek 

összeadódásából keletkezik a társadalmi működés. Az irányító „kéz” pont attól válik 

„láthatatlanná”, hogy nem mint önálló entitás mutatkozik meg, nem egy személy, vagy egy 

szervezet látja el ezt a szerepet, hanem az egyes személyek önálló egyéni működésének 

egyidejűségéből adódik össze. Smith elméletét később John Nash270 gondolata váltotta, aki 

az egyéni tevékenység, és az abban megmutatkozó önzést kritizálta. Nash a smithi modellnél 

egy sikeresebb módszert ajánlott a kooperáció előnyeinek felsorolásával. Ahhoz azonban 

szükséges a belátás, annak felismerése, hogy a közösség mit jelent és miként mutatkozik 

meg a közösségi tevékenység. A kooperációhoz hosszú távú tervezés szükséges, valamint 

kommunikáció a részt vevők között. Egy másik jelentős gondolkodó, Max Weber271 

Gazdaság és társadalom272 című műve már az állam felépülését és működését elemzi, ebben 

az írásában fejti ki a bürokratikus rendszer létrejöttének szükségét és működését. Weber a 

társadalmi feltételeket vette sorra, amelyek a gazdasági működést szolgálják. Polányi 

Károly273 a gazdaság és társadalom viszonyát azonban kevésbé az egymásrautaltságban látta, 

sokkal inkább azt hangsúlyozta, hogy a gazdaság nem a társadalomtól függ, hanem azon 

belül létezik és működik.274 Hiszen pontosan arra a tényre világított rá, hogy a gazdasági 

folyamatok elidegeníthetetlenek a társadalmi igényektől és normáktól.  

Gazdaság és társadalom viszonyának vizsgálatakor fontos az egyén motivációit 

megvizsgálni. A klasszikus elnevezések alapján beszélhetünk két merőben eltérő motivációs 

típusról, az egyik a homo oeconomicus, a másik pedig a homo sociologicus.275 Míg a homo 

oeconomiscust, mint gazdasági lényt, elsősorban a saját haszna érdekli, az egyéni 

haszonszerzés individualista módja jellemzi, addig a homo sociologicus, azaz a társadalmi 

                                                 
268 Adam Smith (1723-1790) skót klasszikus közgazdász és filozófus 
269 Vizsgálódás a nemzetek gazdagságának természetéről és okairól (Enquiry into the nature and causes of the 

wealth of nations) 1776 
270 John Forbes Nash Jr. (1928-2015) amerikai matematikus, Nobel díjas (1994, közgazdaságtudományi) 
271 Emil Maximilian Weber (1864-1920) német szociológus, gazdaságtörténész, közgazdász 
272 Weber: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapfogalmai (1919-20) 
273 Polányi Károly (1886-1964) magyar gazdaságtörténész, szociálfilozófus, társadalompolitikus 
274 Polányi: A gazdaság mint intézményesített folyamat (1957) 
275 Ezen a ponton nem tárgyalom a homo moralis, azaz az erkölcsi lény motivációit. Gazdasági értelemben nem 

bír akkora relevanciával az ő jellemzése, bár (személyes meglátásom szerint) társadalmi szempontokat 

tekintve, a társadalmi közérdek felismerésében, az egyéni szinten megfogalmazott erkölcsi kívánalmaival, 

melyet aztán a társadalomban élve annak hasznára fordítja, szerepe elsőrangú lenne.  
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lény elsődleges célja a társadalmi normáknak történő megfelelés, a közösségi lény 

jellemzőinek kiteljesítése.276 Smith modelljének alapja a homo oeconomicus. A gazdasági 

érdekek mellett azonban nagy hangsúlyt fektet az erkölcsi törvényekre is, ami kihat mind a 

gazdasági, mind a társadalmi folyamatok helyes működésére. Max Weber számára mindkét 

motivációs típus jelentős. Az emberek gazdasági tevékenységében megjelennek társadalmi 

vonatkozású indítékok, melyek olykor kevéssé racionális viselkedést mutatnak, és 

természetesen a gazdasági érdekek hatással lehetnek a társadalmi cselekvésekre is. Napjaink 

másik jelentős közgazdásza azonban még a fentieknél is finomabb felosztást javasolt. Sen277 

háromféle indítékot különböztet meg az emberek viselkedésében: az önzést, a szimpátiát és 

az elkötelezettséget. Az ő elméletében a társadalmiság egyénre gyakorolt erejének fokozatai 

láthatók. 

A XIX. századi Egyesült Államok a század második felében olyan társadalmi 

változásokon ment keresztül, melyek hatással voltak a gazdasági életre és egyúttal az 

oktatásra is. A hasznosságot szem előtt tartó amerikai attitűd az oktatást a társadalmi 

változások áthidaló elemeként, valamint a gazdasági élet fejlődésének előfeltételeként 

tételezte már akkor is. John Dewey például a társadalmi változásokat, aminek fő jelenségét 

a társadalom összetételének változása jelentette, úgy értékelte, hogy az ír-amerikai, olasz-

amerikai, német-amerikai csoportoknál „[…] a lényeg az [volt], hogy gondoskodjunk arról, 

hogy a kötőjel inkább összekössön, mint szétválasszon”278. Az oktatás szerepe a társadalmi 

problémák áthidalása. Az iskola intézménye kétféle viszony mentén vizsgálható, az egyik a 

tanár-diák viszony, a másik pedig a szülő-tanár viszony, hiszen ez a három fő csoport jelenti 

az oktatás fő szereplőit. Az iskolai élet hármuk kölcsönhatásaként értelmezhető. A 

társadalom jelenségei rajtuk keresztül jutnak be az iskolába és határozzák meg a 

viszonyokat. (V.ö.: Dewey: The School and Society. MW1) Mindhárom csoport saját 

jellemzőkkel, igényekkel és feladatokkal rendelkezik és mindhárom sajátságos pozíciót 

foglal el az iskola intézményében. A nevelés és oktatás sikeressége az együttműködésen és 

a működő bizalmi hálózaton alapul. Az iskoláztatás kapcsán a pedagógia megkülönbözteti 

egymástól a nevelést és az oktatást. A nevelés sokkal inkább a személyiséget célozza, az 

attitűdre igyekszik hatni, míg az oktatás konkrétan leírható tudástartalmakkal operál. 

Érdekes megfigyelni, hogy Dewey életművében nem látszik ez az éles megkülönböztetés 

                                                 
276 A homo sociologicus volt az általános motiváció a már említett ókori görög poliszok értékrendjében. 
277 Amartya Kumar Sen (1933-) indiai származású amerikai közgazdász, Nobel díjas (1998, 

közgazdaságtudományi) 
278 Benjamin M. Friedman: Jólét és erkölcsösség. Napvilág, Budapest, 2010. p 174. idézi Deweyt Nathan 

Glazer: We Are All Multicultuialists Now. Cambridge, HUP, 1997, p.86 művéből 
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oktatás (teaching) és nevelés (education) között. Műveiben nagyrészt a nevelés fogalmával 

operál, ami bizonyíték arra, hogy ő az iskolai tevékenységet sokkal inkább rávezetésként és 

szokásalakításként definiálta, mint számonkérhető és tételekbe rendezhető tudásátadásként.  

 

 

 3.3.2. Veblen és a közös iskola 

 

Az 1919-ben alapított iskola létrejöttéhez mindenekelőtt a korra jellemző politikai, 

különösen az oktatáspolitikai helyzet vizsgálata szükséges. Az Egyesült Államok legtöbb 

oktatási reformja 1914 és 1921 közé tehető, Woodrow Wilson279 elnökségének idejére.280 

1914-re már számolni kellett a nagymértékű betelepedési hullámmal, ami megváltoztatta az 

Egyesült Államok társadalmi szerkezetét és összetételét. Ez a jelenség társadalmi téren 

konfliktusok forrása lett, aminek megoldásaként az iskolától vártak lépéseket. A legtöbb 

intézkedés az oktatásügyben eseti volt. (V.ö.: Zsigmond: 2008) Konkrét nagy 

törvényjavaslatok a gazdasági világválság után, az 1930-as években keletkeztek, 

Roosevelt281 elnöksége idején. A New Deal282 olyan politikai és gazdasági változást hozott, 

ami az oktatásügyre is hatással volt. A társadalmi problémák azonban nem csökkentek.  

Talán az egyik legérdekesebb munkakapcsolat, amiben Dewey dolgozott, az 

Veblenhez kötődik. Thorstein Veblen283 egész életét az Egyesült Államokban élte le, 

közgazdászként dolgozott, hírnevét pedig a neo-klasszikus közgazdaságtudományról írt 

kritikájával, az intézmények szerepéről szóló munkáival és az intézményi gazdaságtan 

megalapozásával szerezte meg. Felvetődik a kérdés, hogy vajon hogyan áll össze egy tanár 

a filozófia tanszékről egy közgazdaságtudományt tanító kollégával közös munkára és közös 

projekt kezdeményezésére. A válasz egyrészt a történeti háttérben keresendő. A gazdasági 

válság okozta trauma, valamint a kilábalási kísérletek mind elmélkedésre ösztönözték a 

gondolkodókat. Dewey a maga személyiségében egy igen érdeklődő ember volt. Ha 

megnézzük, mikor milyen cikkeket publikált, azok egytől egyig reflexiók akár társadalmi, 

                                                 
279 Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) az Amerikai Egyesült Államok 28. elnöke (1913-21) 
280 Brogan, pp.467-489 
281 Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) az Amerikai Egyesült Államok 32. elnöke (1933-45) 
282 A gazdasági válság megoldására a monopóliumok vezetői ültek össze és találtak ki rendelkezési tervezetet. 

A New Deal (új egyezség) idején 99 nap alatt 15 új, fontos törvény született, amiek hatására iskolaépítések és 

létesítések történtek, Roosevelt szavaival élve a centrumtól kissé balra történő elmozdulás történt, és az új 

intézkedések figyelembe vették a munkások, a fekete bőrű lakosság igényeit is, és nagy mértékben 

támaszkodtak a liberális értelmiségre.  
283 Thorstein Veblen (1857-1929). Amerikai közgazdász, fő műve az 1899-es Theory of the Leisure Class (A 

dologtalan osztály elmélete, 1975) 
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akár politikai, akár magánéleti eseményekre. Az ő elemző hozzáállása gyakorlat-orientált 

volt, minden gondolata egy-egy konkrét probléma mentén alakult. Így talán már érthető, 

hogy az aktív közösségi életet élő egyetemi tanár miért pont egy közgazdásszal folytat 

értelmiségi beszélgetéseket az Egyesült Államokban, az 1910-es évek második felében. A 

válasz másrészt a két gondolkodó írásaiban is megtalálható. Mindkettejük a saját 

szakmájukat más tudományterületek ismereteivel rokonították. Mindketten 

határtudományokkal foglalkoztak és mindketten hasonló szemlélettel bírtak. Dewey a 

filozófiát a gyakorlati élet oldaláról közelítette meg, a gyakorlati élet hozta kérdésekre 

kereste a választ a filozófián keresztül, míg Veblen a közgazdaságtudományt a matematikai 

módszerek alkalmazása helyett szociológiai alapokon művelte. Társadalmi vizsgálatokat és 

kritikákat fogalmazott meg a közgazdaság elméleteiben. Mindketten a társadalmi 

jelenségeket vették alapul az elméleteik kidolgozásához és kipróbálásához is, mindketten 

gyakorlatias szempontok alapján vizsgálódtak és alkottak elméleteket, mindketten az 

elefántcsonttorony helyett a hétköznapi élet szolgálatába állították tudományos 

munkásságukat. Talán pont ez a szemlélet, ez a hasonló megközelítésmód vezethetett oda, 

hogy közös projektbe kezdjenek azzal, hogy létrehoznak egy kísérleti iskolát a Chicago-i 

Egyetem keretein belül. Kettejük közös munkájáról az életrajzi utalások és találkozók 

mellett igen kevés konkrétumot találhatunk, azon kívül, hogy ismeretes, Veblen olvasta 

Dewey műveit és idézte is őket. Dewey azonban sokkal alaposabb vizsgálatnak vetette alá 

Veblen műveit. Saját gazdasági témájú írásaiban hivatkozott rá, idézte, valamint többször 

kritizálta is. Így a szakmai kapcsolatnak csupán egy oldalról maradtak fenn konkrétumai.  

Közös utalásban többször is említik a nevüket. Riesman284 elméleteit például 

pontosan a Dewey-val és Veblen-nel történő szembehelyezkedés szempontjából is 

értékelhetjük. Dewey-t és Veblen-t az úgynevezett progresszív kulturális radikalisták körébe 

sorolják. David Riesman a The Lonely Crowd című könyvében kritizálta azt a módszert, 

ahogy – a XIX. századi, már-már a magányba jutó individualizmust felváltandó – Dewey 

egészen újszerű megközelítését adta a közösségi létnek, progresszív gondolatát az 

együttműködésnek és az egymásrautaltságnak.  

                                                 
284 David Riesman (1909-2002), szociológus. Szintén tanított a Chicagói Egyetemen. 1950-ben publikálta híres 

művét a The Lonely Crowd, A magányos tömeg c. könyvét, melyben társadalom- és kultúrkritikát fogalmazott 

meg a II. Világháború amerikai társadalmával kapcsolatban, különös tekintettel az ifjúság társadalmi 

kérdésekhez való hozzáállására és a szociológiai viszonyulásaira. 
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1919-ben jeles egyetemi tanárok közreműködésével285 alakult meg a New School for 

Social Research, ami egy progresszív oktatási formával ellátott kísérleti iskola volt felnőttek 

számára. Az alapítók között találhatjuk a Columbia Egyetem akkori vezetői mellett John 

Dewey-t és Thorstein Veblen-t. Céljuk az volt, hogy társadalmi problémákat modellezzenek, 

társadalmi működéseket vizsgáljanak, mindezeket pedig a hallgatók igényeihez és 

érdeklődéséhez mérten, előre megkötött és szabályozott keretek nélkül. Az első évben a 

nagyobb csoportok számára előadásokat rendeztek, a diszkusszió és a kutatás pedig kisebb 

csoportokban zajlott. A munkát abszolút az érdeklődés határozta meg, a szigorú egyetemi 

kereteket elhagyva, bárki számára elérhetővé tették ezt a fajta oktatást, előképzettség és 

előzetes végzettségektől függetlenül bárki csatlakozhatott az iskola munkájához. A cél kettős 

volt, egyrészt a laikus tömegek számára elérhetővé tenni és őket is bevonni a társadalmi 

kutatásokba, másrészt pedig progresszív szociális és politikai változtatásokat 

megfogalmazni és kezdeményezni. Az alapítók között nem volt egyetértés abban, hogy ez 

mennyire lesz sikeres, ami 1922-ben komoly válsághoz vezetett az iskola életében, de újabb 

és újabb tudományterületek bevonásával a tevékenység tovább folytatódott. A történelmi 

eseményekre reagálva alakultak újabb kutató csoportok, mintegy tanszékek, de az iskola 

hullámvölgyeit leszámítva máig működik. A New School for Social Research elnevezésű 

intézmény mára már leginkább olyan értelmiségi találkozási pont, ahol gyakorlati segítséget 

is kaphatnak az érdeklődők a tudományos kutatásaik számára.  

 

 

4. Dewey életműve 

 

Az utolsó fejezetben arra teszek kísérletet, hogy a korábban tárgyalt területeket 

összefüggésbe hozva mutassam be John Dewey életművét. A pedagógiai tevékenységét, ami 

főként filozófiai alapokon nyugodott, és személyes meggyőződésekből tevődött össze; a 

filozófiai szemléletét, ami az amerikai gondolkodásmód sajátosságait hordozta. A történelmi 

háttér meghatározta személyes élettörténet jelentős momentumaiból, az események 

hatásaiból egy következetes stílus, újszerű gondolkodásmód született. Az előző fejezetekben 

igyekeztem tematizálni a filozófiai, irodalmi, és történelmi szempontú hatástörténetet, 

valamint igyekeztem kitérni arra, hogy a saját munkássága az egyes tudományterületeken – 

                                                 
285 Az irodalmár Alvin Johnson, a történész Charles A. Beard, a közgazdász, Thorstein Veblen és James Harvey 

Robinson, valamint a filozófus Horace M. Kallen és John Dewey. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_A._Beard
https://en.wikipedia.org/wiki/Thorstein_Veblen
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Harvey_Robinson
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Harvey_Robinson
https://en.wikipedia.org/wiki/Horace_M._Kallen
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
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vagy a tudományos életben – hogyan hatott a következő generációkra. Tettem mindezt azzal 

a szándékkal, hogy megértsem, miként lehetséges az, hogy van/volt egy ikonikus 

gondolkodó, akiről szinte valamennyi filozófiai és pedagógiai összefoglaló mű említést tesz, 

de jelentősége valahogy mégsem ér fel a kánon nagyjaival.  

 

 

4.1. Pragmatizmus a gyakorlatban 

 4.1.1. A pragmatista elmélet célja 

 

Az amerikai gondolkodást erőteljesen befolyásolta a történelmi háttér. Az „új világ” 

felfedezése az „öreg kontinens” számára egy hatalmas lehetőséget biztosított. Az európai 

történet reneszánsz kori gondolatkísérlete, az utópia, ha nem is tudatosan, de valamiképp az 

emberek gondolkodásában szerepelt, mint álomkép, ami éppen csak a megvalósulás 

lehetőségére várt. Talán épp ez az álomkép is lebegett azon telepesek szeme előtt, akik akár 

önként, akár kényszerből, de Amerika új lakosai lettek. Az alakuló új államok, azok 

társadalma és kultúrája azonban nem volt teljesen gyökértelen, sem pedig előzményektől 

mentes. Ha megpróbálnánk beazonosítani az utópiák jellemzőit és elemeit, talán leginkább 

a Francis Bacon-féle Új Atlantisz gondolataira bukkannánk. Ahogyan abban a műben is a 

haladás és fejlődés szolgálatában tettek tudományos kutatásokat és tudományos célú 

látogatásokat az egyéb, valóságban is ismert és létező területek felé, úgy a telepesek is mind 

hozták hazulról az európai technikai-technológiai vívmányokat, az őslakos kultúrákból 

pedig igyekeztek eltanulni azokat a tudásokat, amivel képesek voltak az akklimatizációra, 

valamint továbbfejleszteni és vegyíteni az otthoni tudományos eredményeket és technikákat 

kamatoztatni. Így válhatott az amerikai kultúra alapjává akár az angol, a holland, vagy a 

francia kultúra, hol direkt, hol indirekt módon. 

Az Egyesült Államok egészen új fejezetet jelent az emberi gondolkodástörténetben. 

A lehetőségek hazájaként is emlegetett ország a tudományos életben hatalmas újdonságokat 

mutat, ami főként a módszertannak, a gondolkodásban megmutatkozó módszertannak 

köszönhető. Az európai kultúra több mint kétezer éves. Mind társadalmi, mind tudományos, 

de művészeti szempontból is a kultúra európai fejlődéstörténetét az ókor vizsgálatával kell 

kezdenünk. Európában legyen az ókori görög kultúra, vagy a nomád népek 

vándorlástörténete az alap, egymással párhuzamosan zajlottak le a korszakok, 

korszakváltások, az újítások és a fejlesztések. Ezzel szemben az Egyesült Államokban nem 

láthatunk példát erre a folytonosságra. Az európai ókornak és középkornak nem igazán 
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találjuk megfelelőjét az amerikai kultúrában. Az őslakosok saját kultúrtörténete a mérvadó 

az 1492 előtti időkre. Az európai újkor éppen Amerika felfedezésével indul, ami Amerika 

számára egy új kezdetet jelent. Az európai reneszánsz és az amerikai reneszánsz évszázados 

csúszásban van, és az amerikai kultúrtörténetre igencsak nehezen alkalmazható ez a 

fogalom.286 Az ókori kultúrák újraéledéséből pontosan az „újra” előtag veszíti el az értelmét. 

De maga a jelenség sem igazán az európai módon mutatkozott meg. A humanizmus, az 

emberközpontúság azonban olyan súllyal esett a latba, amit nem lehet egyetlen korszak 

jellemzőjeként kisajátítani. Az európai kulturális tradíciót Amerikában a kreativitás 

helyettesíti. A kreativitás spontaneitás, a spontaneitás gyakorlat, rögtönzés. Mindezekből 

következik az önmegvalósítás igénye és az állandó aktivitásra törekvés, a kihívások 

megválaszolása.  

Az újragondolás, az újraértelmezés az amerikai gondolkodásmódnak alapja. Célja 

az állandó javítás és az újszerűséggel az új esélyek megteremtése. Állandó próbálkozásokat 

láthatunk az amerikai történelemben az új életre. Legyen az politikai, gazdasági, vagy akár 

művészeti. A kísérletezés nem áll távol az amerikaiaktól, pontosan azért, mert ezzel 

próbálnak rátalálni a saját útjukra. Igyekeznek a meglévőt, a régit, a működőt, de mégsem 

egészen célravezetőt valamiképpen javítani, újragondolni, átalakítani. Így születhetett meg 

az európai mintáktól idegen amerikai törvényalkotás, joggyakorlás, művészeti 

megfogalmazás, stb. A cél, az álom megvalósításának lehetőségeit megteremteni. Az 

amerikai álom pontosan ezt motiválja. Az a gyermekinek tűnő modell, melyet ők már 

évszázadok óta követnek, valamiképpen mégis működik a gyakorlatban. Nem mindenkinél, 

nem minden esetben, de az elvitathatatlan, hogy a motiváció nagyon erős és a törekvés 

általános. Az új, jobb, szabadabb élet reményében mindenki hajlandó tenni, aki az Egyesült 

Államokban képzeli el az életét. Ez a tevőlegesség pedig pontosan a jövőbe vetett hitre épül. 

Az átlagember hétköznapi gondolkodására úgy lehet hatással lenni és a motivációit úgy lehet 

fenntartani, ha látja az utat, vagy a sémát, amit követnie kell. A lehető legapróbb, 

legkézenfekvőbb lépéseknek kell követniük egymást. Ezen a ponton mutatkozik meg az 

amerikai praxissal egyenértékű európai elmélet szisztematikus, tudatosan tervezett mivolta, 

ami a descartes-i módszertanban érhető tetten. Az Értekezés a módszerről című könyvében 

pontosan leírta már René Descartes is, hogy a megromlott, elromlott, bizonytalanná vált 

állapotot miként lehet felváltani az újjal, a jóval, a működővel, a bizonyossal. Első lépésként 

                                                 
286 A párhuzam a két kultúra között nem vizsgálható. Dewey említi az Individualism. Old and New c. kötetében, 

hogy egészen a háborúig (az első világháborút érti alatta) Európa számára ismeretlen volt az Egyesült Államok. 

A kölcsönös egymásrahatás, ami a kulturális élet vizsgálatának alapja lehetne, meg sem valósult addig.  



111 

 

mindent el kell vetni, amit addig igaznak gondoltunk, mindaddig, amíg mi magunk rá nem 

jöttünk annak igazságára; második lépésként a problémát a lehető legapróbb részekre kell 

osztani, amivel már könnyedén, eredményesen és tévedés nélkül meg tud birkózni az ember; 

harmadik lépést jelentette a fokozatosság elve, azaz a kicsitől a nagy felé, az egyszerű 

problémáktól a bonyolultabb felé, az egyszerűbbtől az összetett felé kell haladni. Mindig 

csak egy lépéssel bővítve a tárgyalt probléma körét, a kérdések sorát. A negyedik lépés pedig 

már az ellenőrzést szolgálta, amikor ki kell derülnie, hogy vajon tényleg a probléma 

valamennyi ágát sikerült-e górcső alá venni. A módszertan adott, de az amerikaiak mégsem 

használták Descartes műveit. A hivatkozásokból is kimaradt. Az európai hagyományokat 

főként Bacon és Locke jelentették. Hogy mi lehetett a baj Descartes-tal? Mert hiszen 

ismerték. A filozófiával foglalkozó gondolkodók ugyanúgy olvastak és olvasnak mai napig 

francia és német filozófusokat is, nem csak briteket. A válasz nagyon egyszerű. Descartes 

túlságosan racionális, tudományos, elméleti. A módszere, habár logikus, könnyen érthető, 

közvetlen megoldást mégsem ad. Effektíve a jutalom, a látványosan kézzel fogható haszon 

marad el. Talán az is probléma lehet, hogy sok energiát, nagyfokú koncentrációt igényel a 

megértése, nem úgy, mint Bacon idolumai, vagy Locke tabula-rasa-ja, melyek mind a múlt, 

a hagyományos, az eredeti lecserélését, eltörlését legalizálják. A modell akkor jó és sikeres, 

ha az eltörlés a lehető leglátványosabb és elég nagyszabású, az eredmény pedig – lehet 

bármilyen aprócska is – a lehető leghamarabb mutatkozik meg. A gyakorlati eredmény 

közvetlensége és hitelessége ad akár az átlagembernek is elég erőt a küzdéshez. A motivációt 

az tartja fenn, ha állandó visszacsatolást kap arról, hogy jó úton jár, hogy valóságosan is 

halad az álom megvalósulása felé. A gyakorlat eredményességének előnye lesz a kézzel 

foghatóság, a látványosság. Az elmélet visszaigazolása, hitele is a gyakorlat eredményei által 

válnak igazolhatóvá.  

Locke befolyása ennél jóval erőteljesebb. Az amerikai alkotmányra hatással voltak 

gondolatai. A francia elképzelés, a hatalommegosztás elve, ami Monstequieu nevéhez 

fűződik, nem új keletű gondolat. Már i.e. II. században Polübiosz szót emelt a zsarnokság 

ellen.287 A veszély, amit az egyeduralom rejt, zsarnokságot eredményez, ami szerinte a 

királyság automatikus velejárója. Továbbá fennáll a veszély arra, hogy a jók uralma, ahogy 

átalakul a kevesek uralmává, majd később népuralommá, a csőcselék uralmához vezet. 

Polübiosz a Római Birodalom sikerességét az alkotmányának összetettségében látta: az 

egyeduralom, ami látszik, kiegészül az arisztokráciával (ami a szenátus jelenlétéből ered), 

                                                 
287 Polübiosz főműve a Historiai (Korunk története), melynek 6. könyvében ír az államformákról.  
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és a demokrácia jellemzőivel, ami a sokaság erejéből fakad.288 Montesquieu a hatalommal 

rendelkező személy korlátozására a feladatok szétválasztását javasolta. Azzal, hogy a 

törvényhozó, végrehajtó és bírói feladatkört más-más szerv látja el, elejét lehet venni a 

túlkapásoknak. Az új világ alkotmánya számára, az igazságosság megteremtése érdekében 

fontos gondolat. Az 1776-os Függetlenségi Nyilatkozat elvei Locke-tól származnak: az 

emberek istenadta jogai elidegeníthetetlenek, a kormányok sem képesek ezeket 

megváltoztatni. A kormány a néptől kapott hatalmat, ezért a nép le is válthatja.  

„Minthogy ugyanis sohasem lehet az a társadalom akarata, hogy a törvényhozó testületnek 

hatalmában álljon elpusztítani azt, amit a társadalomba való belépéssel mindenki 

biztonságba akart helyezni, és aminek a kedvéért az emberek alávetették magukat az általuk 

kijelölt törvényhozóknak, ezért ha a törvényhozók megpróbálják elvenni vagy elpusztítani az 

emberek tulajdonát, vagy megpróbálják önkényes hatalomnak alávetve rabszolgasorba 

dönteni őket, akkor hadiállapotba helyezik magukat az emberekkel, akik ennek 

következtében feloldoztatnak minden további engedelmesség alól, és joguk van a kényszer 

és az erőszak ellen ahhoz a végső eszközhöz nyúlni, amelyet Isten adott minden 

embernek.”289 

 

Az alkotmány megfogalmazásakor Jefferson is hasonló elveket vallott: mindenkinek joga 

van az élethez, a szabadsághoz, a boldogsághoz. Az alkotmány megfogalmazásával pedig 

ezek a gondolatok és eszmények jogerőre is emelkedtek. Az európai hagyományok és 

gondolattörténet felhasználásával az Egyesült Államok hatalmas előnyre tett szert. A már 

kidolgozott elméleteket vették és ültették át az európai gondolkodástörténetből. Az 

alkotmány és az egység gondolata már évszázadok felhalmozott tudása, hiszen a kidolgozást 

megtették többek között Dante, Erasmus, Grotius, Locke, Rousseau és Kant. Az előnyt 

tovább fokozza a tény, hogy egészen más társadalmi-kulturális helyzettel állunk szemben 

Amerikában, mint Európában. 

„Az Újvilágban a 18. század második felében tizenhárom angol gyarmat úgy döntött, hogy 

egyesül, és létrehozza az Amerikai Egyesült Államokat. A párhuzam persze annyiban sántít, 

hogy ezeknek a gyarmatoknak közös volt a nyelvük, túlnyomórészt a vallásuk is, tehát 

többek között két olyan identitást alakító tényezővel rendelkeztek, ami Európáról nem 

mondható el. Az amerikai gyarmatok olyan közösségekből álltak, amelyek elutasították az 

uralkodói tekintélyuralmat (akik már az Újvilágban születtek, nem is ismerték,) és a 

boldogulást keresők népes tömegei mellett olyan bevándorlókkal is gyarapodtak, kik vallási 

vagy politikai okok miatt távoztak Európából.”290 

 

                                                 
288 V.ö.: Kevert alkotmány gondolata. In: Grüll Tibor: Az utolsó birodalom: az Imperium Romanum 

terészetrajza. Typotex, Budapest, 2007. pp.123-130. 
289 John Locke: Értekezés a polgári kormányzat igazi eredetéről, hatásköréről és céljáról. Gondolat, Budapest, 

1986. p.195. 
290 Kis Tamás: Közös bölcsőnk, Európa. Az európai identitás és egységgondolat kialakulásának története. 

Balassi Kiadó, Budapest, 2013. pp158-159. 
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Az új körülmények – legyen az földrajzi, társadalmi, kulturális, szociális, vallási, vagy 

gazdasági – új helyzetet eredményeztek. Éppen ezért természetes az európaihoz képest új 

gondolkodási stílus kialakulása.  

 

 

 4.1.2. Szemléletből irányzat 

 

Az amerikai szemlélet egy nagyon sajátságos szemlélet. Egyszerűen nem lehet eltekinteni a 

történeti háttértől. Attól, hogy az európai emberek számára új életre adódott lehetőség. 

Ráadásul az újdonságot, az új életet földrajzilag is a megszokottól távol lehetett létrehozni. 

Az új kontinensre érkezők mind valami elől menekültek. Vagy önként, vagy deportálták 

őket.291 Vagy a gazdasági nehézségek elől, vagy a társadalmi skatulyák, megalázottság elől, 

vagy egyszerűen a megszokott elől. Ezernyi motivációt lehet felsorolni arra vonatkozóan, 

hogy valaki vajon miért hagyta el azt a helyet, ahova az ősei, a történelme, a személyes 

története kötötte. Az újdonság keresése szinte kódolva van azokban, akiknek az ősei 

elhagyva múltjukat az új élet reményében érkeztek az új kontinensre. A gondolkodásban is 

utolérhető ez az állandó újítás és újrafogalmazás. Társadalmi mémmé vált az újraalkotás 

maga. Ez pedig a tudományok területén a hagyományos elméleti szál mellett, a gyakorlati, 

pragmatikus irányt jelenti.  

A késő XIX. században az amerikai gondolkodás számára egyértelművé vált, hogy 

az igazat és a tapasztalatot, a megtapasztaltat lehet elfogadni. A tapasztalás valósága került 

a középpontba. Továbbá elfogadták azt, hogy a valóság állandóan változik, és ebben a 

szüntelen változásban kell valamiféle bizonyosságot találni. A bizonyosság számukra már 

nem egyenlő a statikusság fogalmával. Charles Sanders Peirce (1839-1914), a nagy 

pragmatista tanító hitte, hogy a gondolatnak cselekvést kell eredményeznie. A cselekvés 

képviseli az aktivitást, melyben a működés létrejön, a működés pedig maga az eredmény, a 

hőn vágyott haszon. Dewey a gyakorlat-orientált gondolkodásban kiemelte a környezet 

jelentőségét. Az aktivitás maga mindig egy adott környezetben megy végbe, így a 

cselekvőnek az egyik legfontosabb tudása a környezettel kapcsolatos, valamint a lehetőség 

felismerésével és az alkalmazkodás képességével. A pragmatizmus eredete Charles Sandy 

                                                 
291 Irodalmi példa Defoe: Moll Flanders örömei és viszontagságai című regénye, amiben egy kalandos életúton 

keresztül kaphatunk betekintést az amerikai és az angliai társadalom erkölcseibe, értékrendjébe. Az angol 

származású hősnő az Amerikában elkövetett erkölcsi bűnei miatt, önszántából utazik vissza Angliába, majd ott 

tolvajlásért és gazdasági bűnökért ítélik el és deportálják Amerikába.  
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Peirce-hez, a kor legismertebb matematikusának fiához köthető. Peirce szimbolikus 

logikájában alkalmazott módszerét William James szélesítette ki. Magát a terminust Kant Az 

erkölcsök metafizikájából eredeztetik, ahol Kant megkülönböztette a pragmatikust a 

gyakorlatitól. Ez a megkülönböztetés a teljes filozófiai irányzatra is igaz. Ahogy arra Dewey 

is utalt292, a pragmatizmus túlmutat a gyakorlati cselekvés szintjén.  

A következőkben Dewey egy olyan művéről írok, ami pontosan az újrafogalmazás, 

újraértelmezés eklatáns példája. A The Reconstruction of Philosophy című műve 1920-ban 

jelent meg. A második, bővített kiadást 28 évvel később vitte nyomdába, amikor a címet is 

megváltoztatta. A változtatás nem volt nagy, mindössze egy apró szócska. Az új cím: 

Reconstruction in Philosophy. Of – nak/nek, in – ban/ben. Lássuk csak, mi indokolta ezt az 

aprócska, mégis jelentős változást. Miért nem maradhatott a cím, a Filozófia 

rekonstrukciója, miért kellett megváltoztatni Rekonstrukció a filozófiában-ra? Ami történt, 

az 28 év; egy gazdasági világválság és egy világháború. 1920-ban az első „nagy sokk” 

(ahogy Dewey is fogalmaz az előszóban) után, amikor az emberek elvesztették a hatalmas 

optimizmusukat, mégis, igyekeztek valamiféle törekvéseket tenni „a harmónia és a béke” 

(V.ö.: Dewey, 1948, vi) érdekében. Mindezen folyamatok közepette kitört a második 

világháború, ami egészen megváltoztatta a közgondolkodást. Nemcsak az általános 

hangulaton látszott a hatalmas elkeseredés a nagy tragédiák után, hanem a közgondolkodás 

mellett a tudományos gondolkodásra is kihatottak az események. Dewey szerint a második 

világháború után a tudományos életben (is), addig soha nem látott mértékű 

bizalmatlanságot lehetett tapasztalni. Az események és különösképpen a következmények 

kiszámíthatatlansága indokolta a könyv újragondolását, a problémák újrafogalmazását. 

Dewey egy gyors történeti áttekintésben mutatott rá, hogy az ókori görög gondolkodás már 

fogalmilag megkülönböztette az elméletet a gyakorlattól, sőt a megkülönböztetések és a 

kategorizálások a későbbi korszakokban is egyre másra követték egymást. Az ipari 

fejlődéssel új fogalmak kerültek a köztudatba, mint amilyen a hasznos, a hasznosság. A 

tudás fogalma pedig minden korszakban új értelmezést kapott. Dewey szerint minden 

újragondolás oka valamiféle konfliktus, amit az emberek, és különösképpen az emberi 

kapcsolatok idéznek elő. (Vö: Dewey; Introduction) Az emberi kapcsolatok olyan 

viszonyulások, melyekben az emberek akaratlagosan, tevőlegesen vesznek részt. Így 

történhetett, hogy évszázadok alatt átalakultak normáink, kapcsolataink, érzelmeink és 

                                                 
292 „Pragmatism is therefore far from being that glorification of action for its own sake which is regarded as 

the peculiar characteristic of American life.” The Development of American Pragmatism, LW2, p6 
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reakcióink, gondolkodásunk és gondolkodási módszereink; viszonyaink egymáshoz, a 

természethez, a világhoz.  

Egyszerűen csak Reconstruction-ként is emlegetett írás ékes példája Dewey sajátos 

stílusának. Az egyes fejezetek előadásokként vannak megszerkesztve, azonos terjedelmű 

írások, különböző témákban, melyek egy nagy gondolati ívet járnak körbe. Minden fejezet 

önálló egységként is olvasható, mert nincsenek egymásra utalások benne. Az embernek az 

az érzése támad, mintha egy ültő helyében vetette volna papírra gondolatait. A részek 

önállóak, a teljes szöveg szövegként nem rekonstruálható. Mozaikos, mert Dewey így ír. 

Minden fejezet új téma. Gondolatai a fejezetekre vonatkozóan érvényesek. Írásaiban 

nincsenek szigorú szabályok. Nem alkot fogalmakat, a klasszikus fogalmakkal operál, de 

amit csak lehet, hétköznapi módon ír körül. Sok magyarázattal és gyakran példákkal látja el 

eszmefuttatásait. Nincsenek történeti építkezések sem a műveiben, egyszerűen csak arra a 

filozófusra utal, aki éppen a saját gondolataival hasonlót állított valamikor. Így következnek 

egymásra Bacon és William James, vagy Hobbes és Santayana. Olvasmányos stílusának 

köszönhetően természetesnek és nyilvánvalónak hat minden világmagyarázata. 

A kötet első fejezetében (Changing Conceptions of Philosophy) a filozófia létrejöttét 

vizsgálja. A gondolkodás típusairól és formáiról az emberiség történelmének kezdetén. 

Megkülönbözteti azt a fajta logikára épülő gondolkodást, mely a mindennapi történések 

leírására és megfigyelésére szolgál, attól az általa dramatikusnak és emocionálisnak tartott 

gondolkodástól, ami a dolgok mögötti összefüggésekre próbál világmagyarázatokat találni. 

A tényszerű tudást a kreatív, poétikus, alkotó gondolattól megkülönböztetve rávilágít az 

emberi elme különlegességére, arra, hogy az emberi gondolkodás sajátossága, a jelek és 

szimbólumok használata. Ebből a jellemzőből (dramatis personae) eredezteti azt a filozófiai 

gondolkodást, ami nem az általános gondolkodást jelenti, ami nem az átlagos ember sajátja 

és ami túllép a mindennapok valóságán. A filozófia szükségét magyarázza azzal, hogy az 

emberi tudás és tudásalakítás nagy részben tartalmaz szociális elemeket: a közös élet, a 

közös tapasztalatok és a közös magyarázatok jelentik azt a közösségi erőt és összetartozást, 

azt a gondolatvilágot övező biztonságérzetet, amire az embernek igénye van. Kiemeli a 

metafizikai alapot, ami biztosítja az erkölcsi és társadalmi értékeket. Nem hiába tudott pont 

az ókori görög társadalmakban kibontakozni a filozófia, hiszen ennek alapját képezte a 

vallás, a művészetek és az életmód, melyek nélkül a filozófia, a filozófiai gondolkodás nem 

tudott volna létrejönni. A filozófiának nem intellektuális, hanem társadalmi és érzelmi 

alapjai vannak. Az eredeti szövegben a „material” szó „anyag”-nak való fordítása itt nem 

válik be, mert a filozófia kapcsán nem mint alkotóelemet említi a társadalmi, vagy érzelmi 



116 

 

konnotációkat, hanem megkülönbözteti azokat a tényszerű állításoktól (matter-of-fact), 

melyek a világban található törvényszerűségek leírására szolgálnak és a mindennapi 

feladatok elvégzéséhez szükséges tudást biztosítják. Így a filozófia egészen más tartalmakkal 

bír, ezért is lehetséges, hogy a két különféle gondolkodásmód eltér az egyes társadalmi 

csoportoknál. A kétkezi munkás számára a tényinformációk a legfontosabbak, de az 

értelmiségiek, akik a jobb életminőség miatt egészen más kérdésekkel szembesülnek, vagy 

egészen más kérdésekkel van alkalmuk foglalkozni, nagyobb valószínűséggel érdeklődnek 

a világmagyarázatok és azok lehetőségei iránt. 

 A második fejezet (Some Historical Factors in Philosophical Reconstruction) eleje 

Francis Baconnek a megismeréssel kapcsolatos elméletével kezdődik. Helyesli Bacon 

elméletét az empirikus ismeretszerzésről és arról az allegorikus magyarázatról, ami az 

információ begyűjtéséről és alkotó felhasználásáról szól293. Bacon érvelését fel is használja, 

amikor a tudás megszerzésének kooperatív kutatói igényéről beszél. Az Új Atlantisz 

államában ez a kollektív vizsgálódás jelenik meg. A fejezet központi gondolata „a tudás 

hatalom” állítás. E szerint meg kell különböztetnünk, hogy a hatalom mely formájára 

utalunk, az ember ember feletti hatalmáról, vagy az ember természet feletti hatalmáról. A 

világ működésével kapcsolatos tudásunk nem egyenértékű azzal a hatalommal, melyet a 

természet felett birtokolhatunk, hanem sokkal inkább azzal az erővel, ami azt hivatott 

elősegíteni, hogy ne legyünk teljes mértékig kiszolgáltatva a természet eseményeinek. Ez a 

tudás pedig olyan szociális faktor, ami érzelmi és mentális változást idéz elő. Így a kulturális 

háttér hatással van az államszervezetre, ami pedig az ismeretszerzést is befolyásolja. Példa 

rá az északi barbár népek különbözősége a Római Birodalom polgáraitól. A vallási 

mozgalmak mind a szabadság ellen voltak, ami hátráltatta az ismeretszerzést, éppen ezért 

történhetett, hogy a protestantizmus kedvezett inkább a tudományos újdonságoknak, az a 

nézet, ami inkább megadta az emberi szabadságot például azzal is, hogy nem iktatott be 

közvetítőt Isten és az egyén közé.  

 A harmadik (The Scientific Factor in Reconstruction of Philosophy) fejezet a 

természettudományok oldaláról vizsgálja a világról alkotott képünk alakulását. A felvetett 

kérdés az, hogy vajon véges számú elemmel van-e dolgunk, hogy valóban minden egyes 

létező dolog, vizsgálatra váró elem egy-egy meghatározott osztályba tartozik-e, hogy a 

                                                 
293 A magyarázat szerint egyesek úgy viselkednek mint a pók, aki saját nyálából fonja a hálóját, amivel aztán 

gúzsba is köti a hálójába akadt kincseit, míg mások erejük nagy részét a gyűjtögetésre és rendszerezésre 

fordítják, ahogyan azt teszik a hangyák is. De példaként talán mégis inkább egy harmadik utat kellen választani, 

a szorgos méh példáját, aki egyrészt gyűjtöget a külvilágból, másrészt saját maga alkotja meg a kaptárt és zárja 

is le azt, de közben mégis a begyűjtött virágporból valami újat, új minőséget hoz létre.  
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világunk behatárolt-e és véges. A természettudományok alacsonyabb fokú szociális 

tényezővel bírnak, a mechanika például a szociális skála alját jelenti. A tudománytörténetben 

megmutatkozik, hogy a XVII-XVIII. században a forradalmi stíluson és a szkeptikus 

hangvételen túl a tudományos gondolkodás fejlődése új vívmányokat hívott életre. Az ember 

számára nehéz a váltás, ami a gondolkodásbeli módszertanára is igaz. A korábbi fejezetben 

megemlített William James szerint a pragmatizmus is csak egy új név egy régi típusú 

gondolkodásra. Arra utal, hogy a régi dolgokat nem lehet egyszerre levetkőzni, a régi típusú 

gondolatok és gondolkodásmódok eszközként szolgálnak továbbra is az új gondolatok 

bevezetéséhez és vannak bizonyos új gondolatok, melyeknek idő kell, vagy éppen az kell, 

hogy a rokontudományok is mind eljussanak ugyanarra a szintre, hogy a maguk újdonsága 

érvényre jusson. A különböző századok eltérő tudományterületek változásait és nagy újító 

elméleteit hozták el: a XVII. században az asztronómia és az általános kozmológia; a XVIII. 

században a fizika és a kémia; a XIX. században pedig a geológia és a biológia. Vajon a XX. 

század mit hoz el? Szinte reményteli a felvetés, hogy esetleg a társadalmi és a morális élettel 

kapcsolatos ideák és gondolkodási módszerek újulnak meg. 

 A negyedik fejezet (Changed Conceptions of Experience and Reason) a tapasztalat 

fogalmát elemzi; a tapasztalás jelentését és a határait. Kitér a tapasztalat és az ész/elme 

összefüggéseire. A tapasztalat fölött áll az ésszerűség és a fogalmi szint. A tapasztalat új 

fogalma, a tapasztalat és ésszerűség kapcsolatának új minősége jelenik meg a kifejezésben: 

ésszerűség a tapasztalatban294. Ahogy arról az előző fejezetben is szó volt, az egyes 

tudományok fejlődése hat a többire, és úgy folytatódik, hogy a tapasztalat fogalmának 

átalakulásában a legnagyobb jelentősége a pszichológia és a biológia fejlődésének van. 

Azzal, hogy egyértelművé vált, hogy az érzékeléshez minden esetben ingert és választ kell 

keresnünk, felvetődött a ’tudatos tapasztalás’ fogalmi tisztázásának igénye. Az elszenvedni 

egy eseményt és megtapasztalni a változás elszenvedése által valamit, vagy aktívan 

odafordulni a változás felé és tudatosítani a tapasztalás folyamatát, talán még aktívan részt 

is venni benne, két szélsőségesen különböző álláspont. Az önkéntelen, vagy begyakorolt 

cselekvések során a tapasztalás nem marad el, de a tudatosulása igen. Írás közben sem 

vagyunk minden pillanatban tudatában annak, hogy éppen a tollat fogjuk, csak akkor, amikor 

a folyamatban változás történik, amikor véletlenül egy tintapacát ejtünk, vagy kifogy a tinta. 

                                                 
294 A filozófiában oly gyakran használt fogalmak a fordítás során mégis problémát okoznak, nem evidens a 

használatuk. A „reason in experience” esetében, főként ahogy arról Dewey ír, értelmét tekintve a ’tudatosság’ 

a legjobb szó. A tapasztalásban utolérhető, vagy megmutatkozó, vagy jelenlévő tudatosság. Talán a 

’tudatosság’ szavunkban fogalmilag benne van az ’ész’, ’ésszerűség’, de mégsem az ’ok’ jelentéssel kell 

operálnunk.  
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Ebben a fejezetben hangsúlyos, hogy a tapasztalat testesíti meg a szabadságot. Az új 

megtapasztalása mindig újat hoz, az addig megszokottal, a hagyományossal való 

szembenállást, ami lehetőséget is teremt.  

Az (Changed Conceptions of the Ideal and the Real) ötödik fejezet az elképzelt 

tökéletes és a megragadható valós fogalmát vizsgálja Platón és Arisztotelész elméletein 

keresztül. Az idea végessége és teljessége önmagában hordozza a tökéletességet, míg a valós 

(’real’ – hétköznapi értelemben valós és nem a platóni fogalomhasználat szerint) a 

folyamatos változás során alakul. A változás számos lehetőségét adja a pluralitásnak, a 

sokféleségnek és a változatosságnak. A változás alterálást hordoz, és diverzitáshoz vezet, 

ami megosztottságot jelent és konfliktushelyzetet teremt. Éppen ezért lehetséges, hogy 

mindennek ellenkezője: a végső, a teljes és az egy jelenti a véső jót, a tökéletességet. A 

tudományok tekintetében ugyanilyen megosztást találhatunk, ahol is a filozófia az 

önmagában véget érő, önmagában is teljes tudomány, ami nem valaminek az eredménye, és 

nem valami más hasznát szolgálja. A változás azonban lehetőséget is jelent, ahogy az egyes 

tudományok során mindig újabb tartalmakra derül fény. A találmányok is mind azt hozták 

el, hogy amit korábban csodaként aposztrofáltak, az valósággá vált, mint a technikai 

fejlesztések. A nagymértékű fejlődés mellett azonban mégis maradtak fejletlen és tökéletlen 

területek, melyek olyan alacsony szinten állnak, hogy változásra szorulnak. Ilyenek a 

politika, az oktatás és az erkölcs. Az ideál és a valós egymástól való elválása egyre nagyobb 

méreteket ölt. Ennyire még sohasem vált el egymástól az ideál és a valós, melynek hátterében 

a világháború borzalmainak a gondolkodásra gyakorolt hatása áll. Az ideál jelenti az 

elvárásokat és elképzeléseket a célokról, melyek megvalósulása a jobb életet és 

körülményeket jelentik, míg a háború borzalmai, a valóságosan megtapasztalható 

következmények. A sok technikai fejlesztés sok könnyebbséget hozott, de a visszatérés az 

ideálhoz akkor fog megvalósulni, ha elfordulva a reális dolgoktól az ideál lesz a gondolkodás 

középpontjában, és a lelki tényezők elég jelentőssé válnak. 

The Significance of Logical Reconstruction a logika fogalmáról, mint egyszerre 

tudományos és művészi fogalomról szól, ami tudományos annyiban, hogy a gondolat és 

gondolkodás folyamatát írja le és művészi, amennyiben a tévedés lehetőségét kizáró 

gondolkodási módszer. Egyszerre empirikus és normatív, lélektani és szabályozó. A 

gondolkodás feltételezett és kellemetlen elemeket hordoz, ahogy egy konfliktusra válaszként 

fogalmazódik meg. Az elképzelések, teóriák és rendszerek mind csak hipotézisek, a 

cselekvés alapját adják és közös tulajdonságuk, hogy nem végesek. A teória és a tudás 

viszont önmagában véges, egyes emberek számára legalábbis önmagában véges dolgot 
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jelentenek, a társas munkamegosztás feltételei, egyszerre hordozzák a kooperativitás és az 

érzékenység lehetőségét. A különleges vizsgálata vezet a tudáshoz, a vizsgálat során pedig 

megfigyelhetjük a vizsgálat módszerét is. A módszer tökéletes formája a matematikai 

gondolkodás. A gondolkodás során csoportokat hozunk létre, és a vizsgáltakat csoportokba 

rendezzük, ezek a csoportok azonban csak a mentális szinten léteznek. Az igazsággal 

kapcsolatos állításaink mind tapasztalatiak, azon a megfigyelésen alapulnak, amikor az 

ötletek, jelentések, fogalmak, elképzelések, teóriák és rendszerek működését és azok 

helyénvalóságát vizsgálja. Az ’igaz’ minősítés az aktivitást generálja, annak a 

dinamizmusára és funkcionálására utal. Tehát az ’igaz’-ként minősítés felelősséggel jár.  

A Reconstruction in Moral Conceptions rész a moralitásról szól, arról, hogy a 

moralitást is az értelem felől kell megközelíteni és vizsgálni. Az erkölcsi hibák a hajlam 

gyengeségéből, a szabálykövetés hiányából és az egyoldalú torzításokból erednek. 

Megkülönbözteti a természetes jót az erkölcsi jótól. A természetes jó fogalma alá tartozik az 

egészség, a jólét, a tisztelet és a barátság, míg erkölcsi jó például az igazságosság, a 

mértékletesség és a jóakarat. A tudatosságnak épp úgy szerepe van a tudományok 

művelésében, mint az emberi értékek vizsgálatában. Az számít jónak, ami önmagához képest 

válik egyre jobbá.295 A morális jó a fejlődéssel, a növekedéssel azonos. A pesszimizmus 

megbénít, az optimizmus pedig ennek a pesszimizmusnak a cinikus formája. Éppen ezért a 

cselekvésekhez a leggyümölcsözőbb hozzáállás: a meliorizmus. A meliorizmus azt a 

bizalmat hordozza, hogy minden (személy, magatartás, állapot) képes a fejlődésre, 

mindenben ott van lehetőségként, hogy jobbá váljon. Így lesz a nevelés morális kérdéssé, az 

erkölcsi tevékenység maga. A nevelő feladata a segítségnyújtás ebben a növekedési 

folyamatban, amikor a gyermek felkészül a felnőttkori életére, a felnőtt pedig a további 

életszakaszaira. A nevelés akkor ér véget, amikor az egyén nem szorul rá a társadalmi 

meghatározottságára és függetlenné válik. És nála e gondolat folyománya a demokrácia 

alapozásához vezet. Demokráciának azt nevezi, amikor a társadalom minden egyes tagja az 

élet minden területén gyarapodik (all-around growth). 

                                                 
295 Érdekes összevetni Moore gondolatait a jó fogalmáról Dewey érvelésével. Moore szerint a jó, ahogy több 

más tulajdonság, mint például a nagy, vagy hideg fogalma sem bontható elemeire, így megítélésüket 

összehasonlításban vagyunk képesek megtenni. Az a jó, ami jobb, mint a másik, de ez még korántsem jelenti 

azt, hogy egy újabb dolog nem lenne akár még jobb. Dewey szerint azonban az összehasonlítást a vizsgált 

egyetlen dolgon (személyen, eseményen) belül kell vizsgálni. Az tesz valamit jóvá, hogy önmagához képest 

éppen jobban funkcionál, vagy teljesít. Ez a gondolat alapvető szemléletváltást eredményez a pedagógiában, a 

pedagógiai értékelés során. Nem az a jó, aki másokhoz képest jól teljesít, hanem az, aki a saját korábbi 

teljesítményét képes meghaladni a vizsgálat pillanatában.  
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A nyolcadik, záró (Reconstruction as Affecting Social Philosophy) fejezetben 

következik a társadalom vizsgálata. Az egyénekből épül fel a társadalom, az egymásra 

hatásuk áll össze organikus egységgé. A XVIII-XIX. században Angliában és 

Franciaországban alakult individualista iskolák dolgozták ki az individualitás fogalmát, 

aminek alaptétele, hogy a társadalom mesterségesen létrehozott, az individuum viszont 

természetes. Ennek nehézsége abban áll, hogy az egyénre úgy tekint, mint valami adottra, 

valami állandóra és így az elvárások nem az egyéni felé irányulnak, hanem az egyének által 

alkotott társadalmi rend (jog, szabályozás) felé. Amíg az egyén minden belső tulajdonsága 

egyedi jelleggel bír, addig a szocializáció az egyénekben lévő általánost jelenti, az egyén 

egyedisége a társadalomban általánossá válik. A lehetőség, a kilátások, a szabad mozgás és 

a végtelenül változatos lehetőségek fogalmai a nevelés által nyernek értelmet az egyes 

társadalmi csoportokban. Az egyéni véleményalkotás közösségi tudássá lesz, ami a 

demokrácia alapjainak lényege. A gyakorlat és az elmélet akkor lesz egységgé, amikor a 

filozófia együttműködést mutat a mindennapok problémáival, a tudománnyal és az 

érzelmekkel, amik által a költészet, a művészet és a vallás is az élet szépségét jelenítik meg.  

 Deweynak a pragmatizmushoz, pontosabban a fogalomhoz való viszonyát erősen 

befolyásolta William James gondolkodása.296 

A jó, a hasznos, az értékes, új összefüggést kaptak a gyakorlatias fogalmában, ami a 

gyakorlatban megvalósuló jót, hasznost, értékest egyszerre tartalmazta. A fogalmaink 

újragondolásakor jutunk el arra a pontra, amikor az elméleti tudás valósággá válik, értelmet 

nyer és a gyakorlatban is megmutatkozik. Talán a legszembetűnőbben példázza ezt Dewey 

gondolkodásmódjában az erkölcsről, a morális fogalmainkról való értekezése 

(Reconstrutcion in Philosophy, Chapter VII.). Az erkölcstant nem leszögezett szabályok 

gyűjteményeként értelmezte. A morális értékek nem kőbe vésett, állandósult fogalmak, 

hanem aktivitások útján elnyerhető következmények. Magának a folyamatnak, a 

cselekvésnek kell a moralitásról való gondolkodás témájává válnia. A folyamat, mikor a 

rossztól, a bűnöstől, az ördögitől próbáljuk távol tartani magunkat, mikor a cselekvéseink 

során a rosszat, az ártót, a gonoszat próbáljuk elkerülni. A jutalom pedig maga a boldogság 

lesz. A boldogság fogalma is újragondolást igényel, ahogy Dewey fogalmazott. Ebben a 

kontextusban a boldogság nem egy állapot, nem egy passzív következmény, hanem magában 

                                                 
296

„When William James called Pragmatism a New Name for an Old Way of Thinking, I do not know that he 

was thinking expressly of Francis Bacon, but so far as concerns the spirit and athmosphere of the pursuit of 

knowledge, Bacon may be taken as the prophet of a pragmatic conception of knowledge. Many misconceptions 

of its spirit would be avoidedif his emphasis upon the social factor in both the pursuit and the end of knowledge 

were carefully observed.”(Reconstruction, p.38) 
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az aktivitásában van jelen. A boldogság folyamatos aktivitás, melyet egy sikeresen elvégzett 

cselekvés után, az elégedettséggel is mér az ember. Az aktív cselekvésnek a boldogság, mint 

elégedettség a mértékegysége. Az aktivitás a felnőttség erénye is. A nevelés célja nem más, 

mint a felnőtt állapotot elérni, ekkor az ember képes saját vállalt szemlélete, meggyőződése 

és értékrendje alapján cselekedni, feladatot megoldani, dönteni, egyszóval fejlődni. Ezzel el 

is jutottunk a következő kulcsfogalomig: a fejlődésig. A fejlődés lesz az, amit mindenki 

számára elérhetővé kell tenni. Nem magát a fejlődést, hiszen az az egyénen múlik a saját 

tevékenysége által, hanem a lehetőségét. Legyen az akár erkölcsi, nevelési, tudományos, 

vagy akár gazdasági természetű.297 És ez adja az igazságosság újraértelmezett definícióját, 

ami Deweynál egyenértékű a demokráciával, azaz a demokratikus szemlélettel:  

„A demokráciának sokféle értelme van, de ha van erkölcsi értelme, akkor az az, hogy az 

összes politikai intézmény és gazdasági szervezet legfőbb próbája kell hogy legyen, hogy 

azok miként segítik elő a társadalom minden egyes tagjának növekedését.” (p.186, fordítás 

tőlem)298 

 

A szabadságot a fejlődés lehetőségével azonosította, a tanulás és növekedés, a 

személyiségfejlődés lehetőségeként. Ami az ő elgondolásában külön figyelemreméltó és 

megfontolandó, hogy ugyanakkora jelentőséget tulajdonított a szabadság mellett a 

felelősségnek is. A szabadságnak és a fejlődésnek a felelősséggel együtt kell járnia.299 

A XX. századi, mára már XXI. századi Amerikában élő, hindu származású Nobel-

díjas gondolkodó, Amartya Sen 1999-ben (magyar megjelenése 2003) könyvet írt A fejlődés 

mint szabadság címmel. Sen újdonsága, hogy etikai tartalommal tölti fel a közgazdasági 

tényeket és elméleteket. Főként a keleti, az ázsiai államok gazdasági helyzetét elemzi, és a 

keleti gondolkodásra jellemző, mindenek fölé helyező kötelességtudatot bírálja, amikor 

elvárásul nevezi meg a nyugati világhoz kötött értékeket, mint amilyen a szabadság, vagy a 

tolerancia. Sen amellett érvel, hogy a nyugatinak és liberálisnak tekintett értékek nem csak 

a nyugati kultúra részét képezik és nemcsak a nyugati kultúrtörténet elemei, a fejlődéssel – 

legyen az akár gazdasági növekedés – függnek össze. 

                                                 
297

Az a remény, és pozitív szemlélet, amivel Dewey filozófiájában találkozhatunk, az angol „meliorism” 

fogalmával jellemezhető. Ez a jobbító szándék az, amire Dewey is utal a ’szabadság’ és a ’fejlődés’ kapcsán. 

Ez azonban nála nem egyenértékű az optimizmussal. Az optimizmus ugyanis egy lezárult esemény 

értékelésmódja, míg a „meliorism” a jobbítás lehetőségét rejti magában, és ezt tartja szem előtt még a folyamat 

lezárulta előtt. Lásd: Stanford Encyclopedia of Philosophy 
298

„Democracy has many meanings, but if it has a moral meaning, it is found in resolving that the supreme test 

of all political institutions and industrial arrangements shall be the contribution they make to the all-around 

growth of every member of society.”(p.186) 
299 „freedom in its practical and moral sense (whatever is to be said about it in some metaphysical sense) is 

connected with possibility of growth, learning and modification of character, just as is responsibility” – Ethics, 

Part II., LW7, p305 
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„De a szabadság más meghatározó tényezőktől is függ, például a társadalmi és gazdasági 

szerveződési formáktól (mint amilyenek az oktatási és egészségügyi intézmények), valamint 

a politikai és polgári jogoktól (például annak szabadságától, hogy az emberek nyilvános 

vitákban és vizsgálódásokban vehessenek részt). Hasonlóképpen, az iparosodás, a 

technológiai haladás és a társadalom modernizálódása jelentős mértékben hozzájárulhat az 

emberi szabadság bővüléséhez, de ez a szabadság más tényezők hatásától is függ. Ha a 

fejlődés a szabadságot mozdítja előre, akkor igen nyomós érv szól amellett, hogy erre a 

mindenen túlmutató célra koncentráljunk, s nem valamely konkrét eszközre vagy az 

eszközök egy adott sorára.”300 

 

A fejlődés lehetőséget jelent. Lehetőséget egy újabb tevékenységre, újabb aktivitásra. A 

lehetőségek sora pedig maga a szabadság. A modernkori nyugati típusú társadalmak 

számára egyértelmű, hogy a szabadság és a fejlődés hozta lehetőségek egymást feltételezik.  

„A szabadság (…) nézőpontja felöleli mind a folyamatokat, amelyek lehetővé teszik a 

cselekvés és a döntések szabadságát, mind az emberek személyes és társadalmi körülményeit 

meghatározó tényleges lehetőségeket.”301 

 

Sen az elméleteit konkrét példákon keresztül világítja meg. Aktuális társadalmi jelenségekre 

reflektál. A szabadsággal, a boldogsággal és az igazságossággal összefüggésben általános 

társadalmi problémákat vet fel, mint amilyen az éhezés, a szegénység, az elnyomás, a 

szégyen. 

„Ha az emésztő szegénység vagy a korai elhalálozás (ami sok hagyományos társadalomra 

volt jellemző évezredeken át) csak a hagyományos életvitel feláldozása árán kerülhető el, 

akkor a közvetlenül érintett embereknek kell megadni a lehetőséget, hogy részt vegyenek a 

döntésben, melyiket választják.”302 

 

Sen klasszikusokat idéz, mint amilyen Arisztotelész és Adam Smith, hiszen a szabadságról 

való gondolkodás történettel bír, hivatkozásokkal teli. A szabadság Sen szerint a 

következménye az aktivitásnak, a fejlődésnek, ami pedig újabb lehetőséget és újabb utakat 

nyit az aktivitásra. A gyakorlatban való működés, a gyakorlatban való megvalósulás tehát a 

szabadságban konstituálódik értékké. 

De vizsgáljuk csak meg, hogy mit is jelent a pragmatizmus, és miként értelmezte 

Dewey a pragmatizmust, valójában mi köze a pragmatizmusnak a praktikumhoz. Dewey 

egyik írása, mely az Esszék az experimentális logika köréből címet viselte, tartalmaz egy 

olyan részt, amiben ő maga teszi fel a kérdést: Mit ért a pragmatizmus gyakorlatin?303 Ebben 

az írásában William James szemléleteire reflektálva fejtette ki saját gondolatát. Már Dewey 

                                                 
300 Sen: A fejlődés mint szabadság. Európa Kiadó, Budapest, 2003. p.19 
301 Sen: A fejlődés mint szabadság. Európa Kiadó, Budapest, 2003. p.39 
302 Sen: A fejlődés mint szabadság. Európa Kiadó, Budapest, 2003. p.60 
303 Pragmatizmus. Gondolat, Budapest, 1981. pp433-456. 



123 

 

maga is elismeri, hogy a pragmatizmust bár nevezzük irányzatnak, valójában egy 

módszerként, egy gondolkodási formaként kell értelmezni. Mint filozófiai irányzatnak, 

egyik fő feladata az igazság és az eszmék viszonyának feltárása. Dewey utal rá, hogy William 

James szerint az eszmék mintegy próbán jutnak keresztül azzal, hogy igazolást nyernek a 

tárgyuk valóságát illetően. Az igazságok azonban nem állandóak, és nem öröktől létezők, 

hanem létrehozottak, eredményezettek és a körülmények tekintetében állandóan változnak. 

Így az értékelésüknek az igazságok igazságként való tételezésének is ezt az állandó változást 

kell alkalmaznia, valamint az eszmék maguk akkor tudnak csak helytállóak lenni, ha ez a 

folyamatos változás implicit módon bennük foglaltatik. Az eszmék és tapasztalatok 

tartalmainak viszonya fogja megadni az igazság bizonyosságát. Nem a kellemesség fogalmát 

kell felfedeznünk a célszerűségben, hanem magát a célt, jelesül azt, hogy az igazság azzal 

éri el igazságértékét, hogy céltételezéséhez segíti, mikor a valóságról mutat bizonyosságot. 

A Filozófia és civilizáció című kötetében írta meg cikkét Az amerikai pragmatizmus 

fejlődése címmel.304 Ebben a munkájában írt a cselekvésről, amiről megfogalmazta, hogy 

nem a túldimenzionált jelentőség az, amit a pragmatizmus el akart érni a cselekvéssel 

kapcsolatban. Ugyanis aki úgy gondolja, hogy a cselekvés lenne a cél maga, az félreértette 

a pragmatizmust. A cselekvés nem cél, hanem eszköz, mely lehetővé teszi a maga 

aktivitásával a fogalmak alkalmazását a létrejöttükre.  

„A módszer eszközt nyújt ahhoz, hogy feltárjuk a filozófiai koncepciók következményeit az 

emberi élet szempontjából, olyan koncepciókét, melyekről gyakran azt hiszik, hogy nincs 

jelentőségük és tisztán dialektikus természetűek.”305 

 

Richard Rorty filozófiájának fontos elemét képezik Dewey-tanulmányai. Több 

művében is említést tesz Dewey-ról, témái gyakran egybeesnek. A Dewey-hatás érződik 

műveiben, ami nem feltétlenül véleményazonosságot jelöl, de mint Deweyt (is) olvasó-

kutató filozófus, érdemes megfontolni megjegyzéseit John Deweyról. Az Esetlegesség, 

irónia és szolidaritás c. kötetének306 bevezetésében (p.xiv) például kifejti, hogy Dewey-ra 

inkább polgártársként kell tekinteni, mint példára. Többek között egy olyan szerzőnek tartja, 

aki már megszólalásával és írásaival a társadalmiság, a társadalmi igazságosság elkötelezett 

képviselője, aki úgy ír az egyéni boldogulásról, hogy mindezt a társadalmiság fényében teszi. 

Ugyanezt a gondolatot folytatja a Kegyetlenség és szolidaritás című fejezet A kasbeami 

borbély: Nabokov a kegyetlenségről alfejezetében, ahol hangsúlyozza azt a különbséget, 

                                                 
304 Pragmatizmus. Gondolat, Budapest, 1981. pp461-485. 
305 Pragmatizmus. p.469 
306 Richard Rorty: Contingency, Irony and Solidarity. Cambridge University Press, 1993 
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hogy bizonyos szerzők a magánjellegű tökéletesedésre koncentrálnak, míg mások – köztük 

Dewey – az emberi szabadság kapcsán írnak (p.145).  

Rorty Az esetlegesség című fejezetének A liberális közösség esetlegessége 

alfejezetében tárgyalja azt a gondolatot, mely szerint Dewey fogalomhasználata merőben 

különbözik a didaktikus, kritériumok mentén történő leírásoktól. A pragmatizmus merőben 

új megközelítése az, hogy a nyelvi és fogalmi szinten történő megalapozások helyett a 

jelenben zajló eseményekkel, és a jelenben zajló cselekvésekkel válik értelmezhetővé egy 

társadalmi állapot. Rorty vázolja Deweynak a felvilágosodott liberalizmus fogalmi szótárát 

és világosan láttatja, hogy Dewey nem erkölcsi kritériumokat fogalmaz meg, nem mintákról 

ír, nem prescripciókat támaszt, hanem a gyakorlatra; az aktuális megszólalásra, az aktuális 

cselekvésre és a választásra helyezi a fókuszt. (pp.56-58) Rorty egy elképzelt társadalmi 

állapotról ír az Irónia és elmélet című fejezet Magánjellegű irónia és liberális remény 

alfejezetében. Hangsúlyozza, hogy az ideális liberális társadalomban a nem értelmiségi 

ember nem rendelkezik olyan nyelvjátékokkal, melyekben meg tudná indokolni liberális 

elköteleződéseit, morális érveit, ezért cselekvéseivel szolgáltat kellő információt 

értékrendjéről. Rorty Dewey gondolatainak újdonságát abban látja, hogy a jelenbeli aktivitást 

tartja lényegesnek ahelyett, hogy kritériumokat és fogalommagyarázatokat adna. (p.87) 

Dewey műveiben az utókor gyakran hiányolja a pontosságot. Azt a pontosságot, ami 

a gondolkodás irányvonalát határozhatná meg, ami a róla való gondolások menetét adhatná. 

Ez a pontosság valójában a kritériumok mentén való gondolkodás lenne. Nála valóban nem 

találhatunk kritériumokat sem az oktatásról elképzelt jövőképe, sem a demokráciáról való 

értekezései kapcsán. Ahogy arról Richard Rorty is írt a Filozófia és társadalmi remény című 

kötetében307 (p.154), Dewey a jövő bizonytalansága miatt nem használ kritériumokat. Azzal 

korlátozná a lehetőségek számát, ahogyan a dolgok változása történhet. Rorty is egyetért 

vele abban, hogy az értelmezéshez azt kell látnunk, hogy honnan hova fejlődtünk. A jövőre 

nézve pedig nincs más módja az előre tekintésnek, mint egy hozzáállást sugallni, egy 

homályos víziót megálmodni, értékeket hangsúlyozni, részletes leírások és kritériumok 

megfogalmazása nélkül. Ezzel is elfogadva annak tudatát, hogy a jövő dolgairól, 

folyamatairól és újdonságairól nem tudhatunk biztosat. (V.ö.: Krémer, 2016) 

A pragmatizmust, mint egy Nietzsche által előkészített irányt aposztrofálja Rorty a 

Heideggerről és másokról című írásában. Bevezetésében, ami a Pragmatizmus és a 

Nietzsche utáni filozófia címet viseli Rorty kifejti, hogy „a nyelv nem leképezések 

                                                 
307 L’Harmattan Kiadó, 2007 
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gyűjteménye, hanem szerszám-készlet” (p.12). Dewey pragmatizmusa abban is áll, hogy a 

nyelvet nem mint egy leképező eszköztárat tekinti, hanem az emberi gondolkodás és 

kommunikáció egyik fő elemének, a cselekvés egyik fajtájának, mely során mind a használó 

személy, mind a környezet folyamatos változáson megy keresztül. Éppen az e szemlélet 

vezetett oda, hogy a filozófiáról való gondolkodása is a hétköznapok színterére pozícionálja 

a tudományt.(p.19) A filozófiát nem az irodalom, vagy a művészet magasságaiba helyezi, 

nem az elvont leírások és példaként állított előírások gyűjteményének tekinti, hanem 

folyamatosan zajló aktivitásnak, aminek állandó visszakapcsolásban kell lennie a hétköznapi 

eseményekkel. Még pontosabban fogalmazva, a filozófia nem egy eszköz az események 

leírására, ugyanis nincs távolság az események és a róluk való gondolkodás között. A kettő 

egyidejűen zajlik, még inkább Dewey gondolatát követve: egyszerre van jelen. A nyelv 

éppen ettől válik rugalmassá. (p.30) Attól, hogy társadalmiságban létezik. Abban a 

társadalmiságban, ami a folyamatos jelenléttől, a benne zajló aktivitásoktól folyamatosan 

változik. Az a jelenben zajló aktivitás, amiről Dewey beszélt, az ő cselekvéseiben is 

megnyilvánul.(p.38) Az ő szociáldemokrata lénye pontosan az általa leírt módon működött. 

A mindennapi életben megmutatkozó hasznossága a társadalomban való aktivitásában állt: 

az aktuális problémákról való beszédében, a jelenre vonatkozó terveiben. A hasznosság 

pedig pontosan a jelenben való aktivitásban mutatkozik meg. Ezt a gondolatot már nem 

pusztán Deweyra való utalásként, hanem egy önmagára vonatkoztatva is elfogadható 

gondolatként fejtette ki Rorty a Filozófia mint kulturális politika308 című írásában. A 

demokráciát mint végső állapotot írja le, amelyet annak tagjainak jelenléte és működése 

konstruál. 

 

 

4.2. Mi az érték Dewey-nál? 

 

Dewey nevelési elméleteiből is tisztán kirajzolódik sajátságos értékrendje, melyben fő helyet 

kap a tapasztalat, az érdeklődés és a használható tudás. Szerinte a szerzett ismeretek 

hasznosításával sikerül megkönnyíteni saját életünket éppúgy, mint másokét. Az értékhiányt 

az unalom jelenti. Érvényes ez mind az iskolai életre, ahol a tanórák a hasznosnak érzett 

                                                 
308 Rorty: Philosophy as Cultural Politics. Cambridge University Press, 2007 
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információk és a megfelelő módszer hiánya miatt válnak unalmassá, valamint a 

hétköznapokra, ahol az unalom a tevékeny élettel ellentétes állapot.309 

 A pedagógiában megmutatkozó érték a világban való eligazodás képessége. Az a 

gyakorlati tudás, ami a hétköznapok biztonságérzetét adja. Ez az érték nem adottság, nem a 

kiváltságosok sajátja, hanem tudás és képesség, ami megszerezhető és fejleszthető. A 

nehézsége abban áll, hogy a megvalósítása nem lehetséges egyedül, szükség van hozzá 

segítőkre. Ezen érték elérésére koncentrált műveiben, ettől lett Dewey életműve egy kalauz 

az érték megteremtéséhez, ami minden nevelő dolga. Nevelő pedig az, aki ezt a feladatot 

felismeri és magáénak érzi. 

A fentiek fényében még mindig megválaszolatlan maradt a kérdés: hogyan 

lehetséges a nevelés? Milyen értékek mentén lehetséges nevelni? Léteznek-e egyáltalán 

olyan sarkalatos értékek, melyek megfelelő irányt mutatnak a nevelésben? A kérdésekre 

Dewey Pedagógiai hitvallásom című írásából kapunk feleletet.  

„Vallom, hogy minden pedagógusnak rá kell ébrednie hivatása méltóságára, arra, hogy ő a 

társadalom szolgálója, akinek feladata a társadalmi rend fenntartása, a megfelelő társadalmi 

fejlődés biztosítása."310 

 

 John Dewey a XX. század küszöbén felismerte, hogy olyan társadalmi változások 

történnek, amelyek közepette újra kellett értelmezni a gondolkodásunkat. A célok 

megfogalmazása és elérése érdekében hatni kell az emberek szemléletére és a saját 

dolgaikhoz való hozzáállásukra. A szellemiségre hatni pedig akkor van a legnagyobb esély, 

amikor a legnagyobb a fogékonyság, amikor az emberek még alakíthatók, azaz iskolába 

járnak. Dewey nem egy újabb oktatási modellt dolgozott ki, ami a saját korának kihívásaihoz 

igazodik, hanem igyekezett egy olyan rugalmas szemléletmód lehetőségét vázolni, ami nem 

a tetteinket határozza meg, hanem a feladatokhoz történő hozzáállásunkat. A szemléletmód 

rugalmassága pedig éppen abban áll, hogy érvényessége a folyamatosan változó 

környezetben is megmarad. Úgy képzelt el egy újfajta közösséget, hogy munkája során az 

egyének sikerességében gondolkodott. Az egyéni célokat és a közösségi érdekeket próbálta 

kiegyenlíteni azzal, hogy felvázolta ennek az együttműködésnek a lehetőségét. Szerinte a 

közösség csak akkor jöhet létre, ha az emberek felismerik a közös céljaikat és vannak közös 

                                                 
309 2009. október 8-án látogatott el Elliot Aronson az MTA-ra, ahol egy könyvbemutató keretein belül 

olvasótalálkozóra nyílt lehetőség. Aronson ott elmondta, mit lát a magyarországi iskolák fő problémájának. A 

magyarországi iskolák legnagyobb problémája nem a végletek (gazdag-szegény, fehér-fekete, nyugati-keleti) 

összebékítése, mint Amerikában, hanem az unalom, ami részben a tanári módszertan hiányosságának, részben 

a motiválatlanságnak tanár és diák részéről egyaránt, részben az érdektelen, lexikális jellegű tananyagoknak 

tudható be.  
310 My pedagogic creed (1987) EW5, pp84-86 
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törekvéseik. Ezt a felismerést pedig folyamatosan kommunikálják is egymás felé, így át is 

örökítik ennek tudatát. Ebben a tudásátadásban rejlik a társadalmiság311. Nevelési 

szemléletében a szabadság nem az egyéni vágyak teljesülését és a korlátok nélküli 

életvezetést jelenti, hanem azt az állapotot, amikor az ember felismeri a számára megfelelő 

lehetőségeket és felismeri azt a módot, hogy az adott lehetőségekkel miként tud élni. 

 A felelősség kérdése egy rendkívül problematikus kérdés. Felelősséget akkor tudunk 

vállalni valaki, vagy valami iránt, ha kellő tudással és megfelelő adottságokkal 

rendelkezünk. A tudásunknak a múltbéli eseményekre kell vonatoznia, az adottságunknak 

pedig a várható esemény előrelátását kell jelentenie. A felelősség érzése felruház egy 

különleges időszemlélettel. A felelősség kapcsán fontos nagyobb intervallumot választani 

az időben, egy olyan intervallumot, ami nem pusztán a közvetlen jövőt, hanem a távolabbi 

eseménysorokat is tartalmazza, amit át kell tudni tekinteni annak érdekében, hogy kellő 

biztonsággal állíthassunk valamit egy lehetséges kimenetről. Mindezek felismerése egy 

érettségi, fejlettségi szintet feltételez, nem pedig velünk született képesség. A nevelésnek 

meg kell céloznia azt, hogy az egyénekben kialakuljon az önmagukért érzett felelősség, 

valamint a felelősségvállalás képessége. Ezek szükségére hívta fel a figyelmet és ezek 

gyakorlati megvalósítását igyekezett kidolgozni. 

John Dewey nevelésről szóló megnyilvánulásai kivétel nélkül progresszív jelleget 

mutatnak. A pragmatista filozófiájából eredő érvelést alkalmazta a nevelésről szóló írásaiban 

is. Hitt abban, hogy a gyerekeknek elsősorban egymáshoz és a környezetükhöz kell 

alkalmazkodniuk, másrészt pedig magát a tudást is leginkább egymástól és a környezetüktől 

tudják megszerezni. Az iskoláknak a társadalmiságból, a közösségi létből származó 

élményeket és tapasztalatokat kell kiemelniük, felerősíteniük és hangsúlyozniuk. A 

nevelésről alkotott nézetei – ahogy a pragmatista nevelést preferálók nézetei is – olyan 

fogalmak és jelenségek bevezetését eredményezték, melyek a mai napig kulcsfontosságúak 

a pedagógiában. A problémaközpontú oktatás, az egyéni módszerek és az egyéni képességek 

közösségben való kibontakoztatása mind olyan célok, melyekre több helyen is felhívta a 

figyelmet. A demokrácia megvalósulásának sikerét és a lehetőségét látta abban a 

gondolatban, hogy a diákok tanuljanak meg együttműködni, közösen dolgozni, hiszen a 

problémamegoldás során maga a megoldás megtalálásának fontossága felülírja az egyéb 

szempontokat.312 A társadalmi egyenlőtlenségek máris elvesztik jelentőségüket, 

                                                 
311 V.ö.: Lányi, 2016. p.196 
312A demokrácia feltételeiként a következőket jelölte meg: kezdeményezőkészség, intelligencia, szabad 

asszociáció, másokkal való kommunikáció. Lásd: Education and Social Change. LW11,p.417 
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amennyiben a fókusz eltolódik. Az iskolának kell megmutatnia a gyakorlattal, a 

gyakorlatban, hogy milyen jellemzők mentén érdemes az embereket figyelni és értékelni.313 

Nem egy olyan munkája született, amiből egyértelműen kiderült, hogy őt az iskola, 

mint társadalmi intézmény érdekli. A nevelés célját és jelentőségét is a társadalmiság 

fókuszában látta. A társadalmiságra és társadalmiságban való nevelés elsődleges céllá vált 

nála és erre épült valamennyi tudástartalom és ismeretanyag ami az iskolával, a neveléssel 

és az oktatással függött össze. A közhellyé vált gondolatot – mely szerint az iskola a 

társadalmat, társadalmi folyamatokat, eseményeket, működéseket modellező intézmény –, ő 

maximálisan elfogadta és alapvetőnek tekintette. De talán a modellezés nem is a 

legmegfelelőbb szó, hiszen az iskolának nem szabad mesterségesen generált működéssel 

bírnia. Természetesen maga az iskola mesterségesen megalkotott intézmény, emberi tervek, 

célok alapján jött létre, de azok a folyamatok, melyek benne zajlanak, nem mutathatnak 

eltérést a hétköznapi, az általánosan emberi, a tágabb értelemben vett társadalmitól. Az 

iskola éppen úgy a társadalom része, szereplői éppen úgy a társadalom tagjai az iskola falain 

belül, mint azon kívül. A társadalmi folyamatok nemhogy begyűrűznek az iskolai életbe, 

hanem egyszerűen jelen vannak. Ez a gondolat nem csak akkor nyer értelmet, amikor az 

iskolai nevelés céljait vesszük sorra, és azt az általános kijelentést tesszük, hogy az iskolának 

feladata a társadalmi-szociális kompetenciák kialakítása és fejlesztése, a társadalmi 

működések megismertetése, a társadalmi cselekvés begyakoroltatása. Ezt akkor is tényként 

kell kezelni, amikor az iskola, mint intézmény helyét definiáljuk a társadalom intézményei 

egyikeként, amikor az iskolai élet szereplőit próbáljuk elhelyezni a társadalom többi tagja 

között. Az iskola elméletileg felkészít a társadalmi folyamatokra, a valóság azonban az, hogy 

nincs olyan, hogy valaki nem vesz részt a társadalmi folyamatokban, miközben tagja a 

társadalomnak. Ha nem is aktív cselekvője a folyamatnak, de minimum passzív 

elszenvedője. Így az iskola nem is tud a semmiből bevezetni egy tudást. Továbbá azt is el 

kell ismerni, hogy a társadalmi hatások nemcsak az iskola, hanem a család, a tágabb 

környezet, a korcsoportok, a szubkultúrák szűrőjén keresztül is elérnek a gyermekhez, még 

az alapiskolák elvégzése előtt. Az iskola befolyásolni tudja a társadalmi folyamatokról 

alkotott képet, vagy egyáltalán segíteni tud az egyéni kép kialakításában, továbbá minimális 

védelmet nyújt a kezdeti folyamatokban cselekvőként résztvevő gyermekek számára. Az 

                                                 
313 Dewey elméletei szinte előrevetítik azt a már sokkal didaktikusabb módszert, amit Aronson dolgozott ki. 

Dewey még nem is gondolhatta, hogy azok a problémák, melyekkel ő nap mint nap találkozott és amiket az 

iskolákban és a társadalom egészében tapasztalt, miként fognak megmutatkozni pár évtizeddel később. 

Aronson elfogadást, toleranciát és kooperációt elősegítő módszerei, mint amilyen a mozaikmódszer, pontosan 

ezt célozták.  
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iskolára a társadalom nemhogy hatással van, hanem annak a része. Az iskola pedig a 

társadalomra éppúgy hatással van, mint az egyének bármely csoportja. Tervei, céljai, nézetei 

és a közösségben rejlő ereje van. Talán éppen ezért is érdekes, amikor az iskolákat, a nevelési 

irányzatokat aszerint csoportosítják, vagy értékelik, hogy milyen társadalmi viszonyokat 

helyez előtérbe, vagy milyen típusú társadalmiságot, társadalmi képet tűz a zászlajára.  

Nézzük meg, hogy milyen hatással volt Dewey az utókorra. A megítélése nagyban 

függ attól, hogy ki mennyire ért egyet az ő politikai/társadalmi szemléletével, az ő 

normáival. Ezt a megítélést természetesen befolyásolja a politikai közeg, és a kor. 1976-ban 

jelent meg Magyarországon a Pedagógiai források sorozat részeként John Dewey 1899-es 

előadásainak kötete. A nevelés jellege és folyamata című magyar kiadás tizenhárom előadást 

tartalmaz, valamint a Pedagógiai hitvallásom című írását is. A szerkesztő, Dr. Vág Ottó314 

Utószavában így szól:  

„…Dewey pedagógiája végső soron mégis egy, a századforduló táján kialakult polgári 

liberális indítású pedagógia volt, amely nem ad választ azokra a pedagógiai problémákra, 

amelyeket korunkban a tőkés országokban felvetnek. Bármily tekintélynek örvendjen is 

tehát Dewey, bármily tisztelet övezze is emlékét, a polgári pedagógia is kénytelen túllépni a 

deweyizmuson. Dewey pedagógiájáról ma már egyre kevésbé jelen időben kell beszélni, 

életműve történelemmé vált, s a polgári pedagógia utolsó nagy rendszereként vonult be a 

nevelés történetébe.” (pp164-165)  

 

A fenti utószóban megfogalmazott kritika elgondolkodtató. Kutatásaim és olvasmányaim 

során pontosan a fenti megállapítás ellenkezőjére jutottam – ami azért természetesen nem 

azt jelenti, hogy Vág Ottó mindenben tévedett volna, de számomra az derült ki, hogy Dewey 

nemhogy rendszert nem alkotott, hogy tudományos értelemben vett pedagógiai módszert 

sem dolgozott ki, hanem egy szemléletet alakított ki és a lehető legtöbb oldalról próbálta 

megvilágítani. Az egész életműve a személyes meggyőződésének bizonyítéka, éppen ezzel 

érte el hitelességét. Nemhogy a munkái, egyszerűen az életvitele azt bizonyítja, hogy egy 

határozott gondolkodású, kiforrott véleménnyel rendelkező személyiség volt, aki nem 

módszereket akart kidolgozni, hanem szemléletet formálni. Nem gondolatokat adott át, 

hanem gondolkodásmódot. A pedagógiája éppen ezért nem tud elévülni, hiszen nem egyes 

problémákhoz, nem korszakokhoz, vagy közeghez kötött, hanem az embereknek a világhoz 

való viszonyát jelenti. Liberalizmusa nem módszer, hanem szellemiség, nem irányzat, 

hanem gondolkodási út, ami egy értékrendet hitelesít.  

                                                 
314 Vág Ottó (1929-1996) a neveléstudományok kandidátusa, doktora. Több neveléstörténeti és neveléselméleti 

munka szerzője. 
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Dewey számára az iskola csak egy intézmény, amit a társadalmi hagyomány hozott 

létre, egy olyan hely, ahova a fiatalok élete kötődik. Az iskolát a hagyományos iskolai 

fogalmakkal vizsgálva értelmezhetetlennek tekintette. Nem hitt abban, hogy léteznek a 

klasszikus értelemben vett nevelők, akik már elért eredményekkel büszkélkedhetnek az 

életben, mely eredmények bizonyos lezárt szakaszokat jelölnek, ezzel is felhatalmazva őket 

arra, hogy a náluk fiatalabbak számára utat mutassanak. Dewey nem zárkózott el az 

egymástól tanulás lehetőségétől. Sőt, felismerte, hogy a diákok a legintenzívebben a 

kortársaiktól tudnak tanulni. A nevelést nem egy életet mintázó folyamatként fogta fel. A 

nevelés maga az élet. Élni pedig nem más, mint az egyének folyamatos interakciója a 

környezetükkel. Ezen interakciók során az egyének is folyamatos változáson mennek 

keresztül, ahogy minden mozzanatukkal a környezetüket is változtatják. Az életet nem 

tanulni lehet, hanem élni. Maga a jelen nyer értelmet, minden akció egyben interakció, ami 

változást hoz létre. (V.ö.: Osberg, 2015) A feladat pedig nem az, hogy mások által megélt 

változásokat, vagy megtett változtatásokat ismételjünk meg – ami már logikailag is 

lehetetlen –, hanem az, hogy a saját életünkben a saját interakcióinkra koncentráljunk. 

Ahogy Biesta315 utalt Dewey gondolataira: minden egyes interakció az egyén és környezete 

között a lehetséges cselekvési irányok felismerésének kísérleti próbáját vonja maga után. 

(Biesta, 2009 p.64) A jövő megismerhetetlen számunkra, éppen ezért felkészíteni rá senkit 

nem lehet. Mindenkinek a maga aktivitását megélve kell a saját interakciói útján a saját 

reakcióit megadnia önmaga helyzetére. Dewey iskolája pont attól válik gyakorlativá, hogy 

nem mintákat mutat, hanem lehetőséget teremt az aktivitásra. Nem elméletet tanít általános 

működési elvekről, hanem alkalmat ad helyzetek megélésére, működések megtapasztalására 

és egyéni ítéletalkotásra. Azt tanácsolta a tanároknak, hogy szervezzék meg az 

élményszerzés lehetőségét, ezzel is elősegítve a diákok kreativitásának fejlődését.316 

 

 

4.3. Szabadság a nevelésben 

 

Mi a szabadság? Egy állapot, egy vágy, vagy talán egy módszer? Értelmezésére megannyi 

magyarázat született az egyéni érzelmek színterétől egészen a társadalmi jelenségek 

vizsgálatáig. John Dewey írásaiban megannyi módon visszaköszön a szabadság gondolata 

és talán nem túlzás azt állítani, hogy filozófiájának alapfogalmai közt tarthatjuk számon.  

                                                 
315 Gert Biesta (1957-), holland neveléskutató, egyetemi tanár 
316 Lásd: Dewey, Experience and Education, 1938, LW13 
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Feinberg Társadalomfilozófia című írásában pontosan kategorizálja a szabadság 

egyes fajtáit és formáit. A fogalom megértése talán könnyebb az angol szabad – free szó 

értelmezésével. Feinberg ugyanis először megkülönbözteti a pozitív szabadságot a negatív 

szabadságtól. Pozitív szabadságnak nevezi azt, amikor meg tud valami történni, míg a 

negatív szabadság ennek ellenkezőjét, a tiltást jelenti. A magyar nyelvben azonban 

magyarázatra szorul ez a kategorizálás, hiszen a szabad szó számunkra egyértelműen a 

pozitív értelmet hordozza. Máris más az értelmezés, és máris jelentőséggel bír a 

megkülönböztetés, ha nem egyszerűen szabad valamit megtenni, hanem valami béklyótól 

szabadon, megszabadultan tehetünk meg valamit. A további kategóriák elemzéséhez 

segítséget jelenthet az angol „ability” képesség szó, ami a velünk született lehetőséget 

hordozza. Nem mindegy, hogy azért áll valami a szabadságunkban, mert társadalmi 

támogatottságot kapunk hozzá, vagy azért, mert egyéni vágyunktól vezérelt saját cselekvési 

képességünk ezt lehetővé teszi. 

A pozitív és negatív szabadság fogalmának megkülönböztetését Isaiah Berlin317 

nevéhez kötik, kinek az értelmezése jelen esetben számunkra talán még fontosabb, mint 

Feinbergé, (az 1980 a Társadalomfilozófia c. kötet megjelenési éve), hiszen Berlin Dewey 

kortársa volt. A rigai születésű gondolkodó 1958-ban jelentette meg pamfletjét, az 57 oldalas 

írást The Concepts of Liberty (A szabadság fogalmai) címmel318, mely egyetemi előadásának 

írott verziója. Később több formában, több más előadással kibővítve is megjelentette, de az 

alapgondolat megmaradt. A már említett angol nyelvű fogalomhasználattal egyszerűbb 

értelmezni a koncepciót. Negatív szabadságként a „free from” kifejezéssel illethető 

jelenségeket jelöli meg, míg a pozitív szabadságot a „free for” – szabad valamit megtenni – 

vonzatos igével értelmezi. Dewey filozófiájában és írásaiban inkább a Berlin-féle értelmezés 

mutatkozik meg. A negatív szabadság szintén pozitív értelemmel bír a magyar nyelvben. E 

szerint az értelmezés szerint tehát negatív szabadságról beszélünk, amikor valami 

szabadságban gátló tényezőtől mentes állapotra utalunk, például védelemre valamiféle 

bántalmazással szemben.  

A szabadság társadalomfilozófiai értelmezését, vagy talán még pontosabban, 

politikafilozófiai értelmezését Jean-Jacques Rousseau adta meg. Ő ugyanis olyannyira a 

kánon része, hogy a későbbi szerzők, kutatók számára alapirodalomnak számítanak a művei. 

Az talán nem is kérdés, hogy aki magas fokon műveli a filozófiát, találkozott-e a nevével, 

olvasott-e a szabadságról alkotott nézeteiről. A felvilágosodás kori gondolkodó egyik 

                                                 
317 Isaiah Berlin (1909-1997): társadalom- és politikaelméletekkel foglalkozó filozófus 
318 Lásd: A szabadság két fogalma. In: Négy esszé a szabadságról. pp334-443. 
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gyakran idézett gondolata: „az ember szabadnak született, de mindenütt láncokat visel”319, 

alapvető kiindulási pont a szabadságról való gondolkodásunkban. Az alapvető szabadság, 

mint természeti jog illeti meg az embert, az a társadalmi jogban, a pozitív jogban később 

és különböző módon korlátozásra kerül. A társadalmiságunk már önmagában korlátokat 

jelent az egyén egyedüliségére vonatkozó szabadságára nézve. Hiszen attól a pillanattól 

kezdve, hogy nem egyedüli létezők vagyunk a világban, a társadalmiságunk már önmagában 

korlátokat jelent, a másikhoz való viszonyulás, a másikkal való együttélés kapcsán. Ha 

szigorúan vesszük a szabadság teljességének lehetőségét, akkor azt sem a biológiai 

szükségleteink, sem a lelki szükségleteink miatt nem fogjuk tudni kiteljesíteni. Az egyéni 

szükségleteken túl a társadalmi lét maga után vonja a kötelességeket, az elvárásokat, a 

normák, szabályok által diktált viselkedések és tettek sorát, melyek mind egyre távolabb 

vezetnek a szabadságtól. A társadalmi értelemben, vagy politikai értelemben vett szabadság 

azonban túllendül ezen az abszolút értelemben vett szabadság lehetetlenségének 

problematikáján. Elméletileg a politikai szabadság igenis kivitelezhető, de szinte lehetetlen 

megnevezni egy olyan korszakot, állapotot, ahol megvalósult volna. A társadalmi 

különbségek – melyek végzetes voltára már Rousseau is utalt a magántulajdon létrejöttéről 

szóló esszéjében – eleve magukban hordoznak egy olyan mértékű diverzitást, mely kiterjed 

a szabadság legkülönfélébb szegmenseire. Kiterjedhet az anyagi biztonságon alapuló 

szabadságra, a szólásszabadságra, az önkifejezés szabadságára, vagy akár bizonyos 

természetjog által meghatározott szabadságokra is (mint amilyen például az egészséges 

élethez való jog).  

A szabadságról alkotott nézetek és azok jelentése is nagy különbségeket mutat az 

egyes szerzőknél. Még akkor is, ha stílusukat, értékrendjüket tekintve hasonló a 

gondolkodásmódjuk. Példaként említhetjük a három kortárs, inkább liberális gondolkodású 

filozófust: Dewey, Berlin és Rawls egészen más módon közelítenek a tolerancia határaihoz, 

a jóléti állam megvalósulásához, vagy akár a demokrácia értékeihez.   

Isaiah Berlin Négy esszé a szabadságról című kötetében olvasható a John Stuart Mill 

és az élet célja című írása. J.S. Mill A szabadságról című műve ugyanis rövid terjedelme, de 

annál erőteljesebb tartalma miatt a filozófiatörténet alapdokumentumai közé került. Ahogy 

a disszertációm célja, hogy bemutassam John Dewey gondolkodását az élettörténetén és az 

általa tárgyalt témákon, valamint a megtett társadalmi aktivitásokon keresztül, ugyanúgy 

fontosnak érzem, hogy a vizsgált gondolkodók élettörténetéről is informálódjunk, 

                                                 
319 A társadalmi szerződésről (1762, I.I: Az első könyv tárgya) 
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amennyiben ez elősegíti a világosabb és tisztább képet a gondolatairól, elméleteiről. Berlin 

a fent említett írásában – mely eredetileg előadás volt – kitért Mill neveltetésére. Apja, James 

Mill, tanárának, Jeremy Bentham elméleteinek alapján nevelte fiát. Bentham úgy tartotta, az 

ember természeti objektum, akinek a neveltetése, ha racionális módon történik, akkor 

megelőzhetővé válik számára a tévelygés és butaság. A teljes odafigyelés, a tudományos 

alap elengedhetetlen feltétele e folyamatnak. James Mill így nevelte a fiát, akinél igen 

határozott eredményeket ért el. John Stuart Mill tizenkét éves korára csodagyerek lett, már 

ha egyáltalán használhatjuk rá a gyerek kifejezést, hiszen olyan fokú intellektusra tett szert, 

ami egy felnőtt embernek is becsültére vált volna. Több nyelven írt, olvasott, beszélt és saját 

írásai jelentek meg. A Bentham elveit követő módszer sikeresnek bizonyult.320 Egészen 

addig, amíg John Stuart Mill határozottan nem ébredt öntudatára. Pszichológiai szempontból 

talán még érdekesebb lehetett a felismerés pillanata, amikor is J. S. Mill számára 

nyilvánvalóvá vált, hogy személyisége egyáltalán nem mutat sem összefüggéseket, sem 

kiegyensúlyozottságot. Bár intellektusa jócskán meghaladta kortársaiét, szembesült érzelmi 

elmaradottságával. Nem sikerült az érzelmeket megélnie, ami a kor előrehaladtával egyre 

nagyobb problémát jelentett számára. Fiatalember korában érte az első igazi krízis, amivel 

nem tudott mit kezdeni. Önelemzése során igen hamar rájött, hogy az emberi élet célját nem 

képes megfogalmazni önmaga számára. A hangsúly pedig az emberin van. A tudományos 

élet összefüggéseit jól ismerte, a tudományos gondolkodás módszereit jól alkalmazta, csak 

éppen az emberi élet, az emberi lét sajátosságaival nem volt tisztában. Ez a felismerés először 

komoly problémákhoz és lelki válságokhoz vezetett. A céltalanság felismerése során még az 

öngyilkosság gondolata is felmerült benne, majd pedig saját gondolattól vezérelve, elkezdte 

szélesíteni a látókörét, mégpedig pontosan azokkal a dolgokkal, melyektől apja és Bentham 

tanításai óva intették. Nyitott a kevésbé tudományos, vagy racionális tartalmak felé, úgymint 

a költészet, az irodalom, a művészetek felé, melyek igen nagy segítséget jelentettek számára 

a lelki táplálék megtalálásában. Így ismerkedett meg Wordsworth verseivel, valamint 

Coleridge írásaival, akivel személyesen is találkozott. Az eredmény pedig az lett, hogy J. S. 

Mill tizenhét éves korára hatalmas személyiségfejlődésen ment keresztül. Rátalált a 

boldogságra, melyet képes volt önmaga számára definiálni. Később sem tagadta meg azt a 

tanítást és azt az értékrendet, melyet apjától és részben Benthamtól is kapott, de sokkal 

árnyaltabb módon, kiegészítésekkel, saját értelmezésekkel adott tovább. A döbbenet, ami 

Millt érte, hasznos tudásként szolgálhat a pedagógia számára. Vannak kutatók, pedagógusok 

                                                 
320 De persze az továbbra is kérdés marad, hogy vajon Mill zsenije, vagy a nevelés hatása hozott ilyen 

eredményt? 



134 

 

és tanárok, akik egyéni tapasztalatok, míg mások ösztönös megérzés alapján találnak rá, 

vagy legalább törekszenek rátalálni az egészséges egyensúlyra a tanításban. Az értelmi és 

érzelmi nevelés elszakíthatatlan egymástól, amennyiben a célunk egészséges emberek 

nevelése. Akik számára nem adott még a felismerés ezen útja, azoknak elméleti alapként 

szolgálhat többek között J. S. Mill története321.   

Az alábbi három idézet, három különböző szerzőtől való és mindegyik más aspektusból 

definiálja az emberi322 szabadságot: 

„nem annyira az értelem által válik ki az ember az állatok közül, mint inkább azon 

tulajdonsága által, hogy szabadon cselekszik” (Rousseau: Értekezés az emberek közötti 

egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól. Első rész. p96) 

 

„Az ember szerinte nem elsősorban abban különbözik az állattól, hogy ésszel rendelkezik, 

vagy hogy szerszámokat és eszközöket talál fel, hanem abban, hogy képes választani; hogy 

leginkább akkor önmaga, ha ő választ, nem pedig mikor őt választják.” (Berlin írja J. S. 

Millről. Négy esszé… p453) 

 

„Ami a szabadsággal kapcsolatban értékes, az nem a negatív, az interferencia hiánya, hanem 

a pozitív, az individualizált én ereje.” (Fordítás tőlem. John Dewey: The Public and Its 

Problems. LW2, p329) „What is valuable about freedom is not the negative absence of 

interference but the positive ’power to be an individualized self’”323 

 

Rousseau számára a szabadság a szabad cselekvésben mutatkozik meg, ami az embernek 

egy olyan sajátossága, amire való képessége teszi emberivé, különlegessé, az állatvilágtól 

megkülönböztethetővé. Érdekes módon pontosan ezt az állatvilágtól való különbözőséget 

viszi tovább John Stuart Mill, aki a szabadságban a döntés szabadságát látja, a képességet 

a választásra. Az egyén számára a szabadságot a saját döntése, választása jelenti, mikor nem 

                                                 
321 Ezen a ponton jegyzem meg, hogy az intellektuális nevelés túlzása, a gyermek egyéniségének fejlesztésével 

szemben más gondolkodók élettörténetében is problémaként mutatkozott. Gondoljunk csak René Descartes 

életútjára, aki a szigorú jezsuita kollégium oktatása és elvárásai miatt már rémálmoktól küzdött és aki J.S. 

Millhez hasonló megfogalmazást tett a tudományok hasznosságára és az életben megmutatkozó értelmére 

vonatkozóan. Lásd: Elmélkedések az első filozófiáról, valamint Értekezés a módszerről  
322 A klasszikus szerzők mindig az ember szempontjából határozták meg a specifikákat, míg a mai 

társadalmakban (a jogvédelemnek az állatokra való kiterjesztésének következtében, a zöld mozgalmak, a 

gender-kutatások fényében) inkább a természet, a biológiai jellegek dominálnak a meghatározásokban. Például 

az állatok jogait azért védik, mert az állatok abban hasonlítanak az emberre, hogy ők is képesek a szenvedésre. 

Peter Singer ausztrál filozófus-bioetikus alapozó munkája Az állatok felszabadítása (1975) címmel jelent meg. 

Érvelése az állati jogok mellett az, hogy az állatok is képesek gyönyört és fájdalmat érzékelni, ezért őket is 

megilleti az emberi jogokhoz hasonló védelem. „If a being suffers, there can be no moral justification for 

refusing to take that suffering into consideration. No matter what the nature of the being, the principle of 

equality requires that its suffering be counted equally with the like suffering – in so far as rough comparisons 

can be made – of any other being.” (Singer, 1979, p.50 „Ha egy lény szenved, ott nem lehet morális indok arra, 

hogy ezt a szenvedést figyelmen kívül hagyjuk. Nem számít, milyen lény, az egyenlőség elve megköveteli, 

hogy a szenvedése oly mértékben számítson, mint bármi más szenvedése – amennyiben ilyen durva 

összehasonlításokat lehet tenni – bármely más lénynek.” – fordítás tőlem) 
323 „What is valuable about freedom is not the negative absence of interference but the positive ’power to be 

an individualized self’” 
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kényszerül bele egy döntésbe, vagy nem válik a másik választásának tárgyává. Az egyéni 

döntés szabadságának gondolatát viszi tovább Dewey az ő definíciójában, ahol is a döntés, a 

választás az egyénre, az énre koncentrálódik, ahol az ágens személye – még jobban – 

felértékelődik. A választás során a választónak magának az önálló, egyedi énje válik 

hangsúlyossá, ezt emeli ki, mint pozitív szabadságot, az én választásának szabadságát, ami 

nem magától értetődő, automatikusan lezajló folyamat. Önmagunk választásához, az 

egyéniség, egyéni lét felismerésének, az egyénivé, önmagunkká válás folyamatának feltétele 

szükséges, ami tapasztalat, felismerés, és a szabadság maga. John Dewey minden társadalmi 

vonatkozású, politikai célzatú, vagy a neveléssel kapcsolatos írását átjárja az a gondolat, 

hogy a szabadság az egyén számára önmaga választásának alapfeltétele. A nevelés 

feladata pedig ezt a szabadságot megteremteni az egyénben önmaga individualizációjára, 

valamint eszközöket, módszereket, utakat ennek megvalósítására. A szabad választás az 

egyénben lezajló folyamatokban – legyen az akár intellektuális gondolkodásra, akár érzelmi 

döntésre vonatkozó – a szabad akarat kérdését veti fel. Az egyéni szabadság az akarat 

szabadságában mutatkozik meg, abban, hogy a döntéseink során milyen mértékben 

hagyatkozunk egy értékrendre, jelesül önmagunk értékrendjére, vagy milyen elvárások 

mentén hozzuk meg azokat. Ez morális kérdéseket is felvet, ami lelkiismereti döntésekhez 

vezet. Kant filozófiájában az autonómia fogalma az ember önmagára vonatkozó döntéseit 

és szabályadásait tartalmazza.324 A kanti autonómia annyiban lesz gyakorlattá, amennyiben 

a szabadság, az egyéni döntés és akarat alapozza meg. Mindezek feltétele pedig az a fajta 

felvilágosultság, az a fajta érettség és felnőttség, ami az öntudatnak és a kritikai 

gondolkodásnak az eredménye.  

A fentiek fényében egy teljes fogalmi kör látszik kibontakozni, melyek logikai 

összekapcsolódásai értelmet nyernek és melyek az életút vizsgálatakor összefüggésbe is 

kerülnek. Dewey nevelésfilozófiájának alapgondolata, a szabadság gondolata, és mindaz, 

amit ez a gondolatiság képvisel és továbbhagyományoz a későbbi iskolák számára három 

elemből épült fel. (1) A szabadság társadalmi vonatkozású értelmezéséből, ami egészen a 

Rousseau-féle szabadság értelmezéstől vezetett Mill gondolatain át Berlin elemzéséig. 

Berlin pozitív és negatív szabadság kategóriáját használta Dewey is. (2) Az individualizáció 

jelentőségéből, mely Kant szabadság fogalmának autonómiára vonatkozó gondolatain 

                                                 
324 Kant: Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás? c. cikkében kitért az autonómia fogalmára is. De már a nyitó 

gondolat, a felvilágosodás definíciója hordozza magában a felismerés, az önállóság és a szabadság gondolatát. 

„A felvilágosodás az emberiség kilábalása önmaga okozta kiskorúságából. Kiskorúság az arra való 

képtelenség, hogy mások vezetése nélkül gondolkodjunk.” 
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keresztül kapcsolódik Dewey értelmezéséhez. (3) A személyiségfejlődés és fejlesztés 

lehetséges útjaiból, melyek a filozófiatörténetből is ismert példákon keresztül mutatkoznak 

meg úgy, mint ahogy Dewey azokat neveléstudományi vizsgálódásaiban és a személyes 

élményei során megtapasztalta.  

 

 

4.4 Dewey utóhatása 

 

Ebben a fejezetben az általános szemléletváltásra keresem a választ, ami globálisan, 

világszinten jelentkezett a századfordulón, aminek hatására a reformpedagógiai törekvések 

a felszínre törtek és a reformpedagógiai intézmények létrejöttek. Továbbá vizsgálom azt is, 

hogy maguk az irányzatok milyen kapcsolódási pontokat tartalmaznak Dewey szemléletével. 

Találunk-e hatást, visszahatást az egyes iskolák, az egyes gondolkodók között? Az 

alábbiakban sorra veszem a legjelentősebb és a legismertebb iskolákat, de fontosnak érzem 

kiemelni, hogy teszem ezt a teljesség igénye nélkül. Az iskolák sokszínűsége, az irányzatok 

sokfélesége, a nézetek szerteágazó mivolta lehetetlenné teszi a teljes kép feltárását. Az 

iskoláknak inkább csak a felmutatására, mintsem teljes bemutatásra vállalkozom. A célom 

az egyes alapvető filozófiák feltárása és az elméleti kapcsolódások megmutatása. Minden 

egyes iskola önmagában egy-egy külön kutatási témát jelent, amennyiben igyekszünk 

történetét, működését, a rá irányuló és az általa kifejtett hatásokat sorra venni. Az alternatív 

pedagógiák teljes rendszere körvonalazódik. Nem nagyon lehet logikai és hatástörténeti 

egymásra épülést kimutatni közöttük. Történeti tény, hogy zömében ezek az iskolák Dewey 

életének századfordulóján alapultak. Mindegyiknek egy-egy gondolkodó adta meg az 

alapvetését azzal, hogy egy-egy alapelvet próbált érvényesíteni, ha nem is a tananyag 

szerkesztésében, de a tanítás módszertanában. Mégis sok közös vonás található ezen 

intézmények között. Az elvitathatatlan, hogy léteznek, hatalmas sikerrel működnek, már 

amit a „felhasználói kör”, azaz az érintettek sikernek tartanak. Az alternatív iskolák nagyon 

jó eredményeket hoznak, támogatottságuk mégis országonként, társadalmanként, és 

államvezetésenként eltérő. 

A XX. század hajnalán egy egészen új pedagógiai irányzat volt kibontakozóban. Az 

összefoglaló elméleti, vagy világnézeti könyvek mind jelentős paradigmaváltásról szóltak. 

A hangsúlyeltolódást az jelentette, hogy az iskoláknak, sőt, még általánosabban, a 

nevelésnek – történjen az bármilyen közegben; intézményes oktatás keretein belül, 

érdeklődési csoportokban, vagy a családban – a legfőbb eleme maga a gyermek lett és nem 
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a tananyag. A váltást segítette elő a gyerekképre vonatkozó gondolkodásbeli változás Ellen 

Key: A gyermek évszázada című könyvét tartja a szakirodalom a legjelentősebb 

mérföldkőnek e tárgykörben. A hatalmas változásnak a felvilágosodásban lehettünk 

szemtanúi. Mikor a társadalmak ráébredtek arra, hogy a gyermek nem egy kis méretű felnőtt, 

hanem sajátos igényű lény. Felismerték a gyermek igényeit, annak pedagógia 

vonatkozásában is.325 A mára már nyilvánvaló tény olyan folyamatokat indított be, melynek 

hatására tudományos érvekkel bizonyították a gyermekek különbözőségét, különlegességét, 

és tervek százai születtek ezen igények legoptimálisabb kiszolgálására. A 

gyermekközpontú jelzővel illethetjük valamennyi reformpedagógia szemléletét. Az 

elnevezések igencsak sokszínűek, de az alapgondolat közös.  

A reformpedagógiák létrejöttének egyik fontos állomása az angol példa, az 1889-

ben indult Abbotsholme bentlakásos iskola. Az 1830-as évektől kezdve folyamatosan 

erősödő igény mutatkozott a változásra a pedagógia területén. A gazdasági-társadalmi 

átalakulások, mint az ipari forradalmat követő fellendülés, valamint a növekvő mobilitás 

párosult azokkal az egyre sűrűsödő kritikákkal, melyekkel a fennálló iskolarendszert illették. 

Így születtek meg az első bentlakásos iskolák, melyek közül a leghíresebbet Cecil Reddie326 

alapította. Reddie az ideális iskola alapjául a német didaktika tantárgyfelosztását vette. 

Erőteljesen hatott rá Fichte „iskolaállam”-koncepciója. Reddie úgy gondolta, hogy a német 

oktatási módszert az angol harmonikus neveléssel ötvözve fogja megalkotni az ideális iskola 

programját. Tette mindezt a demokratikus elvek érvényesítésével abban a hitben, hogy a 

neveléstudomány társadalomformáló erővel bír. Bentlakásos iskoláját 11-18 éves fiúk 

számára hozta létre. A pozitív eredmények és az alapelvekkel való rokonszenv több követőre 

is rátalált. Így ezt az iskolát tekinthetjük a későbbi reformpedagógiai iskolák első kísérleti 

                                                 
325 Ellen Key A gyermek évszázada c. könyve 1900-ban jelent meg, majd 1902-ben az első német kiadás és 

igen hamar világszerte ismert és elismert írássá vált. Az új évszázad beköszönte alkalmat adott az újító ötletek 

és gondolatok megfogalmazására, annak reményében, hogy mint minden kezdet, ez is valamiféle jobbítást hoz 

a korábbi állapotokhoz képest. A kötethatalmas visszhangot váltott ki és a pedagógiai gondolkodásban óriási 

szemléletváltást eredményezett. Azonban az a sok, már-már romantikus kép, melyeket ez a kötet vetít elénk, 

vagy az a változás, melyeket sürget és jósul, reménnyel tölti el a neveléssel foglalkozókat. A gyermek mint a 

pedagógiai gondolkodása fókusza jelenik meg, célszerűség és hasznosság az iskolai nevelés kulcsszavai, a 

gyermekek sajátos igényeinek feltérképezése, életük, testi és lelki egészségük védelme mind igazán pozitív 

gondolatok. De a kötet mélyére tekintve találhatunk olyan más aspektusokat is, melyek eddig szokatlanok 

voltak a pedagógia irodalmától. A társadalmi feltételekkel, mint pedagógiai gondolkodó, nem hivatott 

foglalkozni, azokat, mint adott feltételeket kezeli Key. Így minden egyes gyermekekkel kapcsolatos problémát 

a szülők szintjére visszavezetve, ott igyekszik megoldani. Ennek eredménye lesz egy Nietzsche-i alapokon 

nyugvó különös születésszabályozási gondolat, egy kezdetleges ötlet a genetikai tökéletesítésre vonatkozóan, 

a gyermekek szabadságának érdekében bizonyos tanácsaival a szülők szabadságának korlátozására jut, stb. stb. 

Bizonyos perspektívákból értehető gondolatok, de az biztos, hogy rengeteg kérdést, morális kérdést vet fel az 

egyébként jó szándékot megfogalmazó korszakos mű. 
326 Cecil Reddie (1858-1932) brit reformpedagógus, iskolaalapító 
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példájának. A hasonló szerkezetű iskolák mind ebből az újszerű gondolatból táplálkoztak. A 

– korábban már említett – 1921-es alapítású Summerhill esetében azonban a hangsúly a 

gyermekek egyénisége felé tolódott, valamint a koedukált intézményforma valósult meg. 

Reddie iskolájának hatása érzékelhető részben Dewey munkásságában is, Dewey azonban az 

elitoktatással szemben a népoktatást részesítette előnyben, valamint a pragmatista jelleg 

sokkal nagyobb hangsúlyt kapott. (V.ö.: Mikonya, 2002) 

A pedagógiában az 1900-as évek kezdetéig kizárólagosságot élvező, akkoriban 

hagyományosnak tekintett tanítási metódust reformálták meg, melynek eredményeképp 

létrejöttek a reformpedagógiák. A fogalmat, a célkitűzéseket és a módszereket tekintve ma 

már nincs olyan iskola, ami – legalább a terveit, célkitűzéseit tekintve, ha a konkrét 

megvalósulást nem nézzük – ne tarthatna számot a reformpedagógia elnevezésére. Az 

újonnan megálmodott és létrehozott iskolák között szerepelnek a hagyományos értelemben 

vett, tradicionális reformpedagógiai törekvések, mint amilyen a Montessori-program, a 

Waldorf iskola, a Freinet-módszer, Rogers szemlélet, Petersen Jena plan-ja, vagy Neill 

Summerhill-je. Külön kategóriát képeznek az alternatív pedagógiák, melyek esetében talán 

nagyobb hangsúlyt kap a tananyag, azon belül is az ismeretek fókusza, és a módszertan. Ide 

tartoznak a holisztikus iskolák, a zöld szemléletet előtérbe helyező iskolák, valamint 

mindazok a törekvések, melyek vállaltan Dewey hatására alakították szemléletüket. Az 

1920-as évek utáni progresszív iskolák ezek, kiknek elképzeléseik javarészt az 1960-as 

években jutottak el a megvalósulás szintjére. A reformpedagógiai, alternatív és progresszív 

iskolák kategóriái nehezen különböztethetők meg, határolhatók el egymástól. Sokkal több a 

közös jellemzőjük a különbözőségeknél. Mindegyik kiemeli az egyéniség jelentőségét, a 

szükségletek állandó változásának tényét, a képességek fejlesztésének fontosságát, a 

szuverenitást, a szerepek átgondolását, újrafogalmazását.  

Dewey már 1925-ben327 arra panaszkodott, hogy az általános iskolákban ugyanazt 

lehet tapasztalni, mint azelőtt 50 évvel. Az oktatásügyben mutatkozó problémák forrásaként 

a következőket emelte ki: hiányzik a tanár személyiségének fejlesztése328 a tanárképzésben; 

nincsenek rendezve a financiális kérdések; a tanárképzés a gyerekekkel való kapcsolat nélkül 

zajlik; problémát jelentenek a tanításhoz szükséges feltételek és kondíciók. A tanárképzés 

újragondolásához pedig kiemelte, hogy előbb kellene megtanítani a tanárokat idősebbekkel 

foglalkozni és csak az ott megszerzett tapasztalat után lenne szabad a fiatalabb korosztályok 

elé állítani őket. Úgy vélte, minél kisebb egy gyermek, annál könnyebb elrontani a nevelését. 

                                                 
327 ”What is the Matter with Teaching?” c. cikk, LW2 pp116-123. 
328 „As is the teacher, so is the school.” – Amilyen a tanár, olyan az iskola. (fordítás tőlem) LW2, p.116 
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A tanár személye így válhatna társadalmilag is elismertté, hiszen a tanár az, aki a legnagyobb 

intenzitással vesz részt a termelésben, azzal, hogy a termelés összes többi szereplőjét 

fejleszti.329 

 

 

 4.4.1. Progresszív iskolák 

 

Dewey a Demokrácia és nevelés című kötetében tért ki a nevelési célok megfogalmazására 

és értékelésére. Három fő kategória mentén tárgyalta ezeket a célokat: a természetesség, a 

társadalmi érték és a műveltség. A természetességet elsőként jelölte meg, mert ez a 

legalapvetőbb szempontja. A gondolat értelmezéséhez és bemutatásához kihagyhatatlan volt 

az utalás Rousseau munkásságára, de Dewey egyben kritikát is megfogalmazott a francia 

pedagógus elméletével szemben. A természetesség cél, de nem önmagában való végcél. A 

nevelésnek valójában nemcsak célja a természetesség elérése, hanem feladata a 

természetesség felismerése is. A gyermek természete adja a feltételeket, a lehetőségeket és 

a személyes belső motivációkat. Ha a hangsúly eltolódik az egyéni természet felismerésétől, 

akkor háttérbe szorul a természet jelentősége, hiába az átgondolt célok és a kidolgozott 

módszerek, lehetetlen lesz elérni azt a neveléssel, mert épp a gyermek képessége nem lesz 

meg hozzá. A természetesség valójában egy gyűjtőfogalom az érdeklődésre, a képességekre. 

Egy alapállás, egy alapfeladat, ezekre rátalálni és felismerni. Azért nem maradhat a 

természetes állapot egy végső célállapot, mert akkor ebben az esetben maga a folyamatos 

fejlődés marad el. A természetes hajlamok, az egyéni képességek és érdeklődés lesz a 

feltétele, valamint a motivációja az építkezésnek. Akkor lehet újat mutatni a gyermek 

számára, ha az iránt ő affinitást érez. Máskülönben a nevelés átvált erőszakos dresszúrába. 

Pontosan ennek az egyéni igénynek, ennek a személyes visszacsatolásnak kell 

megvalósulnia a nevelés érdekében. Ez lesz a progresszív pedagógia alapja. Azé a 

gondolaté, ami azt mondja, nincs más lehetőség, el kell ismerni, hogy a nevelés nem tud 

sematikusan, általánosan és szabályszerűen működni. Mert sem az egyének, sem a közeg, 

sem a nevelés tárgya nem sematikus, nem általános és nem szabályszerű. Elsősorban afölött 

van hatalmunk, hogy a mi mikro-környezetünkben ezt miként kezeljük, azaz például 

iskolában ennek miként vagyunk tudatában. Az általános természeti és társadalmi 

folyamatokra nincs hatásunk. De arra igen, hogy a gyermek ezekhez miként közelítsen. A 

                                                 
329 V.ö.: The Teacher and the Public (LW11, pp158-162) 
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közeledés feltétele a megfelelő módszer megtalálása. Ami igenis gyerekenként, 

kisközösségenként eltérő. A társadalmi érték alatt már nem a feltételt értette, hanem ezt lehet 

inkább valamiféle hozzáállásként definiálni. A társadalmiságban való részvétel, a 

társadalmiként való létezés az a felkészültség, amikor képes valaki állandóan változni és 

valamiképp viszonyulni a társadalmi állapotokhoz, helyzetekhez, kapcsolatokhoz. Ez alá 

tartozik az egyéni tevékenység, a munka, az értékszemlélet kialakítása, valamint az 

egyénekről, helyzetekről, nézetekről való önálló véleményalkotás, továbbá a társadalmi 

folyamatokban az önálló, tevékeny és aktív részvétel. Ez már egy olyan fok, amikor a 

személyesség kellő háttérrel bír. Azaz az egyéniség330 kialakul, miközben tudomásul veszi 

az egyén a társadalom tagjaként, hogy ő maga is alakul és szüntelenül alakít is. Az érzések 

megélése sem maradhat már pusztán a természetesség szintjén. Az érzelmet nemcsak hogy 

átéli valaki, hanem azokra reflektál és értékel. Az érzelmek értelmezhetetlenek, sőt, 

lehetetlenek a társadalmi környezet nélkül, hiszen csakis relációkban jönnek létre. Az érték 

a társadalmiságban nem pusztán a passzív elszenvedés lesz, hanem az aktív részesség. 

Mindenkinek saját érdekei, céljai és útja megválasztásakor tudomásul kell vennie, hogy a 

társadalom valamennyi tagjánál ezek eltérnek. Két érték jelenik meg egyszerre: a nyers, 

természetes és a mesterséges, kiművelt. A természetes annyiban ellentétes a művelttel, 

amennyiben a műveltség a mesterséges. A nyers természetes értékessége a kiművelt, 

                                                 
330 Foucault, a posztmodern fő képviselője, lebontja a személyt, az egyént és annak konstans elemeit. A 

pedagógiai ellennézetei a „magunkkal való törődés” gondolatában fogalmazódik meg, ami történeti háttérrel 

bír. A petrarcai hagyományok, a cura sui – törődj magaddal! – felszólítás él tovább, egy másik kontextusban. 

A történet azonban még mélyebb és összetettebb. Az önmagunk felé fordulás szerepe és jelentősége minden 

korszakban és kultúrában más-más motivációkkal bírt. A szókratészi daimón fogalom, a tanítás, mely egy 

tudatos, alapos figyelemre és jelenlétre hívja fel a figyelmet, életvezetési tanáccsá nőtte ki magát. A tanítás 

eredménye a belső hangra való rátalálás, a lelkiismeret szavának meghallása. Epiktétosz a Római 

Birodalomban erkölcsi hozzáállásként értelmezte az önmagunk felé fordulást, ami az egyén számára a saját 

helyzet megértését és elfogadását jelentette, míg a társadalom egésze számára a biztonságot és a nyugalmat, 

amennyiben a sztoikus tanítás elejét veszi az elégedetlenségnek, a háborgásnak és a lázadásoknak. A vágyak 

megszüntetése a sorsszerűségbe való beletörődést eredményezi, ami nem mellesleg lelki békét ad az egyén 

számára. Petrarca az önmagunkkal törődés egész módszertanát dolgozta ki a Kétségeim titkos küzdelme című 

írásával, mely az önelemzés, önfejtegetés, önmagunkkal való kommunikáció jelentőségére mutat rá. A belső 

béke és a harmonikus én feltétele az önelemzés, ami a társas kapcsolatokban a kiegyensúlyozottság alapja. 

Foucault számára a cura sui – önkultúra – az önismerettel rokon, melynek feladata a ránk erőltetett 

szubjektivitás levetkőzése és újraértelmezése. Önmagunk újraalkotása a feladat, ami azonban egyéni 

tevékenység. (V.ö.: Szabó Tibor: Michel Foucault filozófiai antropológiája. 4. fejezet: Foucault a szubjektum 

újraértelmezése felé (avagy az önuralom etikája) In: htttp://www.c3.hu/~prophil/profi034/szabo.html) Ezek 

alapján a mai iskolát és nevelést Foucault dresszúraként, azaz erőszakként értelmezi, habár eredeti funkcióját 

tekintve pont, hogy az önnevelés elősegítésére alakult intézményről van szó. Az önmagunk felé fordulás 

feladatát elláthatja iskola, vallási vezető, vagy akár egy barát is. „Ám nem az iskolák, az oktatás és a hivatásos 

lelki vezetők voltak az egyedüli társadalmi hordozói az önkultúrának, mely magától értetődően 

támaszkodhatott a megszokott családi, baráti, vagy lekötelezettségi viszonyok szövedékére is. Amikor valaki 

önmaga gondozása során egyik társa segítségét akarja igénybe venni, akiben alkalmas lelki vezetőt és 

tanácsadót vél fölfedezni saját maga számára, akkor egyik jogával él: az ember valójában csak a kötelességének 

tesz eleget, amikor segítséget nyújt egy másiknak, vagy amikor hálásan fogadja egy társa tanítását.” (Foucault: 

a szexualitás története III., p.59) 
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kimunkált kultúra értéke. Az értékek ellentétei azonban látszólagosak, hiszen a nevelésben 

másra vonatkoznak, és éppen ezért nem oltják ki egymást – ahogyan arra Dewey is felhívta 

a figyelmet –, hanem segítik. A műveltség mintegy elősegíti és megerősíti az egyéni 

önállóságot, amire a társadalmi környezetben elengedhetetlen szükség lesz. Az egyéniség 

kialakulása – ami elsőrendűen a kultúrában mutatkozik meg – konstituálja az öntudatot, a 

határozottságot és a hitelességet. Mindezeknek feltétele a kialakulóban lévő egyéniség és 

öntudat eredeti természetességének figyelembe vétele és a saját útja megtalálásának 

elősegítése.  

 Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül teszek kísérletet arra, hogy bemutassam a 

legjelentősebbnek tartott pedagógiák történetét, jellemzőit, sajátosságait. Elsőként álljon itt 

a Montessori pedagógia. Maria Montessori neve már életében fogalommá vált. Iskolák, 

óvodák, sőt speciális nevelési igényű intézmények alkalmazták azt a módszert, ami a híres 

pedagógus nevéhez köthető. Különlegessége jócskán túlmutat azon a tényen, hogy egy 

javarészt férfiakból álló tudományos társaság is elismerte nőként való érvényesülését. A 

gyermekközpontú szemlélet, az egyéni igények feltárása, a testi-lelki adottságok, életkori 

sajátosságok hangsúlyossága mind a Montessori pedagógia jellemzői. Nem a hagyományos 

értelemben vett, olykor agresszív szigor és korlátoltság vezeti sikerre a diákokat, hanem a 

megértésen alapuló személyes odafigyelés és szeretettel teli odafordulás. Talán pont a női 

finomság mutatkozik meg az akkor még újítónak számító gondolatban, hogy a rendhez és a 

rendszerességhez vezető út nem a kierőszakolt fegyelmen alapszik. Montessori 

szakmaiságát és hitelességét megalapozta, hogy Olaszország első orvosnőjeként, 1896-ban 

diplomázott. Fejlődési szakaszokat és azok különlegességét kutatva és vizsgálva alakította 

ki pedagógiai módszerét. A fejlesztést elsősorban beteg, sérült, valamilyen 

rendellenességgel született gyermekek számára dolgozta ki, majd később lehetősége volt a 

módszereit egészséges gyerekek esetében is kipróbálni. Az önállóság jelent meg központi 

fogalomként az ő nevelési elvében. Nem is igazán az önállóságra neveléssel, mint 

céltételezéssel, hanem az önállóságban hagyással, mint cselekedtetési módszerrel. Nevelési 

elvei a rousseau-i gondolatokon alapultak, a természetesség jegyében, az önálló cselekvés 

lehetőségének meghagyásával kívánja elérni a legmagasabb fokú motivációt és aktivitást. 

Mindennek pedig természetesen alapfeltétele a szabadság. A szabadság, mint érték az 1900-

as évek kezdetén, a gyermekekre vonatkoztatva, még igencsak újszerű gondolatnak 

számított. Különösen, ha a szabadság, a szabadon cselekvés az iskolai életre is vonatkozik. 

Ennek sajátossága az általa kidolgozott fejlesztő eszközökben rejlik. Konkrét tárgyakat 

tervezett és alkalmazott a tanításhoz, melyek a mai napig megtalálhatók a boltok polcain. 
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Ezeket a tanítási eszközöket a gyerekek talán nem véletlenül, játéknak tekintették. A 

felnőttek tudják csak, milyen logikai, koordinációs és koncentrációs fejlődést érhetnek el, 

mikor a szabad játéknak azt a formáját alkalmazzák, amikor a tervezés nélkül a felnőtt egy 

(játék)eszközt ad a gyermek kezébe.  

 1913. december 8-án meghívásra érkezett Maria Montessori az Egyesült Államokba, 

ahol a Carnegie Hall-ban John Dewey fogadta és kérte fel ünnepi előadásának megtartására. 

Arról nincsenek biztos adatok, hogy olvasták-e egymás műveit, kölcsönös hivatkozásokra 

nincs utalás, de a személyes találkozásnak már a puszta ténye elegendő ahhoz, hogy 

kapcsolatot tételezzünk fel kettejük munkásságában. John Dewey híres volt 

közvetlenségéről. Ha egy téma felkeltette az érdeklődését, ha egy gondolkodóval hasonló 

problémán dolgozott, igyekezett alkalmat teremteni a személyes találkozásra és 

beszélgetésre. Habár sem földrajzilag, sem kulturálisan nem egy területről származtak, 

mégis – a világtársadalmi trendeknek és gondolatoknak köszönhetően –, mindkettejük 

számára ugyanaz a fogalom jelentette az iskolai előmenetel és a nevelés sikerességének 

kulcsát, jelesül a szabadság.  

A pedagógiában a szabadság mint út, és a szabadság mint cél megjelölésére nagyon 

kevés helyen alkalmazzák a liberális nevelés fogalmát. Ettől magam is tartózkodom ebben a 

dolgozatban. Nem azért, mert nem tartom érvényesnek akár Montessori, akár Dewey 

tevékenységére nézve – hiszen a szabadságot első helyen tüntetik fel, mint kulcsot emelik ki 

mindketten –, hanem azért, mert a XXI. századra olyan negatív felhanggal bír a fogalom, 

amit nem lenne szerencsés az ő tevékenységükkel összefüggésbe hozni. A liberális nevelés 

alapgondolata, a szabadságra nevelés, a szabadsággal való operálás szinte valamennyi XX. 

században keletkezett pedagógia sajátja, függetlenül attól, hogy az adott iskola az 

eredményeit tekintve sikeres volt, vagy sikertelen, hogy a közvélemény számára 

elfogadható, vagy elfogadhatatlan. Érdekes megvizsgálni azonban azt a tényt, hogy mi 

vezethetett odáig, hogy az abszolút pozitív értékű szabadság, a liberalizmus és ennek 

következtében a liberális nevelés is komoly értékvesztésen ment keresztül. A probléma talán 

pont a szabadság értelmezésével kezdődött. A szabadságnak a korlátlanság jelentése 

könnyen vezet az értékvesztés szintjére. A pedagógiában a probléma a szabadság 

módszerként való felfogásában van. Abban az esetben, ha a tanár, vagy a nevelő számára 

nem tisztázott önmaga szerepe, feladata és felelőssége, a nevelési folyamat maga nagyon 

könnyen válhat „laissez-faire”-ré. Sem Montessori, sem Dewey nem a teljes ráhagyást 

tartotta a nevelés követendő módszerének. A tanári előkészületek, a felkészülési szakasz 

nem látványosak, az előzetes tervek, az eszközök, a célok és a feladatok megfogalmazása 
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nem olyan szembetűnő folyamat és nem olyan látványos része az iskolai életnek, mint maga 

a konkrét tanóra, holott az egész oktatás-nevelés sikeressége ezen a ponton dől el.  

 A továbbiakban a szabadság, mint a nevelés egyik fő szegmense kerül elemzésre 

Rudolf Steiner gondolatai kapcsán. Az antropozófia híres képviselője nézeteivel, 

előadásaival és írásaival egy egészen új tudomány alapjait fektette le. Az új tudománynak 

Rudolf Steiner nem csak képviselője, de alapítója is egyben. Az elnevezés a görög antroposz 

– ember és szófia – bölcsesség szavakból áll össze. Steiner célja az volt, hogy az emberi 

gondolkodás reformját adja meg azzal, hogy az ismeretek tárgyává tegye magát az embert. 

Ezzel elősegítve az ember megismerését önmaga számára, az emberi értelmezését, annak 

legkülönbözőbb aspektusaival. A tudományos rendszerét és a tudáselemek egymáshoz való 

viszonyát igyekezett átstrukturálni az általános embertan összeállításával, melynek célja a 

fókuszok eltolása, áthelyezése. Úgy gondolta, ha képesek vagyunk megérteni, mitől is 

vagyunk mi magunk emberiek, könnyebbé, sőt természetessé válik egymás elfogadása, az 

előítéletektől mentes gondolkodás és a természettel való összhang megteremtése. 

Mindezekhez az egyéniség szerepét hangsúlyozta. A sajátos szemlélet kialakítása sajátos 

neveléstan megfogalmazását eredményezte, ahonnan egyenes út vezetett a sajátos iskola 

megalapításáig. A Waldorf-iskolák Steiner gondolatainak intézményi megvalósulásai 

lettek. 1917 szeptemberében nyitotta meg kapuit az első Waldorf-iskola. Az 1919-es évet 

jelölik a Waldorf-iskola kezdetének. Személyes igények felmérésén alapszik az oktatási 

struktúra felépítése. Az iskoláztatás egyik legnehezebb kihívására, a változó szükségletekre 

koncentrál. Rudolf Steiner nevéhez köthető az iskolatípus kidolgozása. Járatos volt a 

fiziológiában, az orvostudományban, a pszichológiában és az antropológiában. Célja volt 

egy olyan oktatási intézmény és metódus megalkotása, amely alapvető értékként kezeli a 

természettudományokat, de kiegészíti más, elvont szemléletekkel, melyek az emberi lélektan 

folyamatait befolyásolják. Valamennyi általa ismert szakterület tudását felhasználta ahhoz, 

hogy egy komplett nevelési módszertant állítson össze kisgyermekkortól egészen a fiatal 

felnőtt korig. Az iskola intézménye végigkíséri az emberi élet talán legjelentősebb szakaszát. 

Azt az időszakot, amikor az értelme a leginkább fejlődik, amikor a szociális készségei a 

legerősebben alakulnak. Éppen ezért az iskola legfontosabb feladatának a 

képességfejlesztést jelölte meg. Módszertanában nagy hangsúlyt fektetett a művészetekre és 

a mozgásos gyakorlatokra, kiemelten a táncra, melyek mind úgy hatottak az elmére, hogy az 

még könnyebben be tudja fogadni az elméleti tudásokat is. A képességfejlesztést azonban 

nem lehet célravezetően megtenni anélkül, hogy ne mérnénk fel a tanuló egyéni tudását, 

szükségleteit, érdeklődését, erősségeit és hiányosságait. Hangsúlyozta, hogy habár az iskola 
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egy közösségi tér, ahol a közösségi élet működéséhez igazodnak a diákok, mégis, 

elengedhetetlen a szuverenitás megőrzése. Iskolájának egyik különlegessége a társadalmi 

szerepvállalás. Steiner ugyanis nem elégedett meg azzal a ténnyel, hogy a társadalmi 

környezet határozza meg az iskolai életet, hanem az iskolát, mind kis társadalmi egységet 

használta fel arra, hogy tagjainak szélesebb társadalmi környezetére is hatással legyen. 

Éppen ezért szentelt nagy figyelmet a gyermekek közösségén túl a tanárok és a szülők 

közötti kapcsolatoknak, és emelte ki a három résztvevő csoport kölcsönös relációit is. A jövő 

azonban sok kérdést tartogat. A szabadságra nevelés eszméje azzal a szigorúsággal indult, 

hogy a Waldorf-iskolákban csak és kizárólag olyan tanárok taníthatnak, akik a Waldorf-

pedagógia képzett oktatói. Erre lehetőség kizárólag a német nyelvterületeken volt, mára már 

Magyarországon is több intézmény indít pedagógusképzést331. Ezek zömmel 

továbbképzések és nem teljesen a német struktúrát követik, miközben együttműködést 

folytatnak a németországi witten-anneni Waldorf Pedagógiai Intézettel. Magyarországon is 

alakultak Waldorf-jellegű iskolák, amik azért jelentős különbségeket mutatnak az eredeti 

elképzelésekhez képest.  

A következő példa a pszichológia felől közelítő Rogers-módszer. Carl Rogers a 

pszichológia területén alkalmazott egy olyan újítást, melyet aztán a pedagógiára átvezetve is 

értelmezni tudott. A pszichológiába bevezette a kliens-központú pszichoterápiát. Olyan 

szemléletváltást tett ezzel, mellyel a kliensre magára, az ő személyére helyezte a hangsúlyt. 

A pácienseivel folytatott munka során a személyiség kibontakoztatására fókuszált. A 

Rogers-féle tanítási módszer az egyéni igényeket veszi figyelembe, mind a szakmai, mind a 

lelki fejlesztés tekintetében. Újszerű megoldás volt mind a pszichológiában, a 

pszichoterápiában, mind ezek tanításba történő átültetésében a csoportos foglalkozás 

jelentőségének hangsúlya. A csoportterápia kidolgozásával Rogers a mai napig inspirálóan 

hat mind a pszichológusokra, mind a gyakorló pedagógusokra. A személyiségközpontúság, 

a személyiségfejlesztés és a csoportterápia a csoportos munka során tud valósággá válni. A 

pszichológiai tudását és tapasztalatait az oktatásba ültette át azért, hogy egészséges lelkületű 

embereket neveljen. Rogers a csoportos módszert 1946-ban, Chicagoban kezdte alkalmazni. 

Az „encounter csoport”332 elnevezést használta, ami a találkozások csoportját jelentette. Az 

első foglalkozásokat felkérésre indította hazatérő katonák számára. A stressz és a sokk 

feldolgozásában, a problémák feltárásában, de még erőteljesebben a megoldási utak 

megtalálásában volt nagy jelentőségük a csoportoknak. Először katonákkal, majd ápolókkal 

                                                 
331 Solymáron a Waldorf Pedagógiai Intézet, ELTE-n a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon 
332 Rogers, 2008. p21 
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kezdett foglalkozni, utána pedig a veszélyeztetett csoportokkal, mint például függőségben 

szenvedőkkel. A csoportos beszélgetések célja a biztonságérzet kialakítása, melyben az 

egyén bátorságot kap az őszinteséghez, az önmagára irányuló figyelemhez és az 

önfejlesztéshez. A biztonság a csoporton belüli kölcsönös bizalomból, elfogadásból és 

megértésre törekvésből ered. Ha egy iskolán belül ez megvalósul – legyen az egy egész 

iskola, egy osztály, vagy csak egy tanulócsoport –, akkor az pozitív légkört biztosít, inspiráló 

az egyén számára is. Világszerte több ilyen iskola működik. Budapesten Rogers Iskola, 

Rogers Akadémia, és Személyiségközpontú Óvoda található. 

 Végül bemutatom a már korábban említett Summerhill iskolát .A. S. Neill a XX. 

század kezdetén saját iskolát alapított, személyes meggyőződései alapján. Neill 

magániskolája azonnal felkeltette sokak figyelmét, különleges módszereivel. Az iskola 

fennállásának történetét rengeteg nehézség és hivatali támadás övezte. Az iskola Neill 

szabadságról alkotott nézeteire épül. A pedagógia csendes forradalma című könyvében Neill 

leírta módszerének lényegét, az iskolaalapítás ötletét és az első évekről is beszámolt, kitérve 

mind a sikerekre, mind a kudarcokra. Az 1930-as években a progresszív oktatás hívei 

próbálták bevezetni az individuális oktatást, a tehetséggondozást és a nyílt osztálytermek 

módszerét. Ez a terv Európában A. S. Neill Summerhill School elnevezésű iskolájában 

valósult meg. 1924-ben Neill létrehozott egy bentlakásos, koedukált iskolát Angliában. Az 

ő alapelve szerint nem a gyerekeket kell az iskolához igazítani, hanem az iskolát – annak 

teljes struktúrájával, felépítésével, oktatásával és módszereivel együtt – a gyerekek 

igényeihez. A hagyományos tananyagok elsajátításánál fontosabbnak tartotta a kreativitás 

fejlesztését. Fő célja az egyéni szabadság teljes kibontakoztatása volt, amelynek kizárólag a 

kanti tanítás szabhat határt: „Minden egyénnek szabadságában áll azt csinálni, amit akar, 

ameddig tevékenységével nem sérti mások szabadságát.”333 Valamennyi iskola, ami 

szembeszegül a poroszos hagyományokkal és elutasítja a frontális oktatás kizárólagosságát, 

Dewey elveit tartja alapvetőnek. Legyen az a Summerhill, vagy a Rogers-féle pedagógiai 

elveket valló iskola, vagy egy hétköznapi iskola, ahol a módszertannak részét képezi a 

projektmódszer, vagy a kooperatív tanulás. Az alapelvek különbözőségei ellenére a 

rugalmasságra való igény felismerése közös bennük. Az angliai Leiston-ban a mai napig 

töretlenül üzemel Neill Summerhill iskolája, ami folyamatosan fogadja a látogatókat, 

szervezett iskolalátogatásokra invitálják az érdeklődőket, valamint pályázat útján külföldi 

tanárok számára is lehetőséget nyújtanak a személyes tapasztalatszerzésre.  

                                                 
333 A. S. Neill: Summerhill - A pedagógia csendes forradalma. Kétezeregy Kiadó, Budapest, 2004, 169. oldal. 

Neill elveinek megfogalmazásához alapul vette Kant kategorikus imperatívuszát és etikai tanítását.   
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 A XXI. századi kutatások a pedagógiában mind arra keresik a választ, hogy milyen 

módszerekkel érdemes tanítani, valamint, hogy mit érdemes tanítani, a diákok számára mi 

jelenti a hasznos ismeretet. A pedagógiában a paradigmaváltás lezajlása sürgető. (K. Nagy 

Emese – Pálfi Dorina Új Pedagógiai Szemle, 2017) Az igény már évtizedek óta megjelent 

az újfajta pedagógiákra, még Magyarországon is. A tanárképzésben azonban még mindig 

nem zajlott le a tanárszerep átértékelése. Dewey írásai már mind azt tükrözik, hogy a 

gyermekközpontú tanítás a gyermek igényeinek központba emeléséről szól. Dewey 

pedagógiája azért nem tartalmaz kritériumokat, ahogyan azt Rorty is megállapította (lásd: 

Filozófia és társadalmi remény), mert a változó világ változékonyságának tényét kell 

elfogadnunk és a változás lehetőségét önmagában zárnánk ki azzal, ha irányvonalakat és 

kritériumokat fogalmaznánk meg. 

 

 

 4.4.2. A pragmatista nevelés jövője 

 

Az oktatási rendszer reformálása folyamatos. Ez a folyamat pedig túlmutat az 

oktatáspolitikai, vagy az oktatást érintő gazdasági kérdéseken. A reform folyamatosan zajlik 

a módszertan területén. Az iskola egy több évezredes múltra visszatekintő intézmény. 

Hogyhogy nem sikerült rátalálni a működő, sőt a hatékonyan működő módszertanra, a 

sikeres működési elvre? A válasz a társadalom általános változásában van. Az iskola a 

mindennapi életre hivatott felkészíteni, valamint a tudományos élet iránti érdeklődést 

kialakítani. Mind a társadalom, mind a tudomány folyamatos változásokon megy keresztül, 

így a felkészítés módjának is lépést kell tartania a fent említett változásokkal. Egy válasz 

már született a századfordulón Ellen Key tollából: „a nevelés lényege: nem nevelünk”334: 

                                                 
334 A nem nevelés mintájára létrejött a nem-tanítás módszere. A japán kultúrában az 1990-es években kialakult 

egy olyan új pedagógiai szemlélet, ami személyes véleményem szerint ötvözi Dewey tanítását, a jelenkori 

magyarországi szakírók kívánalmaival, a pedagógiai gyakorlatban megvalósuló „ne árts!”- elvvel. Ez a 

módszer, vagy iskola, vagy fogalom pedig a manabiai, aminek ötlete Nishikawa Jun nevéhez köthető.(V.ö. Új 

utak, szemléletmódok… Kaposvár, 2008) Eszerint a gyerekek a tanteremben az óra kezdetekor azonnal egy 

megoldandó feladatot kapnak, az óra végén pedig a bemutatás következik. Ez adja meg a tanóra keretét. De a 

lényegi rész, mind az időstruktúrában, mind a fókusz tekintetében a megoldás folyamatán van. A diákok nem 

kapnak semmiféle megkötést. Lehet dolgozni önállóan, párban, vagy csoportban is. És a rendelkezésre álló 

segédanyagokat használhatják is. A tanár szerepe a dicséretben és a motivációban ki is merül. Nincs 

elmarasztalás, csak motiváló kérdések, ami a diákot a munka jelentőségére ébreszti rá. Egyetlen cél van: a 

problémát meg kell oldani. Mondhatnánk, hogy ez a laissez-faire egyik változata, de a módszer pontosan azt a 

célt szolgálja, hogy a gyerekeknek egyénileg kell rájönniük, hogy kivel és milyen keretek között tudnak 

sikeresen együtt dolgozni, valamint nekik kell rájönniük a munka szervezésével kapcsolatos részletekre. A 

tanár tevékenysége az előkészítésben mutatkozik meg. Abban, hogy egy olyan feladatot talál ki, ami lehetőleg 

felkelti az érdeklődést. Személyes tapasztalataim alapján ugyanis az olyan gyerekek esetében, akik nem 

rendelkeznek semmiféle kötelességtudattal, céltudatossággal, vagy munkamorállal, az ő számukra a 
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„A mai nevelés legnagyobb bűne, hogy a gyermeket nem hagyják békében. A jövőbeni 

nevelés célja az lesz, hogy egy olyan, külső és belső értelemben szép világot hozzon létre, 

amelyben a gyermek növekedhet. Ebben a világban majd hagyni kell, hogy a gyermek 

mindaddig szabadon mozogjon, amíg csak mások jogának megrendíthetetlen határaiban nem 

ütközik.”335 

 

A fenti gondolat erős rokonságot mutat Rousseau negatív neveléselméletével. Mindaddig, 

amíg a Key által említett „szép világ” meg nem valósul, egészen más módszerekhez kell 

folyamodnunk. Továbbá elgondolkodtató, hogy miként lehetne a neveléstől függetlenül 

bárminemű világot létrehozni, miként lehetséges a hétköznapi értelemben vett világot és a 

’nevelés világát’ megkülönböztetni egymástól, de ez a kérdés már messzire vezetne. 

John Dewey rátalált egy módszerre, ami valójában nem is igazán egy tanítási-tanulási 

módszer, sokkal inkább egy szemlélet. Az ő oktatási szemléletén alapulva több irányzat és 

módszertan is alakult, melyek résztvevői, sőt, a legtöbb esetben az eredményeik is azt 

mutatják, működőképesek és sikeresek. Felvetődik a kérdés, hogy akkor miért nem lett az ő 

filozófiáján alapuló módszertana általánosan elterjedtté. A kérdés rengeteg összetevővel bír. 

A XXI. század társadalmi változásai újabb szempontokat hoztak a felszínre. Megváltoztatta 

az új technikai forradalom az identitást, a virtualitás a kapcsolati szempontokat, a globalitás 

a szemléletet, a digitalizáció pedig a lehetőségek végtelen sorát. Míg ezek a változások 

folyamatosan érzékeltetik hatásukat, addig az iskolának a működési struktúrái és hátterei 

ezzel nem tudnak lépést tartani, ezért fordult a figyelem az életvilág felé és a gyakorlati 

megvalósulások módszertani útjaira. 

Korunkban nem csak az a probléma, amit általában a generációk közti konfliktusok 

és meg nem értés jelentik, hanem, hogy ezekkel a nagy horderejű változásokkal terheltek a 

generációs kapcsolatok. A stílusbeli generációs eltávolodások csak mutatói a problémának, 

                                                 
hasznosság üres fogalom. Erre őket csakis az érdekességgel lehet rávezetni. A pedagógiai módszertanok 

alapján már kiderült, hogy minél nagyobb szabadságot kap egy diák a tanítás során és a tanár minél kisebb 

szereppel, minél kisebb irányítással él, az a tanóra annál nagyobb előkészületeket igényel. A manabiai technikát 

érheti kritika a magyarázat hiánya, a motiváció szűkös lehetőségei, vagy a diákok által elkövethető tévutak 

magas száma miatt. Fontos azonban elfogadnunk azt a tényt, hogy a tanításmódszertanban nincs 

kizárólagosság. Nincsenek egyedüli módszerek, melyek önmagukban képesek minden igényt kielégíteni. 

Technikák vannak, melyeket a megfelelő helyzethez igazítva, az igényeket felmérve alakítani és használni kell. 

De fontos továbbá kiemelni azt is, hogy a jelenkor diákjai olyan mértékű inger hatása alatt állnak nap mint nap, 

ami mellett már lehetetlen érdekfeszítően tananyagot közvetíteni. A diákokat már nem érdekli sem az okos 

tábla, sem a kivetítés, sem a video, sem a hanganyag. A technika számukra nem rejt újdonságot – lássuk be, 

sokkal többféle infokommunikációs eszközt ismernek és használnak, mint amit az iskola mutatni tud – és talán 

ellentmondásosnak tűnik, de újabban a legérdekesebb tanórákat egy szál krétával és táblával lehet megtartani. 

Ez is azt mutatja, hogy a hangsúly nem tolódhat el a tartalomról, valamint azt, hogy a stílus, azaz az előadásmód 

micsoda jelentőséggel bír mai napig is. A tanórán egy diák figyelmét nem lehet lekötni, hacsak éppen nem a 

tárgyalt téma iránt amúgy is érdeklődő személyről van szó. A figyelem a tevékenység kényszerén múlik. Ez a 

manabiai lényege. Ha a feladat az ő feladata, nem tud nem részt venni a tanórán.  
335 Ellen Key: A gyermek évszázada. Budapest, 1976. p60 
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de a problémák sokkal mélyebben vannak jelen. Épp ennek a komplex probléma-

együttesnek megoldására keresi mindenki a módozatokat, módszertanokat, iskolákat és 

irányzatokat. Jó gyakorlatokat keresünk és ebben a pedagógiai alapú kutatásban nagyon 

fontos szerepe van (lenne) Dewey életművének.  

Susan Greenfield336 Z-generációnak nevezi (Greenfied:2009) a mai középiskolai 

korosztályt és pontos leírást ad a rájuk jellemző viselkedésről. Vajon a diákok tényleg azt a 

kétségbeejtő képet mutatják, amiről Greenfield-nél olvashatunk? A legkülönbözőbb 

iskolatípusokban dolgozó tanárok beszámolói egybecsengenek arról, hogy az utóbbi 

évtizedekben valóban rohamosan lecsökkent az időtartam, ameddig a diákok képesek 

egyazon dologra koncentrálni. A mai gyerekek számára a felgyorsult világ a szórakozási 

formákban is megmutatkozik. A filmek, amiket néznek, mind technikai trükkökkel 

készülnek. Az idegrendszerük már igényli a gyors tempót, a szinte már sokkoló 

hirtelenséggel megjelenő váltásokat, az erőszak súlytalanná válik a szemükben, nem képesek 

felmérni a realitás hiányát, nem számolnak a tragikus következményekkel, a veszéllyel. Nem 

tudnak különbséget tenni reális és virtuális között. Ez vezeti őket tévutakra. A filmek 

átveszik a szórakoztatás fő szerepét. A készen kapott történetek, ami nem igényel részükről 

kreatív tevékenységet csupán befogadókká teszi őket. Eltűnik az értelmezés fontossága, a 

továbbgondolás fantáziája és ezek igénye is. Ennek köszönhetően maguk a kötelező 

olvasmányok is nehézséget jelentenek a 16-18 éves diákoknak, mert maga az olvasás is 

nehézséget okoz. A magyar diákok PISA felmérései az olvasott szöveg értelmezésével 

kapcsolatban mutatták a legnagyobb gyengeségeket337 és a tanárok is folyamatosan arról 

panaszkodnak, hogy a feladataikat nem tudják értelmezni, nemhogy több száz oldalon 

keresztül követni egy eseménysort, helyszíneket és több szereplőt.338 A bestsellerré vált 

könyvek egész generációk érdeklődését váltották ki, mert ezek mesterien szerkesztett írások, 

a történetek mértani pontosságúak, a fordulatok a megfelelő helyen vannak, a cselekmény 

csúcspontjai klasszikusan kiszámíthatók. Az internet világába született Z-generációt az élete 

minden pillanatában elérhetővé teszik a kommunikációs eszközeik. Ők a kommunikációs 

közegükben úgy élnek, hogy ne kelljen átgondolni a kijelentéseiket, az ígéreteiket, hogy az 

állandó készenléti állapotukban folyamatosan tudjanak változni és változtatni. Ezzel a 

pontosság jelentősége is eltűnik. Ami a nyelvi stílusokat illeti: kikopnak az udvariassági 

                                                 
336 Susan Adele Greenfield (1950- ) brit bárónő, tudós, agykutató, rádiós műsorok gyakori szereplője 
337 A 2016-os szövegértési eredmények eddig soha nem látott szintre romlottak 
338 Béres Judit: „Azért olvasok, hogy éljek”. Az olvasásnépszerűsítéstől az irodalomterápiáig. Kronosz Kiadó, 

Pécs, 2017. A mutatók megváltoztatására nagy apparátusban törekszik mindenki. Erre példa Béres Judit 

felmérése.  
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formák, nem kell megszerkeszteni az írott szöveget, nincs megszólítás, nincs köszönés; 

ellenben vannak rövidítések, mozaikszavak, kialakul az sms-nyelv és ezeknek a terjedelme 

is korlátos. Az idegen nyelvekből, különösen az angolból átvett rövidítések kirekesztőek az 

ezeket nem ismerők számára. Gyakran egész mondatokat spórolnak meg a hangulatjelekkel. 

A hétköznapi életben ez nagyon súlyos következményekkel jár. Gyakran előfordul, hogy az 

iskolában az egy osztályba járó diákok, akik reggel ¾ 8-tól egyazon tanteremben vannak, 

kora délutánig nem folytattak egymással a klasszikus értelemben vett beszélgetést, ezért alig 

ismerik egymást. A metakommunikáció kevésnek bizonyul az egymás valódi 

megismerésére. A tanárok számára ez a jelenség leginkább dolgozatok, feleletek és vizsgák 

alkalmával mutatkozik meg: hiányosságokat tapasztalhatnak a diákok gondolatai értelmes 

mondatokban való megfogalmazásában, az összefüggések verbális megjelenítésében, a 

logikai kapcsolatok felismerésében és az érvek megtalálásában. Ezek a hiányosságok 

akadályai az önálló véleményalkotásnak és a kreativitásuk érvényesülésének. Manapság a 

diákok számára az önálló feladatmegoldás szabadsága jelenti a legnagyobb kihívást. A 

tanítási-tanulási követelmények között a legkülönbözőbb kompetenciák szerepelnek, egyre 

nehezebb terheket róva a tanárokra. Míg a komplex oktatási-nevelési célok teljesítésére 

megy el a legtöbb idő, addig elveszi a kommunikációra, a gondolkodás kiteljesítésére, az 

egymásra való odafigyelésre fordítható időt. Greenfield talán még nem is sejtette, hogy a Z-

generáció elnevezését továbbgondolva, az aktuálisan nagy sikerrel játszott zombi témájú 

filmek és mesék elemeivel ötvözve a 2010-es évek tinédzsereit zombi-generációnak is 

nevezhetjük.  

„Amilyen a stílus, olyan az élet” – írja Seneca a 114. levelében. Érdemes 

végiggondolni az ok-okozati összefüggéseket, vajon mi vezetett oda, hogy mára már az 

egymást követő generációk is úgy élnek egymás mellett, mint az idegenek, hiszen teljes 

egészében érthetetlen számukra, miről beszél a másik, miért úgy gondolkodik, ahogy és 

miért azok az értékek számukra, amik. A kommunikáció hiányával a megértés bizony 

elmarad.  

Kérdéses, hogy vajon Dewey miként értékelné azt a társadalmi állapotot, amiben ma 

élünk. Már őt is foglalkoztatta az információs technológia és morális értékek viszonya.339 

A technológiai eszközökkel tranzakcióban állunk, miközben felfedezzük és megalkotjuk a 

világot, amiben élünk. A tranzakció megléte pedig az erkölcs jelenlétét feltételezi. Dewey 

úgy gondolta, hogy a morális gondolkodás leképezhetővé fog válni a technológia által.340 A 

                                                 
339 Lásd: Stanford Encyclopedia of Philosophy 
340Hickman, L.A. 1990, John Dewey’s Pragmatic Technology, Bloomington, Indiana: Indiana University Press 
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gondolat, mint lehetőség igencsak elgondolkodtató, főként az információs technológia 

jelenlegi állását tekintve. A kérdés azonban a kutatói magatartásra vonatkozó szaketikai 

kérdéssé növi ki magát. Vajon egyáltalán felmerül-e az igény a morális problémák gépiesített 

megoldására? És vajon a gépi programmal történő kiváltása a morális gondolkodásnak 

mennyire lesz képes túllépni a törvények és a legalitás határain? Hiszen már a XVIII. századi 

brit moralisták között is nagy ellentétet eredményezett a kérdés, amikor a „moral sense” 

képviselői kifogásolták az intellektualisták elképzeléseit, miszerint az erkölcs az ésszerűség 

egyik formája. A „moral sense” képviselői szerint nem csak tanult ismeretekből áll az 

erkölcsi tudásunk, hanem van egyéni szemléletünk, egyéni nézetekkel. A gépiesített verzió, 

a logaritmus alapú programírás kérdéses, hogy hogyan tudja megvalósítani a lelkiismeret 

jelenlétét, vagy az utilitarista haszonelvűséget, a jutalmazás és a büntetés közti választást, 

mint motivációt.  

A pedagógia tudományának jövője megköveteli az egyéb tudományok kutatásainak 

és eredményeinek a követését. Rászorul a biológiai tudományok eredményeire, az 

agykutatás kurrens adataira is. Hans Jonas341 The Phenomenon of Life342 című, 1966-os 

művében az agyműködésre vonatkozó változásokat vizsgálja. A XX. század közepén 

publikálásra került a megváltozott agyi struktúrák működése, ami a reprezentációs 

folyamatokban érhető tetten. Ezeket a változásokat a technikai-technológiai fejlődés és 

eszközhasználat felerősítette. Ezen változások ismerete nélkülözhetetlen a tanulási 

folyamatok megismeréséhez. A magyar Freund Tamás343 és kutatócsoportja vizsgálatokat 

végzett a memória és a tanulási képességek háttereiről344 Az agyműködésre vonatkozó 

változásokból az iskolai teljesítményre és a viselkedési jellemzőkre vontak le 

következtetéseket. A humán- és társadalomtudományok – amennyiben pragmatikus célokat, 

a gyakorlati életben megmutatkozó hasznosságukat tűzik ki célul –, nem mellőzhetik a 

biológiai tudományok eredményeit. Mindez a filozófiának is adresszál kérdéseket. Épp e 

kihívásoknak köszönhetően az analitikus és a kontinentális filozófia kiegyezési folyamata 

elindult, amiről az Existencial Philosophy 2016-os száma előre jelez. A fogalmiságra 

koncentráló analitikus és a történelmi hagyományt követő kontinentális filozófia (a 

                                                 
341 Hans Jonas(1903-1993): németországi születésű amerikai filozófus 
342 Hans Jonas: The Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology. Northwestern University Press, 

2001 
343 Freund Tamás (1959-): Széchenyi-díjas magyar neurobiológus, egyetemi tanár, az MTA tagja 
344 Freund Tamás: A theta aktivitás keletkezési mechanizmusa és feltételezett funkciója. In: Agy és tudat. 

Szerk.: Vizi – Altrichter – Nyíri – Pléh, BIP, Budapest, 2002. pp45-49. 



151 

 

racionális-emocionális, vagy objektív-szubjektív megkülönböztetés) egymástól való 

elkülönülései súlyukat vesztik: 

„Amennyiben az érzelmeket, mint az emberi viselkedést befolyásoló valódi erőket ismeri el 

a tudomány, a diskurzusok nyíltan építenek a szubjektív tapasztalatra, újra meg tudnak 

jelenni abban az irodalomban, ami meghatározza a kortárs filozófiát.”345 

 

Dewey módszerének általánosságára utal Kory Sorrell346 a Pragmatism and moral progress 

c. cikkében.347 A társadalomtudományok és a természettudományok között nincs is akkora 

különbség, hiszen a tudományos vizsgálódást mindkettőnek meg kell tennie. A különbség 

csak a módszerben látszik, hiszen a társadalomtudományban maga az aktivitás adja a 

vizsgálat alapját. Dewey pragmatista módszerének gyakorlatközpontúsága pontosan abban 

rejlik, hogy a vizsgálat tárgyáról elfogadjuk, hogy változékony. 

 

 

  

                                                 
345 Fordítás tőlem, az eredeti idézet: „Insofar as emotions achieve scientific recognition as genuine forces that 

influence human behaviour, discourses candidly building on subjective experience can reappear in literature 

that defines contemporary philosophy.” In.: Aron B. Bekesi: The Scientific Discovery of Emotions – A Turning 

Point in Philosophy. Existential Philosophy, 2016. January. p.146 
346 Kory Sorrell: török filozófus, 2000-ben doktorált a Pennsylvanian State Univerity-n, jelenleg a Bilkent 

University oktatója 
347 Lásd: Sorrell, Kory: Pragmatism and moral progress: John Dewey’s theory of social inquiry. In.: Philosophy 

and Social Criticism. Vol39, no8, 2013. pp809-824 
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Összegzés 

 

Az ókori görög gondolkodókat nevezzük bölcselőknek. A bölcselet egy sajátos szemlélődést 

takar, ami a gyakorlati tudással is párosul. Későbbi korokban ezek a bölcsek, a bölcselők 

lettek a filozófusok, akiket a bölcsesség szeretete motivált a gondolkodásra. A filozófus 

szerepe a társadalom számára megkérdőjelezhetetlen jelentőséggel bírt. Ő volt az, aki a 

hétköznapi problémákon, bajokon és viszályokon felülemelkedve, összefüggéseiben 

igyekezett látni és láttatni a világot, tette mindezt a rácsodálkozás adta alázattal és a 

kíváncsiság hozta alapossággal. Az ismeretek kiszélesedésével eltűnt az a szemlélet, ami a 

világ egészének befogadását tette volna lehetővé. Az európai hagyomány különösen 

fogékony volt a tudományágak szétválasztására. A szakterületek megkülönböztetésével a 

hagyományos értelemben vett bölcselők alól is kicsúszni látszott a talaj, ami a reneszánsz 

végeztével, a tudományos fejlődés robbanásszerű beindulásával, a polihisztorok 

korszakának végét is jelentette. A filozófia pedig – szintúgy, mint bármely tudomány – 

részterületekre bomlott. Minden gondolkodó a maga számára fontos, vagy érdekes 

szakterület mentén fejtette ki világszemléletét. Egyre ritkábban kerültek színre olyan 

összegzésre törekvő személyiségek, akik a legkülönbözőbb területek iránt mutattak 

fogékonyságot és egy általános szemléletet alkottak, ami akár a teljes világlátást is 

meghatározta. Manapság a bölcselkedés egyre inkább az okoskodás szinonimájaként 

használatos. Aki okoskodik, az nem okos, csak próbálkozik, az analógia szerint pedig aki 

bölcselkedik, az nem bölcs, csak szeretne akként feltűnni. A szétvált tudományterületek 

miatt már lehetetlen minden területtel tisztában lenni és lépést tartani. A bölcselkedés 

szavunk eredeti értelmének fenntartásához talán nem is a tudományosságra kellene 

asszociálni, sokkal inkább egyfajta életszemléletre, a világ dolgairól való gondolkodásra.  

 John Dewey munkásságát tekintve egyetlen területen sem teremtett saját elméletet, 

se saját fogalomkört, se saját rendszert. Azonban valamennyi írására ráaggathatjuk az „újító” 

jelzőt. Felvetődik azonban a kérdés, hogy miben rejlik ez a bizonyos újítás? A nevelés 

kérdéskörében egyértelműen módszertani hatása van, ahogy az esztétikában is. De például a 

politikafilozófiában még csak módszertanként sem tudjuk definiálni az ő gondolatait. Sokkal 

egyszerűbb és pontosabb, ha a szemlélet szót használjuk. Dewey különössége az újfajta 

szemléletek megalapozásában rejlik. Nagysága pedig abban az előremutató újításban, 
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amelyet máig sem sikerült általánosként elfogadni sem a pedagógiában, sem az esztétikában, 

sem a politikafilozófiában.  

 A tevékenység-centrikus nevelés ma még csak fogalomként sincs jelen a 

társadalmunkban. A cselekedtető-pedagógia néven már láthatunk törekvéseket, de a 

pedagógia forradalma még mindig a Dewey által „elhibázott szembeállításnak” nevezett 

állapotnál tart. Még mindig csak a tananyag-centrikus nevelés és a gyermekközpontú nevelés 

párhuzamáról hallunk, holott megoldásként már száz éve javasolta Dewey a kettő feloldását 

a pragmatista neveléssel.  

 Az esztétikában, ha megvalósult volna a Dewey-féle szemlélet, ha az esztétikai 

tapasztalat elsőbbsége érvényre jutott volna, nem létezne a megrökönyödés, vagy az elemzés 

fogalma. Hiszen műalkotásnak a befogadó által történő értelem adása, vagy értelmezése 

mindenekfelett álló lenne. Akkor nem létezne már a divat szó, sem a közízlés. Mert az 

esztétikai tárgy megtapasztalása nem lenne általános érvényű kritériumoktól terhelt. Ahogy 

arról Dewey írt az Art as Experience348 című írásában, a műalkotás befogadása az az 

aktivitás, amikor a műalkotás megtapasztalásának hatására mi magunk, a befogadók 

alakulunk. Az esztétikai tapasztalat is ahhoz járul hozzá, hogy jobbá váljunk. Hiszen minden 

egyes tapasztalási folyamattal újabb és újabb információk birtokába juthatunk önmagunkkal 

kapcsolatban. Ez az önmegismerés pedig a fejlődésünk.349 

 A politika-filozófia tekintetében is várat magára Dewey demokrácia-felfogásának 

felhasználása. Az ő megfogalmazása alapján a demokrácia nem csupán a külső keretre, a 

berendezkedés adta lehetőségekre és korlátokra vonatkozik, hanem az egyénre is. A 

demokrácia inkább „életforma, életszemlélet, amelynek szellemében az emberek kialakítják 

intézményeiket”. (Vitányi, 2007, p186) A társadalomról, társadalmi berendezkedésről való 

gondolkodás az életformából és az életszemléletből fakad. De ha mint politikai 

tevékenységet, mint céltételezést feltételezzük a demokráciát, akkor azonban nincs kialakult 

szemlélet. Csakis érdek és körülmény. Onnan számítva működik a tömeghatás, mikor a 

többségi szempont diktál.  

 A nevelésfilozófiára szükség van. Fontos, hogy azok a jelenségek, melyek a 

társadalmi létünket határozzák meg, elemzésre kerüljenek, mint amilyen az iskolai közeg, 

benne minden szereplő helyzetével, motivációjával és viselkedésével. Fontos, hogy a 

nevelésnek, az oktatásnak a körülményeiről, lehetőségeiről, céljairól és módjairól is 

                                                 
348 Art as Experience, LW10 
349 V.ö.: Bacsó Béla: Tapasztalat és esztétika c. cikke In: Tapasztalat és esztétika. Kijárat Kiadó, 2016. pp131-

146. 
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empíriák készüljenek. Jelen társadalmunk, mely egyszerre bír fogyasztói, információs, 

technikai-technológiai felhasználó, stb. jelzőkkel, elemzései csak multidiszciplináris 

eszközökkel válnak vizsgálhatóvá. A társadalomtudományok eredményes munkájához 

elengedhetetlen a biológiai tudományok eredményeinek figyelembe vétele. Az agykutatás 

olyan eredményekkel szolgál, ami a vágyak, motivációk és viselkedések megértését segíti. 

A tanítás és tanulás, a hasznos tudás, a figyelemfelkeltés, a motiválás, a társadalmi 

folyamatok generálása csupa olyan téma, melyek a nevelésfilozófia területére tartoznak. Az 

a sürgető igény, mely világszerte jelen van egy új iskolai reformra, nem valósulhat meg a 

nevelésfilozófia kérdésfeltevései nélkül. 

 A disszertáció megírása közben folyamatosan élt bennem egy megmagyarázhatatlan 

érzés, jelesül arról, hogy valamiképpen védelmem alá kell vennem John Dewey-t, a 

gondolkodót. Nem titkolt célom volt, hogy egy olyan összegzésre tegyek kísérletet az ő 

munkásságát és személyét tekintve, ami bebizonyítja, hogy a mesterségesen gyártott 

fogalmak, a modellezhető elméletek és a törvényszerűségekre emelkedett állítások 

elmaradása ellenére egy nagy formátumú, újító szellemiségű és nagy hatású gondolkodó 

életművével van dolga annak, aki Dewey munkásságát kezdi vizsgálni. 

Jogosan vethetjük fel a kérdést, hogy miért éppen John Dewey az, akit a 

nevelésfilozófia kánonjának egyik legjelentősebb szerzőjeként említhetünk. A 

neveléstörténet megannyi újító gondolkodót ismer, rengeteg korszakát megelőző, 

módszertanát tekintve különleges szerzőt sorakoztat fel. Mivel emelkedik ki Dewey ebből a 

sorból? Azzal, hogy ő nem megújítani szándékozott a pedagógiát, hanem teljes egészében 

újra-konstruálni. A nevelés fogalmának egy, az addigiaktól merőben különböző értelmezést 

tulajdonított. Nem a nevelés célját igyekezett megfogalmazni, sem a nevelés módjait 

kidolgozni, hanem magának a nevelés fogalmának, a jelenségnek a magyarázatát igyekezett 

megadni egy teljesen új módon. Neveléselméletében alapvető paradigmaváltást hajtott 

végre. (V.ö.: Pavlovski, 2014) Dewey tévesnek ítéli az összes korábbi neveléssel kapcsolatos 

elképzelésünket. Eszerint a nevelés nem egy felkészítési folyamat, nem egy elérendő 

eredmény. Mivel a változást fejlődésként aposztrofálja, így a változás az, ami körülvesz és 

mintegy folyamatként zajlik. A nevelés erkölcsi mibenléte pedig a jóra való törekvés. A 

jobbá válás érdekében történő változások magukban hordozzák a folyamatos javulás 

lehetőségét. Ezért nem lehet nála a nevelés egy lehatárolt folyamat. Ennek sem kezdete, sem 

vége nincs és soha nem zárul le. Hangsúlyos benne az egyén, aki a társadalmi közösség tagja, 

aki aktív cselekvője minden élettérnek. A nevelés fogalmával kapcsolatos tévutakat és 

problémákat a következőkben látja: szerinte nincs benne késztermék, nincs eredmény, nincs 
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céltételezett jövő, nincs végállapot, cél-eszköz szétválasztás. Ami megmarad, az a folyamat, 

a jelen és a jelenlét, a változás és átalakulás és a teljesként felfogott élet. Deweynál tudatosan, 

vagy még öntudatlanul az életünket éljük. Az élet pedig maga a változás, melyben nem lehet 

elkülöníteni a nevelésre vonatkozó szakaszokat, mert a nevelés maga az élet. Az életről való 

gondolkodás pedig maga a filozófia. 
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