
A nevelés fogalma 

 

 

A nevelés olyan tipikusan emberi megnyilvánulás, amely egyetlen más élőlénynél sem 

tapasztalható. Jellegzetes tevékenységforma az emberi társadalmakban - az őskortól a 

modern ipari társadalmakig - minden korban nyomon követhető. 

A nevelés az ember legalapvetőbb tevékenységei közé tartozik, olyan tevékenység, amihez 

valamilyen formában mindenkinek köze van.  

A nevelés  az a csak az emberre jellemző tudatos, tervszerű, fejlesztő hatású folyamat, 

melynek során a gyermek személyisége, értékrendszere kialakul, és melynek 

eredményeként lehetővé válik számára az egyéni és társadalmi célok megvalósítása. 

Wolfgang Brezinka: "Nevelés alatt azokat a cselekvéseket értjük, amelyek által az emberek 

megkísérlik más emberek lelki. beállítottságainak bonyolult rendszerét valamely 

tekintetben tartósan javítani, az értékesnek ítélt összetevőket megtartani, a rossznak ítélt 

beállítódások létrejöttét megakadályozni. "  

 

A nevelés 

 

 Csak az emberre jellemző mint társadalmi tevékenység,  

 Történeti jellegű, hiszen minden kornak megvolt a maga felfogása a nevelésről 

 Nemzeti jellegű, hiszen minden egyén nevelésében érvényesülnek az adott ország 

hagyományai, értékei. 

 Tudatos, tervszerű, fejlesztő hatású – cél: az ember képességeinek kibontakoztatása 

 Bipoláris jellegű  nevelő és a nevelt közös tevékenysége 

 

Nevelésfelfogások: 

 

 A pedagógiai technicizmus felfogása szerint a nevelés valaminek az előállítására 

irányuló cselekvés. A nevelő olyan mesteremberhez hasonlítható, aki valamilyen 

cél felé törekedve, meghatározott eszközök és módszerek segítségével, annak 

megvalósítása érdekében tevékenykedik. 

 A pedagógiai naturalizmus felfogása szerint a gyermek természetes adottságai 

segítségével képes önmaga kiteljesítésére. A nevelő a kertészhez hasonlítható, aki 

az általa termesztett növényt ápolva és védve elősegíti annak fejlődési folyamatát, 

ami - természeti jellegéből adódóan - saját törvényei alapján zajlik. 



 

A nevelést, ezt az ősi, céltudatos és tervszerű - a mindenkori felnövekvő generációra 

irányuló - tevékenységet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy annak hátterében mindig 

kimutatható valamilyen - tudatosan megfogalmazott vagy spontán módon jelentkező - 

emberkép, azaz a nevelő jellegű fejlesztő tevékenység elméletét és gyakorlatát egy implicit 

antropológiai szemléletmód hatja át, ami meghatározza például e tevékenység irányát, főbb 

tartalmait. Jóllehet a nevelés önálló tudományként való értelmezése csak a XX. században 

jelent meg, de az emberi létre, annak lényegére, sajátosságaira vonatkozó kérdésfeltevések 

évezredek óta megtalálhatók a különböző vallások, a filozófia, a művészetek, a 

fokozatosan differenciálódó társadalomtudományok témaköreiben, így a kezdetektől fogva 

a pedagógiában is.  Ha valaki az embert olyan biológiai „hiánylénynek" tekinti, aki 

fennmaradását csak az önmaga és fajtársai által teremtett kultúra segítségével tudja biztosí-

tani, bizonyára másként képzeli el annak nevelését is, mint áz, aki az embert a „teremtés 

koronájának" tartja, vagyis olyan lénynek, aki a benne szunnyadó képességek és 

adottságok kibontakoztatására és ezzel önmaga fejlesztésére is képes. A nevelés lényegére 

vonatkozó kérdések tehát elválaszthatatlanok attól az ősrégi antropológiai jellegű 

kérdéstől, hogy „mi az ember?" Ezáltal azokat a legalapvetőbb kérdéseket is felvetjük, 

hogy milyen ember voltából adódó tulajdonságokkal rendelkezik, mi az ember lényege, 

ami pl. a természetben elfoglalt helyével függ össze, hogy nevelésének szükségességét, 

nevelhetőségének feltételeit fajspecifikus sajátosságaiból kiindulva - nem csupán és 

kizárólag egy-egy adott történelmi kor adott kultúrájába ágyazottan - értelmezhessük. A 

kérdés megválaszolásának igénye felveti tehát a pedagógia antropológiai megalapozásának 

igényét és szükségességét.  

 

 

Az antropológia fogalma 

 

A modern antropológia (anthroposz = ember, logosz = tan, tudomány, az ember 

természetének lényegével, az ember organikus, pszichés sajátosságaival, a világban, illetve 

a történelemben elfoglalt kitüntetett helyzetével foglalkozó diszciplína) nem beszél csupán 

egyfajta emberi állapotról, hanem a biológiától kezdve a pszichológián, orvostudományon 

és a kultúrantropológián át a filozófiával és teológiával bezárólag a tudományok egész 

sorával vizsgálja különböző nézőpontokból ugyanazt az alapkérdést.  



 Ennek alapján beszélhetünk például biológiai antropológiáról, amely az emberi test 

felépítésével, az egyes rasszok eltérő sajátosságaival, az ember eredetével, 

humángenetikai problémáival stb. foglalkozik.  

 A francia és angolszász tudományos gondolkozásban elterjedt kultúrantropológia 

az etnológia és az őstörténet, továbbá a primitív népek szexuális szokásai, családi 

élete, nyelve, ezek fejlődése alapján fogalmazza meg az emberre vonatkozó 

megállapításait.  

 Ezzel a megközelítéssel rokon a szociálantropológia, mely az emberi lét társadalmi 

összetevőit hangsúlyozza.  

 A pedagógiai antropológia azokat az emberre vonatkozó kérdésfeltevéseket és 

antropológiai eredményeket vizsgálja, amelyek a nevelés jelenségeit általános 

szinten, pedagógiai szempontból értelmezhetővé teszik, ehhez az egyes 

részdiszciplínák eredményei mellett jelentős mértékben épít az emberi lét 

legalapvetőbb és legáltalánosabb kérdéseit felvető, az embert a maga ember 

mivoltában egészként vizsgáló filozófiai antropológiára, hiszen a résztudományos 

antropológiák csak ebből a szemszögből nézve kerülhetnek a helyükre. 

 

Pedagógiai antropológiai megközelítés  

 

Az antropológiai kutatások gazdagodásával a hatvanas évektől kezdődően jelenik meg a 

nevelés kérdéseivel összefüggő antropológiai kérdésfeltevés és az ezzel kapcsolatos új 

résztudomány, az ún. pedagógiai antropológia. Ennek legtágabb értelmezését a holland Jan 

Martin Langeveld (1901-1989) adta meg. Az antropológiát mintegy pedagogizálva az 

ember lényegét abban a kitüntetett sajátosságban látja, hogy nevelhető és nevelésre szorul 

(animal educabile et educandum), a nevelést nélkülöző gyermek nem ember, csak a 

nevelés által válhat azzá. Tétele igazolására Langeveld egy jól felépített gyermek- és 

iskolai antropológiát dolgozott ki (Langeveld, 1960; 1964). A diszciplína megjelenésével 

összefüggésben tehát az alábbi, már korábban is vizsgált klasszikus pedagógiai, 

nevelésfilozófiai alapkérdések kerültek új megvilágításba, illetve nyertek új 

megfogalmazást: 

 Miért van szüksége az embernek a nevelésre?  

 Mi az oka annak, hogy az ember nevelhető? 

 Miért lehet és kell az embert nevelni? 

 



A kérdésfelvetésekkel összefüggő, ún. pedagógiai antropológiai válaszok a következőkben 

összegezhetők: 

 

 Az embert azért lehet és kell nevelni, mert nem fixált lény (képes arra, hogy bármivé 

váljon), azaz környezete által döntő módon nem befolyásolt, nyitott bármilyen 

változás irányába. Ez a kijelentés az ember helyzetére vonatkozó alapvető 

megállapításon túlmenően módszertani következtetéseket is magában rejt: 

nevezetesen, az emberre vonatkozó ismeretek jelentós része az állati viselkedéssel 

történő összehasonlítás útján fogalmazható meg. Max Scheler híres művében (Die 

Stelle des Menschen im Kosmos, 1928) az emberi és állati viselkedés sajátosságait 

összehasonlítva megállapítja, hogy az emberi viselkedés lényege, hogy nyitott a világ 

felé, míg az állatot „környezete köti" (vö. Pannenberg, 1991, 8-9.). A környezete és 

ösztönei által nem kötött ember számára emberré válásához elengedhetetlen tehát az 

emberi-kulturális környezet befolyása, csak annak viselkedési és kulturális normáinak 

elsajátítása teszi lehetővé életét saját emberi közösségében. Helmut Plessner (1892-

1985) Az ember, mint élőlény című művében az ember világra való nyitottságából 

kiindulva igyekszik megvilágítani, hogy az ember excentrikus helyzetével tűnik ki az 

élőlények közül, reflexivitása folytán hármas aspektusban képes fölépíteni az emberi 

individualitás lényegét. Ennek alapját abban látja, hogy az ember képes az 

önértelmezésre, illetve az önmagához való viszonyulásra. Értelmezheti önmagát, mint 

tárgyszerű fizikai testet, mint személyes ént (lélek) a testben, és mint Ént, amelynek 

alapján az önmagától viszonyulást (az excentrikus pozíciót) elfogadja. Az önmagával 

való távolság következtében az ember élete egy önmaga által végrehajtandó feladat, az 

ember olyan élőlény, amelynek előbb saját magának kell saját életlehetőségeit 

megteremtenie, homo faberré (dolgozó előállító emberré) kell válnia, aki eszközzé 

teszi saját testét és más dolgokat (Plessner, 1975, 58.). 

 A nevelés szempontjából további fontos megállapítások fogalmazódtak meg az 

aacheni kultúrszociológus, Arnold Gehlen (1904-1976) Az ember, természete és helye 

a világban (Der Mensch - seine Natur und Stellung in der Welt) című munkájában. 

Felfogása szerint az ember - összehasonlítva az állattal - biológiai szempontból 

„hiánylény". Míg a különböző állatfajok testi felépítését (pikkely, páncél, bunda, 

tollazat, pata, karmok, mancs, szárny, uszony, csőr, ormány, fogazat stb.) fajspecifikus 

módom meghatározza az őket körülvevő környezeti és észleleti világ, az ember 

esetében ehhez képest számos biológiai hiányosság jelentkezik: nem rendelkezik 



például az állatokra jellemző szervi specializálódással, védekező, támadó, menekülő 

szervei tökéletlenek. Az emberi fajra jellemző ösztönredukcióból következően az 

ember az ösztöneit jóval szűkebb körben, diszpozicionális szinten tudja használni. 

Ezeket a hiányokat azonban ellensúlyozza sajátos testi felépítése, felegyenesedett 

járása, amelynek segítségével kezeit rendkívül sokoldalúan képes használni. 

 Nevelési szempontból is jelentősek az arra vonatkozó megállapítások, hogy miután az 

ember nincs hozzáigazítva a környezetéhez, testi felépítése is elősegíti nyitottságát a 

világra, ennek következtében kiemelkedő tanulási képességekkel rendelkezik. Képes 

tehát arra, hogy testi tökéletlenségeit tervszerű, alkotó tevékenységgel kompenzálja, 

amiből magasabb rendű szellemi és kulturális teljesítményei táplálkoznak. Gehlen 

felfogása szerint a túlélés képességét jelentő cselekvés vezette ki az embert természeti 

környezetéből és tette lehetővé számára a mesterséges környezet, a kultúra 

megteremtését, melynek során maga is a kultúra részévé válik. A kultúrlényként való 

viselkedés - az ösztönei feletti uralom - azt is jelenti, hogy saját új világával is 

összhangban kell lennie, amelyhez jellegzetes tanulási folyamatok, viszonyulások 

útján jut el, melyek az ember által teremtett kultúra törvényszerűségeit tükrözik. Ez a 

rendkívül szerteágazó, számtalan benyomás, cselekvési és világmagyarázat 

lehetőségét hordozó tanulási folyamat csak külső segítséggel, közbeiktatott 

tehermentesítő funkcióval rendelkező társadalmi intézmények (család, iskola, 

munkahely), írott és íratlan normák (állam- és jogrend, házasság, szokások, vallás 

stb.), illetve sajátosan emberi képességek (nyelv, gondolkodás, fantázia) útján lehet 

eredményes (Gehlen, 1986). Gehlen felfogásának legfontosabb pedagógiai kon-

zekvenciái abban összegezhetők, hogy az embert már a túlélés szempontjai is arra 

késztetik, hogy belenevelődjön a keltúrába, másrészt a kulturális tradíciók megérzése 

az ember számára egyben a fennmaradás alapvető képességének is feltétele. 

 Jelentős pedagógiai relevanciái vannak a bázeli zoológus, Adolf Portmann azon 

megállapításának, amely szerint az ember a hozzá hasonló emlősállatokhoz képest egy 

évvel korábban jön a világra, fiziológiai értelemben „koraszülött". A magasabb rendű 

emlősállatokéhoz hasonló fejlettségi szint eléréséhez (pl. felegyenesedő járás, beszéd 

és önálló cselekvés elkezdése) Portmann felfogása szerint mintegy 21 hónapig kellene 

tartania a terhességnek, tehát az embergyermek ehhez viszonyítva a magzati érés bizo-

nyos részét az anyaméhen kívül tölti. Mivel az ember születése pillanatában „nincs 

készen", elengedhetetlen szüksége van a másik ember, a felnőtt segítségére, egy 

meghatározott nyelvi közösségben, meghatározott társadalmi közösségek 



rendszerében zajló szociális kapcsolatra, tehát a csecsemőkorban a társadalom a 

második anyaméh szerepét tölti be (Portmann, 1951). A megállapításnak számos 

nevelési konzekvenciája van: pl. az első életév, a család mint „szociális anyai öl", ezen 

belül a korai anya-gyermek kapcsolat, a szeretetteljes, ingergazdag, önálló 

manipulációs lehetőségeket biztosító környezet szerepének hangsúlyozása. 

 Bertalanffy Lajos (1901-1972), a neves magyar származású biológus, a modern 

rendszerelmélet egyik megalapozója az ember egyediségét abban látja, hogy létét 

szimbólumok uralják, közvetlen biológiai ösztöneinek kielégítésétől eltekintve 

szimbólumok világában él. A szimbólumok ebben az értelemben olyan szabadon 

választott jelek (nincs biológiailag létrehozott kapcsolat a jel és a jelölt dolog között), 

amelyek meghatározott tartalmat képviselnek (ábrázoló, reprezentatív jellegűek), 

azokat tradíciók közvetítik (a velünk született viselkedésmódokkal szemben egyéni 

tanulási folyamatok útján sajátíthatók el), mely hármas kritérium alapján lehetséges az 

emberi szimbolizmus minden lényeges jegyének értelmezése és megkülönböztetése az 

állati viselkedéstől. Az emberi szimbólumok és szimbolikus tevékenységek hatalmas 

tartományán belül két fő terület különíthető el. Az egyik a diszkurzív szimbolizmus 

(tudatos, kifejezetten logikai formákat mutató), felismerésszerű információk csoportja, 

melyek közül a legfontosabb a nyelv. A másik csoportba tartoznak az ún. 

experimentális szimbólumok, amelyek közvetlen élményhez kapcsolódó, emocionális 

információk kommunikációját jelentik. Ide sorolhatók a szociális státusszimbólumok 

(pl. egy márkás autó), az állam szimbólumai (pl. zászló, címer) és még számtalan 

terület szimbólumai, a líráig, zenéig, vallásig bezárólag.  

 Az emberre vonatkozó különböző kutatási nézőpontok eddigi - az állatok és az 

emberek közötti evolúciós folyamatosság elismerése mellett az emberi faj 

megkülönböztető jegyeit is elfogadó - szemléleti konszenzusát kérdőjelezik meg a 

szociobiológiai irányzat képviselői, akik lényegi hasonlóságokat vélnek felfedezni az 

emberi és az állati viselkedés között. Az irányzat megalapozója, az amerikai Edward 

Wilson és képviselői a társas viselkedés valamennyi területét egy meghatározott 

biológiai nézőpont alapján veszik szemügyre, biológiai elvek alkalmazásával 

magyarázzák a „szociális állatok" - köztük az ember - társas tevékenységének 

jellegzetes vonásait. A törekvés célja egységes magyarázó alap megteremtése az 

állatok viselkedésével kapcsolatos legkülönbözőbb adatok, megfigyelések és kísérleti 

tények alapján. Célja továbbá a viselkedéstudományok közös evolúciós keretbe 



foglalásával egy olyan szintézis létrehozása, amely magában foglalja az etológia, 

populációbiológia, genetika, ökológia, zoológia eredményeit (Wilson, 1975, 1978.). 

 Az irányzat szerint az ember társas élete sok szempontból genetikailag megalapozott. 

Számos állatfajnál a nemi érintkezés előtt kifinomult udvarlási rituálé figyelhető meg, 

a legtöbb állatfaj esetén a hímek nagyobbak és agresszívebbek a nőstényeknél és 

általában uralkodnak a „gyengébb nem felett". A szociobiológusok szerint az emberek 

udvarlása és szexuális viselkedése is hasonló, szintén veleszületett rituáléból áll. 

Genetikai tényezőkkel magyarázható az is, hogy áz emberi társadalmakban a férfiak 

miért foglalnak el domináns, nagyobb tekintéllyel járó pozíciókat. A szociobiológia az 

evolúciós elvek alapján, az ún. „reprodukciós stratégia" elmélete alapján világítja meg 

a nemek közötti kapcsolat lényegi elemeit. A reprodukciós stratégia a természetes 

kiválasztódás során kialakult viselkedésminta, amely növeli az utód életben maradási 

esélyeit. A női szervezetet nagymértékben igénybe veszi a szaporodási sejtek 

fenntartása és védelme, legfőbb célja az utód gondozása és oltalmazása. A nők nem 

vesztegetik el az erre fordított energiájukat, nem éreznek késztetést arra, hogy sok 

partnerrel lépjenek szexuális kapcsolatba. A férfiak hajlama a promiszkuitásra a faj 

szempontjából egészséges stratégia, a hímek alapvető feladata a megtermékenyítés 

valószínűségének maximalizálása és ezzel a faj minél sikeresebb genetikai 

reprodukálása (Bereczkei, 1991, 20-24.). 

 

Társadalom, kultúra és nevelés 

 

 

Az ember társadalmi lény, akinek léte elképzelhetetlen a társadalmon kívül, önmagát csak a 

többi emberrel képes beteljesíteni, megvalósítani. Az ember társadalmi lény jellegéből fakadó 

társadalmiságának két alapformája különböztethető meg: a kommunikáció és a kooperáció. 

A kommunikáció az emberek közötti érintkezés és kapcsolatok rendszerét, az egyének és a 

közösségek közötti információ átadását jelenti. A nyelv segítségével történik, de számos nem 

verbális, testnyelvi kód is létezik, amellyel az egyének mások mondanivalóját és cselekvését 

értelmezik. A kommunikatív cselekvés interakciók folyamatában zajlik, ami legalább két 

résztvevő kölcsönös kommunikációs kapcsolatát jelenti. Az interakciós folyamat fontos 

előfeltétele egyfelől közös normák, értékek megléte (konszenzus), másfelől az egyet nem 

értés (disszenzus), a konfliktus és annak feloldására irányuló hajlandóság. A kooperáció az 

emberek együttműködése valamely közös cél megvalósítása érdekében, mivel a 



fennmaradásukhoz, önmegvalósításukhoz szükséges anyagi javakat és kulturális értékeket 

csak közösen tudják létrehozni. Ez egyben azt is jelenti, hogy az ember társadalmi 

vonatkozásai munkajellegű tevékenységében valósulnak meg. 

A nevelés nélkülözhetetlen vonatkoztatási kategóriája, a társadalom nem egyszerűen 

egyének összessége, hanem meghatározott szerkezettel és intézményekkel rendelkező, 

strukturált emberi kapcsolatrendszer, az ember társadalmiságából adódó szociális 

együttműködés színtere, melyet szükségletei rendszeréhez igazodva alakít ki. A társadalmi 

együttműködés két nagy területe a gazdaság és a kultúra. A társadalmi együttélés különböző 

csoportok (pl. család) és intézmények keretében valósul meg a normák, értékek és az ezekkel 

ősszefűggíS szociális kontroll által. A társadalom és egyén között elhelyezkedő társadalmi 

csoport áttekinthető számú tagot foglal magába, akik közös célokat (célkitűzéseket) követnek, 

rendszerint valamilyen státussal rendelkeznek, és meghatározott társadalmi szerepeket 

töltenek be. 

 

A kultúra fogalma 

 

A kultúra szó és fogalom latin eredetű, a colere (művelni, lakni, gondot viselni valamire, 

ápolni, megőrizni) szóból származik, és ebben az értelemben elsősorban az ember és 

természet kapcsolatára utal: a természetet művelni és ápolni kell ahhoz, hogy az ember 

számára lakhatóvá váljon.  Ebben az eredeti értelemben szerető gondoskodást jelent, ami 

ellentétben áll minden olyan erőfeszítéssel, ami a természetet az ember uralma alá kívánja 

hajtani. Nem csupán a főid megművelését, hanem az istenek kultuszát és mindannak az 

ápolását jelenti, ami voltaképpen őket illeti. 

Cicero a szót az emberi szellemmel és a lélekkel összefüggésben használta, a lelket 

kiművelni (excolere animum), a cultura animi számára a művelt szellemet, az ízlést, a szépre 

való érzékenységet, a szép iránti szeretetet jelenti: „Kultúrán ebben az értelemben azt a 

magatartást vagy inkább a civilizációk által előírt viszonyulást értjük, amely a legkevésbé 

hasznos és legevilágibb dolgokhoz, a művészek, költők, zenészek, filozófusok és mások 

műveihez fűzi az embereket" (Arendt, 1995, 220.). 

Ezzel függ össze a kultúra ma is használatos egyik értelmezése: a köznyelv általában a 

„szellemi javakat", a szellem magasabb rendű tevékenységeit (művészetek, tudományok) 

sorolja e fogalom terjedelme alá. A szó eredeti értelmével függ össze a kultúra, tágabb 

értelemben az ember által megteremtett mesterséges környezet egésze, amely a társadalom 

vagy az azon belül élő csoportok életmódjára utal, és elsősorban az általuk megőrzött 



értékekből, az általuk követett normákból és a létrehozott anyagi javakból áll, de beletartozik 

minden, ami a természeti környezet fölé épülő teremtett környezet része: 

az ember állásfoglalásai és gondolatai, 

erkölcsi normák és egyéb viselkedési minták, - emocionális önkifejezési formák, 

szociális, jogi és politikai szervezetek, - gazdasági tevékenységformák, 

a technika és alkotásai, 

mindazok az intézmények és tevékenységformák, amelyek nem csupán a lét- és 

fajfenntartásra irányulnak: művészetek, tudományok, vallás, önálló társas tevékenységek 

(játék, sport, ünnep), 

az egyes intézmények összetett szimbólumrendszerei, formai megoldásai, technikái, az 

ezekkel összefüggő szokások, célok, divatok, tervek stb., melyek emberré tesznek. 

 

Az emberi kultúra elválaszthatatlan a meghatározott szabályok által létrehozott 

szimbólumok használatától, hiszen az emberi közösségek létezése elképzelhetetlen a jelekre 

épülő folyamatos kommunikáció nélkül. Az így kialakult szabályrendszerek adják az 

egymástól eltérő kultúrák sajátosságait, melyek más-más viselkedési szabályokat írnak e16 az 

egyén számára. A kultúra tényei tehát nem önmagukban álló jelenségek, legtöbb esetben 

valamilyen többletjelentéssel telítődnek, azaz meghatározott szimbolikus jelentést hordoznak 

az adott kultúrában élő társadalom, illetve bizonyos csoportjai számára; a szimbolikus 

kommunikáció állandóan jelen van a társadalmak életében. A  strukturalista szociál- és 

kulturális antropológia képviselői ezeket az alapvető szimbolikus rendszereket (nyelv, 

családrendszer, a gyermekneveléshez kapcsolódó értékek és normák, házasság, vallási 

rituálék, tulajdonjogok stb.) kulturális univerzáléknak nevezik. 

A kultúra létrejöttében a szimbolikus elemek fontosságát hangsúlyozó irányzat egyik 

jelentős személyisége, Clifford Geertz szerint a kultúra szimbólumokba ágyazott jelentések 

történetileg átörökített modellje, szimbolikus formában örökölt eszmék rendszere, amelyek 

segítségével az emberek kommunikálnak, megőrzik önmagukat, és kialakítják az életre 

vonatkozó ismereteiket és viselkedésmódjaikat. Az embert körülvevő „szimbolikus uni-

verzum" irányítja és jelképeivel legitimálja a mindennapok szerepelvárásait és azok 

megvalósítását, és a hétköznapi élet legegyszerűbb eseményeit is gazdag jelentéstartalommal 

telíti. A különböző kulturális szimbólumok vizsgálata azt bizonyítja, hogy a szimbolikus 

rendszerek nem csupán az azokat létrehozó társadalom szerkezetét és hatalmi viszonyait 

tükrözik, hanem jelentős mértékben elősegítik a társadalmi kapcsolatok és együttműködés 

létrejöttét is (Hoppál, 1990, 12.). 

 

 Enkulturáció: a kultúrába történő bevezetés 

 



A kultúra anyagi és szellemi tartalmainak továbbéléséhez szükséges, hogy legyenek annak 

tartalmait alkalmazni és továbbfejleszteni képes eleven emberek. A kultúra fizikai 

objektivációi, az ember által létrehozott anyagi javak is csak abban az esetben léteznek, ha 

vannak olyan emberek, akik képesek azokat rendeltetésszerűen használni, hiszen egy 

analfabéta számára a könyv nem egyéb egy borítóval ellátott és festékkel bepettyezett 

papírdarabnál. H. Pieron francia pszichológus az alábbi gondolatkísérlettel érzékelteti ennek 

fontosságát: Tételezzük fel, hogy valamilyen természeti katasztrófa következtében a Föld 

teljes felnőtt lakossága elpusztul, csak a kisgyermekek maradnak életben. Ebben az esetben 

hiába vészelnék át az emberiség által létrehozott anyagi javak a katasztrófát, a gyermekek 

nem tudnának mit kezdeni velük, mert nem volna, aki megtanítaná nekik a létező tárgyi 

kultúra használatát. Nagy valószínűséggel elölről kellene kezdődnie az egész történelemnek 

(Turgonyi, 1993, 43.). 

Az elmondottak pedagógiai konzekvenciái a következőkben összegezhetők: Kultúra nélkül 

az emberi élet nem lehetséges, ezért az ember számára létfontosságú az a tanulási folyamat, 

amelynek során mintegy „belenő" a kultúrába, a nyelvi kommunikáció, társadalmi szerepek és 

játékszabályok, a munka, az önkifejezési és termelési technikák, a művészeti, vallási, jogi, 

politikai ismeretek stb. megszerzése során, mély ismeretek a társadalom léte szempontjából is 

létfontosságúak. Ezen alapvető és átfogó tanulási folyamat leírására szolgál az amerikai 

kulturantropológus, M.H. Herskovits által bevezetett enkulturáció fogalma.  

Az enkulturáció tehát az a legátfogóbb tanulási folyamat, amely minden ember számára 

minden társadalomban elengedhetetlenül szükséges alapképességek elsajátítását jelenti, ami a 

társadalom által kialakított intézmények és tevékenységformák segítségével, mint nyelv, 

vallás, technika, művészet, sport, és nem utolsósorban a nevelés útján valósul meg. A nevelés 

a legfontosabb eszköz ahhoz, hogy egy-egy társadalom kultúráját az egyénben reprodukálja, 

és azt az egyes generációk közvetítésével továbbörökítse (Kron, 1994, 47-48.). 

Az enkulturáció tehát az a folyamat, amelynek során az újszülött kultúrlénnyé válik, egy 

olyan élőlénnyé, aki rendelkezik az emberre jellemző alapvető tulajdonságokkal (nyelv, 

értelem, erkölcs, szociokulturális sajátosságok stb.), és amelynek eredményeként alkalmassá 

válik a kulturált életmód elsajátítására, továbbá képessé válik az éppen fennálló társadalomba 

történő beilleszkedésre. Bonyolult társadalmi kölcsönhatások során kialakul az individuum 

egyedi sajátosságait hordozó személyisége, mely folyamatban kiemelt szerep jut a 

célorientált, tervszerű, nevelő jellegű tevékenységeknek. 

 

 



 

A szocializáció fogalma 

 

A szocializáció fogalmát Emil Durkheim (1858-1917) vezette be 1902-03ban a párizsi 

Sorbonne-on tartott „Nevelés, erkölcs és társadalom" című híres előadás-sorozatában, 

megfogalmazva azt a megállapítását, hogy a nevelés (éducation) módszeres szocializációnak 

(socialisation méthodique) tekinthető: „A nevelés az a ráhatás, amelyet a felnőtt generációk 

gyakorolnak azokra, akik még nem érettek a társadalmi életre. Feladata, hogy kialakítsa és 

fejlessze a gyermekben azokat a testi, szellemi és kulturális képességeket, amelyeket elvár 

tőle a politikai társadalom és speciálisan az a sajátos környezet, amelybe tartozik." 

(Durkheim, 1980, 19.) 

A hatvanas évektől széles körben és többféle jelentéssel használatos fogalom differenciált 

értelmezése szerint a szocializáció a személyiség kialakulásának és fejlődésének a társadalmi 

és tárgyi környezettel kölcsönhatásban lezajló bonyolult folyamata, amelynek során kiemelt 

jelentőséget kap az a szempont is, hogyan fejleszti az ember önmagát társadalmilag 

cselekvőképes (kompetens) szubjektummá.  

Ezt a közös alapkérdést a szocializációs elméletek három oldalról közelítik meg: A 

szubjektum oldaláról nézve ez azt jelenti, hogy a szocializáció nem értelmezhető egyoldalúan 

a környezet által determinált folyamatként, hanem a környezetével kialakított kölcsönhatási 

folyamatban a felnövekvő ember is aktív szerepet játszik, és csak ennek megvalósulása által 

szerezheti meg a szükséges társadalmi cselekvőképességet (kompetenciát). A társadalmi 

intézmények felől nézve a szocializációs elméletek arra keresik az autentikus választ, hogy az 

egyes intézmények milyen célokkal, funkciókkal rendelkeznek, miként közvetítik a 

szükségesnek vélt értéktartalmakat, kultúrtechnikákat. A kultúra felől induló vizsgálatok azt 

vizsgálják, mi kapcsolja az embereket egy adott társadalomhoz vagy annak valamely 

csoportjához, mik a folyamat közös elemei, mi a társadalom kultúrája, miként közvetítődnek a 

kulturális rendszer részeinek tartalmai az egyénhez, miként tagolódik be a felnövekvő 

individuum ennek rendszerébe (Hurrelmann/Ulich, 1991, 8.). 

A szocializációs elméletek a szocializáció folyamatának két fázisát különítik el. Elsődleges 

szocializációnak tekintik azt a szakaszt, melyben az ember gyermekkorában a társadalom 

tagjává válik. Másodlagos szocializációnak tekinthető minden későbbi szakasz, amely egy 

már szocializált személyt a társadalom világának valamely új metszetébe vezeti be. Miután 

mindenki egy már adott társadalmi környezetbe születik bele, amelyben mindazon „szignifi-

káns másik" személyekkel érintkezik (pl. szülő, egyéb nevelő és gondozó személyek), akikre 



szocializációját rábízták, akik a gyermek számára a világot közvetítik. A másodlagos 

szocializáció az erre épülő intézményes keretek között zajló folyamat, amelynek egyik 

legfontosabb színtere az iskola (Berger/Luckmann, 1975, 179-181.). 

A szocializáció és az enkulturáció közötti kapcsolat a következőképpen értelmezhető: a 

szocializáció az enkulturáció (a minden korban minden ember számára elengedhetetlen 

kulturális tartalmak elsajátítása) részeként, a társadalmi lénnyé válás folyamatát jeleníti meg. 

A két, gyakran szinonimaként használt fogalom különböző tartalmainak érzékelésére vegyük 

például a nyelv, a beszéd tanulásának folyamatát. Az ember kultúrlénnyé válása során először 

anyanyelve hanganyagát sajátítja el. Ezzel párhuzamosan megtanulja ezek kombinációját, és 

apró lépésekben eljut odáig, hogy azokat értelmes mondatokká rendezze. Közben spontán 

módon megtanulja a szavak és mondatok grammatikai rendjét, a nyelv morfológiáját és 

szintaxisát, ami aztán az iskolai tanulás során később tudatossá válik. Ezzel párhuzamosan 

megtanulja a helyes és helytelen nyelvhasználat megkülönböztetését is. A szocializáció 

folyamatában a nyelvet szociális és erkölcsi normákkal való összefüggésében sajátítja el (pl. 

tudatosul benne, hogy vannak ún. trágár szavak, amelyek használata tilos), megtanulja, hogy 

bizonyos helyzetekben meghatározott hangerbt kell használnia (nyilvános helyen nem szabad 

kiabálni), más-más stílusban kell társalognia a felnőttekkel, tanáraival, társaival, szűk baráti 

körben és nyilvános helyeken stb., egyszóval elsajátít egy az adott társadalomra jellemző 

morális nyelvi kódot. 

Jóllehet mindkét esetben kultúrspecifikus tartalmak tanulásáról van szó, de míg az 

enkulturációval összefüggésben általános érvényű kulturális tartalmak elsajátításáról 

beszélünk, a szocializáció során a kulturális tartalmak egy sajátos típusának megtanulásáról 

van szó. Ebben az esetben a gyermek egy adott társadalmi csoport kulturális tartalmait és 

ezáltal a társadalom morális rendjét, annak alapvető szociális tartalmait tanulja meg: 

társadalmilag releváns értékek, normák, értékorientációk, viselkedésformák és szabályok, 

szerepek formájában. Ezeket különböző szervezetek reprezentálják és különböző szociális 

közegekben tanítják, illetve tanulhatók meg (Fend, 1968, 48.). 

A nevelés fogalmának részletes kifejtését megelőzően megállapíthatjuk, hogy az logikailag 

a szocializáció fogalmának alárendelt, annak részfolyamataként értelmezhető. 

Legáltalánosabban megfogalmazva megállapíthatjuk, hogy a nevelés azon tudatos és 

tervszerű tevékenységek összefoglaló elnevezésére szolgál, amely során az emberek 

megkísérlik, hogy a másik ember személyiségfejlődésének alakulását befolyásolják, hogy 

ezáltal meghatározott értéktartalmakat kövessenek.  

 



Nevelés: társadalmi lénnyé alakítás 

 

A nevelés tehát leginkább a kultúrlénnyé válás folyamatának céltudatos és tervszerű 

elemeivel ragadható meg. Míg a szocializációt a kompetens társadalmi lénnyé válás 

élethosszig tartó, összetett folyamataival jellemezhetjük, a nevelés céltudatos és tercszerű 

elemeiből adódóan kultúrlénnyé- társadalmi lénnyé alakítás-alakulás folyamataként 

jellemezhető, és mindkét megközelítés az enkulturáció egy-egy momentumaként 

értelmezhető. A korábbi pedagógiai antropológiai jellegű megállapítások egyértelműen bizo-

nyították mind az ember nevelhetőségének, mind pedig nevelésre szorultságának tényét. 

Ennek többek kőzött az az ontogenetikus és filogenetikus szempontból is kimutatható 

fejlődési sajátosság adja az alapját, hogy az ember fiziológiai értelemben „koraszülöttként" 

jön a világra. Így tehát rövid, összegző konklúzióként megfogalmazhatjuk, hogy a nevelés az 

ebből adódó következmények kiküszöbölésére a társadalom által kidolgozott válaszreakciók 

összegeként értelmezhető. Jóllehet az ember antropológiai szinten is kimutatható nagyfokú 

függősége egyben fejlődésének előfeltétele, de egyben felhívja a figyelmet a nevelési 

folyamat azon alapvető ellentmondására; nevezetesen arra a talán legalapvetőbb pedagógiai 

kérdésre: miként lesz, másképpen fogalmazva lehet-e egyáltalán ebből a függőségből 

autonómia, a rászorultságból, tehetetlenségből függetlenség és önállóság (Gudjons, 1995, 

166-167.). A szocializáció egészét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy míg abban elsősorban az 

ok-okozati összefüggések dominálnak, a nevelésben a cél és eszköz van túlsúlyban. 

 

Individualizáció: egyedi lénnyé válás 

 

Az individualizáció a kultúrlénnyé válás egyén felől értelmezhető komponense, az „énné", 

társadalmi vonatkozások és tevékenységek kontextusában történő „önmagunkká" válást 

jelenti, ami az individuális adottságok meghatározta feltételek és környezeti hatások 

feszültségteljes viszonyában lezajló összetett folyamat. Jóllehet az individualizáció fogalmát a 

pszichoanalízis irányzatai sajátos jelentés-összefüggésben használják, mégis célszerűbb ennek 

a perszonalizációnál jobban definiálható fogalomnak a használata, mivel a széles körben 

elterjedt, a kereszténység gondolatvilágában gyökerező megközelítés szerint az embernek 

nem kell személlyé (persona) válnia, hiszen már születésétől fogva annak tekinthető. 

Az individualizáció, miként láttuk, nem csupán a társadalmi beilleszkedés, a társadalmi 

szerepek felvételének folyamata, hanem olyan individuális tartalmak kibontakozását is jelenti, 

mint például az ítélőképesség, az önkontroll, a felelősségtudat.  



A nevelés értelmezése 

 

A nevelés - jellegéből adódóan - az ember legalapvetőbb tevékenységei közé tartozik, 

olyan tevékenység, amihez valamilyen formában mindenkinek köze van. Ezért fogalmi 

jegyeinek részletes elemzéséhez, értelmezéséhez induljunk ki a fogalommal kapcsolatos 

köznyelvi megközelítések hétköznapi képeiből, illetve történetileg kialakult metaforáiból és 

analógiáiból. A témával kapcsolatos német pedagógiai szakirodalom ezzel kapcsolatban hat 

történetileg kialakult képi megfogalmazást különít el: a nevelés mint egy fejlődő növény 

ápolása, gondozása, mint egy üres viasztáblába (fabula rasa) valamilyen szöveg vésése, mint a 

gyermeki önfejlődés elősegítése, mint helyes útra vezetés, mint segítségnyújtás az önálló 

életvezetéshez, mint valamire rávezetés, világosság teremtése. Ennek megfelelően a nevelés 

lehet gondozás, vezetés, kormányzás, önfejlődés, alkalmazkodás, segítségnyújtás (Kron, 

1994, 195-206.). Minden metaforisztikus kép hátterében valamilyen valóságtartalom húzódik 

arról, mi a nevelés, illetve milyen legyen annak ideális formája. Ezek a nevelésről alkotott 

képek végső soron két alapvető értelmezési lehetőségre vezethetők vissza: 

 

A pedagógiai technicizmus felfogása szerint a nevelés valaminek az előállítására 

irányuló cselekvés, mely minőségében analóg a kézműves tevékenységének és az 

általa előállított tárgynak a viszonyával. A nevelő olyan mesteremberhez hasonlítható, 

aki valamilyen cél felé törekedve, meghatározott eszközök és módszerek segítségével, 

annak megvalósítása érdekében tevékenykedik. 

 

A pedagógiai naturalizmus felfogása szerint a gyermek természetes adottságai 

segítségével képes önmaga kiteljesítésére, ami analóg például a növények organikus 

fejlődésével, a nevelés ebben az értelemben a gyermeki önfejlődés kedvező 

feltételeinek biztosítását jelenti. A nevelő a kertészhez vagy földműveshez 

hasonlítható, aki az általa termesztett növényt ápolva és védve elősegíti annak 

fejlődési folyamatát, ami - természeti jellegéből adódóan - saját tőrvényei alapján 

zajlik. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


