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Émile Durkheim egyfelől a modern szociológia 
tudományának (mint a társadalomtudományok alkotó 
komponensének) és egyetemi diszciplínájának, valamint 
a nevelésszociológia (pedagógiai szociológia) interdisz-
ciplináris területének neves megalapítója, másfelől pedig 
a szociológiai kritériumokra alapított, illetve a tár-
sadalom működésének alaptörvényeiből kiinduló, azok 
szempontjait követő (tehát szociológiai alapvetésű) 
pedagógia nagy hatású képviselője volt.  

A franciaországi Épinalban, zsidó család gyerme-
keként látott napvilágot. Az apai ágon ősei több nemzedékre visszamenően 
rabbik voltak. A helyi iskola elvégzése után egy párizsi középiskolában folytatta 
tanulmányait, majd többszöri próbálkozás után bejutott az École Normale 
Supérieur híres intézményébe, ahol filozófiát, szociológiát, történelmet és 
pszichológiát tanult. Miután 1882-ben a stúdiumokat befejezte pár éven át vidéki 
középiskolákban tanított. Az 1885–86-os tanévet minisztériumi ösztöndíjjal 
tanulmányai elmélyítésének céljával Németországban töltötte. Azután pedig, 
1887-től kezdődően kinevezést kapott a bordeaux-i egyetemre, ahol 
társadalomtudományokat és pedagógiát adott elő. 1898-tól a híres L' Année 
Sociologique című folyóiratot szerkesztette. 1902-ben többszöri sikeretlen 
próbálkozás után végül a párizsi Sorbonne egyetem bölcsészettudományi 
karának pedagógiai tanszékére kerül. Itt 1906-ban kap végleges tanári státuszt, 
majd 1913-ban (a szociológia terén kifejtett munkásságának következtében) a 
tanszéket neveléstudományi és szociológiai tanszékké alakítják át. 

Durkheim szakmai ténykedéseinek kezdetétől a társadalmi jelenségek prob-
lematikáján túl élénken érdeklődött a pedagógiai világ és valóság iránt is. Jelzik 
ezt egyrészt egyetemi előadásai, másrészt pedig azok a tudományos munkái, 
amelyek témája a nevelés néhány lényeges jelenségét érintették. Nagy jelentőségű 
szociológiai jellegű alkotásai mellett – „De la division du travail social, étude sur 
l’organisation des sociétés supérieures”, Paris, Alcan, 1893 (A társadalmi 
munkamegosztásról. Tanulmány a magasabb rendű társadalmak szervező-
déséről); „Les règles de la méthode sociologique”, Paris, Alcan, 1895 (A szocio-
lógiai módszer szabályai); „Le suicide. Étude de sociologie, Paris, Alcan, 1897 
(Az öngyilkosság. Szociológiai tanulmány); „Les formes élémentaires de la vie 
religieuse: Le système totémique en Australie”, Paris, Alcan, 1912 (A vallási élet 
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elemi formái: A totemisztikus rendszer Ausztráliában) – számos pedagógiai 
problematikát felölelő munkát írt. Legfontosabb pedagógiai alkotásai érdekes 
módon csak halála után láttak napvilágot. Így például 1922-ben jelent meg az 
„Éducation et sociologie” (Nevelés és szociológia) című munkája, amelynek 
magyar és román fordítása is 1980-ban jelent meg „Nevelés és szociológia” 
(Budapest, Tankönyvkiadó), illetőleg „Educaţie şi sociologie” (Bucureşti, 
Editura Didactică şi Pedagogică) címmel. 1925-ben kiadták a „L’éducation 
morale” (Az erkölcsi nevelés) címet viselő kötetet, 1938-ban pedig a 
„L'évolution pédagogique en France” (A pedagógia fejlődése Franciaország-
ban) című könyve került kiadásra (románul „Evoluţia pedagogiei în Franţa”, 
Bucureşti, EDP, 1972). Mindezeknek a munkáknak a tartalmát a szerkesztők 
többnyire az 1902 és 1911 között tartott (kéziratban fennmaradt) előadásainak 
alapján állították össze. 

Durkheim munkáiból egy eredeti pedagógiai felfogás körvonalazódik, 
amelynek az alapját jól kidolgozott szociológiai eszmék alkotják. Így például 
abból indult ki, hogy az emberi társadalom voltaképpen egy olyan konkrét 
valóság, amelynek megismerhető alapvető szerkezeti és funkcionális sajátos-
ságai, illetőleg sajátságos megnyilvánulásai (vallás, moralitás, jog) vannak, és 
amely mindenféle emberi dolog, bármely humán folyamat vagy jelenség, így 
tehát a nevelés magyarázatának is az alapja. Elgondolása szerint az emberi 
társadalom jóval több, mint az azt alkotó egyedek (mint szociális lények) 
egyszerű összegződése, amennyiben sajátos jelenségekkel, működésekkel és 
törvényekkel rendelkező szerveződést (gépezetet, rendszert, minőségileg 
magasabb rendű lényt) alkot. A társadalom folyamatait maga a társadalom 
belső szerkezete, terjedelme és dinamikája váltja ki. Ekképp minden társada-
lomban (fejlődésének bizonyos fokán) többek között jellegzetes nevelési mód 
és rendszer alakult ki, amit a társadalom új tagjaira egyszersmind ráköteleznek, 
éppen azzal a céllal, hogy a közösség megfelelő működéséhez és fenn-
maradásához szükséges (nyilván viszonylagos) homogenitását megalapozzák. 
Ilyen orientációban a nevelést (mint kifejezett társadalmi tényt, azaz mint állan-
dósult és az egyénre kényszerítően ható cselekvésmódot) az egyén társadalmi 
lénységének kialakításaként fogta fel. Úgy vélte, hogy a nevelés nem más, mint 
a (szociálisan éretlen) gyermekre azzal a céllal gyakorolt felnőtti hatás, hogy az 
felkészültséget nyerjen a fennálló társadalomban való életre, illetve a szociális 
életben való részvételre. Ennek a részvételnek a lényegét mindenekelőtt az 
aktív engedelmességben látta, abban tehát, hogy az egyén teljesen alárendeli 
magát a társadalom szükségleteinek, szociális-erkölcsi előírásainak és követel-
ményeinek. 
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A „Nevelés és szociológia” című munkájában Durkheim a társadalom és a 
nevelés közötti összefüggések kapcsán többek között azt állapítja meg, hogy 
minden társadalomban az alapvető szociális jellemzőknek megfelelő, a társadal-
mi struktúrákhoz, folyamatokhoz és jelenségekhez adekválódó sajátságos 
nevelési mód és rendszer alakult ki. Ebben a rendszerben aztán a társadalom 
tagjává való fejlődésük folyamatában minden gyermeknek kötelezően részt kell 
vennie (mert a társadalom nem tud fennmaradni, ha tagjai között nem létezik 
egy elégséges, a nevelés által meghatározott és a közösségi lét jellegét, továbbá 
az emberek közötti alapvető kapcsolatok és az életviteli módok rendszerét 
tekintő egyneműség és egyformaság). Itt határolódik körül egyrészt az a 
gondolat is, mely szerint a társadalom számára kikerülhetetlenül szükséges a 
saját létezési feltételeinek és fennmaradásának biztosítása, másrészt az a meg-
fontolás, hogy az emberi lény csakis a nevelés révén, azaz a „módszeres szocia-
lizáció” segítségével válik társadalmi lénnyé. A társadalmi folyamatosság meg-
alapozásának érdekében a családi nevelést szükséges a rendszeres iskolai okta-
tással, az értékek és ismeretek átszármaztatásával kiegészíteni.  

Durkheim pedagógiai rendszerének mag jellegű komponense az erkölcsi 
nevelés. A „L'éducation morale” című munkájában voltaképpen e fontos 
nevelési területre vonatkozó hamisítatlan koncepcióját mutatja be. Egyrészt 
abból indul ki, hogy az erkölcs nem egyéb, mint az ember változatos cselek-
véseit és mindenfajta tetteit szabályozó elvek, szabályok és törvények egyfajta 
rendszere, másrészt pedig abból, hogy az erkölcsösség adott közösség által 
ismert, elismert és alkalmazott viselkedési szokások együttese, amelyeket az 
egyes egyének felett álló morális tekintély határoz meg. Mind az egyéntől 
független erkölcsi a normák, mind pedig az egyénekre jellemző és a társadalom 
javát szolgáló viselkedési szokások részint a társas együttélés sikeres lezajlásának 
eszközei, részint az egyéni szabadság feltételei. Ezek szerint mind az erkölcsi 
normákat, az azokkal szembeni tudatos fegyelmezettséget, mind pedig a visel-
kedési szokásokat és készségeket tanítani, fejleszteni szükséges. Itt egyébként a 
tág értelemben vett nevelés általános célja is érintve van, hisz a gyermekeknek a 
társadalmi életre való érettségük kialakításáról, „módszeres szocializálásukról”, 
illetőleg azoknak a testi, szellemi és erkölcsi sajátosságoknak a kifejlesztéséről van 
szó, amelyeket a társadalom, mint specifikus életkörnyezet előír és elvár. Minden 
társadalom rendelkezik ugyanis egy sajátos szociális eszménnyel és azon belül 
egy jellegzetes emberideállal. Ezek tulajdonképpen olyan alapvető pedagógiai 
eszközök, amelyek révén a felnőttek társadalma felkészíti a gyermeket a 
társadalmi létre, a szociális élet gyakorlására, a társadalomba való 
beilleszkedésre. 
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Az erkölcsi nevelés sikere Durkheim felfogásában attól függ, hogy miként 
szembesítik a gyermeket a reális élettel, hogyan hozzák kapcsolatba a konkrét 
társadalmi valósággal, hisz az csakis ekképp találhatja meg és sajátíthatja el azo-
kat a normákat és szabályokat, amelyek alapján moralitása létrejön. Az erkölcsi 
eszmék, szabályok, normák és törvények ismerete, voltaképpen az úgynevezett 
erkölcsi tudat határozza meg az egyéni akarat szabadságát, illetve annak 
lehetőségeit és egész hatókörét. Az egyén akkor tesz tanúbizonyságot személyi-
ségének autonómiájáról és viselkedésének erkölcsösségéről, ha embertársaihoz, 
illetve a társadalomhoz való viszonyulásaiban a fegyelmezettség (önuralom, 
önkorlátozás) és az aktív alávetettség jellemzi, illetve ha olyan dolgokat tesz, 
ami valamely szociális csoport javát szolgálja. A fegyelem ugyanis a társas 
együttélés, az egész szociális élet lezajlási feltétele, minden erkölcsi megnyilvá-
nulás kiindulópontja (de ugyanakkor az egyéni szabadság tényezője is), az alá-
vetettség, illetve az úgynevezett társadalmi konformizmus pedig a sikeres 
szociális alkalmazkodásnak, a zökkenőmentes beilleszkedésnek az alapja. 
Durkheim felfogásában a moralitás voltaképpen három elven nyugszik, éspedig 
a fegyelmi szellemen és az önuralmon, a csoporthoz való kötődésen és 
ragaszkodáson, valamint az akarati autonómián. Az erkölcsi nevelésben elsőd-
leges fontosságú az egyéni szokások kialakítása, hisz azok alapján lehet majd 
érvényesíteni a közösségi életben kialakult, és azt mintegy lehetővé tevő 
szociális szabályokat. A fentiek szerint teljesen érthető, hogy Durkheim felfogá-
sában gyakorlatilag mindenfajta nevelés (mint társadalmi lénnyé válást elősegítő 
folyamat) erkölcsi jellegű tevékenység, és hogy a nevelési célok eléréséhez a 
pedagógusnak ismernie kell a tanulók lelki életének tulajdonságait.  

Az erkölcsi nevelés, az egyénnek a társadalom szükségleteinek függvé-
nyében történő megváltoztatása és formálása részint bizonyos mértékű 
kényszerítést, részint a gyermek által elismert pedagógusi tekintélyt és hatalmat, 
részint pedig elégséges pedagógusi erőfeszítést is igényel. Éppen ezért megtör-
ténhet, hogy olykor a nevelés a gyermek számára kényszeres, kellemetlen, sőt 
fájdalmas. Durkheim elutasítja a gyermek vágyainak, primér hajlandóságainak 
(például játszási ösztönének) vagy pillanatnyi impulzusainak szem előtt tartását 
a nevelésben és az oktatásban, hisz úgy gondolja, hogy az életre való felkészítés 
komoly erőfeszítést jelent, és azt feltételezi, hogy a gyermek áldozatokat hoz-
zon, hogy egyéni hajlandóságait alárendelje a közösségi elvárásoknak, végső so-
ron, hogy alávesse magát a társadalmi követelményeknek.  

Az új típusú (erkölcsi) nevelés révén Durkheim az úgynevezett közösségi 
moralitást, az embertársakkal és a közösségi érdekekkel is számoló, az egyéni 
érdekeket olykor háttérbe szorító, szolidaritáson, testvériségen, szereteten 
alapuló erkölcsösséget óhajtotta létrehozni. Az új nevelés révén új erkölsös-
séget, új embert akart formálni. 
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A „L’évolution pédagogique en France” című könyvében található 
előadásszövegek voltaképpen a tanárképzést szolgálták. Durkheim ugyanis meg 
volt győződve arról, hogy a gyakorló pedagógus számára elengedhetetlenül 
szükséges nemcsak a pszichológiai és szociológiai műveltség, hanem a peda-
gógiai, illetőleg neveléstörténeti képzettség is. Úgy vélte nagyon előnyös, ha a 
nevelő saját pedagógiai feladatait azoknak a szakaszoknak a függvényében 
tisztázza, amelyek a nevelés történeti fejlődésében kikristályosodtak. Éppen 
azért bemutatta – többnyire a középkortól kezdődően – a pedagógiai eszmék 
alakulását, a francia közép- és felsőfokú oktatás változásait a politikai, gazdasági 
és társadalmi fejlemények vonzáskörében. Rámutatott például arra, hogy a 
nevelést érintő reformok egyfelől az adott társadalmi kontextust és annak 
dinamikáját tükrözik, másfelől azonban azokat a modalitásokat jelzik, amelyek 
révén az iskola magáévá teszi a még csak jelzés vagy tendencia formában 
jelentkező politikai irányzatokat és szociális követelményeket. Durkheim felvá-
zolta, hogy például az oktatás tartalmát, az átörökítendő ismeretek rendszerét 
részint a társadalom pillanatnyi szerkezete határozza meg, részint a tudományos 
kutatások, a politikai mozgalmak és a vallási ideológiák, részint pedig azok a 
filozófiai és episztemológiai elvek, amelyek a tanulás tevékenységét határolják kö-
rül. E munkában arra is utalásokat találunk, hogy az új ismeretek miként alapoz-
zák meg az új gondolkodási módokat, a klasszikus és a modern műveltséget. 

Roppant érdekesnek mutatkozik Durkheimnek az a meglátása, miszerint a 
neveléstörténet a nevelés pillanatnyi állapotából való kimozdításának és jobbító 
megváltoztatásának egyik legtermékenyebb eleme. Ugyanis úgy vélte, hogy nem 
létezhet egy változatlan, állandó nevelési forma, hisz a társadalmi 
változásokból, illetve a társadalmi szükségletek módosulásából kifolyólag a 
nevelést folyamatosan összhangba kell hozni az újabb és újabb szociális 
követelményekkel, kihívásokkal. 

Durkheim iskola- és oktatáskoncepciójában előtérbe került a tanár-diák 
kapcsolat azon lényeges szerepe, amely egyrészt a gyermekek közötti szociális 
viszonyulásokat modellálja, másrészt a gyermekeknek a társadalomhoz fűződő 
kapcsolatait, valamint az ismeretek tanulását szabályozza. Az iskola vonatkozá-
sában az elsők között vette észre, hogy a gyermekközösség, illetve az iskolai 
közösségi élet formatív hatást gyakorol a gyermekekre. Az iskolai közös célok 
és tevékenységek, a kialakult szokások és hagyományok a gyermekek közötti 
viszonyulásokat, az összetartást, a közreműködést, a szolidaritást és az érzelmi 
kapcsolatok kialakulását határozzák meg. Mindezek pedig elősegítik a csoport-
nak közösséggé való fejlődését is. Ebben az irányban Durkheim kivételesen 
fontosnak tartotta a közösségi felelősségtudatnak, a szolidaritásnak és az 
együttműködésnek a fejlesztését. 
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Émile Durkheim munkásságának kivételes értéke nemcsak abban áll, hogy 
kimutatta az alapvető társadalmi jelenségek lényeges aspektusait, törvényszerű-
ségeit és mechanizmusait, hanem abban is, hogy feltárta azok jelentőségét, 
illetőleg azokat a modalitásokat, amelyek révén a társadalmi jelenségeket és 
azok törvényszerűségeit hasznosítani lehet a pedagógiai folyamatokban. Rend-
kívül lényeges az a megfontolása is, hogy a társadalomban gyakorlatilag minden 
társadalmi, így tehát a nevelési tevékenységek lényegét nem lehet hiteles módon 
megközelíteni csak akkor, ha számolunk azok szociális és közösségi jellegével, 
ha szem előtt tartjuk a társadalommal való kapcsolatainak szempontjait és 
egész rendszerét, végső soron társadalmi meghatározottságát. Durkheim érde-
me továbbá az is, hogy a pedagógia – mint társadalmi tudomány – státuszt is 
kapott. Ma is vitákat vált ki az a véleménye, hogy a pedagógia elsődleges felada-
ta nem annak magyarázata, hogy milyen volt a nevelés régebben, és nem is 
annak értelmezése, hogy milyen jelen pillanatban, hanem annak felvázolása, 
hogy milyennek kell lennie a jövőben. A pedagógiának voltaképpen nem egy 
adott pedagógiai valóság hű leírására kell törekednie, hanem magatartási és 
cselekvési előírások, szabályok és elvek megfogalmazására, lehetséges nevelési 
módozatok elképzelésére és felvázolására, valamint annak nyomon követésére, 
hogy a nevelés szociális jelenségét miként lehet folyamatosan összhangba hozni 
a társadalmi valóság jellegzetességeivel és változásaival. A nevelés konkrét 
gyakorlatának tanulmányozása Durkheim szerint nem a pedagógia feladata, 
hanem egy másik diszciplínáé, nevezetesen a neveléstudományé, amely részint a 
különböző országok és korok nevelési rendszereit tanulmányozza, részint a 
nevelés típusaira nyújt magyarázatot, részint pedig az oktatási intézmények 
működését veszi elemzések tárgyává. 

Durkheim volt az indítványozója a szociológiai, illetve később a nevelés-
szociológiai stúdiumoknak a pedagógusképzésbe való bevezetésének is. A tanár-
képzés vonatkozásában fontos kiemelni azt az akkori időkben teljesen újsze-
rűnek tűnő gondolatát is, mely szerint a nevelés megújításához elengedhetet-
lenül szükséges a pedagógusképzés előzetes megváltoztatása, illetve töké-
letesítése. 

Végezetül azt mondhatjuk, hogy noha Émile Durkheim pedagógiai nézet-
rendszerének több eleme ellentmondásos vagy ma már meghaladott, mégis 
nagy érdeme, hogy az emberi társadalom, illetve a társadalmi jelenségek műkö-
dési mechanizmusainak és törvényszerűségeinek feltárásával előmozdította a 
tág értelemben vett nevelés lényegének jobb megértését. A nevelés problémái-
nak társadalmi vonatkozásait átfogóan feltárva, új megközelítési távlatokat 
nyitott és új szemléletmódot honosított meg a nevelés elméletének terén. Az erő-
teljes szociológiai alapvetés alkalmazásával pedig a későbbi neveléstudományi 
kutatások metodológiai szakszerűségét, valamint a pedagógia tudományossági 
szintjét fokozta. 


