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A
kötet kiindulópontjául egy 1988-ig
visszanyúló nemzetközi együttmû-
ködés és a 2004-es egri neveléstör-

téneti szimpózium (Életreform és reform-
pedagógia) szolgált. Az ott elhangzott szá-
mos elõadás több formában is az érdeklõ-
dõ közönség elé került már (lásd Németh,
Mikonya és Skiera, 2004, valamint Iskola-
kultúra, 2005, 3.) a Gondolat Kiadó Neve-
léstudomány-történeti tanulmányok soro-
zatának részeként azonban német és angol
nyelven az eddigi legteljesebb formában
veheti kezébe az olvasó a nemzetközi ku-
tatási projekt anyagát. 

A tanulmányok a 19-20. század forduló-
ján kialakult eszmei áramlatoknak szente-
lik figyelmüket, amelyek az élet és a neve-
lés megreformálását tûzték ki céljukul. A
korszak paradoxona, hogy a dinamikus
gazdasági és tudományos fejlõdés nem
hozta magával az életminõség kívánt javu-
lását. Az eszmei áramlatok zsongó világá-
ban a fejlõdés fanatikus dicsõítése mellett
a kritikus, fejlõdéssel szemben szkeptikus,
némelykor már-már végítéletet hirdetõ,
apokaliptikus hangok is hallhatóvá váltak.
Az iparosodásba, a technikai vívmányok-
ba és az élet töretlenül felfelé ívelõ haladá-
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hegyen gyakran túlzottan nehéz feladat elé
állítja” (Keresztesi, 2004).

Egyrészt vallom az alapvetést: tulajdon-
képpen csak jó és rossz irodalom létezik.
Másrészt – ha már a személyiségfejlõdés
és a kognitív pszichológia vívmányait al-
kalmazzuk az irodalomértelmezésben –
kutatók egybehangzóan állítják, hogy a
fejlõdés feltétele a képességeinket eseten-
ként meghaladó feladatok végrehajtásának
megkísérlése, magyarán: teher alatt nõ a

pálma. Ugyanakkor pedig Varró munkája
nyelvi megformáltságában, fantáziájában,
kivételes ritmusérzékében nagyszerû
könyv gyerekeknek is. A szerzõ megfo-
gadta a Szamba Raczkó igazgatójának ta-
nácsát, és a tarsolyába tette a marsallbot, a
formaérzék és a posztmodern alapállás
mellé: „a gyerekközönség is közönség,
mert abból lesz a jövõ szocialista embertí-
pusa”. A ’szocialistá’-t, természetesen, zá-
rójelbe téve.

(1) „Ideje tehát egy kis helyet csinálni a polcon a Já-
nos vitéz és A hétfejû tündér között. Meg egy mási-
kat, mondjuk a Bögre azúr és a Paulus között. És
hogy ne kelljen eldönteni, hova rakjuk a Túl a Ma-
szat-hegyent, legegyszerûbb, ha az éjjeliszekrényen
tartjuk. Akkor legalább nem kell mindig keresni.”
(Vince, 2004 )

(2) Kivéve a „betétdalok” közötti átiratokat, ferdíté-
seket, stílusparódiákat. A cél itt nem a teljes eredeti-
ség, ugyanakkor nem is valamiféle tiszteletadás. Par-
ti Naggyal: „a szöveg az övé, noha a mû ezzel együtt
sem »saját«”. Parti Nagy, 2006. 24. 
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sába vetett hitet hirdetõ Eiffel-torony, illet-
ve a londoni Kristálypalota árnyékában a
pesszimizmus talaján új remények is sar-
jadtak. Az „új pedagógia” sem vonhatta ki
magát Spencer és Nietzsche emberfölötti
emberének, valamint a szociáldemokrácia
társadalom fejlõdésére irányuló és a kom-
munizmusban gyökerezõ eszmék az em-
beri történelem paradicsomi beteljesedésé-
be vetett hitének hatása alól.

A korabeli párbeszéd középpontjában
Carpenter 1889-ben megjelent vitaindító
írása áll: A civilizáció és gyógyulásának
útja. De miért is beteg a kultúra, miért
szükségeltetik a gyógyulása? A diagnózis:
elidegenedés. Az elidegenedés több szin-
ten is megjelenik a modern ipari kapitaliz-
mus kibontakozása kapcsán: idegenné lesz
az emberi test, idegenné válik az új városi
miliõ, idegen az új kihívásokkal terhelt
munkahelyi környezet. Az ember eltávolo-
dik a vallástól (miközben spirituális éhsé-
ge nem csillapodott), sõt a politikai tevé-
kenységtõl is. A világtól való háromszoros
elidegenedésnek (önmagunktól, embertár-
sainktól, a világtól) a „megbékélés” hár-
mas útja felel meg: megbékélés önma-
gunkkal (például a nudizmus mint az em-
beri test visszahódításának kísérlete),
megbékélés embertársainkkal (például az
ifjúsági mozgalmak, kommunák, amelyek
a csoport érdekében való cselekvést hirde-
tik), megbékélés a világgal (például az
„új” spiritualitás, amely ember és termé-
szet egységét keresi).

Természetesen a korabeli, az élet meg-
reformálására törekvõ ideológiai és politi-
kai mozgalmakhoz kapcsolódóan megje-
lent a nevelés és az iskola humánus átala-
kításának igénye is. Ennek oka részben
pragmatikus – könnyebb a gyerekeket az
új szemléletben nevelni, mint elidegene-
dett felnõtteket megváltoztatni –, részben
filozófiai. Carpenter a fejlõdés modelljét
vallási elképzelések analógiájára három
lépcsõben határozta meg: paradicsomi õs-
állapot, kiûzetés a paradicsomból és meg-
váltás. Ebbe a modellbe kiválóan beleillik
a gyermekrõl mint messiásról alkotott ant-
ropológiai elképzelés, így az oktatásnak is
a fent már említett új módon, módokon

kell viszonyulnia a neveléshez és elsõsor-
ban a gyermekhez. A meginduló reformtö-
rekvések több szálon futottak, ugyanakkor
közös nevezõk is találhatók bennük. Ezek
különállóan, gyökereikben az európai ne-
veléstörténetben egyaránt fellelhetõk,
most azonban megújult erõvel és közös
ideológiai támogatással kerültek elõ. A re-
form a tanterv vezérelte, befogadó jellegû
oktatással szemben a gyermek érdeklõdé-
sének és tudásának figyelembe vételét és
az intellektuális túlsúly helyett az „egész
ember” intellektuális, fizikai, társas és ér-
zelmi nevelését hangsúlyozta; mégpedig
egy olyan „új iskolában”, amely a régi
kényszerûségével szemben partnerségen
alapuló együttmûködést valósít meg.

A fentiekben ismertetett alapvetések sor-
vezetõként terelik a több országból szárma-
zó tanulmányokat, amelyek az életreform-
és reformpedagógiai törekvések adott kon-
textusban történõ fogadtatásával és megva-
lósulásával foglalkoznak. A szövegek sok-
színûségérõl nem csak eltérõ származási
helyük gondoskodik, hanem az a tény is,
hogy a 19–20. század fordulójának világát a
fent említett törekvések társadalmi osztály-
tól, ideológiai elkötelezõdéstõl és mûvésze-
ti irányzattól függetlenül áthatották. Így a
kötetben többek között találkozunk a nagy-
város jelentette kihívásokra adott válaszok-
kal, a magyarországi anarchisták Tolsztoj-
iskolájával, a gödöllõi mûvésztelep és Nagy
Sándor életreform-kísérleteivel, Kodály ze-
nepedagógiájával is.

Történettudományi tanulmánykötetrõl
lévén szó, külön ki kell emelnem a mû ak-
tualitását, amelyet egy általam sajnálatos-
nak tartott tény szolgáltat. A mai magyar
iskolákban körültekintve még mindig a
„régi rend” uralkodik, az „új iskola” csak
nyomokban lelhetõ fel. Vajon az elmúlt
száz évben gyermekképünk nem alakult át,
vagy csupán az elmélet gyakorlatba ülteté-
sével vannak nehézségeink? Hogy van az,
hogy még mindig felülrõl kapott tantervek
és nem a gyermekek érdeklõdése és tudása
határozza meg azt, mit is tanítunk nekik?
Miért éli meg a gyerekek többsége kény-
szernek és betegítõnek az iskolát? Nagy a
csábítás, hogy az okokat kívül keressük,
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gazdasági, társadalmi folyamatok kény-
szerpályájaként éljük meg. De ekkor is ott
a kérdés: „csinálhatunk-e olyan iskolát,
amely eszköze az egyéni önmegvalósítás
kialakulásának, és ugyanakkor szolgálja a
meglévõ kultúra fenntartását és továbbvite-
lét is?” (Bruner, 2004. 70.). És ha a vála-
szunk nem, az önmegvalósítás vagy a tár-
sadalom érdekében történõ uniformizálás
mellett döntünk-e? Talán hasonló gondola-
tok foglalkoztatták az évtizedekkel ezelõtt

élt elméletalkotókat is, akiknek válaszait
kortárs kutatók tolmácsolják nekünk ebben
a kötetben. Figyeljünk szavukra!
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Irodalom

A
z 1936-os nyári táborozás alatt ké-
szített vályogtéglák a helyszínen
maradtak. Nem lett összeszámolva,

hány darab készült a nyár folyamán. Ott he-
vert gazdátlanul. Az arra járó szekeresek
(gazdák) lassan elhordták. Ami még ott ma-
radt, az szépen elázott, szétmállott. A város
a földterületet más célra használta fel.

A végzett munka mégsem volt hiábava-
ló, több tanulsággal is szolgált.

A vályogvetésre nem csak a napközi ott-
honos gyerekek jelentkeztek, de mások is,
tudván, hogy nem üdülésrõl van szó, ha-
nem komoly munkáról. Azok is részt vet-
tek benne, akik már hallottak a tervezett
Fiúkfalva építésérõl. Részt vettek, tudo-
másul véve azt, hogy õk esetleg nem ke-
rülnek be a majdani otthonba, mégis képe-
sek voltak társaikért vállalni a munkát.

Tanulság volt az is, hogy nem remény-
telen a csavargó gyerekekkel való foglal-
kozás, lehetséges a nevelésük. Pedagógiai

eredménynek is fölfogható, hogy a vá-
lyogvetõk közül késõbb többen mint ve-
zetõk óhajtottak részt venni az otthon
munkájában.

Az is nyilvánvalóvá vált, hogy lelke-
sedésbõl nem lehet komoly vállalkozásba
fogni. A lelkesedés lendíti a munkát, segí-
ti az összefogást, De szükséges, hogy mö-
götte megfelelõ anyagi (pénzügyi) fedezet
legyen. A már mûködõ Napközi Otthon, a
néhány gyerekkel üzemelõ Tanoncotthon,
a Segédotthon megvalósítása nem okozott
nehézséget: voltak támogatóik. Amikor
felvetõdött, hogy az utcán csavargó, elha-
gyott gyermekek számára is otthont kelle-
ne létesíteni, mert szükséges, hiszen nap
mint nap tapasztalták az áldatlan állapotot
és naponta néztek szembe a problémával,
ez a gondolata már megosztotta a közvéle-
ményt. Úgy érezték, hogy felesleges pénzt
áldozni ezekre a gyerekekre. Komoly köz-
életi emberek vonták kétségbe e gyerekek

Fiúkfalva alapítói
Az idős szerző maga is alapítója volt a háborús évek nagy 

debreceni-ebesi gyermekvédelmi utópiájának, a tragikus sorsú
Fiúkfalvának. A szociografikus írás – mely egy hosszabb, még

kéziratos mű (Fiúkfalva – Emlékalbum) részlete – az alföldi város
„csavargó” gyerekeinek és nevelőinek 70 évvel ezelőtti világába 

avat be.


