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AZ ,,UJ NEVELES'' ALAPESZMEI

Nemesnd Milller Mdrta nevdt olvasvdn tdbben kdrdezhetik, ki (i, Ingy ilyen fti helyre ke-
rill a lapban. Szerziink olyan pedagdgus, akinek a munkdlkoddsdr6l a magyar pedag6-
gia tdrtdnetdt tanindn vagy tanulvtin szilni illett volna, de nevdt emlegetni mindenkdp-
pen. Nemesru! Miiller Mdrta reformpedag6giai szemldlaii magdniskoldt alapitou 1915-
ben Budapesten Csald"di Iskola ndven. Figyelemremdlt1 tevdkenysdgdrdl 1937-ben szti-
molt be A csalddi iskola dletkeretei cinui konyvdben. Emlftett miivdbtjl kdzliink egy rdsz-
letet, s egyben jelezzilk, hogy lnsszabb szemelvdny olvashat6 t6le Reformpedag1giai ol-
vas6kdnyv cimii kiadvdnyunkban, melyet tdrsasdgunk jelentet meg 1993 tavaszdnTren-
csdnyi l"dszl 6 szer kesztdsdben.
Nemesnd Miiller Mdrta 1B84-tdl 1964-ig 6lt.

Kdnyvem megir6s6ban elscisorban gyakorlati c6lok
lebegtek szemem el6tt. Ez szdmomra, megvallom, lemon-
d6st jelen tett. A tud om6n y neh6z, f egyverzet6vel szeret-
tem volna megv6deni azokat az elveket, amelyek szerint
iskolarendszerem fel6piilt. Hisz nekem magamnak oly
sokat jelentett, amid6n a l6lektan legfrjabb eredm6rryei
szinte fel6m l4tszottak ki6ltani: Helyesvolt az intuici6d!
Amit te 6szt<inrisen megalkottill, azt valljuk mi is. A te
rendszered a mi t6teleink iskolap6ldiija.

De a gyakorlati tanit6nak nem elm6letre van elscisor-
ban sziiks6ge, hanem 6letszerii megielenit6sre. S igy ne-
kem is erre kell t<irekednem.

M6gis, nem tehetem ezt an6lktil, hogy ne jeldljem ki
iskol6m hely6t az rij iskoldk k<izt, ne mutassak r 6 azokra
amozzatatokra, amelyek az rij iskolarendszerben k6z6-
sek s azokra, melyek iskol6mban saj6tosak, s hogy ne t6-
masszam al6 megfelelci 6rvekkel az 6n iilldspontomat.

A XIX. szilzad iskolarendszere nyilv6nval6an befe-
jezte rendeltet6s6t.

De6polynyilv6nval6, hogyaXX. sz6zad iskol6ja m6g
nem 6rte el a n6piskola falait. A kriznevel6s mai iskolati-
pusai az,,Uj Nevel5s" elveitcil lassribb vagy gyorsabb me-
netben befoly6solt 6tmeneti form6k. R6gi g6tikus temp-
lomokra eml6keztetnek, melyeket nem fejeztek be s ame-
lyeket akkor igyekeztek befejezni, amikor a kor szelleme
m6r m6s stilusban jutott kifejez6sre. A r6gi dptiletek egy
r6sze le6gett, m6s r6sze leomlott. Itt is toldozt6k, ott is
foldoztdk s most v6giil vadonatfj milzzal igyekeznek ko-
rukhoz alkalmazn i a jelen 6pit6szei.

Am egyesek a hagyom6ny sfly6t6l kev6sb6 kdtritten,
s a kor sziwer6sere felfigyelve, megteremtik a kor szelle-
m6btil szervesen kin<ivci fj iskolatipust. S mert a kor 6tfo-
96 szelleme parancsolja, egyszerre sokf6le, egym6st6l
fiiggetleniil sziiletik meg az fj iskola.

Els6 pillant6sra ezek a kis6rletek nagyon kiildnhizcjk.
Hisz m6s viszonyok koz,tkeletkeztek, s m6s egy6nis6gek
b6lyeg6t viselik magukon. Es m6gis kcizelebbi vizsg6latra
kitiinik, hogy az,,fj iskolikban" az 6let formagazdags6-
ga m<igott ugyanazok a hatoercikmiiktidnek, sa kiilonbo-
zti rij iskoldk bizonyos tekintetben ugyanazoknak az
alapelveknek megtestesiil6sei.

Melyek ezek az alapelvek? Hadd feleljen erre helyet-
tiink az fj iskolamozgalom nagy teoretikusa, Adolphe
Ferridre. ,,A cselekvcj iskola", - igy nevezi Ferriire az rij
iskoli{t - ,,elscisorban 6s 6ltal6ban a l6lektan tdrv6-
nyeinek alkalmaz6sa a nevel6sben. Ennek az alkalmazott
tudom6nynak, vagy ha fgy tetszik miiv6szetnek sziilcji
egyr6szt a tfrsadalomtudom6ny, m6sr6szt a fejlcid6s 16-
lektana, mely az6lol6nyek fejlcid6s6t tanulm6nyozza. A
cselekvcj iskola, a fejkil6stannal egy6rtelmiileg, a gyer-
meket mint eg6szet tekinti, amelynek minden r6sze
visszahat az eg6szre 6sviszont minden, ami azeg6szegy6-
nis6get 6rinti, visszahat az egyes alkot6 r6szekre. A cse-
lekvri iskola c6lj6ul tiziki az egy6nis6g hasznos alkot6
erciinek a megcirz6s6t 6s fejleszt6s6t, hogy rin6ll6 6s fele-
lciss6gteljes egy6nt formi4ljon bekile. Minden amit kiviil-
rcjl tanitunk, a belsci energidkkal val6 kapcsolat n6lktil,
megzavarja a fejlcid6s egyensfily6t, teh6t kilros. Minden
ami serkenti az alkot6 erciket, hasznos 6s j6.

A cselekvci iskola a gyermekbcil indul ki 6s olyannak
veszi amilyen, azt aszellemi t6plil6kot adja neki, amire
sziiks6ge van, hogy gazdagitsa 6s elm6lyitse meglevci k6-
pess6geit 6s risszhangbahozza veliik azokat, amelyeket
meSszerez.

A cselekv6 iskola 6polja a gyermek saj6tos tev6keny-
s6g6t, szem6lyes 6s felel6ss6gteljes cselekv6sviigydt, s e2-
zel fokozatosan kifejleszti k6szs6g6t a hat6rozott 6s ki-
tart6 ercif eszi t6sre. A kiviilrcjl r f*6ny szer ite t t erciszak
anarchia formiijdban bosszulja meg mag6t. A cselekvcj
iskol6ba t6pri irj ndvend6k kezdeti anarch i6jaf 6lt6tele az
autonom nevelesnek, amely arra torekszik, hogy fej-
lessze az <intudatos ercjkifejt6sre val6 k6szs6get."

AXIX. szizad iskol6ja is vallotta ugyan, hogy ez a leg-
f<ibb t<irekv6se, de nem villlalta egyben a felelciss6get is
az6rt, hogy a tanul6k testi, 6rzelmi, 6rtelmi, mriv6szi 6s
tiirsas hajlamai t6nyleg kedvezcjen fejlcidnek-e ki. Az
esetleges balsiker6rt a tirsadalmat. a sztilciket s elscisor-
ban magukat a tanul6kat hib6ztatta, s ezzel elint6,zv6,n a
dolgot, nem kereste kellcj felelcjss6,g6rzettel a kivezet6
utat.

Az fj tanit6 teh6t els6sorban felekiss6gteljesen nevel.
Ezen a r6ven hamar r6jcin, hogy nvel6se csak akkor lesz a
sflyosabb esetekben is eredm6nyes, ha a tanul6kkal



6szinte lelki viszonyba kerfil. Ez a r6gi, katonis iskola-

szervezet mellett azonban csak a legritk6bb esetben sike-

riil. A lelki viszony sziiks6gess6ge teh6t robbantja a r6gi

autoritativ szervezetet. A tanit6 kdvetkezcileg lazitia a

feliilrtil tartott gyepldt De jaj neki, ha nem f okozzaegy-

ben az alulr6l jdvci f6kezri er6t: az iinfegyelmet'

Nagyobb izabadsig egyr6szt 6s iinkorm6nyzati t6-

rekv6s6km6sr6szt igy nyomulnak elcj az 6j keretekben'

Ma m6r tudjut Clwaitiut, trogy a tudom enyok legv6g-

xi igazs6gainali ismerete mellett is lehet az egy6n rossz'

gyOige, vigy mag6val tehetetlen, meghasonlott'* 
ktemlZkezeiben nyersen felhalmozott tud6sanyag

gyakorlati 6rt6ke ellen is m6lt6n 6gaskodik a halad6 isko-

la.
Mert hiszi, hogy az egy6nnek a legkitiin6bben 6ssze-

v6logatott tud6saiyag i s i sak akkor v6l h ati k 6lel6r r6k6.-

v6,ia azt az 6rdeklod6s erej6vel tet te valoban magaeva'

f-pez6rtel6bb a l6lektan 6s a tapasztalati megfigyeles se-

gits6g6vel veszi szemiigyre. hogy mi is 6rdekli a gyer-

meket.
S midcin a gyermeKejlcid6sben v6laszt keres arra'

hogy mi felel meg az egyeskorszakok 6rdeklcid6si kdrei-

nef, egyUen felfJdeziizt is' hogy azegytni 6rdeklcid6s-

nek isilindenkor meg kell adni a mag6ct. ha azegy6niseg

kibontakozils6t nem ikarjuk megnyomoritani' Mint l6t-

juk, az egyik megismer6s szinte k6nyszerfis6ggel vonja

masa ut6; a m6sikat. A tanit6 igy a gyermekl6lektan ve-

zetSs6vel az 616 gyermek fel6 fordul. S ekkor meg kcllett

l6tnia, hogy nemCsak a gyermek 6rdeklcid6si kore' de 6le-

t6nek minden egyes megnyilv6nul6sa korhoz kotdtt s a

felncjttcil elt6rcj. Rd kellett jiinnie, hogy mily fontos sze-

repet jetszik a gyermek fejlci<l6se els<i tel6ben a j6t6k-s-61-

tuiaUu" az aktivit6s, a jit6kos kis6rletez6s, az iin6l16 ku-

tat6s 6s alakit6s: egy sz6val a jilt6kos munka'

Ri kellett jtinnie, hogy a felncittek felfogisa s az an-

nak megfelelcj kozl6si m6d ann6l tiivolabb 6ll a gyermek-

tril, min6l fiatalabb 6s fejletlenebb. A,,gyermekbcil kiin-

duiva a gyermekr6rt" nem ok n6lkiil az (rj nevel6s egyik

harci jelszava
Smenn6l ink6bb a gyermekfel6forditja a tanit6 meg-

figyelci tiikr6t, anndl 6iesebb megvil6git6sban l6tjl hgg.y

-l"a"n egyes gyermek mennyire egy6nies-elb6n6st k<i-

vetel, ha azt atii.luf, nogyamaga teljess6g6ben kialakul-
jon. Az egy6n i esii6s a nJvel6sben az fi j iskol6knak m6lt6n
egyik fcitorekv6se.

Lelkileg gazdag, harmonikus egy6lisgqef nevel6se a

k6z6ss6g, ijSvti javdra! Neh6z feladatl Val6s6gos antip6-

dusok, riini egyesek mondj6k. De val6ban azok-e? Nem

tagadom, leh6inek azz6. A tirls6gosan iinmaga 6rt6kei
fei6 fordul6 egy6n, az 6let6rt6keket lefdl6zcj esztltitvi
vagy az6letiiffm6ket habzsol6 egoist6v6 v6lhatik' Ep

ez6it sohasem szabad egy halad6 iskolafajnak sem meg-
feledkeznie a mdr fent m6ltatott t6rsadalmi nevel6snek'
s az 6r zelmi 6let erkdlcsi befolyisol6s6nak ddntci fontos-

sfg6r6l.
M6r utaltam arra, hogy az (rj szellem 6rtelm6ben a

mindennapi 6let gyakorlaiiban gyiikere z6 tanitils 6s tir -

sadalmi nevet6saTfil iskol6k egyik vezetci elve' Mint Dec-

roly jelszava mondja: ,,Az 6lcttel neveliinkazllerte'"
S ez a t<irekv6s izerencs6re 6p oly kev6ss6 van ellen-

t6tben a gyermeKejkid6stannal, mint az elcjbb kiemelt

t6rsadalmi nevel6s sziiks6gess6ge. Ellenkezcjlcg: a gya-

korlatt6l fiiggetlenitve csak a felncitt agya tudja az adott-

s6gokat befogadni, s a gyermek azlletbe ma.rkolva' cse-
leliedve, tapaiztalva tanul. S t6rsadalmi 6tz'6ke is csak az

6lci gyermekt6rsadalom munkakiizoss6S6n beliil tud a

magi teljess6g6ben kialakulni. S ez6ltal 6rti meg a felnrit-

teyetet&is, a t6rsadalmat, melynek tagja lesz'
Az fj nevel6s elvei, bilrmely oldalr6l is,n6zztik 5ket'

egym6sit6mogatva magasabb dsszhangba futnak iissze'
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DOMOKOS I-ASZT-ONE-BLASKOVICH EDIT

Az alkot6 munka LzU:Iskoliiban
- r6szletek -

Az rtgynevezeu ,,rij iskoldk" megjetendse Eur'pdban a szemelyis'gk'zpontrt neveldsi 6s.

oitoiiri etkipzetdsek gyi*ortai'olkslmaz(istii illetve annak szinddkdt jelezte. Az ',tii

iskotdk"-at nemzetkijzi pedag6giai mozgalomnui Adolph Ferridre szervezte, ldtrehozvdn
j'Cqiiri'o, ,,ij ttiomt N"eizetklzi iroddjdt". Az els6 vildghiboril utdn ebb6l ldt az-(i 

j' N;;;;; i,srlio Nemzetkdzi konferencitiikon megfogalmazott r-eformelkdpzelisekre
jirr:irt miit<aitette is1|iiat Nemesnd Miilter Mrirta, de Domokos Laszl6nd is' Ez ut6b-
"Ui"rti 

tspotanak nwezte tinintdzmdnydt. Itt tanitott Blaskovich Edit is. Miikiiddsilk kez-

detin hatott rdjuk a belga Decroly'ds a magyar Nagy liszl1 pedag6giai elkdpzel.dse'

TevdkenysdgU*iAt *Anyvi jelentetrik meg 1932-ben a fenti ci'men. Ebbdl a kdtetbdl kdz-

tUnk riizteteket, a drdmapedag6gusok udnuira is hasznos m6dszertani lefrdsokat'

Domokos ktszt6ne dh 1885-tdt-1966-ig. Blaskovich Edit ilt 1895-t6l 1966-ig'


