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KOCSISNÉ FARKAS CLAUDIA 

Az iskola, amely 

„félelem nélküli, mélyebb és gazdagabb” 

(Mario Lodi) 

 

Don Lorenzo Milani Comparetti (1923–1967) személye sok vitát váltott ki Olaszor-

szágban az 1950−1960-as években. Személyében egy olasz papot és nevelőt, szociá-

lis és politikai álmodozót tisztelhetünk, akit változatos jelzőkkel hol lázadónak, 

forradalmárnak, vagy éppen „elmeháborodott gondolatszövőnek” neveztek. Munkás-

ságát halála után újraértékelték, „felfedezték” a szegények tanításában végzett tevé-

kenységét és nevelési-oktatási módszereinek pedagógiai értékét. Barbiana-ban létre-

hozott iskolája jelentős szemléletbeli és módszertani újdonságokat hordozott. 

Don Milani előkelő és megbecsült firenzei értelmiségi családból származott. 

Anyai nagyszülei csehországi zsidók voltak, akik a kozmopolitanizmusáról ismert 

Triesztbe költöztek és kereskedelemből éltek. A családi környezet intellektualizmusa 

messze felette volt annak, amit a korszak olasz iskolája a kisgyermekeknek kínált. A 

család kapcsolatot ápolt többek között Sigmund Freuddal, de a tudományos és szel-

lemi élet más jelesei is gyakran élvezték vendégszeretetüket . 

A fasiszta korszak valóságát Don Milani személyesen is megtapasztalta,  gyer-

mekkora Mussolini idejére esett. A Milani-házaspár 1933-ban megkereszteltette 

három gyermekét, hogy védelmezzék őket a faji törvényektől és a zsidóüldözéstől. 

Lorenzo öntörvényű, érzelemgazdag gyerek volt, élénk és intelligens, bár keveset 

foglalkozott a tanulással, olyannyira, hogy a bukás réme is fenyegette. Érettségi után 

családja meglepetésére festészettel kezdett foglalkozni. Engedték, hogy a saját útját 

kövesse, ez természetes volt a szülői házban.  

Élete 1942 nyarán fordulatot vett. A nyári szünidő alatt elhatározta, hogy fres-

kókkal díszíti egy plébánia falát. A munkálatok alatt egy réges-régi imakönyvre 

bukkant, amelynek szépsége és tartalma magával ragadta. A zsidó gyökerekkel bíró 

fiatalember számára ez jelentette az első igazi kapcsolat a kereszténységgel. Az 

élmény hatására 1943-ban a firenzei Seminarióban kezdett tanulni, majd 1947-ben 

pappá szentelték. A szeminárium időszaka nehéznek bizonyult számára, hamar 

szembekerült az egyház mentalitásával: nem tudta és nem is akarta megérteni és 

elfogadni bizonyos szabályok létjogosultságát, a túlzott merevséget. Ezeket távol 

állónak ítélte az evangélium közvetlenségétől és őszinteségétől.  

Szülei számára fájdalomteljes volt, amikor Lorenzo belépett az egyházba. A fiú 

szerint az értelmiségiek „steril világban” élnek. Ő elutasította ezt. Ahonnét ő jött és 

ahová került, két ellentétes világ volt. Meggyőződése, hite fokozatosan érlelődött, 

akkor is, ha látszólag hirtelen tört a felszínre. Korábbi életét ő maga csak „sötétség-

ben eltöltött éveknek” nevezte, úgy érezte, hogy az Evangélium Igazsága vezette ki 

őt a sötétségből a fényre, és már semmi sem állíthatta meg, hogy csak Istenért éljen. 
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1954 decemberében lépte át Barbiana határát, ahol közösségének igazi nevelőjé-

vé vált. Az eldugott, szinte megközelíthetetlen kis hegyi falut kevesen lakták. Egy-

szerű és nagyon szegény emberek éltek itt, akik jórészt félanalfabéták voltak, és 

olaszul sem tudtak rendesen. Megpróbálta kimozdítani az itt élő embereket a passzi-

vitásból. Egyik első cselekedeteként megtanította a felnőtteket motorbiciklizni, hogy 

kiszabadulhassanak az elszigeteltségből. 

Megérkezését követően maga köré gyűjtötte a gyerekeket és elkezdte tanítani 

őket. Különleges iskolát teremtett. Mivel semmiféle intézményi felügyeletnek nem 

volt alárendelve, egyedül ő határozta meg a programot, a módszereket, a technikát, a 

tananyagot. A részvétel önkéntes volt. Akik végigcsinálták, nem volt könnyű dol-

guk. A mester intellektuális frissessége és kulturális gazdagsága azonban mágnes-

ként vonzotta a kis tanítványokat.  

Lebilincselő tanítási stílussal volt Don Lorenzo-nak. Előkelő neveltetésének is 

köszönhetően nagyon művelt volt és ismereteit nagyszerűen közvetítette. A legfon-

tosabbnak a tanulók motiválását tartotta, és azt, hogy az iskola igazi szórakozás 

legyen a diákok számára, a tanulást ne tehernek érezzék, sokkal inkább kalandnak, 

kihívásnak. A papnevelő célja az volt, hogy felemelje az embereket, a félénkeket és a 

gyengébbeket is, és a tanulással, a tudással eszközt adjon a kezükbe a boldoguláshoz. 

Az iskola közösséggé, családdá nőtte ki magát Barbiana-ban. Amit Don Milani 

tett, forradalmi volt kulturális, didaktikai és pedagógiai értelemben  egyaránt. Mester 

és tanítványai között igazi, tényleges, bizalmi kapcsolat, szeretet-kapcsolat alakult 

ki. Elutasította a közönyösséget, a passzivitást, motiválta a tanulót. Ez az iskola a 

vidámságtól volt hangos. Don Milani missziója abban foglalható össze, hogy embe-

reket neveljen, formáljon, és ezt úgy csinálta, hogy az igazi leckéket az életből vet-

ték. A családok életében is változást jelentett Don Milani iskolája: sok szülő ingázó 

lett, a falutól távol eső helyeken is mertek munkát vállalni, mert tudták, hogy gyer-

mekük jó helyen van, tudták, hogy Don Milanira bizalommal rábízhatják a gyerme-

keiket. 

Az iskolát Don Milani lakásának egyik szobája jelentette, amely „kerek formát” 

öltött. A tanár és a diák közösen fektették le a szabályokat.  A gyerekek az asztalok 

körül ültek, egymást tanították. A tanári szerep átalakult, sokkal inkább szervezővé, 

mentorrá vált. 

Barbiana-ban az iskola reggel 8 órától késő estig nyitva volt. Don Lorenzo glo-

bális elsajátításra törekedett, nem volt órarend, nem tettek különbséget „hétköznapi” 

tudás és a „tudományos” ismeretanyag között. Ismeretlen volt a „szünet” fogalma is. 

Elutasította a merev lexikalizálást és a hozzá társuló, meggyökeresedett hagyomá-

nyos oktatási módszereket. Don Milaniék kooperatív és kutató szellemben dolgoz-

tak, a cél az volt, hogy a felfedezéses tanulás szellemében a diákok maguk jöjjenek 

rá az összefüggésekre. Hónapokig csak egy tudományra közelítettek, interdiszcipli-

náris találkozásokat kerestek. A tanítási-tanulási módszert, amely közvetlenül a 

valóságból nyerte értelmét, tárgyát, módszerét és eszközeit, a „kapcsolódás pedagó-

giájának” nevezték. 

Nagy figyelmet fordítottak a manuális dolgokra, miközben a közösség számára 

hasznos feladatokat is elvégeztek, például vízvezeték-szerelés, útépítés. Don Milani 

iskolájában gyakran használták szinonimaszótárt és az etimológiai szótárt Trigono-

metriát, csillagászatot, nyelveket is tanultak, összekapcsolva az egyes tudományterü-

leteket. A nyelvtanításra nagy súlyt helyeztek. A rádióból felvettek dalok is a taní-

tást szolgálták. Műhelyeket alakítottak ki, például asztalosműhelyt, fotószobát, csil-
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lagász termet. Használták a modern technikát, melyhez sok esetben ajándékként 

jutottak. Lemezjátszójuk, magnójuk, rádiójuk, számológépük, sőt mozigépük is volt. 

Don Milani a gyerekek szókincsét igyekezett gazdagítani, ugyanis sok szó isme-

retlen volt számukra. Ezt a célt szolgálta a sok írásgyakorlat is. Ez rendszerint úgy 

történt, hogy közösen olvasták az újságokat, majd az újságpapírból kivágott szavak-

ból megpróbáltak értelmes szókapcsolatokat alkotni.  

A barbianai iskolában az egyszerű emberek gyermekei megtalálták az identitá-

sukat és az eszközöket kaptak ahhoz, hogy képesek legyenek kifejezni önmagukat, 

érzéseiket, kultúrájukat. Don Milani arra akarta nevelni a gyerekeket, hogy jó embe-

rek legyenek, akik felelősséget is viselnek a tetteikért. Mindenekelőtt sok jóságot 

kaptak a diákok Don Milanitól.  

Don Milani élete folyamatos tanítás volt. Az iskolát, amit Barbianában teremtett, 

nagyon izgalmasnak találták a tanítványai. Ott a gyerekek különleges dolgokat csi-

náltak: tanultak és folyamatos órarendjük volt, de csak akkor írtak, amikor kedvük 

volt hozzá. „Senki sem tanított”, mégis mindenki tanított. Az iskola, módszereinek 

köszönhetően a kritikai gondolkodásra nevelt. Jellemformáló is volt egyben és meg-

tanulták tisztelni a másik gondolatait. 

A diákok Don Milanit olyan embernek ismerték, aki az emberekkel nem volt 

túlzottan kedves, viszont rendíthetetlen és jólelkű volt. A diákok az iskoláját gyakor-

latiassága miatt is sokra becsülték. Sok mindenre megpróbálta megtanítani a diáko-

kat: lúgozni, gépeket, motorokat, telefonokat javítani. A gyerekeknek mindig adott 

valamilyen elfoglaltságot. Barbianában a gyerekek mérgelődnek, amikor haza kellett 

menniük. Nagyon intenzív napok voltak, pillanatról-pillanatra megéltek. 

Akadt, aki azért jött Barbianába, mert azt hallotta, hogy Don Milani segítségével 

lehetőség nyílik a továbbtanulásra. Valóban sokan jutottak ki külföldre a pap segít-

ségével, mert neki voltak ismeretségei és külföldi barátai. A barbianai iskola kemény 

volt, a gyerekek azonban nem érezték az iskola súlyát. Sokkal inkább tűnt szórako-

zásnak, mint tanulásnak, ami itt zajlott. A gyerekeknek akkor is volt kedvük a tanu-

láshoz, ha az történetesen tizenkét órán át tartott, nem fáradtak el, mert ügyesen 

váltogatták a témákat. Alapelv volt, hogy addig nem mennek tovább, amíg mindenki 

meg nem értette, miről van szó.  

A barbianai iskola alapmunkája a „Levelek egy tanítónőhöz” című írás, amely-

ben a gyerekek tanítójukkal együtt az iskolai rendszert és a didaktikai módszereket 

vették éles kritika alá, mondván, az a gazdagabb rétegek igényeit elégíti ki, miköz-

ben az analfabetizmus sebe húzódik végig az országon. Don Milani azt tanította, 

hogy az engedelmesség nem erény. Vallotta, hogy a szegényeknek lehet és kell is 

harcolniuk a gazdagok ellen. Don Milani halála után az iskola még egy évig műkö-

dött, Michele Gesualdi vezetésével, aztán végleg bezárta kapuit. 

Iskolájának üzenete azonban nagyon is élő. Ihletet adott napjainkban Gianfranco 

Zavalloni-nak, az ún. „Csiga Pedagógia” kidolgozójának. Zavalloni pedagógus, 

iskolaigazgató, művész, mindemellett gyakorló szülő, aki csalódott a „hagyomá-

nyos” iskolákban és szeretné felrázni az iskolák világát provokatív, gyermekközpon-

tú ötleteivel. Élményszerű iskolát álmodik. 

Zavalloni szerint minden a pedagógusnál kezdődik. Szerinte az igazi pedagógu-

sok nem csupán tanítani tudnak, de segítik a személyiség kivirágoztatását is. Kulcs-

fontosságúnak ítéli a megélt tanítási és didaktikai tapasztalatokat. Olaszországban 

kevés olyan emlék van, amely „közzé adott”. Kivételt képez Don Milani és a 
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barbianai iskola, amely történelmi példa lehet a megélt és közzétett, terjesztett di-

daktikának.  

Gianfranco Zavalloni gyermeke gyakran panaszkodott az iskola fojtogató-

rohanó-kibírhatatlanul sürgető légköréről, ahol a tanárok mindig azt mondják, hogy 

sietni kell, tovább kell menni. Így tehát a mai iskola a gyorsaság mítoszában él, ami 

messze nem a legjobb stratégia. Itt az ideje, tehát, hogy azt mondjuk : „Elég a roha-

násból!” 

Gianfranco Zavalloni a lassúság, a lassítás filozófiáját vallja. Pedagógiai model l-

je megalkotásában referenciaszemélyként jelenik meg Don Lorenzo Milani és a 

barbianai iskolakísérlet. Olyan „lassító pedagógiai stratégiák” szükségességét vallja, 

amelyek képesek megváltoztatni az iskola szellemiségét és  egy lassú, békés, ember-

közeli iskolát teremteni. Szerinte nagyon fontos lenne, hogy a pedagógusok „paza-

roljanak” időt a gyerekekkel történő beszélgetésekre. Nagyon értékes, ha a gyereke-

ket a pedagógusok meghallgatják személyes élményeikről, történeteikről. Sok tanító 

azonban sajnos ódzkodik attól, hogy időt „pazaroljon” a programcsinálásra. 

A lassítás szellemében javasolja a sétát, a gyaloglást, a szemlélődést, a környe-

zetszennyező autózás helyett. Provokatív ötlete úgy hangzik, hogy a tanítók vigyék 

ki a gyerekeket az iskola elé, üljenek le a puha fűben, heveredjenek le a virágok 

közé és nézzék a felhők mozgását, gyönyörködjenek a természet szépségében. Mi-

lyen iskola ez? Különleges. 

Szót emel a virtuális valóság, a szimuláció, a mobil visszaszorításáért . Ezek nem 

kellenek, helyette Zavalloni szerint az élő, konkrét tapasztalatokra lenne szükség. 

Zavalloni meglátása az, hogy a fénymásolás az iskoláink nagy átka. Mindent fény-

másolunk, mindent le akarunk másolni, aztán odaadjuk a gyerekeinknek, hogy szí-

nezzék ki. Helyette rajzoljanak a gyerekek! A fénymásolat-didaktika a gyerekek 

művészi hajlamainak megsemmisülését eredményezi. Hol van az eredetiség, a krea-

tivitás, az egyediség? Meg kell tanítani a gyerekeket a rajzolásra, az önkifejezésre. A 

kéz alkot, felfedez, dolgozik, játszik. A kézügyesség alapvető tapasztalat a megér-

tésben. A játékos felfedezés örömét vissza kell adni a gyerekeknek. A kreatív mun-

ka, a kétkezi dolgok segítik a személyes fejlődést. 

További érdekes ötlete, hogy térjünk vissza a tollhegyhez és a tollszárhoz! Ezzel 

szerinte könnyebben megy a fogalmazás, a kéz lágyabb, az elme lazább lesz, ezen 

túlmenően a gyerekekkel megszerettetheti az írást, mint tevékenységet. A töltőtollal 

nem lehet gyorsan írni, így szebb lesz a külalak és a szép betűkapcsolatokat memo-

rizálni is könnyebb. 

A tanulás-rögzítés-magolás-felelés együttese helyett a tanulásnak játékosnak 

kellene lennie, csakúgy, mint a barbianai iskolában, ahol a gyerekek nem érezték a 

tanulás súlyát, csak örömét. Elengedhetetlenül fontos, hogy az iskolai munkát a 

tanárok misszióként fogják fel, mint amilyen tanító például Don Lorenzo Milani is 

volt. Boldogabb és elkötelezettebb tanárokat eredményezne, ha a tanároknak keve-

sebb kötelező órát kellene tartaniuk. Több idő jutna a felkészülésre, a rekreációra, a 

szakmai továbbképzésre, elkerülhető lenne a kiégés, mint jelenség. Kis iskolákról és 

kis csoportokról álmodik, mert ahol tömegeket oktatnak – vallja –, ott nem valósul-

hat meg minőségi oktatás. 

Átrajzolná Zavalloni a pedagógiai értékelés témakörét is. Javaslata így hangzik: 

Töröljük el az osztályzatokat! Szerinte a jegyek a gyerekekből kiölik a tevékenység 

örömét, nem örömmel tanulnak, hanem kötelességből, versenyből. Ismét a barbianai 

iskolához nyúl vissza, mondván, a Scuola di Barbiana-ban sem volt buktatás, sem 
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jegyek, pedig minőségi oktatás folyt. Mario Lodi, aki a barbianai iskola egykori 

diákja volt, úgy emlékezett, hogy az iskola attól is különleges volt, hogy nem volt 

osztályozás, nem volt buktatás, nem kellett félni az osztályismétlésektől. A tanulás 

igazi öröméért tanultak. Megkérdőjelezi a házi feladat szükségességét is. Több mint 

bölcs megoldásnak tartaná, ha ezt is eltörölnék, hiszen szükség van mentális pihe-

nésre is. A nehéz iskolatáska problémáján úgy segítene, hogy egyszerűen kevesebb 

iskolai felszerelés kellene. 

A „Csiga Pedagógia” megálmodója a kooperatív tanítási módszerek híve. Az is-

kola nagyon feladatának tartja a kritikai gondolkodás fejlesztését. Kiemelt szerepet 

kellene kapnia a művészeti fejlesztésnek, a sok manuális tevékenységnek. A gyere-

keknek sok mozgásra van szükségük, az iskolában is. Több szünet kell tehát, moz-

gás, tér, idő és szabadság. Mindehhez harmonikus iskolaudvar dukál és sok zöld 

terület. Ami pedig a berendezést illeti, figyelmünkbe ajánlja az ergonómiai kialakí-

tást, és természetesen a minőségi berendezéseket. A sikeres munka záloga az együtt-

működés, a jó kapcsolat a szülőkkel. És végül: sok-sok vidámságot kell vinni a falak 

közé! 

Gianfranco Zavalloni azt vallja, hogy az iskola akkor jó, ha kaland mindannyi-

unk számára, legyünk bár szülők, gyerekek, vagy tanárok. Élményszerűvé kellene 

tenni az iskolában töltött perceket, nagy közös tapasztalattá, akár egy hosszú utazás, 

vagy egy színházi előadás. 

Don Lorenzo Milani barbianai iskolája és a „Csiga Pedagógia” modellje üdítően 

provokatív, összefűzi őket a megcsontosodott módszerek tökéletes elutasítása, az 

Iskola és a Gyerekek szeretete. 
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