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K. FARKAS CLAUDIA 

Giuseppe Lombardo Radice nevelési elvei  

Giuseppe Lombardo Radice (1879-1938) pedagógiai tevékenysége ismeretlen 

Magyarországon. A szicíliai származású pedagógus részt vett az 1923-as olasz-

országi iskolareform kidolgozásában, és az elemi iskolákba számos didaktikai 

újítást vezetett be. Programjai búcsúzást jelentettek az enciklopédizmustól és a 

didaktikai formalizmustól. Levegőt adott az olasz iskolának, megszabadította a 

fojtogató merevségtől; elutasította az előregyártott módszereket, a kísérletezésre, 

a kíváncsiságra és a szabadságra épített. 

Kortársai „olasz Ferriére”-nek nevezték, mondván, a huszadik század elején 

Itáliában „életet lehelt a pedagógiába”. Catania szülötte volt, arcán Szicília nap-

sugarával, karizmatikus ember, szenvedélyes és elszánt. Személyében az európai 

mércével is kimagasló innovátor-pedagógust tisztelhetjük. 

1922-ben Giovanni Gentile, Olaszország akkori kultuszminisztere az elemi 

iskolák általános igazgatására kérte fel. Részt vett a fasiszta Olaszországban 

1923-ban bevezetett oktatáspolitikai programcsomag kidolgozásában, az elemi 

szintű képzést érintő részek viselték a keze nyomát. Az 1923-as reformot nehéz 

definiálni, politikai cseppfolyóssága és összetettsége miatt: autoriter jelleg mel-

lett liberális inspirációjú metódusok jellemzik, jelentős pozitív újításokkal az 

alapfokú képzés terén. Az oktatáspolitikai dokumentum egyik legfontosabb 

eredményét az elemi iskolák szellemi megújítása jelentette. Reformjai révén az 

elemi iskola valóságos „didaktikai forradalmat” élt át. A „Szicíliai” azon fárado-

zott, hogy Olaszországban az elemi oktatás teljesen új alapokra helyeződjék, és 

reformpedagógiai eszmék hassák át az olasz iskolát. Itáliát megismertette általa 

nagyra tartott pedagógiai pilot-programokkal, majd ezek megélt-bizonyított ta-

pasztalatait beleépítette az 1923-as iskolareformba (Margiotta, 1975; Burza, 

1999). 

Az elemi iskolák számára kidolgozott terveit a fasiszta kormányzat elfogad-

ta, sőt támogatta. Az 1924-es Matteotti-gyilkosság után azonban – felismerve a 

rezsim totalitárius szándékát – már nem működött együtt a kormánnyal 

(Lombardo Radice-Ingrao, 2005). Visszavonult az aktív politizálástól, és a „L’ 

Educazione Nazionale” („Nemzeti Nevelés”) című folyóirat segítségével folytat-

ta misszióját az új pedagógiai gondolkodás elterjesztéséért.  

Lombardo Radice elítélte a „régi iskolát”, úgy vélte, hogy az iskola világa 

enciklopédikussá és könyvszagúvá vált. Csak egyfajta iskolát akart, amit „scuola 

serena”-ként definiált („derűs iskola”), középpontban a szabadság, az önnevelés, 

és a személyiség tiszteletének gondolatával. Ez a „scuola attiva” („aktív iskola”) 

különleges modelljeként nyitott volt a kísérletezésre, középpontjában a gyermeki 

aktivitás és szellemi fejlődés állt. Ebben a pedagógiai modellben a pedagógus 
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facilitátor, aki a gyermek szellemi fejlődését „irányítja”, és nyugodt, jutalmazó, 

derűs légkört teremt. Lombardo Radice szerint azok a tanítók, akik a pedagógiai 

és módszertani rugalmatlanság szűk ketrecében mozognak, elviselhetetlenné 

teszik a gyermekek számára az iskolát. Őket a „scuola serena” valódi ellenfele i-

nek tartotta. Úgy vélte, a tanítónak felkészülten kell mennie az iskolába, napra-

kész tudással, az iskolába azért kell jönnie, hogy a gyermeki lélekkel találkoz-

zék, és oda életet vigyen. Megfogalmazta, hogy az iskolának az életről kell szó l-

nia, ahová „a gyermek magával viszi nyelvét, vallását, világlátását, közössége 

történelmi tudatát” (Scurati, 2006, 38.). Annak szükségességéről beszélt, legfőbb 

ideje, hogy a tanárok cseréljék le herbartiánus szemléletüket, és szívvel-lélekkel, 

igazi közreműködéssel tanítsanak. A társalgás, a beszélgetés, a párbeszéd a k í-

vánatos a gyermek és pedagógus között, hiszen a gyerekeknek meg kell tanuln i-

uk a kommunikációt. Nem baj, ha dialektusban beszélnek, majd megtanulják az 

irodalmi nyelvet is. Az iskolából nem szabad kizárni semmit, ami az életben van, 

és ez a nyelvhasználatra is igaz. 

Fontos megemlíteni azokat az iskolákat, iskolakísérleteket, melyek Giuseppe 

Lombardo Radice számára termékenyítőként hatottak és referenciaként szolgál-

tak. Itáliában ugyanis már az 1900-as évek elejétől jelen volt a pedagógiai meg-

újhodás gondolata (Mészáros-Németh-Pukánszky, 2004; Németh-Skiera, 1999). 

A szicíliai pedagógus nagy körültekintéssel gyűjtötte az itáliai nevelési tapaszta-

latokat, gyermekfüzeteket, tanítói naplókat. Iskolalátogatásokat tett, majd a lá-

tottakat elemzés alá vette. Komoly hatással volt rá Maria Boschetti Alberti 

Muzzano-i iskolája és Giuseppina Pizzigoni „La Rinnovata”-ja, a korszak meg-

határozó itáliai iskolakísérletei (Vico, 2007; Chistolini, 2006).  

Lombardo Radice Olaszország legszebb iskolájának tartotta Giuseppina 

Pizzigoni iskoláját, az 1911-ben Milánóban létrehozott „La Rinnovata”-t. Ez volt 

az egyik legnagyobb hatású „új iskola”, amelynek az 1923-as reform éveiben is 

sok támogatója-csodálója akadt, a „scuola nuova” („új iskola”) teljes és tökéletes 

modelljeként (Scarzella Mazzocchi, 1998; Scurati, 2006). Annyira jónak és ere-

detinek találta, hogy széleskörűen merített a Pizzigoni-kísérletből az elemi isko-

lai reformok kidolgozásakor. Giuseppina Pizzigoni kísérleti terepként működő 

iskolájában a gyerekek látószögének kiszélesítése volt az elsődleges. A milánói 

iskolában az absztrakt dolgok helyett a világgal való közvetlen kapcsolatra töre-

kedtek, az ember és természet közötti harmóniára, a természet megfigyelésére, 

és a látottak általánosítására. Pizzigoni a megértési folyamatban az első helyre a 

tapasztalatot helyezte. Azt tartotta a legfontosabbnak, hogy az iskola legyen 

nyitott a világra, az életre. Itt a diák a saját erejével szerezte a tudást, és folya-

matosan megoldásra váró feladatokkal került szembe. 

Lombardo Radice egészen rendkívüli nevelőnek tartotta Maria Boschetti A l-

berti-t, aki Muzzano-ban kísérletezett pedagógiai újításokkal (Scurati, 2006; 

Chistoloni, 2006). A szicíliai pedagógus első körben az ő gyakorlati munkájában 

talált megerősítést és igazolást pedagógiai elképzeléseire. Maria Boschetti A l-

berti iskolájának hamisítatlan és tiszta olaszsága ragadta meg. Csak elismeréssel 

tudott róla szólni, és több írást szentelt neki. A tanítónő iskoláját „mérföldkő-
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nek” érezte az olasz iskolázás történetében. Pedig a környezet, amelyben ez az 

értékes kísérlet megvalósult, nagyon szegény volt. Lombardo Radice szerint a 

Muzzano-i iskola azért tudott nagyszerűvé válni, mert a tanítónő és a gyermekek 

spontaneitásának találkozásából született. További erény Lombardo Radice sze-

rint, hogy Boschetti Alberti használta a dialektust, a hagyományt, a népköltésze-

tet, a közmondásokat, amelyekkel a diákok kifejezőkészségét akarta növelni. Az 

iskola a tanítónő elképzelései szerint a gyermeki életet reprodukálta, igazi kap-

csolatban volt egymással diák és diák, diák és tanítónő. Lombardo Radicének 

tetszett az önirányításra nevelés, és az, hogy Boschetti Alberti nem fékezte a 

gyerekek fejlődésének útját az állandó javítgatással, inkább bátorította őket 

(Burza, 1999). 

További referenciaiskolák is voltak. Így például az Agro Romano-ban és 

Paludi Pontine-ben működő, Giovanni Cena, korabeli költő kezdeményezésére 

nyitott és újfajta módszertant alkalmazó iskolák. Ezeket az iskolákat egyszerű 

embereknek, favágóknak és a pásztoroknak létesítették, akik Róma „ajtajában” 

éltek. Arról volt szó, hogy „visszahívjanak a civilizációba” olyan embereket és 

fiatalokat, akik „elvadultak” és nomád módra éltek. Didaktikai szempontból az 

egyik legjelentősebb újdonság az volt, hogy a dialektus használata tág teret kapott.  

Lombardo Radice – e pilot-programok hatására, illetve ezekben igazolva lát-

ta saját elképzeléseit – arra törekedett, hogy minden iskolába bevigye az „új 

iskola” szellemét. Radikálisan újszerű pedagógiai mentalitást bevezetését tartotta 

kívánatosnak, ellentétben azzal, amit addig az olaszországi pedagógusok tú l-

nyomó többsége vallott és csinált. Lombardo Radice 1923-as reformprogramja a 

szó legszorosabb értelmében felforgatta a hagyományos didaktikát, azáltal, hogy 

az érdeklődés középpontjába a tanár helyett a diákot helyezte. A didaktika ezá l-

tal új értelmezést nyert, a „tanítás művészete” helyett a „diák megfigyelése, ösz-

tönzése” lépett előre, újszerű tanári szerepet fogalmazott, mely abban áll, hogy 

segítenie kell a diákok kreatív tevékenységeit, ösztönöznie kell őket az önálló 

gondolkodásra. Az iskolát két spontaneitás, a tanító és a tanuló találkozása szín-

tereként értelmezte Lombardo Radice. Elismerte a tanári kezdeményezés szelle-

mének szükségességét, de a teljes szabadságot kárhoztatta, vagyis segíteni kell a 

pedagógusokat az új koncepció megvalósításában, hiszen ők ültetik át a pedagó-

giai elméletet a gyakorlatba. A merev programok, és az olasz nevelési hagyomá-

nyoktól idegen tantárgyak bevezetésétől óvakodott.  

Tanító és a diák közös munkája nélkül nem létezik igazi nevelés, vallotta. De 

kiterjesztette ezt az elméletet a „diák” helyett az „olasz népre”, ame lynek nem-

zeti nevelést akart adni: ez abban állt, hogy a leckék a népi hagyományokból 

kapjanak ihletet. Szerinte amint a tanító és a diák között is folyamatos az inte-

rakció, úgy a nemzet kultúrája és a népi kultúra között is annak kell lennie. Ú j-

szerű volt, hogy azt is tanulmányozták, hol és miként éltek a diákok. Lombardo 

Radice örömét lelte abban, ha láthatta a nép kultúráját, a népművészetet és nép-

költészetet, hallhatta magát a dialektust, a nép minden családjának szellemi kin-

csét. Az iskolai életben ezeknek kívánt helyet és szerepet adni. Olaszország is-

kolái számára az absztrakt univerzalizmus utópiái helyett a sokkal élőbb nemzeti 
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tudatot kínálta fel. A helyi kultúrát úgy fogta fel, mint a nemzeti kultúra trambu-

linját. Bizonyos volt abban, hogy a hagyományokhoz való visszatérés egyúttal a 

„jóhoz és egészségeshez” való visszatérést jelenti.  

Az 1923-as programok egyik újdonsága az volt, hogy a „népi tudatlanság” 

korszakban bevett koncepciójával szemben új elméletet alkotott. A szicíliai pe-

dagógus állította, hogy az analfabétának is van kultúrája, de ez más jellegű, mint 

amit az iskolában lehet szerezni. Az alapfokú oktatásban meg akarta gyökerez-

tetni és elterjeszteni azt a nézetet, miszerint a népköltészet is művészet. Elfoga-

dott nézetté akarta tenni, hogy az iskolában megszerzett tudásra az alsóbb népré-

tegeknek nem szabad többé „könyöradományként” tekinteni, úgy kell felfogniuk 

az iskolai oktatást és nevelést, mint két ízlésvilág találkozását, ahol az egyik egy 

magasabb szinten álló, a másik alacsonyabb szintű, de mindkettő egyformán 

értékes. A népnek olyan hangja van – mondja Lombardo Radice – amelyet meg 

kell hallanunk. A gyerekeket közelebb akarta vinni az emberiség „nagy hangja i-

hoz”, akiknek nem a „kultúra foszlányaira” van szükségük – vallotta – hanem 

„nagy szívdobbanásokra” (Burza, 1999). 

Programjában a valláserkölcsi és művészeti nevelés fontos helyet foglalt el. 

A rajzoktatást a legjobb iskolamódszernek tartotta ahhoz, hogy a megfigyelés és 

a kifejezőkészség fejlődjön, és a művészetszeretet beleplántálják a lelkekbe. 

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a tanítónak ösztönöznie kell minden spontán 

kezdeményezést, erősíteni és megőrizni a látásmód eredetiségét. Arra buzdított, 

hogy az iskola az éneklés helyszíne legyen, hiszen Itália a muzsika hazája. Le-

hetnek ezek népdalok, vallásos énekek, vagy éppen hazafias dalok, mert a dal 

felszabadítja a lelket, boldoggá teszi a gyerekeket, a harmonikus nevelés része.  

Lombardo Radice programjában hangsúlyosan szerepelt a gyerekek sponta-

neitásának fejlesztése, az esztétikai érzék és a képzelőerő növelése, az ésszerű 

érvelés képességének kialakítása. Az 1923-as programok eredeti eleme a rekreá-

ciós tevékenység nevelési értékének felfedezése. Az előre koreografált mozgást 

elutasították, a játék elsődlegességét tartották fontosnak a testnevelésben. A testi 

nevelésnek morális, higiéniai és nevelési okokból is fontos szerep jutott 

(Margiotta, 1975; Vico, 2007; Burza, 1999).  

Összefoglalóan megállapítható, hogy Giuseppe Lombardo Radice programja-

inak módszertana újszerű volt, ismeretlen az olasz iskolák többségében. A gye-

rekeknek előnyt jelentettek az általa bevezetett módszerek. Munkáinak központi 

gondolata az „önnevelés” volt. Újraálmodta a tanár-diák kapcsolatot, nyitott a 

helyi kultúra, „a népi gyökerek” felé, és harcolt a népoktatás kiszélesítéséért. 

Programja búcsúzást jelentett az enciklopédizmustól, a didaktikai formalizmust 

teremtő nagyszámú előírástól, nagyobb tanári szabadságot adott, és üdvözölte -

bátorította az egyéni kezdeményezéseket. A „Szicíliai” levegőt adott az olasz 

iskolának. 
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