
Tanulmányok a tanügy és az oktatástan világából, ISBN 978-615-5840-06-7 

145 

Gyermektörténeti korszakok kapcsolata  
a természettel 

KRAKKER Anna 

Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola, Eger 
krakker.anna@gmail.com 

 
Munkám írásakor az volt a célom, hogy olyan szakirodalmakat dolgozzak 
fel, amely a gyermeklélektan és a természet kapcsolatáról szólnak, valamint 
ezek pedagógiai leképeződésének változásairól. Szándékom bemutatni 
néhány gyermekkortörténeti korszakot és azok természethez való 
viszonyát. 

 
Rövid gyermekkortörténeti áttekintés 
 
A kimondottan gyermekkortörténeti kutatások múltja nem tekint régre 
vissza, pedig a téma jóval korábban is foglalkoztatta az írókat, kutatókat és 
filozófusokat.  

A legtöbben a gyermektörténeti kutatások kezdetét Philippe Aries 
nevéhez fűzik, annak ellenére, hogy az ő elméletét megelőzte egy holland 
író, Jan Hendrik van den Berg (Aries, 1987). Berg Metabletica című 
művében kifejtette gondolatát, miszerint Rousseau volt az első, aki arról 
írt, hogyan is zajlik a gyermekből felnőtté válás folyamata (Berg, 1956). 

Jean-Jacques Rousseau a 18. század meghatározó francia filozófusa. 
Emil, avagy a nevelésről című művében szembe megy olyan filozófusok 
szemléletével, mint Locke, aki úgy gondolta, el kell határolódni attól az 
elmélettől, hogy vannak velünk született eszmék, mert a lélek egy tiszta 
lap, és minden, amit megtanulunk az a nevelés és a tapasztalás 
következménye. Mégis nagy hatással volt elmélkedéseire Locke, hiszen a 
testi neveléssel kapcsolatos gondolataiból többet is átvett. 

Rousseau megfogalmazta, hogy a természet és az ember alapvetően 
születésétől kezdve jó, csak a társadalom van rá káros hatással, amely 
megrontja. Ezzel a gondolatával mást állított, mint az addigi gondolkodók, 
akik szerint az emberi természet már eleve gonosz. Ezért is tartotta úgy, 
hogy a gyermeki nevelés során a folyamatos negatív események rossz 
hatással lehetnek az elmére. 

A mű öt könyvből áll, mindegyik Emil egy-egy életkori szakaszát írja le. 
Írásában kifejti, hogy a legfontosabb a gyermeknek, egy anya. Úgy 
gondolta, hogy a nők azok, akik a gyermeki lelket megóvhatják, hiszen az 
első időszakban, ők vannak velük leginkább. 

Véleménye szerint a gyermek a nevelést az embertől fogja megkapni, 
amelyben a természet nyújthat segítséget. A természet adta nevelés a 
képességeinkre és a szerveink fejlődéséhez szükséges, a bennünket illető 
tárgyakhoz szükséges nevelést pedig vagy az embertől, vagy saját 
tapasztalatainktól kapjuk meg. Úgy fogalmaz, hogy a természet maga a 
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megszokások összessége. Fontosnak tartja, hogy életre neveljük a 
gyermekeket, olyan értékeket, célokat adjunk nekik, amik a természet 
neveléséből is fakadnak. Akkoriban bírálta a születést követő azonnali 
pólyázást és utal a gyermeki szabadságra, a természetes mozgás 
kialakításának pozitív hatásaira. 

Már ebben a műben is megjelenik az egészséges élet fontossága és a 
rendszeres testedzés, amely már akkor bizonyítottan segítette a 
vérkeringés optimális működését és az egészség megőrzését. 
Bírálta a táplálkozási szokásokat, előtérbe helyezte a zöldség- és 
gyümölcsfogyasztást (Rousseau, 1978). 

Berg úgy gondolta, annak oka, hogy a gyermeki lélek fejlődése ennyire 
nyomon követhető lett, az volt az oka, hogy a 18. századtól a 
kisgyermekkor egyre tovább tarthatott, a felnőtté válás folyamata 
kitolódott. Ebben az időben vált kiemelten fontossá annak 
figyelembevétele, mire van szüksége a gyermeknek fizikálisan és lelkileg is. 
Erre utalt Berg szerint 1901-ben Ellen Key is, amikor a 20. századot a 
gyermekek évszázadának nevezte (Berg, 1956; 1961). 

Annak ellenére, hogy Berg írásaiban is megjelent a gyermeklélektan, 
mégis Aries gondolatait kötik a legtöbben a gyermekkortörténet 
megszületésének. A francia történész két tézist állított fel a gyermekekkel 
kapcsolatban, mindkettő miatt voltak támogatói és akadtak olyanok is, akik 
szembementek gondolkodásával. 

Az egyik tézise szerint az emberek a középkorban még nem rendelkeztek 
olyan felfogással, amely a gyermekek testi vagy lelki sajátosságaival 
foglalkozott volna. Arra alapozza ezt az elméletét, hogy a középkori 
emberek gyermeknek leginkább azokat a személyeket hívták, akik 
szolgálók, segítették az életüket (szolgálók, katonák, mesterséget űzők). 
Ennek oka az is lehetett, hogy ebben a korban a csecsemő- és 
gyermekhalandóság igen gyakori volt, így a kötődés, a szoros kapcsolatok 
kialakításának hiánya egyfajta védekezési mechanizmus lehetett. 

Sem az irodalomban, sem a képzőművészetekben nem jelenik meg Aries 
szerint a valós gyermekábrázolás a középkorban (Aries, 1987). A 
festészetben a tizenkettedik század végétől, a tizenharmadik század 
elejétől egyre gyakrabban láthatók a gyermeki angyalábrázolások, amelyek 
még mindig kissé a felnőttes vonásokat hordozták, de már az arányokat, 
ábrázolást tekintve mindenképpen a gyermeki vonásokat igyekeztek 
kiemelni.  

A képzőművészetekben lassan alakult ki az a folyamat, amely során a 
gyermekábrázolás elterjed lett. A 16-17. században Lorenzo Lotto és 
Rembrandt van Rijn művét összehasonlítva azt vehetjük észre, hogy bár a 
két mű keletkezése között eltelt egy évszázad, mégis még mindig a 13. 
századi gyermeki angyalábrázolás maradt meg a művészek képzeletében. 
A tizenharmadik századi ábrázolással szemben itt már az arckidolgozottság, 
a testük ábrázolása a valósághoz közelít, mégis csak Lotto képén látható 
más gyermekkorban lévő személy is, mint egy angyal. 

Aries másik tézise szerint a 16-17. században kezdődött meg a 
gyermekkor, mint fogalom kialakulása. Ekkor kezd kialakulni a testi 
érintkezések időszaka, a gyermeki szeretet mélyebb kifejezése. Észrevették 
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a felnőttek és a gyerekek életkori sajátosságainak különbségeit. Fontossá 
vált az erkölcsös életre nevelés és lassan kialakult az életkorok szerinti 
oktatás is (Aries, 1987). 

Ezekkel a gondolatokkal Linda Pollock közel 300 évet áttekintő írása nem 
ért egyet. Úgy gondolja, a 16-19. század között nem volt annyi változás a 
szülő-gyermek kapcsolatban, mint, ahogy azt Aries állítja. A vizsgált 
levelezések és naplófeljegyzések alapján úgy vélte, a szülők odafigyeltek a 
gyermekeik szükségleteire, a fejlődésükben történő változásokra, 
ugyanakkor belátták, hogy a gyerekeknek szükségük van a szülőkre nem 
csak a nevelésükhöz, hanem ahhoz is, hogy a társadalomba megfelelően 
tudjanak beilleszkedni. Vizsgálatai alapján Pollock azt állította, hogy a 
gyermekekhez fűződő szülői kötődést leginkább a biológiai folyamatok, 
érzelmi kötődések befolyásolják (Pollock, 1983). 

Amíg Pollock Elfelejtett gyermekkor című kutatásában angol és amerikai 
családokat vizsgált, addig Emmanuel Le Roy Ladurie egy francia középkori 
közösség szokásait, világképét kutatta, inkvizíciós perek dokumentumai 
alapján. Ő sem értett egyet Aries gondolataival, mivel történeti kutatásában 
arra a következtetésre jutott, hogy már a 13. században is fontos volt az 
anyáknak, hogy saját maguk gondozzák a gyermekeiket (Pollock, 1983; 
Ladurie, 1997). 

Lloyd DeMause 1974-ben kidolgozta saját gyermekkor történeti 
fejlődésmodelljét, amelyben három olyan reakciót különített el, amelyek 
segítségével meghatározta a szülők gyermekeikhez fűződő viszonyát. 

Az első a „projective reaction”, amely során az anyák saját 
szorongásaikat, félelmeiket vetítik ki gyermekükre. A második a „reversal 
reaction”, amely kapcsán a gyermek egy olyan személyként fordul elő a 
családban, aki a szülő saját kiskorában is jelen volt. A harmadik reakció az 
„emphatic reaction”. Ennél a típusnál a gyermek szükségleteit próbálja a 
szülő elképzelni, azokba beleélni magát, így igyekezve ellátni a gyereket 
(DeMause, 1974). DeMause úgy gondolta a szülő és gyermek kapcsolata 
általánosságban szemléltethető diagramon is. Ábráján bemutatja, hogy 
melyik kapcsolati típus körülbelül mettől meddig tart, illetve azt, hogy ez a 
kapcsolat hogyan változott véleménye szerint az évszázadok során. 
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1. ábra Szülő-gyermek kapcsolat változása 1 

 
 

A diagrammról leolvasható, hogy körülbelül Kr. u. 4. századig az 
„Infanticidal”, vagyis gyermekgyilkosságok időszaka. DeMause teóriája 
szerint ezt az időszakot azért jellemezhetjük így, mert több spirituális, 
szakrális áldozat történt ebben a korban. Pukánszky Béla ábraelemzése 
során erre az időszakra jellemző eseményként hozta példának a Kr. e. 210-
ben történt Karthagói eseményt, amely során istenek engesztelése és az 
ellenségtől való megszabadulás okán áldoztak fel kisgyermekeket. 

A 4-13. századig volt jellemző a szülők hozzáállására az „Abandoning”, a 
kitevés, vagyis, hogy gyermekeiket, akiknek úgy gondolták, már saját lelke 
volt, dajkákhoz, nevelőszülőkhöz vagy a szegényebb körülmények között 
élők egyházakhoz, kolostorkba küldték. A 14-17. század az „Ambivalent”, 
az ambivalencia korszaka volt, ugyanis a szülők egyre jobban törődni 
kezdtek gyermekeikkel, azok testi és szellemi nevelésével is, ugyanakkor a 
korábbi távolságtartó magatartás sokszor szembekerült a gyermekek iránt 
érzett törődés vágyával, ezzel a nevelési módszerek szembenállását idézve 
elő. 

A 18. századot az „Intrusive”, azaz az intrúzió periódusának tekintette 
DeMause, ugyanis a gyermekeket egyre jobban nevelik a szülők, egyre 
jobban igénylik a szorosabb kapcsolatot. A gyermekhalandóság csökkenése 
is erre az évszázadra tehető, ugyanis a gyógyászati felfedezések, teóriák 
segítették a betegségek megelőzésének és leküzdésének fejlődését. 

A 19-20. század a „Socializing”, a szocializáció korszaka volt, a szülők 
egyenlő módon igyekeztek részt venni gyermekük életében, valamint a 
társadalomba való beilleszkedés megtanítása volt a legfőbb céljuk. 

A 20. század közepétől a „Helping”, a segítségnyújtás, az empátia és a 
gyermekek támogatása vált a legfőbb szülői tulajdonságnak. Ez az időszak 
nem csak a gyermekközpontú nevelés kezdetét jelentette, hanem a 
gyermekek és szüleik kapcsolatában egy olyan szintű változását, ahol a 
szülői célok között halmozottan megjelenik a gyermekek céljának elérését 
segítő gondolkodás. 

DeMause elméletét Aries gondolkodásával összevetve arra a 
következtetésre juthatunk, hogy bár a középkori gyermekekről alkotott 
képet másképp látják, valamint az újkort követő korszakban is eltér az 
                                                           

1 The Evolution of Childhood: https://psychohistory.com/books/foundations-of-
psychohistory/chapter-1-the-evolution-of-childhood/ 62. oldal. 
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elméletük, mégis vannak hasonlóságok kettőjük között. Azonosan 
gondolkoztak a gyerekek és szüleik kapcsolatának változásáról, ugyanis 
mindketten a történelmi korok változásával magyarázták az aktuális 
viszonyt. Hasonlóan gondolkoztak az újkorban észlelhető szülő-gyermek 
kapcsolat változásáról is, hiszen mindketten úgy gondolták, ez a folyamatos 
változás hatására alakulhatott ki. 2 

Aries elméletét Edward Shorter (1986) kiegészítette, több helyen 
átfogalmazta. Úgy vélte, a huszadik századig az anyai szeretet 
megnyilvánulásának hiánya gyakori volt. Shorter úgy fogalmazott, hogy a 
középkorban a csecsemőhalandósághoz hozzájárult érzelmi távolságtartás, 
és a fizikai szükségletek elhanyagolása (Shorter, 1975). 

Mind Aries, mind DeMause középkori gyermekkép gondolkodását cáfolta 
Shulamith Shahar. Shahar A gyermekek a középkorban című művében a 
középkori gyermekek gondozásával, a családok nevelési, gyermektervezési 
szándékaival kapcsolatban végzett kutatói munkát. Shahar úgy vélte, hogy 
a korabeli anyagok alapján bizonyítható, hogy a szülők nem csak nevelték 
gyermekeiket, de kötődtek is hozzájuk (Shahar, 2000). 

Véleményem szerint DeMause pszichogenetikai fejlődésmodellje nem 
tekinthető általánosan érvényesnek a korok minden személyére, illetve 
néhol az emberi természetet, a társadalmi szokások, a technikai fejlettség 
szintjét és az érzelmeket figyelmen kívül hagyva mutatja be elméletét, 
annak ellenére, hogy ezek figyelmen kívül hagyása torzíthatja az általa 
felvetett teóriát. 

Aries kitekint a XX. századi gyermeknevelés nehézségeire és a fejlett 
országokban tapasztalható a népességcsökkenés okaira is. Úgy véli, hogy 
bár a baby-boom korszakában több gyermek született, a későbbi időkben 
ennek csökkenése azzal is magyarázható, hogy sok esetben a 
gyermeknevelésre fordítható idő egyre csökken, valamint a technikai 
eszközök több időt elvehetnek a gyermekektől, a kortárshatás ezzel együtt 
egyre nőhet. Több szülő helyzete pedig annak ellenére sem könnyebb, mint 
a korábbi korokban, hogy a technikai fejlettség segítheti életüket, mivel a 
gyermekük nevelésre fordítható idő lecsökkent (Aries, 1980). 

Marie Winn amerikai szerző is hasonlókról ír könyvében. Véleménye 
szerint a XX. század második felében fellépő technikai újítások, azok egyre 
szélesebb körben való elterjedése a családok elhidegülését okozhatja, 
illetve annak tényét, hogy a modernizáció, az új eszközök egészen másfajta 
szülői nevelő munkát igényelnek, amelyre sokszor nincsenek a felnőttek 
felkészülve (Winn, 1990). 

 
  

                                                           

2 Pukánszky Béla: Bevezetés a gyermekkor történetébe. 
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Bevezets_a_gyermekkor_trtnetbe/ Utolsó 
letöltés: 2019.03.27. 
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Természethez fűződő viszony 
 
Sokak szerint a természethez való visszanyúlás Rousseau nevéhez fűződik. 
Rousseau úgy vélte, az ember természeténél fogva jó. Fontos szerinte, hogy 
a nevelő megfigyelje a gyermek természetét, valamint az, hogy már 
kiskorban sok időt töltsön a szabadban (Rousseau, 1978). 

Ezzel az elvvel később több kutató is egyetértett. Arne Naess, norvég 
ökofilozófus szerint nagyon fontos visszaállítani az ember és a természet 
között fennálló egyensúlyt (Naess, 2003). Úgy gondolta, hogy az ember a 
természetben él már születésétől fogva. Minden, ami a természetben 
megtalálható az formálja lényünket, érzéseinket, személyiségünket, ezáltal 
segítve az önmegvalósításunkat (Naess, 2005). 

Az önmegvalósítás fogalmában Gandhihoz nyúlik vissza, vagyis, hogy úgy 
kell cselekedni, amely segíti a bennünk rejlő lehetőségek által a 
természettel közösen az életünk céljának elérését (Naess, 1974). 

Arne különválasztotta a sekély- és mélyökológiát. A sekélyökológia 
véleménye szerint az embert helyezi középpontba, előtérbe helyezve, hogy 
a fenntarthatóság szemléletében a mindennapi életvitel ugyanolyan 
maradhasson, mint most. A mélyközpontú ökológia azt az elméletet 
támogatja, amely szerint a problémák akkor kezdődtek, amikor az ember 
eltávolodott a természettől. Arne a mélyökológia elméletet támogatja 
leginkább, szerinte az ember fejlődésének kulcsfontosságú pontja a 
természettel való szoros viszony (Naess, 2003). 

Holling, majd később Walker is úgy gondolta, hogy a természet és az 
ember nem irányítható minden területen. Véleményük szerint 
elkerülhetetlen, hogy az ember belássa, nem befolyásolhatja minden 
területen sem az emberi természetet, sem pedig a minket körülvevő 
természetet. Utóbbi esetében Holling fontosnak tartja, hogy észrevegyük a 
természeti erőket, azok térhódítását (Holling, 1978; Walker et al., 2002). 

2010-ben Lányi András fejlette ki, hogy nem tekinthető a természet és 
az ember egymástól független tényezőnek, mivel a természet a 
személyiségünk formálója. Úgy gondolja, el kell fogadnunk, hogy a 
természetnek van rendje, amire semmilyen módon nincs befolyásunk, nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül, mivel a természet nélkül nem létezhetne 
semmilyen élőlény. Úgy véli, tudatosan kell cselekednünk a Föld megóvása 
érdekében, mivel a természet segítséget kér tőlünk, ennek sok jelét adja. 
Ezeket az elveket Lányi szerint a nevelés során sem vehetjük félvállról.  
(Lányi, 2010). 

 
A tapasztalatszerzés fontossága 
 
A természetben töltött idő fontossága, a közvetlen tapasztalás már az 
ókorban is ismeretes volt. A júdeai és helléni filozófiai iskolák esetében a 
mester és tanítványai a természetben együtt sétáltak, beszélgettek. Az 
Akadémosz parkjában cserélt eszmét, érvelt és vitatkozott Platón, de 
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Arisztotelész is a Lükabétosz dombjain, a peripatoszi sétányon beszélgetett 
tanítványaival (Pukánszky & Németh, 1996). 

A középkorban a szerzetesrendek számára is fontos volt a 
természetközeli iskola. Assisi Szent Ferenc is azok közé tartozott, akiknek 
a természet szeretete a növény és állatvilág tisztelete fontos volt. 
Fontosnak tartotta, hogy mindent, ami körül vesz minket szeretnünk kell. 
Az ő nevéhez kapcsolódik az Állatok Világnapja, amelyet az Assisi Szent 
Ferenc halálának évfordulóján, október 4-én tartunk. A legenda szerint nem 
csak beszélgetett az állatokkal, hanem értette is azok nyelvét (Nigg, 2003). 

A közvetlen tapasztalatszerzés, amely akár a természetben is történhet, 
és ennek fontosságát Comenius is hangsúlyozta, egyik alappillére volt ez, 
mint didaktikai, mint metodikai alapelveinek (Fináczy, 2005). 

„Szükséges, hogy a megismerés mindig az érzékszervekből induljon ki (semmi 
sincs ugyanis az értelemben, ami nem volt meg előbb az érzékekben). Mi más 
ez, mint az, hogy a tanítás ne a dolgok szóbeli elbeszélésével vegye kezdetét, 
hanem a reális megfigyeléssel? És végül, miután megmutattuk a dolgot, jöhet 
a bővebb magyarázat” (Comenius, 1953:287). 

 
Erre utal Rousseau is az Emil, avagy a nevelésről második könyvében, 

amikor a rendszeres testmozgás, a szabadlevegőn való tartózkodás 
fontosságára hívja fel az olvasó figyelmét: „messzire, magasra ugrani, fára 
mászkálni, magát falon általvetni s egyensúlyt tartani” (Rousseau, 
1957:122). Ez alapján elmondható, hogy számára a természetben töltött 
idő a tapasztalatszerzésre, a beszélgetésre is adott lehetőséget (Pukánszky 
& Németh, 1996). 

Rousseau művében elsősorban nem a természetes környezet volt a 
fontos, hanem az, hogy a nevelésnek természetesnek kell lennie. Nem azt 
tartotta elsődlegesnek, hogy a természetben nevelődjön a gyermek, hanem 
hogy ő maga legyen a nevelés középpontjában. A gyerekek iránti 
fogékonyság, érzékenység fontos elve volt Rousseaunak, a 
reformpedagógia ezeket a gondolatokat vette át tőle (Nóbik, 2001). 

A természetes tanulás, a tapasztalatszerzés pedagógiáját Decroly is 
hasonlóan gondolta Úgy vélte, a gyerekek fejlődése alkalmazkodik a 
természet rendjéhez, rendszeréhez, aminek alapja a természet. Alapelve 
volt, hogy a gyerekeket úgy kell nevelni, hogy az életben történő 
események készítsék fel őket az életre, ezért is van szükség a 
legtermészetesebb környezetre, magára a természetben nevelésre. 

Ő négy gyermeki érdeklődési pontot határozott meg. A táplálkozást, a 
közös munkát, az időjárás elleni- és a veszedelmek vagy ellenségek elleni 
védekezést. Az ismeretek elsajátítása során nélkülözhetetlennek tartotta a 
közvetlen tapasztalatszerzést, majd később a közvetett megfigyelést. 
Utóbbi az érzékszervek segítségével történő megismerést és kifejezést 
jelentette, mind az írás, olvasás, testmozgás, rajzolás vagy fogalmazás 
terén.  

A globalisation (globalizáció) fogalmával magyarázta a gyermekek 
gondolkodási és megismerési folyamatát. Azért tartotta ezt fontosnak, mert 
úgy vélte, a gyerekek a saját környezetükből szereznek benyomásokat, 
ismereteket, melyek csak később, ha eléggé éretté válnak, tudnak 
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rendszerezni. Az érzékszerveikre hagyatkozva, azok segítségével 
tapasztalják meg először az őket körülvevő környezetet és életkoruk 
előrehaladtával, érdeklődési körük kialakulásával tudnak jobban igazodni az 
őket körülvevő világhoz. 

Véleménye szerint emiatt az oktatásnak is alkalmazkodnia kell a 
gyermekek azon vonásához, hogy megtapasztalhassanak minél több 
dolgot, ismeretet. Ezért tartotta fontosnak a szemléltetőeszközöket, 
különösen az élő állatot vagy növényt az oktatás helyszínén, de a 
kirándulások, séták nélkülözhetetlen élményét is kihangsúlyozta (Bassola, 
1937; Mészáros, Németh & Pukánszky, 1999). 

Később a Waldorf-pedagógia is tartalmazta a természet tapasztalásán 
alapuló tanulás fontosságát. Minden, ami a természetben fellelhető segítheti 
az érzékszervek segítségével az információszerzést. Az epochális oktatás 
olyan teret biztosít a tanulóknak, amely során az összefüggések, az 
egymáshoz kapcsolható és tapasztalható információk könnyebben a saját 
gondolatvilágukba építhető. A cselekedtetés, a természet megfigyelése és 
a természetben való tanulás itt is fontos eleme a gyermekek fejlesztésének, 
annak ellenére, hogy az oktatás nem minden területe zajlik magában a 
természetben. Oktatási szemléletükben a természetközelség, a kint 
tartózkodás, a közösségi kertek kialakítása is fellelhető (L. Edmunds, 2003). 

Freinet pedagógiájában is megjelenik a természet, ugyanakkor az ő 
tanulási folyamatában a gyermek személyisége játszik központi szerepet. A 
kereső tapasztalás, a fejlesztés ilyen formában történő megvalósítása, a 
természetben való tartózkodás jellemzi ezt a pedagógiát (Barkó, 2006). 
„Számomra a séták az osztállyal az üdv kezdetét jelentette. Ahelyett, hogy 
az olvasótábla előtt szunyókáltunk volna a délutáni tanulás idején, a falut 
környező mezőre mentünk” (Freinet, 1964/1982:17). 

A sok természetben tett séta, az élmények szerzése, a diákok által 
szerzett információk hasznosítása, majd ezek kinyomtatása a saját 
nyomdájában, mind olyan pedagógiai elveket tükröz, ami nem csak Freinet 
pedagógiai elvei között volt fellelhető, hanem már korábban is (Pukánszky 
& Németh, 1996). 

A természetben való tanulás egyik megvalósítása az erdei iskolák 
mozgalma volt, amely ma is aktív. Alapgondolata eleinte egészségügyi célú 
volt. Az első ilyen iskolák a 19. században a német nagyvárosokban 
előforduló tuberkulózis megfékezése miatt alakultak. A gyermekhalandóság 
közel 80 százalékáért volt felelős ez a betegség. Eleinte az érintett 
gyermekek számára kéthetes nyaralásokat szerveztek erdei környezetbe, 
majd később ebből alakultak kis az erdei iskolák (Gyulai, 1933). 

1881-ben Baginsky, német orvos javasolta Berlinben, hogy hosszabb 
oktatási folyamatoknak is adjanak helyet az erdei iskolák, de akkor még 
nem engedélyezték ezt. 1904-ben, Charlottenburgban nyílt meg az első 
olyan erdei iskola, amely oktatási és egészségügyi szempontból is a 
természetben való tartózkodás hosszabb időben történő megvalósítását 
tette lehetővé. 

Magyarországon 1908-ban Szombathelyen alakult meg az első erdei 
iskola, ahol tanítási órák is voltak. Az erdő szélén található intézményben a 
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beteg gyermekek természetes környezetben folyó gyógyítása és oktatása 
volt a cél (Békefi, 2001). 

A szabadlevegő-pedagógiája az erdei iskolákat megelőző oktatási 
helyszín, amely Németországban kezdett el teret hódítani, majd az erdei 
iskolák térhódítása után egyre inkább elterjedtek azok pozitív hatásainak 
köszönhetően (Hortobágyi, 1993). Mindez az eszme, a természet 
közelségének fontossága, a természetben való nevelés Rousseau 
gondolataira is visszavezethető. 

Rousseau gondolata a Vándordiák-mozgalom során is fellelhető. Ez a 
program Magyarországon valósult meg, amely Gábor Ignác nevéhez 
fűződik. Egyesületi keretben 1909-től, pedagógusi vezetéssel 
kirándulásokat szerveztek, amelynek célja nem csak a természetben való 
tartózkodás megszerettetése volt, hanem a saját élmények alapján történő 
tapasztalatszerzés (Gábor, 1914): 

„Vándorolni! Mennyi gyönyörűséges képzetet csendít meg ez a bűvös szó! 
Benne van a ragyogó napsugár, a távolba szálló felhő, a búzavirágos vetések 
közt kígyózó gyalogút. Benne van a pacsirta dala, a forrás csobogása, erdő 
susogása. Benne van az ujjongó vidámság és az ünnepi áhítat, az örök 
sóvárgás és a boldog megelégedés. Benne van a természet minden színe, 
illata, muzsikája, egész költészete” (Gábor, 1914:3). 

 
A természetközeliség fontosságára hívja fel a figyelmet a Madarak és Fák 

Napja is Magyarországon. Noha 1906-ban Hermann Ottó közreműködésével 
vált hivatalossá ez a nap, mégis az első rendezvényt a párizsi európai 
madárvédelmi egyezmény alapján 1902-ben Chernal István nevéhez 
kötjük. 

Hermann Ottó arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy a természetben 
mennyi élőlény van, amelyek nélkülözhetetlen részesei életünknek 
(Madárné Gyurján, 2001). Ez a nevezetes nap az Amerikai Egyesült Államok 
„Birds day” és „Arbor day” napjainak összevonásából született. Hermann 
Ottó javaslatára gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter 
adta ki rendeletben, hogy minden év május 10-én legyen a Madarak és Fák 
Napja3 (Darányi & Wekerle, 1932). 

Odúkészítés, faültetés, séták, kirándulások zajlottak (és zajlanak ma is 
ezen a napon), majd 1908-ban Hermann Ottó és Chernel István javaslatára 
az Országos Ifjúsági Madárvédő Liga is létrejött, amelynek célja az 
állatvédelemre nevelés volt (Fodor, 1922; P. Miklós, 2005). 

Richard Louv Az utolsó gyermek az erdőben című művében utal arra, 
hogy a természet közelségére napjainkban is nagy szüksége lenne, 
leginkább a gyerekeknek. Elmélete szerint a gyermekbetegségek, az 
elhízás, a mentális gyengeség, a kudarcélmény nehéz kezelése mind olyan 
tünet, ami azért alakult ki, mert a kisgyermekek életéből egyre inkább 
eltűnik a természetben töltött idő. Véleménye szerint a természetben 
eltöltött idő, a szabad játék segíti a gyermekek testi és szellemi fejlődését 
is (Louv, 2005). 

                                                           

31906. évi április hó 27. napján 26.120/1906. 



Tanulmányok a tanügy és az oktatástan világából, ISBN 978-615-5840-06-7 

154 

 
Összegzés 
 
A rövid gyermektörténeti bemutatásból látszik, hogy az elmúlt 
évszázadokban a gyermekgondozásról, tanításról, nevelésről a gondolkodás 
sokat változott, ugyanakkor többen visszanyúltak régebbi nevelőkhöz, 
írókhoz, filozófusokhoz. 

Ebben a munkában célom volt bemutatni, hogy a különböző elméletek, 
a gyermekek fejlesztésének története hogyan kapcsolódott régebben is a 
természetközeli gondolkodáshoz. 
Napjainkban az erdei iskolák, tanösvények, iskolakertek mellett 
megjelentek az erdei tornapályák, futópályák, amelyek célja a testmozgás 
segítségével elérni a természetben töltött idő növelését. 

Mindenképpen hasznos lenne a gyermekek számára olyan oktatási 
tevékenységeket biztosítani, ahol a természetben töltött idő a szabad 
játékon túl a saját maguk által felfedezett információknak is teret adna, 
ezzel segítve a tapasztaláson alapuló tanulás megvalósulását. 
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