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Gyermekkortörténet Spanyolországban

Manapság különösen nagy szükség van olyan földrajzi területek 
vizsgálatára, ahol évszázadokon vagy évezredeken keresztül számos,

különböző kultúrájú, vallású és nyelvű nép, népcsoport élt és él 
együtt. Spanyolország különösen érdemes  a neveléstörténészek 

figyelmére is. 

Jóllehet Spanyolország Európa egyik legjelentõsebb területû és lélekszámú országa,
hazánktól való távolsága és félperiférikus jellege miatt sokáig kiesett a magyar kuta-
tók látóterébõl. Néhány speciális, történeti téma kutatói ugyan mélyreható és nemzet-

közi szinten is nagy elismerést kiváltó feltárásokat végeztek (1), a neveléstörténeti kuta-
tásokra azonban máig szinte semmiféle hatást nem gyakorolt mindez. Fontos a terület
történetének és neveléstörténetének, pedagógiai gondolkodóinak és gyermekképének
megismerése amiatt is, mert 1492 után hosszú ideig ez volt az a térség, amely a legna-
gyobb hatást gyakorolta Latin-Amerika népeire, és évszázadokon keresztül közvetítõi
szerepet játszott kontinensünk és az Újvilág lakói között. Spanyolország területe továb-
bá amiatt is megérdemli a neveléstörténészek figyelmét, mert számos, az egyetemes ne-
veléstörténetbõl jól ismert személy errõl a területrõl származott, családi és iskolai nevel-
tetése Hispániához kötötte. Ilyen volt többek között Quintilianus, Seneca, Isidorus, Ibn
Tufajl, Al-Zarnúdzsí, Lullus, Vives és Unamuno, akiknek a tollából más népek pedagógi-
ai gondolkodóira is nagy hatást gyakorló mûvek születtek.

Gyermekkortörténeti kutatások Spanyolországban

Az utóbbi évtizedek kiemelkedõ szinkron neveléstörténeti témájaként szereplõ gyer-
mekkortörténet kutatása Spanyolországban is fõként az 1970-es évek második felétõl
vett nagyobb lendületet. A Franco-rendszer összeomlása és a demokrácia kiépítése ked-
vezett ennek a folyamatnak, megélénkültek a forráskutatások, a család- és gyerekkor-
történeti vizsgálódások. Más európai országokhoz hasonlóan ebben az országban is az
eredetileg francia és angol nyelven megjelent gyermekségtörténeti mûvek tanulmányo-
zása, majd lefordítása jelentette az elsõ lépést. A spanyolországi egyetemi könyvtárak és
kutatóintézetek polcain többnyire spanyolul is ott sorakoznak azok a mûvek, amelyek
egy része máig nem olvasható magyar nyelven, vagy csak a legutóbbi idõben jelent meg
hazánkban. (Például Lloyd de Mause híres mûve, amely 1982-ben jelent meg spanyolul
,Historia de la infancia’ címmel (2) vagy Linda Pollock munkája ,Muchachos olvidados.
Las relaciones entre padres e hijos entre 1500–1900’ címmel.) Napvilágot láttak továbbá
spanyol nyelven azok a család- és nõtörténeti, valamint a magánéleti szféráról íródott
több kötetes kézikönyv-sorozatok is (3), amelyek szintén alapvetõen hozzájárultak a tár-
sadalomtörténeti kutatások kiszélesedéséhez, magának a gyermekkortörténeti kutatásnak
a népszerûsödéséhez.

Az önálló, spanyol forrásokon nyugvó vizsgálódások szaporodását és eredményeit ta-
nulmányok, elõadások és könyvek egész sora jelzi. Ezek a feltárások egyrészt azokon a
– tulajdonképpen már az ókortól megörzõdött – forrásokon alapulnak, amelyek az egye-
temes gyermekkortörténetnek is nagy értékû dokumentumai. Ezek jelentõs része még kü-
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lönösebb nyelvi felkészültséget sem kíván meg spanyolországi kutatótársainktól, lévén,
hogy a középkortól fogva számos, a mai castellano nyelvet ismerõk számára viszonylag
könnyen olvasható, régi spanyol, gallego vagy katalán nyelven írott szöveg maradt fenn.
Azok számára sem elérhetetlen tehát régi korok hispániai gyerekkortörténetének a kuta-
tása, akik nem vagy csak kevéssé ismerik az ókori vagy középkori latint, a középkori ara-
bot vagy a héber nyelv sajátos, csakis az Ibériai-félszigeten használt középkori változa-
tát.

A kifejezetten pedagógiai tárgyú mûvek vizsgálata mellett a spanyol kutatók kiemel-
ten figyelmet fordítanak a jogi, irodalmi, képzõmûvészeti, orvosi, statisztikai és néprajzi
források vizsgálatára is. Eredményeiket hazai és nemzetközi konferenciákon (például az
ISCHE-rendezvények spanyol nyelvû szekcióiban), folyóiratokban (például a Salaman-
cai Egyetem monumentális, évente megjelenõ spanyol nyelvû periodikájában, az Histo-
ria de la Educación-ban), nyomtatott és elektronikus kötetekben (4), (virtuális) múzeu-
mokban teszik közzé.

Végül pedig meg kell említeni azokat a külföldi kutatókat, akik érdeklõdéssel fordul-
tak a spanyolországi gyermekkortörténet valamely szakasza vagy résztémája felé, és
munkásságukban errõl szóló publikációk is helyet kaptak. (5)

Gyermekkortörténet a középkorban

A spanyolországi gyermekkortörténet kutatásának eddigi eredményei vaskos köteteket
töltenek meg. Ebben az írásban ezért mindössze arra vállalkozom, hogy idõrendben ha-
ladva kiemeljek néhány fontos, a magyarországi kutatók, olvasók körében is érdeklõdés-
re számot tartó egykori forrást, vázolva azok gyermekekre vonatkozó tartalmát. (E forrá-
sok fõként jogi és filozófiai, nevelésfilozófiai mûvek, így természetesen csak a spanyol-
országi gyermekkortörténet egyfajta, igen szûk metszetét nyújthatják.)

A kereszténység felvétele és elterjedése az Ibériai-félszigeten sem volt zökkenõmen-
tes. A kora középkori klérus tagjai mindent megtettek a pogány szokások ellen, és ez a
gyermekkortörténetre is kihatott. A varázslások, babonák, ráolvasások helyett a gyerme-
kek gondos nevelését hangsúlyozták. Az elemzõk szerint már a vízigótok által összehí-
vott elsõ zsinatok döntései alátámasztják azt, hogy a keresztény tanítások szellemében
Hispánia területén is védték a gyermekeket és szem elõtt tartották jogaikat. A III. toledói
zsinaton például 529-ben kemény büntetésrõl szóló határozatot hoztak azon szülõk ellen,
akik gyermeküket megölték. 572-ben a II. bragai (ma: Portugália) zsinaton is megismé-
telték ezt, továbbá intézkedéseket hoztak abortusz esetére. (6)

A vízigót idõszak egyik legjelentõsebb püspöke, Sevillai Isidorus ,Etimológiák’ (7) címû
mûvében, ebben az óriási, az ókor és kora középkor tudásanyagát felölelõ enciklopédikus
munkában például az emberi élet szakaszolása kapcsán szólt a gyermekkor jellemzõirõl.
Hippokratész nyomán, de nem pontosan igazodva a neves görög orvos évszámaihoz, készí-
tette el leírását. A hetes mint misztikus szám több más korabeli szerzõhöz hasonlóan Isi-
dorus mûvében is vissza-visszatért. Szerinte a kisgyermekkor születéstõl 7 éves korig, a
gyermekkor 7–14 évig, a kamaszkor 14–28 éves korig tart, míg 28 és 50 közé tette a fiatal-
ság, 50–70 közé az érett felnõttkor, 70 fölé pedig az aggkor idejét. (8)

Míg a zsinatok anyaga és Isidorus munkái latinul íródtak, a nagyjából a 13. századtól
keletkezett spanyolországi források jelentõs részét a laikusok által is megértett „román”
nyelven, azaz castellanó-ul írták, ez ugyanis ott a mûvelt klérus nyelvévé is vált.. Ezen a
nyelven született X. (Bölcs) Alfonz törvénykönyve, a ,Siete partidas’ is (9), amely nem
csupán a kasztíliai jogtörténetnek, hanem a nevelés históriájának is fontos emléke. Eb-
ben a törvénygyûjteményben keveredett a kánonjog, a római jog, a feudalizmus kori lom-
bard jog, valamint a helyi jogszokások. Szerepel benne számos, az ókori tudósoktól szár-
mazó szentencia is, így összességében nem csupán jogi, hanem politikai-erkölcstani for-
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rásként is értelmezhetõ. (10) A gyerekeket e törvénykönyv szerint 7 éves koruktól je-
gyezhették el, és a lányok 12, a fiúk pedig 14 éves koruktól köthettek házasságot. Ha va-
lamelyik fél elérte a házasodási kort, ám szerette volna szülei által kötött jegyességét fel-
bontani, erre számos esetben lehetõsége volt. Ebben a kútfõben is szerepel a gyermekkor
szakaszolása, és jól látszik, hogy a különbözõ korú gyerekeket más-más nevekkel illet-
ték. (Niño volt a 3 éves kor alatti kicsi, akirõl úgy tartották, nem értelmes, s bár vannak
bizonyos szükségletei, nem tudja azokat kifejezni; mozo a 3–4 éves kortól nevelõhöz
adott, már tanulékonynak tartott gyerek; mancebo a kamasz és doncel a fiatal nemesfiú.)
A törvénykönyv igen részletesen szólt a lovagi nevelésrõl, de ezen kívül valamennyi tár-
sadalmi réteg neveléséhez vázolta az eszményeket, és fontos mû ez az iskolák mûködé-
se szempontjából is. Foglalkozott továbbá a dajkaválasztás és a szoptatás kérdésével (11),
a törvénytelen és az elhagyott gyerekek sorsával. (12)

A gyermeknevelés kapcsán kifejezetten pozitív, keresztényi hangnem tapasztalható eb-
ben a jogforrásban. A szülõknek jámborságot, a gyerekeknek szüleik megbecsülését írta

elõ, és a nevelés alapjaként a szeretetet állí-
totta. Fontos pedagógiai elvként kiemelték
benne, hogy a gyerekeket szép beszédre, fi-
nom modorra, mértékletes evésre kell taníta-
ni, és nekik megfelelõ és számukra könnyen
megtanulható mesékkel kell nevelni. (13)
Külön foglalkozott a törvénykönyv a herce-
gek és királykisasszonyok nevelésével. Ér-
dekesség, hogy a mai szemmel nézve is meg-
lepõen korszerûen gondolkodó Bölcs Alfonz
fatalista módon hitt az asztrológiában, és a
gyermeknemzés, valamint a nevelés kapcsán
is érintette ezt a kérdést a ,Siete partidas’-
ban. (14)

A ,Cántigas’ címû, szintén e tudós király-
hoz köthetõ énekgyûjtemény pedig kifejezet-
ten a gyerekkortörténet kapcsán lehet forrás,
melynek szövegeiben szó esik szegény és
szenvedõ kisgyerekekrõl, valamint a gyer-
mektelen házaspárok keserveirõl. A törvé-
nyekbõl és a dalokból egyértelmûen kiderül,
hogy a középkornak ebben az idõszakában
Hispániában érték volt a gyermek, gondozá-

sa, felnevelése pedig fontos, keresztényi feladat.
Ezt a gondolatkört erõsíti a szintén 13. századi mallorcai szerzõ, Ramon Llull (1232 v.

1235–1315). Katalán nyelven írt szép és a késõbbi korokban sokak által idézett munkájá-
ban, a ,Libre d‘Evast e d‘Aloma e de Blanquerna’ címû könyvben azt írta le, milyen is az
ideális nevelés, amelyet gyermekének, Blanquernának nyújthat a keresztény házaspár,
Evast és Aloma. (15) Ebben a mûben Llull olyan kérdéseket érintett, amelyek késõbb, a 18.
század közepén Rousseau ,Emil’ címû regényében is visszatérnek (az anyatejes táplálás
szükségessége, az életkornak megfelelõ, természetes nevelés, a könnyû ruházat, a játékos-
ság). A mallorcai író pedagógiai mûve meglepõen modern, szövegét olvasva egyértelmûen
kiderül, hogy szerzõje már hét évszázaddal ezelõtt a gyermekre nem kicsinyített felnõttként
gondolt, hanem egy olyan, sajátos fejlõdési utat bejáró lényre, akinek joga van a gyermek-
korához, és akinek szabadságot kell biztosítani a kiteljesedéshez. 

X. Alfonz király éppúgy, mint Ramon Llull mester ismerte és részben használta is a
kevéssel elõttük élt, illetve a kortárs hispániai muszlim gondolkodók mûveit. Például a
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Guadixban (Granada mellett) született tudós, Ibn Tufajl (megh. 1185) utópisztikus mû-
vét, amely tulajdonképpen egy fiúnak, Hajj Ibn Jakzán-nak a története, aki az Indiai-óce-
án egy lakatlan szigetén nõ fel. Ibn Tufajl – saját bevallása szerint – azért írta meg mû-
vét (mely támaszkodik Ibn Báddzsá [Avempace] „Magános ember vezetése’ címû mûvé-
re), hogy megossza olvasóival a bölcsesség elérésére vonatkozó azon titkokat és miszté-
riumokat, amelyeket õ maga ismert és amelyeket már évszázadokkal korábban nagyra
becsültek a tudósok. A fõhõs értelmi fejlõdése a már Arisztotelésznél is jól ismert, és a
középkori muszlim filozófusok által is kedvelt 7 éves idõbeosztás szerint rajzolódik ki.
Ibn Tufajl ismerte a gyermek- és ifjúkori megismerés négy fokozatára (4x7 év) vonatko-
zó, al-Ghazzálí által leírt jellemzést. Eszerint az elsõ hét év az érzéki szemlélet, a követ-
kezõ az értelemszerû megismerés, az azt követõ a gondolkozó ész, az utolsó hét eszten-
dõ pedig az átélés, az intuíció korszaka. (16)

Reneszánsz-kori elképzelések a gyermekrõl és nevelésérõl

A spanyolországi reneszánsz az itáliaihoz hasonlóan, bár ahhoz képest némi fáziské-
séssel óriási elméket adott Európának. Az antik és középkori elõdökre figyelõ, ugyanak-
kor azok meghaladását kitûzõ spanyol humanisták többsége kiváló egyetemeken tanult
(Salamanca, Alcalá de Henares), nyelvi és filozófiai értelemben véve is felkészülten lá-
tott neki a személyre szabott, az egyéniségre figyelõ nevelési tervek kidolgozásának.
Rodrigo Sánchez Arévalo (1404–1470), Antonio Nebrija (1444–1522) (17) pedagógiai
munkássága spanyol, míg Juan Luis Vivesé (1492–1540) kifejezetten európai dimenziót
jelenít meg a nevelés- és gyermekkortörténet kapcsán. Arévalo királya, IV. Henrik taná-
csosának buzdítására írt könyvet a nevelésrõl, melyben különösen a kisgyerekek etetésé-
vel, ápolásával foglalkozott, fõként ókori szerzõkre támaszkodva. (18)

Nebrija a latin és castellano nyelv tanulását könnyítõ nyelvkönyveken és szótárakon
kívül 1509-ben ,De liberis educandis’ címmel szerkesztett egy gyermeknevelési útmuta-
tót korábban írt leveleibõl. (19) Ez, hasonlóan számos más, korabeli nevelési témájú mû-
höz, fõként klasszikus szerzõktõl vett gondolatok kompilációja, ám kiegészítve az író
apaként szerzett személyes tapasztalataival. Ebben Nebrija a gyermeki életkor arisztote-
lészi szakaszolását adja, és mûvében mindvégig hangsúlyozza, hogy a gyermek termé-
szetes képességeihez kell igazítani a nevelést, és nem szabad ezek ellen harcolni. A szop-
tatásról, öltöztetésrõl, testi és értelmi nevelésrõl szólva Nebrija is sok ponton jóval meg-
elõzte Rousseau gondolatait.

Mindez a Spanyolországban oly népszerû szerzõ, Rotterdami Erasmus és valenciai
származású barátja, levelezõtársa, Juan Luis Vives (20) gyermeknevelési elképzeléseirõl
is elmondható. Mindketten kiálltak az anyatejes táplálás mellett, és a dajkaság intézménye
helyett az édesanyák nevelõ szerepét hangsúlyozták. Vivesnek a gyermekkortörténet ku-
tatása szempontjából legkiemelkedõbb mûve a ,Linguae Latinae Exercitatio’, ez a kis
könyvecske, melyet segédletnek szánt a latin nyelv tanulmányozásához. (21) Ebben a –
valószínûleg saját, valenciai gyerekkorát idézõ – mûben a spanyol humanista részletesen
bemutatta a 16. század Katalóniájának gyermekeit, kitérve játékaikra, étkezési, öltözködé-
si, viselkedési szokásaikra, rávilágítva családban elfoglalt helyükre, tanulásról, iskoláról
szõtt gondolataikra, kamaszkori törekvéseikre és szóhasználatukra, jutalmazásuk és fe-
gyelmezésük kérdéseire. A kora újkori gyermekség-történet minden bizonnyal egyik leg-
kiemelkedõbb forrása a Vives-féle dialógusgyûjtemény.

A spanyolországi reneszánsz kapcsán ki kell emelnünk néhány olyan kiváló orvos ne-
vét is, akik mûveikkel szintén nagyban hozzájárultak a gyermeknek, illetve magának az
embernek a megismeréséhez: Andreas Laguna, Miguel Servet és Huarte de San Juan. Ez
utóbbi navarrai orvos például az emberi lélek és a szomatikus rendszer közötti kapcsola-
tokat kutatva mondta ki azt a tanítást, hogy mindenki tehetséges valamiben. Mûvében
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(22) kifejtette, hogy az újszülöttek nem „tiszta lappal” jönnek a világra, hanem úgy, hogy
számos öröklött adottsággal rendelkeznek, az emberek közötti különbségek pedig agyi
eredetûek. Úgy gondolta, mindezt kiemelten figyelembe kell venniük azoknak, akik gye-
rekek nevelésével foglalkoznak. Mielõtt ugyanis egy ifjú embert valamilyen tudomány
mûvelésére szánnak szülei és nevelõi, fel kell fedezniük a növendék értelmének rejtelme-
it. Úgy vélte, a tudományok mûvelése szempontjából tulajdonképpen kedvezõ, hogy
minden ember más, mert így valamennyi területnek akad mûvelõje. Ideálja egy olyan tár-
sadalom volt, ahol mindenki azzal foglalkozik, amihez a legnagyobb tehetsége van. (23)

A korszak gyermekkortörténeti írott forrásai közül érdekességként említem még II.
Fülöp király kislányaihoz írott leveleit, amelyekbõl kiderül, hogy a birodalma ezer gond-
jával elfoglalt uralkodó még legfáradtabb éjszakáin is mindig szakított idõt arra, hogy
gyermekeit tanulásra buzdítsa, gyengéd szavakkal vigasztalja vagy éppen játékokról ír-
jon nekik. Igazi pedagógus volt, aki kislányainak kiszínezni való betûket, lovacskás
könyveket küldözgetett. Aggódott tõle távollévõ gyermekei egészsége miatt, és levelei-
ben saját élményeivel szórakoztatta õket. (24)

A reneszánsz-kori eszmetörténet fenti mûveit vizsgálva jól látszik, hogy a humanista
tudósok spanyol földön is kiemelt figyelmet fordítottak a gyermekek, egyáltalán a neve-
lés problémáira. Ezen a földrajzi területen is elmondható viszont, hogy a klasszikusokra
és a középkori keresztény-muszlim-zsidó kultúrkör mûveire alapozott pedagógiai gondo-
latok csak lassan hatották át a társadalom szélesebb rétegeit. A hatás azonban már a 16.
századi Spanyolországban jól nyomon követhetõ. Vives és mások, szegényekrõl írott mû-
vei például a nyomorgó és elhagyatott gyerekekre irányították a figyelmet. Az egyéni tu-
lajdonságokról szóló filozófiai és orvosi mûvek segítettek a tudatos és átgondolt nevelés
kiteljesedésében, mind az iskolák, mind a magánnevelés szintjén. A folyamat Hispániá-
ban is elõbb ment végbe a városokban, mint vidéken, de az egyházlátogatási jegyzõköny-
vek és zsinati iratok tanúbizonysága szerint a falvakban is számos változás kezdõdött a
gyermekek védelme és nevelése érdekében.

Gyermekek az újkorban 

A spanyolországi kora újkor egyik legkiemelkedõbb gondolkodója az Európában nagy
hírnévre szert tett aragóniai jezsuita tudós, Baltasar Gratianus (1601–1658) volt. Élete
arra a korszakra esett, amikor hazáját háborúk gyötörték, és õ – hasonlóan több kortársá-
hoz – nem látott más kivezetõ utat a zûrzavarból, csakis a nevelést, az erények kialakítá-
sát. A jellemnevelést, s – ahogy õ fogalmazott rendkívül találóan és modernül – a „fo-
gyasztó ember” legyõzését kisgyermekkorban kell kezdeni, mégpedig ragaszkodva a ter-
mészetes elvekhez. Õ is – sokadikként a sorban – már jóval a 18. század elõtt megfogal-
mazta a leggyakrabban elsõként Rousseau-nak tulajdonított pedagógiai gondolatokat ne-
velésrõl, gyermeki természetrõl, szülõk és nevelõk szerepérõl. ,El Criticón’ címû munká-
jában (25) például olyan mondatokkal írt éles társadalom-kritikát, amelyek szinte szó
szerint megismétlõdtek a svájci pedagógus 1762-ben kiadott ,Emil’-jében. (Gratianus
mûvének viszont a középkori muszlim gondolkodó, Ibn Tufajl fentebb már említett
könyve volt az elõzménye.) Mûvei nagyban hozzájárultak a jezsuita nevelési elvek 17.
századi modernizálásához.

A gazdaságfejlesztés lázában égõ Spanyolország ebben a században sokat tett az elha-
gyott kisgyerekekért. Az elnéptelenedett Kasztília benépesítése, az ottani gazdaság felvi-
rágoztatása érdekében speciális kórházakat és menhelyeket építettek az árváknak, akik-
nek a képzésével megpróbálták megoldani a kézmûvesipari, katonai és tengerészeti állá-
sok feltöltését. Ez volt az a korszak Spanyolországban, amikor csökkentették az egyete-
mek és egyetemisták számát, betiltották több helyen a nyelvtan tanítását (például IV. Fü-
löp az elhagyott gyerekek kórházában, 1623-ban), mert az uralkodói körök megítélése

88

Kéri Katalin: Gyermekkortörténet Spanyolországban



szerint az orvosok, ügyvédek és teológusok tömegei helyett kétkezi munkásokra volt in-
kább szükség. (26) Ez a mozzanat a spanyol gyermekkortörténet kétségkívül egyik leg-
sajátosabb fejezete, mert – jóllehet törvényekkel alátámasztható, hogy kiemelten fontos
volt a gyermekek védelme – a nevelési-képzési célok a birodalom gazdaságfejlesztési
eszményeit tükrözték, a gyermekek jelentõs része tulajdonképpen csak eszköz volt ezen
elképzelések megvalósításához.

A felvilágosodás korának gyermekképe

A 18. században Spanyolországban is folyt a szekularizáció, a centralizáció és az állam-
szervezet uniformizálása, ami itt a dinasztia-váltásnak is következménye volt. Bár a felvi-
lágosodás gondolkodói mûveikben hirdették az „ész erejét”, és elismerték az „oktatás
egyenlõségének” elvét, valójában ezt úgy képzelték el, mint kortársaik többsége Európa
más országaiban is: minden ember számára a társadalmi származása szerint és az állam ér-
dekeivel összhangban kell nevelést nyújtani. Miként Delgado írja, a spanyoloknál ugyan-
az ment végbe ekkoriban, mint például Angliában vagy Franciaországban, azaz a tudás
kincsét az uralkodói körök igyekeztek megtartani a legfelsõ, gazdaságilag erõs társadalmi
rétegek számára, míg az állam többi lakójának annyi tudást szándékoztak nyújtani, hogy
képesek legyenek munkájukat még jobban ellátni az állam gyarapodása érdekében. (27) A
spanyol állam kevéssé szentelt figyelmet az alapfokú iskoláknak, így tulajdonképpen a
kisgyerekek nevelését a 19. század közepéig többnyire elhanyagolták. Az akkoriban kiszé-
lesedõ sajtó ugyan érintette a nevelés, a gyermeki lét kérdéseit, de a cikkek leginkább a
szoptatás problémáival, illetve a vadon élõ (farkas)gyermekek tulajdonságainak és nevel-
hetõségének a kérdéseivel foglalkoztak. (Ez utóbbi a 18. század egyik legfelkapottabb,
mondhatni „divatos” témája volt Európa szerte.)

A legtöbb spanyol pedagógiai értekezést ebben a században egyházi személyek írták,
például a katalán Baldiri Reixac (28) vagy Luis de Olot (29), akik azonban mûveikben
magáról a gyermekrõl alig szóltak, inkább a nevelés módszereirõl, a tanító munkájáról.
A korszak legnagyobb spanyol pedagógiai újítója Martín Sarmiento (1695–1772) volt,
aki ,La educación de la juventud’ címmel írt mûvet 1768-ban. A gyermekszemlélet vo-
natkozásában ebben a könyvben – hasonlóan kora több más európai szerzõjéhez – õ is el-
sõsorban Comenius és Rousseau gondolataiból merített, jóllehet, ez utóbbi szerzõ ,Emil’
címû regénye 1764-ben Spanyolországban is indexre került, egy évvel késõbb Madrid-
ban pedig a könyvet nyilvánosan elégették. (30) Különleges és megkapóan modern hang-
vételû kútfõ a 18. századi spanyol pedagógiai irodalom egyik terjedelmes forrása, melyet
egy zaragozai hölgy, bizonyos Josefa Amar y Borbón (31) vetett papírra 1790-ben:
,Értekezés a nõk testi és erkölcsi nevelésérõl’. (32) Ez a mû nem csupán azért érdekes,
mert szerzõje nõ volt, hanem azért is, mert témája a lányok nevelése, és valójában leg-
több fejezete a kisgyermekkori nevelésrõl szól. A várandós anya életvezetésétõl a szop-
tatáson, a járás- és beszédtanításon át a gyermekek etetésének, öltöztetésének, a korabe-
li gyermekbetegségeknek a bemutatásáig a gyermekkortörténet szempontjából számos
fontos és érdekes témát érint. (33)

További több tucatnyi értekezés (34) és korabeli újságokban megjelent cikk (35) jelez-
te a spanyolországi szerzõk és nevelõk (valamint az olvasók) megélénkülõ érdeklõdését
a nevelési kérdések iránt a 18. század végén. Míg az értekezések fõ témája maga a neve-
lés volt, a lapokban leginkább a gyermekápolás- és gondozás kérdéseivel foglalkoztak. A
barcelonai Diario vagy a madridi El Pensador és az El Censor címû újságok szinte folya-
matosan cikkeztek például a szoptatás kérdésérõl. Mivel ebben az idõszakban Spanyol-
országban is megindult a nõk munkába állása, a nagyvárosi környezetben élõ családok
körében divatba jött szegényebb, vidéki falvakból (például Extremadura, Navarra telepü-
léseirõl) szoptatós dajkát fogadni vagy a gyermekeket odaküldeni. Így viszont rendkívü-
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li módon megnõtt a gyermekhalandóság, ezért próbálták tájékoztatni az orvosok és neve-
lõk az édesanyákat gyermekük szoptatásának fontosságáról. (36) Jóllehet a felvilágoso-
dás századában több spanyol törvény is született az elhagyott vagy kitett gyermekek fel-
nevelésével kapcsolatosan, a számukra létesített állami vagy egyházi menhelyek, gyûjtõ-
kórházak gondozásukra, nevelésükre kevés figyelmet fordítottak.

Gyermekek a 19. században

A 19. században Spanyolországban is kezdett gyökeresen megváltozni a gyermekkép és
a gyermekek helyzete. Az óvodai nevelés, a kötelezõ iskoláztatás kiteljesedése, a gyermek-
gyógyászat fejlõdése és a gyermekbetegségek, járványok leküzdésében tett küzdelmek Eu-
rópa e dél-nyugati részén is napirenden voltak. 1857-ben megjelent a tankötelezettséget be-
vezetõ Moyano-féle törvény, amelynek nyomán Spanyolországban is lendületet vett az is-
kolahálózat bõvülése. (37) A század közepén egyre nagyobb számban megjelenõ, már nem
csupán a gyerekekrõl, hanem a gyerekeknek készített sajtótermékek és könyvek is jelzik
mindezt. Csak Madrid esetében elmondható, hogy az 1840–50-es években olyan idõszakos
kiadványok láttak napvilágot, mint például az El Mentor de la Infancia (1843–45), az El
Museo de los Nicos (1847–50), az El Mentor de las Familias (1849–51), a La Aurora
(1851–52) vagy a La Educación Pintoresca (1857–58). (38) Ezek a lapok célkitûzésük sze-
rint nem csupán nevelni szerették volna a kicsiket, hanem szórakoztatni is, ezért számos

(fõként moralizáló) mesét, rejtvényes felad-
ványt, rajzot és gyerekjáték-leírásokat tartal-
maztak. (39) Hozzá kell tennünk azonban,
hogy Spanyolországban a Moyano-féle tör-
vény ellenére még az 1860-as évek végén is a
7 évesnél idõsebb lakosság 70,73 százaléka
írástudatlan volt, így a fentebb sorolt sajtóter-
mékek valószínûleg csak igen szûk olvasókö-
zönséghez jutottak el.

Rabaté Colette, franciaországi kutatónõ
sajtótörténeti elemzésében kimutatta, hogy a

korszak Spanyolországában a szülõk egyre fontosabb szerepet vittek gyermekeik neve-
lésében, e munkát már nem csak az iskolára bízták. A gyermek megismerése, viselkedé-
sének megértése, játék-tevékenységének kutatása a 19. század második felére az Ibériai-
félszigeten is fontos pedagógiai kérdésekké váltak. A játékfajták leírása, a különbözõ já-
tékok csoportosítása és értékelése terjedelmes helyet foglalt el a lapokban. A leírások sze-
rint a 19. század közepén a spanyolországi kislányok kedvenc szerepjátéka a babázás
mellett a „vizitálás” volt, vagyis édesanyjuk, nõrokonaik viselkedésének utánzása, akik
gyakran mentek látogatóba egymáshoz, illetve sokszor fogadtak vendégeket. A kisfiúk
szívesen és sokszor vívtak csatákat, kártya- és homokvárakat építettek, és kedvelt volt
körükben a „bírósági tárgyalások” imitálása.

A korabeli spanyol sajtóban és más, nyomtatott munkákban is kísérletet tettek a gyer-
mek fogalmának meghatározására. Egy akkori lexikon szerint a gyermekkor a 7. életévig
értendõ, az általános felfogás ugyanakkor a 14. életévben, illetve a kamaszkor kezdeté-
ben jelölte meg a „határt”. (40)

Gyermekkép a 19–20. század fordulóján

Spanyolország 1898-ban elveszítette utolsó gyarmatait, ezzel régi, világuralmi dicsõsé-
ge végképp lehanyatlott. A kiábrándultság, tetézve az ország gazdasági-társadalmi problé-
máival, az egyes tartományok eltérõ fejlõdésébõl következõ gondokkal, friss és kritikus
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A gyermek „a végtelenségben és
az örökkévalóságban él. Az élete

nem térben és nem időben
létező, nem kötődik sem helyhez,
sem időponthoz. Tagadja a tér

és az idő mértékét. Nem
uralkodik felette sem az óra,

sem a kalendárium.”



szemléletet eredményezett a spanyol filozófiában és irodalomban. A pedagógiai gondol-
kodásban is érvényesült az újító szellem, természetesen a külvilág felõl érkezõ, reformpe-
dagógiai áramlatoknak is köszönhetõen. A közlekedés és a távközlés forradalmasításának
idõszakában a Pireneusok nem jelentettek többé akadályt a gondolatok áramlása szem-
pontjából. A nagyhírû és óriási hatású spanyol irodalmi nemzedék, a 98-asok körének több
tagja szociális érdeklõdéssel fordult a gyermekkor tanulmányozása felé. Életrajzaikban,
újságcikkeikben, novelláikban és regényeikben gyakran emlékeztek vissza saját gyermek-
korukra, és neveltetésükre. Unamuno, Pio Baroja, Palacio Valdés, Azorín, Ramón y Cajal,
Antonio Machado, Pérez de Ayala munkái gyakran politikai-filozófiai töltetûek voltak, így
nem csupán a neveléstörténet forrásaiként tarthatjuk õket számon.

E sorból most Miguel Unamuno (1864–1936) gyermekkorral és neveléssel kapcsola-
tos írásaira szeretnék rövid utalást tenni. (41) ,Amor y pedagogía’ címû munkájában a ne-
ves tudós már 1902-ben leírta, hogy a gyermekkor abszolút döntõ fontosságú az ember
felnõttkori léte szempontjából. Ebben a mûvében Unamuno rámutatott a spenceri poziti-
vista pedagógia alapvetõ tévedéseire, és úgy határozta meg a szeretetet, mint a leghaté-
konyabb pedagógiai eszközt. 1908-ban írt ,Recuerdos de niñez y mocedad’ (42) címû
munkájában – több más tanulmányához, újságcikkéhez és leveléhez hasonlóan – szemé-
lyes gyermekkori élményeit és emlékeit rögzítette. Egyik szép, lírai hangú újságcikkében
1936-ban azt írta, hogy a gyermek „a végtelenségben és az örökkévalóságban él. Az éle-
te nem térben és nem idõben létezõ, nem kötõdik sem helyhez, sem idõponthoz. Tagad-
ja a tér és az idõ mértékét. Nem uralkodik felette sem az óra, sem a kalendárium.” (43)
Unamuno úgy gondolta, a gyermek, a hõs és a szent sok közös vonással bír, gyakran ki-
emelte – Krisztus szavaira hivatkozva – a gyermek ártatlanságát, tisztaságát, és folyama-
tosan hangsúlyozta írásaiban és beszédeiben a gyermeki képzelet teremtõ erejét, határta-
lan jelentõségét a világ fejlõdése szempontjából. Úgy vélte, a költészet a legjobb eszköz
arra, hogy a felnõttek behatolhassanak a gyermekek világába, és az irodalom lehet annak
igazi eszköze, hogy létrejöjjön a gyermekség, a gyermekkor kultusza. (44) E gondolata
alátámasztásához és kibontásához Unamuno áttekintette a spanyol és angol költészet szá-
mos alkotását. Hazája romantikus spanyol költõi különösen sokat szóltak verseikben a
gyermekrõl, a gyermeki archetípusról, amelyben együtt van a lelki élet teljessége,  meg-
van a világ teljes megújításának a lehetõsége. A gyermek személye mutatja, hogy az új-
jászületés állandóan folyik. (45)

Összegzés

Az elkövetkezõ évek kutatási feladata lehet az Ibériai-félsziget nevelés- és gyermekkor-
történetének árnyaltabb, széles forrásbázison nyugvó magyarországi bemutatása, különös te-
kintettel a most általam nem érintett 20. századi mûvekre és történésekre, a szabad tanítás, a
katolikus iskolamegújító mozgalmak vagy éppen az ottani egyéb reformpedagógiai kezde-
ményezések bemutatására. Az eddig átvizsgált forrásanyag és a róluk született feldolgozá-
sok ugyanis megerõsítik azt a feltevést, hogy a tõlünk oly távoli, ám sokszínû kultúráját és
a kontinensek közötti kapcsolatteremtõ, kezdeményezõ szerepét tekintve fontos Spanyolor-
szág lényeges tanulságokkal szolgálhat Európa nevelés- és gyermekségtörténetét illetõen.
Ami egészen bizonyosan jól látszik például, az az, hogy Hispánia területén a pedagógiai
gondolkodás és a gyermekszemlélet kapcsán is hosszú évszázadokon át óriási hatással vol-
tak egymásra az ott élõ különbözõ vallású, kultúrájú népek. A félsziget számos esetben vél-
hetõleg élen járt a modern pedagógiai gondolatokat illetõen kontinensünk más területeihez
képest, ám ez földrajzi zártsága révén gyakorta rejtve maradt az európai kortársak szeme
elõl. Isidorus, Vives, Gratianus és Unamuno közismert gondolatai mellett azonban számos
spanyol szerzõnek helye van az egyetemes neveléstörténeti munkák oldalain.
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HOL TARTUNK?
A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztályának konferenciája alapitó elnöke, 

Kozma Tamás 65. születésnapjára

„....a meghívott elõadóktól azt kérjük mondja el 15 percben, hogy saját szûkebb szakterületén – reflektálva
saját munkásságának elmúlt 20 évére is – hol tart a társadalom és oktatás kapcsolatának feldolgozásában...

Minden elõadás után 15–20 perces vitára nyilik lehetõség”

Helyszin: Budapest, XIV. Ajtósi Dürer sor 19–21. Professzorok Háza nagyterme. 
Házigazda a Felsõoktatáskutató Intézet.

Október 14. csütörtök, 9.00–16.00
Bajomi Iván (ELTE): Oktatásügyi konzultációk – konszenzusképzés nélkül
Csapó Benõ (SZE): Szemben az árral: a társadalmi hátrányok kiegyenlitése
Forray R. Katalin (PTE-FKI): Területi társadalmi szerkezet és iskolázás
Halász Gábor (OKI): A „politikai tanulás” (policy learning) és az oktatási rendszerek fejlõdése
Lukács Péter (FKI-WJLF): Akadémiai kapitalizmus?
Nagy Mária (OKI): Kezdõk a pedagóguspályán
Németh András (ELTE): A neveléstudomány fejlõdésének fõbb paradigmái
Sáska Géza (FKI): A felnõtt alternatívája a gyermek: A gyermekközpontú pedagógiák ideológiája.
Setényi János (Expanzió): Az államigazgatás europaizációja: a Strukturális Alapok fogadásának esete
Zrinszky László (ELTE-PTE): Egy tudományág láthatóvá válik: az andragógia szerepnövekedése

Október 15. péntek, 9.00–16.00
Boreczky Ágnes (ELTE): Családtörténet és iskoláztatás
Csákó Mihály (ELTE): A szakmunkásképzés feltételeinek alakításáról
Csepeli György (ELTE): Az e-Learning a felsõoktatásban
Gábor Kálmán (FKI): Ifjúsági korszakváltás
Hrubos Ildikó (Corvinus Egyetem-FKI): A XXI. század egyeteme: megújulási kényszerek, megõrzendõ értékek
Kelemen Elemér (ELTE): Az oktatás és társadalmi mobilitás néhány összefüggése Magyarországon 1867–1945
Liskó Ilona (FKI): Roma tanulók az általános iskolában
Nagy Péter Tibor (FKI-PTE): A jogbiztositó államtól a jogkorlátozó államig. A magyar állam oktatáspolitikai
funkciói 1868–1945
Polónyi István (DE-FKI): Felsõoktatás és gazdasági fejlettség
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