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Dr. Maria Montessori 

nevelési rendszere, 
Írta: HOFFMANN VILMA. 

I. Előadás a Feministák Egyesületének szülői 
értekezletén. 

A nagy művészeti megújhodás hazájában néhány év 
óta egy nagy pedagógiai renaissance van kialakulófélben. 
Olaszországban bontogatja szárnyait egy nagy horderejű, 
a gyermeknevelés újjáteremtésére irányuló kísérlet, amely 
már meg is kezdte diadalútját a világ minden tája felé s 
amely, ha a jelek nem csalnak, nemcsak hogy széles, 
eddig még be sem látható perspektívákat nyit majd meg 
a nevelés és a lélektani kutatások terén, hanem hatalmas 
lendülettel mutat arra az útra is, ahonnan egy szabadabb, 
fejlettebb, harmonikusabb emberiség képe ragyog felénk, 
kultúrtörekvéseink   legfőbb   célja   gyanánt. 

Az utolsó évtizedekben világszerte mind erélyesebben, 
tudományos megösmerésektől acélozott kézzel rázzák a 
régi nevelési rendszer korhadozó falait új eszmék harcosai. 
A jobb utakat keresők e nagy nemzetközi táborában egyike 
a legérdekesebbeknek és legeredményesebben dolgozóknak 
kétségkívül dr. Maria Montessori, Rómában. 

Montessori eredetileg orvosnak készült. Pályája kez- 
detén a körülmények és saját hajlamai a gyöngeelméjű 
gyermekek kezelése felé terelték s ez a munkásság csak- 
hamar annyira lekötötte egész érdeklődését, hogy néhány 
évig kizárólag gyöngeelméjűek oktatásával foglalkozott. 
Gondosan tanulmányozta a két híres francia pedagógus, 
Itard és Séguin idevágó munkáit és különösen ez utóbbinak 
kísérletei kapták meg, aki tanítványai megfigyeléséből in- 
dult ki s ebből nyert tapasztalatait érvényesítette a gya- 
korlatban; sőt már felvetette azt az ideát is, hogy ezt a 
megfigyelésen alapuló, a gyermek egyéniségéhez alkal- 
mazkodó módszert a normális gyermekekre is alkalmazni 
kellene; ez a lépés szerinte a p e d a g ó g i a  g y ö k e r e s  
á t a l a k u l á s á r a    fog  vezetni. 

Montessorira megnyilatkozásszerűen hatottak ezek a 
szavak. Nem birt szabadulni hatásuk alól. Hozzájárultak 
saját tapasztalatai is, melyek mindjobban meggyőzték arról, 
hogy a gyöngeelméjűek helyes kezelése nem annyira orvosi, 
mint p e d a g ó g i a i  probléma. Azt a meglepő eredményt, 
hogy szerencsétlen kis tanítványai a vizsgán írás és olvasás 
dolgában megálltak helyüket a normális gyermekek mel- 
lett, csakis annak tulajdoníthatta, hogy míg az ő szellemi 
és lelki fejlődésén gondosan dolgoztak, a normális gyer- 
mekekét a mai iskolai rendszer elnyomta, visszatartotta. 
Beláthatatlan perspektívák nyíltak meg előtte, midőn arra 
gondolt, mivé fejlődhetnék az egészséges gyermeki lélek, 
ha ugyanavval a tudományos készültséggel kémlelnék ki 
és fejlesztenék szunnyadó lehetőségeit. Ez a gondolat iz- 
gatta, nyugtalanította; tanulmányozni kezdte az iskolai mód- 
szereket, kísérleteket végzett, megösmerkedett a modern 
lélektani kutatásokkal s mindez egyre fokozta vágyát, hogy 
normális   gyermekeken   próbálja   ki  tapasztalatait. 

Egy szerencsés véletlen jött segítségére: Talamo mérnök 
felszólította, hogy a város szegény negyedeiben épített 
mintabérházakban vállalja el a lakók gyermekei számára 
tervezett házi gyermekkertek berendezését és vezetését; 
közös, nagíy teremben össze akarták gyűjteni a lakók gyer- 
mekeit, hogiy ott egy tanítónő felügyeletére bízva tartóz- 
kodnassanak egész nap, játszva, tanulva, míg szüleik munká- 
ban; vannak. Az eszmét megvalósították és itt, a nép gyer- 
meka . köpött indult Montessori felfedező  útjára;  itt bonta- 
 

 

kozott   ki  lépésről   lépésre   csodálatos   módszere,   mely   ma 
már annyi gyermekkel érezteti áldásos eredményeit. 

»Il Metodo Montessori« ahogy Rómában lépten-nyomon 
némi büszkeséggel hallszik, lényegesen különbözik a leg- 
több »reform-iskolától«: nem az iskolaköteles, hanem már 
a 3-7 éves gyermekekkel foglalkozik. Tudjuk, hogy a 
gyermek fejlődési lehetőségeinek és képességeinek csirái már 
zsenge korában megvannak és Montessori éppen ezért 
alapvető fontosságúnak tartja, hogy abban a korban, mikor 
érzékszervei és szellemi élete ébrednek, kísérjük éber figye- 
lemmel és gyámolítsuk hozzáértő kézzel ezt a kibonta- 
kozó életet. Biztosítanunk kell tehát a gyermek számára 
azt a légkört, mely egyéniségének spontán megnyilatko- 
zását teszi lehetővé, hogy épen ennek m e g f i g y e l é s é -  
b ő l    meríthessük  nevelésünk   vezérfonalát. 

Ennek első feltétele a gyermek föltétlen szabad- 
s á g a ;  aktivitási ösztönében, képességeinek használatában 
ne szorítsuk haszontalan, értelmetlen korlátok közé. A fe- 
gyelmen, alárendelésen alapuló mai nevelés legsúlyosabb 
hatása, hogy elnyomja a gyermekben mindazt, ami spon- 
tán kikívánkozik belőle. A gyermeket nem tekintik velünk 
egyenértékű egyénnek, hanem állandóan leereszkednek hozzá, 
vagy követelésekkel zaklatják: örökösen oktatják, javítják, 
zavarják tevékenységében; az egész nevelési eljárás oda- 
irányul, hogy azokba a formákba szorítsák, amelyeket 
egyszersmindenkorra a leghelyesebbeknek fogadtunk el. 
Pedig lehetetlen mérlegelni az ebből fakadó következmé- 
nyeket: t a l á n  m a g á t  az é l e t e t  s e m m i s í t j ü k  meg 
v e l e ,  mondja Montessori. Meg kell tanulnunk végre, hogy 
feltétlen tisztelettel, áhítattal figyeljük kis lényének szárny- 
próbálgatásait; ne a leereszkedő felnőttet, hanem a meg- 
értő, tapasztaltabb élettársat érezze bennünk: csakis így 
férkőzhetünk igazán közel hozzá. 

A szabadság elvére alapozott nevelésnek elsősorban 
segítenie kell a gyermeket, hogy legyőzze mindazon aka- 
dályokat, melyek tehetetlenségéből fakadnak a külvilággal 
szemben. Meg kell tanulnia, hogy segítség nélkül öltözzék, 
vetkőzzék, lépcsőn fel s le járjon, ledobott tárgyakat föl- 
vegyen, ide-oda vigyen, egyedül egyék, szóval hogy kis 
életének napi szükségleteit önmaga végezze. Más szóval: 
ö n á l l ó v á  kell tennünk, hogy szabaddá lehessen a szó 
legteljesebb értelmében. A gyermek örökös kiszolgálását, a 
mint az általában nagyon dívik, nem lehet eléggé kárhoz- 
tatni, mert oly embereket nevelünk, akik később is folyton 
támaszt   keresnek   —   másokban,   sohasem   önerejükben. 

T e s t i  ü g y e s s é g é t  mozdítjuk elő az i z m o k  és 
az é r z é k s z e r v e k  n e v e l é s e  útján; nyújtsunk módot 
arra,  hogíy  saját tevékenysége által  váljék  önállóvá. 

Az i z m o k  n e v e l é s é v e l  elősegítjük a primitív fi- 
ziológiai mozgások természetes fejlődését, mint a járás, 
lélekzés, beszéd s a napi élet többi használatos mozgásai. 
Ma már hosszú kísérletek eredményekép egységes tananyag 
áll Montessori rendelkezésére. Van pl. egy kerítésszerű ké- 
szülék, melyet a gyermekek körüljárnak, kezükkel rátámasz- 
kodva; ezáltal gyakorolják a járást a nélkül, hogy lábaikra 
esnék egész testük súlya, ami tudvalevőleg óriási köny- 
nyebbséget  jelent   a   kis   gyermeknek. 

Más járógyakorlat: krétával egyenes vonalat húzunk a 
padlón s a gyermek megindul rajta, ami szabad mozgását 
meghatározott   irányba  tereli,   rendezett mozgássá   teszi. 

Egy csomó gyakorlat a gyermek ellensúlyozási képes- 
ségének növelését célozza. 

Igen érdekesek a kézügyességet fejlesztő gyakorlatok. 
Ha a gyermek egyszer megtanulta a kéz legtermészetesebb 
és legfontosabb mozgását, a fogást, következik a napi 
életben leghasználatosabb és legszükségesebb mozgások gya- 
korlása. Nézzük pl. hogyan sajátítja el  a gyermek az öltöz- 
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ködéshez szükséges ügyességet. Kisebb nagyobb fakeretek- 
ben két-két bőr, szövet, vagy vászondarab van kifeszítve, 
amelyek középütt gombok, kapcsok, vagy fűzőszalagok se- 
gítségével kapcsolhatók össze. A gyermekeket rendkívül ér- 
deklik ezek a keretek, előszeretettel bíbelődnek velük s 
játszva tanulják meg így a gombolás, kapcsolás, fűzés, 
egyszóval az öltözködés mesterségét; tapasztalati tény, hogy 
mohón sietnek a gyakorlatban felhasználni tudásukat és 
büszkék   rá,   hogy   nem   szorulnak   más   segítségére. 

Az izmok fejlesztéséhez tartoznak természetesen még 
a szabad torna, a szabadban tartózkodás. 

Az izmok nevelésénél még nagyobb szerepet játszik 
Montessori módszerében az é r z é k s z e r v e k  f e j l e s z -  
tése. Ma talán még nem is tudjuk eléggé értékelni és mér- 
legelni, hogy a kifinomodott érzékszervek mennyi szuny- 
nyadó képességet, mennyi kiaknázatlan erőforrást segíthet- 
nek életre kelteni az emberben. De Montessori eddigi ered- 
ményei sok meglepetést és várakozást váltottak ki világ- 
szerte. 

Az érzékszervek fejlesztésének legközelebbi célja, hogy 
minél finomabb megkülönböztetésre képesítsük az érzékinge- 
rek minőségére, fokozatosságára, árnyalataira vonatkozólag. 
Igen fontos, hogy ez a fejlesztés a gyermek zsenge korában 
vegye kezdetét, mikor érzékei ébrednek s a gyermek figyelme 
nagyrészt az érzékingerekre terjed ki. A tananyag összeál- 
lításánál a döntő szempont az volt, hogy a gyermeket le- 
kösse, energiáját fokozza és gyakorlásra ösztönözze anélkül, 
hogy túlsok erőt venne igénybe, nehogy aztán fáradság, una- 
lom, vagyis reakció álljon be. 

Ez a játék formájában nyújtott gyakorlat a lehető leg- 
ügyesebben szolgálja célját; sokféle és változatos — vannak 
a látó-, halló-, tapintó-, súly-, szín-, formaérzéket fejlesztő 
játékok — és legnagyobbrészt egyúttal helyes vagy helyte- 
len használatuk ellenőrzését is lehetővé teszik, úgy, hogy 
a gyermek a legnagyobb könnyedséggel k o r r i g á l h a t j a  
önmagát. És ezzel elérkeztünk Montessori módszerében 
ahhoz, ami legfontosabb és ami benne új: a gyermek 
önmagának n e v e l ő j e .  Tevékenysége lépésről-lé- 
pésre viszi előbbre; saját javításai, tapasztalatai oly organi- 
kus f e j l ő d é s t  idéznek benne elő, — eredményei termé- 
szetesen merőben különböznek azoktól, amelyeket parancsok 
által ériünk el. 

Ezek az érzékszerv-gyakorlatok részben a gyöngeelmé- 
jüeknél használatos tananyag átformálásából és tökéletesítésé- 
ből keletkeztek, részben Montessori saját találmányai. 

Nézzünk meg néhányat közelebbről 
Van három különböző súlyú, háromféle fából készült és 

igiy egymástól színben is elütő táblácska. A gyermek mind- 
egyik kezébe vesz egy táblácskát, mérlegeli, melyik a köny- 
nyebb, melyik a nehezebb, ezeket jobbra, amazokat balra 
rakja. Nagyon mulattatja a gyermeket, ha tapintási érzékét 
izoláljuk és csukott szemmel kell eltalálnia a dolgot; ilyen- 
kor kis társai is köréje sereglenek, nézik, majd szintén részt- 
vesznek a játékban. 

Van egy sötét fatábla, melynek 10 mélyedésébe tíz fo- 
kozatosan nagyobbodó henger illik bele. Ezeket összekever- 
jük az asztalon s a gyermek feladata mindegyiket vissza- 
rakni helyére. Ha hibázik, tévedése azonnal nyilvánvaló lesz, 
mert az egész sorrend meg van bontva, ha valamelyik 
a másik helyére kénül. A 2  és fél-3 éves gyermekek kü- 
lönösen kedvelik ezt a játékot és meg nem csappanó érdek- 
lődéssel űzik, míg meg nem tanulták biztos szemmel és kéz- 
zel belerakni mindegyiket a maga helyére. 

Van egy másik fatábla, melynek mélyedéseibe külön- 
böző mértani formák, háromszögű, négy szögű, trapezoid 
alapú hasáb stb. illenek bele. A gyermeket utasítjuk, hogy 
tapintsa végig a formák és mélyedések körvonalait, amihez 
 

igen gyorsan és szívesen szokik hozzá; gyakorlatlan szeme 
ugyanis nem képes még megismerni a formát, viszont ta- 
pasztalati tény, hogy az összes érzékek emlékező képessége 
közül az izmoké fejlődik leggyorsabban. Meg is figyelhet- 
jük: amíg a gyermek csak nézegeti a formákat, nem tud 
a játékkal mit kezdeni, tétován forgatja ide-oda, míg ha 
ujjával végigmegy körvonalain, könnyebben megtalálja he- 
lyét. 

A tapintóérzék gyakorlására sima és érdes papír, kü- 
lönböző szövet-, bársony- és selyemdarabok állnak rendel- 
kezésre. Még érdekesebben alakiul a játék, ha bekötik a gyer- 
mek szemét. Kis csöppségek valóságos élvezettel simítják vé- 
gig a sima felületeket, mialatt mondják: ez selyem, ez bár- 
sony; ez puha, ez kellemes! 

A színek felismerésére színes selyemmel, vagy pamut- 
tal bevont lapos táblácskák szolgálnak. Nyolc szín van meg, 
mindegyik nyolcféle árnyalatban. Kiválasztunk három erősebb 
szint, pl. vörös, kék és sárgát; a így érmek elé rakjuk, a többit 
összekeverjük az asztalon. A gyermek jól megnézi az eléje 
rakott színeket, aztán ki kell keresnie az összekevert csomó- 
ból ugyanazt a három színt. Ha ez sikerült, kikerestetjük vele 
egy egy szín két-három árnyalatát, később többet, végül 
mind a nyolcat. Aztán szét kell választania két elütő szín 
nyolc árnyalatát, később meg már hasonló színek árnyalatait 
kell egymástól megkülönböztetnie. Ezekből a gyakorlatokból 
rendesen vidám társasjáték fejlődik ki az asztal körül ülő 
gyermekek Időzött. 

A hallást fejlesztő gyakorlatok közül kiragadom· a legér- 
dekesebbet, az úgynevezett hallgatójátékot. Montessori igen 
elevenen így írja le: 

»Azzal kezdem, hogy felhívom a gyermekek figyelmét 
a magam személyére; megmutatom nekik, hogyan lehet a 
lehető legcsöndesebben viselkedni, közben felkelek, leülök, 
egész zajtalanul, teljes csöndben, vigyázok, hogy még lélek- 
zetemet se hallják. Aztán odaszólok az egyik gyermeknek, 
hogy próbálja meg ugyanezt. Többnyire zajt csinál lábával, 
ha felkel vagy székecskéjét tologatja, kezével hadonász, lé- 
lekzetvételét is nagyon hallani. 

A többi gyermek ezalatt feszült figyelemmel kíséri a tör- 
ténteket, érdeklődésüket felkelti az a tény, hogy milyen ön- 
tudatlan zajjal járnak rendes mozgásaink és hogy a csöndnek 
mennyi árnyalata van. Elkezdik ők is utánozni az én abszolút 
csendes magatartásomat és nem ritkán oly jól, hogy még tul 
is tesznek rajtam. Éber figyelmük mozdulatlanságra itéli 
minden testrészüket. Síri csend van a szobában, mintha ki- 
halt volna belőle minden élet. Hallani az óra — úgy tűnik 
mindig erősbödő — ketyegését, az eddig csendesnek tetsző 
udvarról különféle nesz üti meg fülünket, — madárcsiripelés, 
halk léptek zaja. 

Ekkor megszólalok: »nincs itt senki, a gyermekek mind 
kimentek a szobából«. 

»Aztán betesszük az ablaktáblákat és a gyermekek be- 
hunyják szemüket és kezükbe rejtik arcukat. Megint síri csend 
van. »Figyeljetek«, mondom, »egy lágy hang most nevete- 
ken fog szólítani benneteket«. Csöndesen átmegyek a szo- 
bán, megállók a mellékszoba nyitott ajtajában és lassan, 
szótagolva, suttogó hangon sorba szólítom nevükön a gyer- 
mekeket. Ez a lágy, titokzatos hang a gyermekek szívébe 
lopózik; a megszólított gyermek örömmel kapja fel a fe- 
jét, zajtalanul felkel és lábujjhegyen, szinte hangtalanul jön 
át hozzám a másik szobába. 

Ez a játék rendkívüli örömet okoz a gyermekeknek. Fe- 
szült figyelemmel, türelmes várakozással, mozdulatlanul ül- 
nek ott és várják, hogy rájuk kerüljön a sor. Eleinte, mikor 
még nem ösmertem a gyermeki lelket, édességeket, játéko- 
kat vittem a mellékszobába és ígértem oda jutalmul azok- 
nak,   akik  a  legcsöndesebben   viselkednek.   De     csakhamar 
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csodálkozva tapasztaltam, hogy az fölösleges. A gyermekek 
magában a csöndben lelték örömüket; abban, hogy sok fá- 
radsággal sikerült egy kitűzött célt elérniök, hogy valamit 
kiküzdöttek, hogy valami újat éltek át. Ez volt a jutalmuk. 
Teljesen megfeledkeztek az édességekről, rá se hederítettek 
a játékokra, egészen a siker fölötti öröm hatása alatt állot- 
tak. Én pedig megtanultam, hogy a gyermeki léleknek meg- 
vannak saját jutalmai, saját örömei«. 

Az érzékszervek céltudatos nevelése nemcsak a gyer- 
mek természetes fejlődését segíti elő, hanem egyúttal elő 
is készíti az egyént a társadalommal való együttélésre, te- 
hát szociális jelentősége is van. Nem is beszélve arról, hogy 
feltárja a gyermek szervezetében rejlő esetleges hibákat, 
hiányokat, melyek a mai iskolai rendszer mellett észrevét- 
lenek maradnak s melyeket is felösmerve mindjárt javítani, 
orvosolni lehet. 

Ezzel a játékszerű gyakorlással elérjük azt, hogy a gyer- 
mek sohasem unatkozik. Tudjuk, mily hamar válik értékte- 
lenné a legdrágább játékszer, mily hamar veszti el vonzó- 
erejét, ha vége az újdonság ingerének, ha már nem elégíti 
ki a gyermek értelmi követelményeit, amelyek állandóan 
felütik fejüket és sokkal erősebbek, mint azt a felnőttek ál- 
talában hiszik. Elmondhatjuk, hogy a gyermek a k t i v i t á s i  
ösztöne, ez a g a z d a g  k i n c s e s b á n y a ,  e d d i g  t e l -  
j e s e n  k i a k n á z a t l a n u l  v e s z e t t  kárba. A Mon- 
tessori-féle tananyag nagyhorderejű újítása, hogy ezt a gyer- 
mekben örökké működő energiaforrást állandóan leköti, de 
e g y e n e s e n   a f e j l ő d é s  medrébe t e r e l i .  

Azáltal, hogy ez a tananyag egy bizonyos munkát köve- 
tel, hogy feladatok elé állítja a gyermeket, állandóan figyel- 
nie kell önmagjára s ez idővel oly belső fegyelmezettségre 
vezet, melyre csak az képes, aki úrrá lett mozdulatai és cse- 
lekvései felett. Montessori növendékei élő bizonyságai an- 
nak, hogfy az igazi fegyelmet nem parancscsal és tilalmak- 
kal, hanem szabad tevékenységre való neveléssel érjük el 
s a Montessori-féle gyermek-otthonok látogatóit állandóan 
ámulatba ejti ezeknek a legteljesebb szabadságot élvező 
és parancsok híjján nevelt gyermekeknek feltűnő, hihetetlen 
fegyelmezettsége. 

Egészen más tehát Montessori módszerében a tan í t ó- 
nő szerepe is a szokásosnál. Inkább megfigyelő és passzív 
irányító szerep jut neki, de ennek gyakorlati alkalmazása 
nem oly könnyű. Egyfelől született rátermettséget, másfelől 
speciális kiképzést igényel. 

Érdekesen írja le Montessori, mily nehéz harcot kellett 
eleinte vívnia a felügyelete alatt álló tanítónőkkel, míg meg 
tudta velük értetni intencióit, mily nehéz volt őket az örö- 
kös birálg'atás és a teljes nemtörődömség szélsőségeiről le- 
szoktatni. Nehezen tanulták meg, hogy sohasem szabad to- 
lakodó kézzel belenyúlni a gyermek fejlődésébe, hanem csak 
hozzá kell segíteni az eszközökhöz, melyekkel önmaga ta- 
lálja meg az utat. 

Vajjon milyen lesz maga a tanítás? 
A tanítónő először is meg kell, hogy figyelje: érdekli-e 

a gyermeket a tárgy, miben nyilvánul ez az érdeklődés, tar- 
tós-e? stb. Ha a gyermek nem érti meg mindjárt, miről van 
szó, nem szabad figyelmét kikényszeríteni azáltal, hogy újra 
kezdjük a magyarázatot, mert semmiféle szellemi erőlködést 
nem szabad benne létrehoznunk. Tegyük fel pl., hogy meg 
akarjuk ismertetni vele a piros és kék színt. Megmutatjuk 
neki a piros táblácskát — »ez piros« s a kéket »ez kék«. 
Aztán felszólítjuk: »add ide a pirosat« — »add ide a kéket«. 
Ha a gyermek téved, egyszerűen abbahagyjuk a leckét és 
féllretesszük a színeket. Ha azt mondanók a gyermeknek: 
»rosszul mondtad, ez a piros és ez a kék«, ez a dorgálásszerű 
j a v í t á s  nagyobb benyomást tenne rá, mint maga a lényeg; 
ha ellenben abbahagyjuk a dolgot és másra tereljük figyel- 
 

mét, sokkal több kilátásunk van, hogy legközelebb a kísérlet 
jobban sikerül, mert tudata szabad marad s így frissebb lesz 
felfogóképessége. 

Nézzük már most, mint válik be a gyakorlatban ez a gye- 
korlatból kinőtt módszer. 

A modern Rómának valóban legvonzóbb látványosságai 
ezek a Montessori-féle gyermek-otthonok. Mindenekelőtt egy 
nagy szociális előnyjük van, mert legnagyobb részük a Te- 
lamo-féle népbérházakban van elhelyezve, a város szegény- 
negyedeiben, ahol béruzsorától menten, egészséges, szellős, 
tiszta, barátságos lakásokhoz jut a kevésbé tehetős néposz- 
tály is. Minden otthon élén egy tanítónő, egy orvos és egy 
ápolónő áll. Azáltal, hogy a házon kívül elfoglalt munkás- 
szülő nyugodtan hagyhatja vissza kis gyermekeit, jó felügye- 
let alatt, valósággal szociális problémát sikerült megoldani. 

Mily vidámak, derűsek, fesztelenek ezek a gyerme- 
kek,  hogy  sugárzik  arcukról  a  boldog megelégedettség! 

A látogatók elé szaladnak, kézen fogják őket és sorben 
megmutogatnak nekik mindent, azok pedig úgy érzik, hogy 
a boldogság tanyájára jutottak, ahol a szabadság és a munka 
uralma oly harmonikus együttélést teremtettek, oly finom 
szálakkal kötik össze a kis közösség minden tagját, hogy 
alig képzelhetjük el ideálisabb előkészítését az egyénnek 
a társadalomban való elhelyezkedésre. 

Néhány szóval ki akarok még térni Montessori írás-ol- 
vasási metódusára; általában azzal érvelnek ellene, hogy a 
gyermekre nézve káros, ha 6 évesnél korábban tanul meg 
irni, olvasni, már pedig Montessori növendékei között akár- 
hány 4-5 éves apróság is kezd már megösmerkedni a be- 
tűvel. 

Ez a vád csupán a módszer a l k a l m a z á s á n a k  ide- 
j é r e  vonatkozhatik. Mi itt ezt a kérdést mellőzve, magát a 
módszert, az írás és olvasás megtanulásának módját akar- 
juk kissé közelebbről szemügyre venni. 

Montessori a gyöngeelméjű gyermekeknél megfigyelhette, 
hogy mily erőlködést kíván a dűlt vonalakkal járó mester- 
kélt írásmozgás: a lap elején a vonal még egyenes, aztán 
mindinkább hajlik s a lap végén már egészen hajlott, mi- 
kor a gyermek ereje már megbénult és a természetes 
írásmozgás lép a mesterkélt helyébe. A normális gyer- 
meknél ez a didaktikus tévedés nem jut ily feltűnően ki- 
fejezésre, mert erőkifejtése nem mondja fel oly gyorsan a 
szolgálatot. 

Miért kezdjük mi tehát ezekkel az egyenes vonalakkal, 
miért nehezítjük mesterségesen a dolgot? Hogy a hajlott 
vonal a könnyebb, a természetesebb, megfigyelhetjük ab- 
ból isv hogy ha a gyermek rajzol, sohasem huz egyenes vo- 
nalakat, mindig csak hajlottakat. Az ABC-ben is sokkal 
több a hajlott, mint az egyenes vonal. 

Az írás tudvalevőleg kétféle mozgásból áll: egyik a betű- 
vetés, a másik az írón fogása és vezetése, mely az előbbi- 
től teljesen független izommunkát igényel. A gyermeknek 
tehát ezt a kétféle mozgást kell először megtanulnia. Az irón 
vezetésére úgy tanítjuk meg, hogy kiválasztunk a játékok- 
ból néhány mértani figurát, papírt terítünk eléje, egy szi- 
nes inónt adunk kezébe. Feladata az, hogy a figurát a pa- 
pírra szorítva, az irónnal végigmenjen körvonalain, úgy 
hogy a papíron megmarad a figura rajza. Ezt most ki kell 
töltenie vonalakkal, arria ügyelve, hogy ezek ne menjenek 
tul a körvonalon. A gyermeket ez a gyakorlat nagyon ér- 
dekli, különböző szinekkel tölti ki a figurákat s ily módon 
fokozatos ügyességre tesz szert és egyúttal több egyenes 
vonalat is húz, mint amennyi egy irka megtöltéséhez szük- 
séges. Ha az irónt már biztosan vezeti, következik a másik 
gyakorlat. 

Ε célra külön ABC-k készültek a gyermek-otthonok ré- 



62  
 

szére. Kartonpapír táblácskákra fel vannak ragasztva érdes 
színes papírból az ABC írott betűi, külön-külön. 

Elővesszük pl. az »a« betűt, megmutatjuk a gyermek- 
nek: ez »a« s ő végig! kell, hogy menjen rajta mutató- 
ujjával: vagyis nemcsak látó-, hanem tapintóérzékét is asz- 
szociáljuk a betű nevével. Aztán bekötött szemmel is vé- 
gigtapinttatjuk s a gyermeknek igen nagy az öröme, ha 
ilyenkor  felismeri  és   odanyűjtja  nekünk  a  kért  betűt. 

Következik ezután a betűk végigtapintása a 2. és 3. 
ujjal egyszerre; végül pedig egy kis fapálcikát adunk a 
gyermek kezébe, mely úgy tartandó, mint a toll az írásnál 
és   most   evvel   kell   végig   mennie    a   betűkön. 

Ezen gyakorlatokból keze megtanulta és izomemléke- 
zetébe véste a minden betű írásához szükséges mozgást, 
anélkül,  hogy még írna. 

Következik ezután a szavak képzése, szintén ennek az 
összerakható színes ABC-nek segítségével. A tanítónő igen 
érthetően szótagolva kiejt egy használatos, könnyű szót. 
A gyermek kikeresi a hozzávaló betűket és összerakja 
a szót Ha ez megvan, elolvasása már több nehézséggel 
jár,   itt  eleinte  segítségére  kell   lennünk   a   gyermeknek. 

Ha a gyermek már jól belegyakorolta magát az irón 
vezetésébe, csukott szemmel is megösmeri a betűt és biz- 
tonsággal   képez   szavakat. 

Ezután  jön  csak   az  igazi   olvasás. 
Montessori gyermek-otthonaiban nincsenek unalmas 

olvasókönyvek, melyek értelmetlen szóhalmazzal tömik tele 
a gyermek fejét. Itt is gyakorlati tapasztalatok adtak kezébe 
igen   egyszerű   és   közvetlen,   játékszerű   olvasási   módokat, 
íme   az   egyik: 

Egy nagy asztalon különféle játékokat helyezünk el, egy 
nagy kosárba pedig egy csomó cédulát; a gyermek ki- 
választ egyet, az asztalhoz megy vele s ott a tanítónő 
előtt hangosan elolvassa; ha ez sikerült, megkapja az il- 
lető játékszert és játszhatik vele. Nagy volt a gyermekek 
öröme, de csakhamar azt az érdekes dolgot tapasztalta» 
Montessori, hogy a gyermekeknek egy idő múlva nem kellett 
a játék, mohón esteit neki a kosárnak, egyik cédulát a 
másik után vették ki és olvasták el, feltámadt tudásszom- 
jukat már csak a feladat maga érdekelte. Így sikerül fel- 
kelteni az érdeklődést az olvasás iránt, amely eszközül szol- 
gál   gyakorlati   cél   elérésére. 

Mondatok olvasása úgy kezdődik, hogy írott beszél- 
getés lép a szóbeli helyébe. A tanítónő a táblához megy és 
felírja pl. »Legyetek csöndben és figyeljetek« vagy más 
hasonlót. A gyermekek ilyenkor körülállják a táblát és 
szinte reszketnek a vágytól, hogy minél előbb megtudják, 
mit  ír   a  tanítónő. 

Van aztán egy csomó cédula mondatokkal teleírva, 
melyek bizonyos cselekvéseket kívánnak a gyermektől: »menj 
ide, . tedd meg ezt«; a gyermek elolvassa a cédulát és 
siet megtenni, amit az kíván tőle. Montessori elmondja, 
hogy mikor először kezdte a gyermekekkel ezt az írott 
beszélgetést, olyan eleven élet támadt a szobában, való- 
sággal úgy tetszett, mintha bűvös erő aradi; volna szét 
ezekből a cédulákból és eddig csm éretlen munkásságot fej- 
tett volna ki a gyermekek között. Ez a bűverő az írott 
szó volt s a gyermekek is érezték jelentőségét, azt hogy 
gondolatokat fejez ki és mikor Montessori elment, hálásan 
gyűltek köréje: »Köszönjük a mai tanítást! Köszönjük szé- 
pen!« 

Természetes, hogy a gyermek ily fejlődési fokra jutása 
szükségképpen az egész elemi iskolai rendszer megválto- 
zására fog vezetni, egészen fölöslegessé teszi pl. a mai I. 
elemi osztályt. Montessori 7 évi tapasztalatából kiindulva 
lassanként továbbépíti  módszerét,   úgy  hogy  rövid  idő   óta 
 

már az iskolaköteles gyermekek továbbvezetésén is dolgozik, 
mert hisz mi lenne ezekből a gyermekotthonokban felnőtt 
gyermekekből, ha belekerülnének az annyi ferdeség alatt 
nyögő iskolába! 

Olaszország persze büszkén ragadta meg a kezde- 
ményező szerepét és a Montessori-iskolák nemcsak Ró- 
mában, hanem az ország minden nagyobb városában nap- 
ról-napra szaporodnak. Nagyon el vannak azonkívül ter- 
jedve Amerikában, Angliában, Franciaországban, Svájcban, 
sőt Japánban és már Kínában is. 

Montessori kurzusaira, melyek az otthonok vezetéséhez 
szükséges elméleti és gyakorlati kiképzést nyújtják, töme- 
gesen látogatnak el Rómába a legkülönbözőbb külföldi he- 
lyekről — többnyire az illető állam maga fedezi a kurzus 
költségeit. 

Montessori nagy sikerének titkát nemcsak tudományos 
felkészültségében, hanem főkép abban látom, hogy oly 
szerencsésen egyesült benne a tudás vágya anyai szívével. 
Valamennyien, akik Rómában láttuk őt ezekben a gyermek- 
otthonokban, melyeket egyik barátnője találóan nevezett el 
Montessori laboratóriumának — amint ott állt a gyermekek- 
től körülvéve, éreztük, hogy csakis ezen kvalitások ideális 
együtteséből fakadhatott az a varázsvessző, melynek érin- 
tése   ily   é l t e t  adó,    a   szó   legteljesebb   értelmében. 

Szeretném, ha az elmondottakon keresztül némileg si- 
került volna megéreztetnem, vagy legalább is megsejtet- 
nem azt a csodálatos érzést, mely engem fogott el, mikor 
először tárult fel előttem ennek a varázsveszőnek a bűvös 
világa. 

Szeretném, ha ez a világ ma, mikor az ifjúság1 nevelése 
a szokottnál sokkal felelősségteljesebb, súlyosabb aktuali- 
tással áll a kultúrprobíémák központjában, szárnyakat adna 
mindannyiunk hitének, annak a hitnek, hogy minden ke- 
hünk között levő gyermek egy jobb jövő kulturharcosát 
ieíenti és óvatossá, alázatossá, de egyúttal merésszé és meg- 
látóvá tenné mindannyiunk kezét, akik felfegyverezzük őt 
erre   a hivatásra. 

II. Válasz az előadáson elhangzott felszólalásokra. 
S a j ó  A l a d á r n é  Montessori könyvének tanulmányo- 

zása után próbálkozott a módszerrel, de tapasztalatai egy- 
általán nem igazolták Montessori nagy sikereit. A gyerme- 
keket untatta a tananyag, nem fokozta ügyességüket, nem 
mozdította elő érzékszerveik vagy értelmük fejlődését, úgy 
hogy rövidesen fel is hagyott vele. Elösmeri a módszer 
szociális jelentőségtét, azt is, hogy jobb mint a mai iskolai 
rendszer, de nem látja benne a neki tulajdonított nagy 
fejlesztő  erőket. 

Ezzel szemben hivatkozhatom száz és száz világszerte 
létesült gyermekotthon gyakorlati eredményeire, melyek ön- 
magukban elég ékesszólóak és meggyőző erejűek. Ha va- 
lami, úgy épen az u n a l o m  teljességgel ö s m e r e t l e n  
fogalom ezekben az otthonokban, mert egyszerűen nem 
terem meg oly légkörben, mely a gyermeket naponta ezer 
új felfedezéssel kecsegteti és annyi lehetőséget nyit önte- 
vékeny munkásságának. Valószínű azonban, hogy Montes- 
sori módszerét, mint minden életben gyökerező, eleven 
élettel táplálkozó eszmét, tisztán könyvből elsajátítani lehe- 
tetlen. 

Dr. D e u t s c h  Ernő ellenmondást lát a módszerben, 
mert az egyrészt a szabadságot hangsúlyozza, másrészt a 
gyakorlatok anyagával megköti a gyermeket. Újat sem lát 
benne, mert a szabadság elve már amúgy is mindenütt 
érvényesülni kezd a nevelésben, a játékok anyagához ha- 
sonlót már Frőbel is alkalmazott, az ügyességet a gyer- 
mekek   enélkül   is   elsajátítják,   öltözködni,   asztalt     teríteni 
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nemcsak Montessori gyermekei tudnak, a kifinomított ér- 
zékszerveknek pedig nem tulajdonít különösebb jelentőséget. 

Felszínes vizsgálódás talán azt a látszatot keltheti, hogy 
Montessori foglalkoztató eszközei a gyermek szabadságát 
korlátózzák; de ha belepillantunk lényegükbe, azonnal kitű- 
nik, hogy ez mélységes félreértés. Fröbel eszközei, melyek- 
kel sokszor tévesztik így össze, valóban megkötik a gyer- 
mek tevékenységét, mert pontosan előirt feladatok végzé- 
sére kényszerítik, melyeknek semmi kezük, semmi jelentőségük 
nincs   a gyermek fejlődésére. 

Hangsúlyozom, szakadék választja el ezektől a Montes- 
sori féle gyakorlási anyagot, melynek az adja meg egész 
létjogosultságát, abból a törekvésből született, hogy a 
g y e r m e k  a k t i v i t á s i  ö s z t ö n é t  f e j l ő d é s é n e k  
s z o l g á l a t á b a  á l l í t s a .  Öntevékenysége vezeti tovább lé- 
pésről lépésre a gyermeket és ha helyenként meghatározott 
fei adatot kíván tőle, akkor sem megkötöttség ez, mert a 
feladat helyes végzése m a g a s a b b  f e j l ő d é s i  f o k r a  
j u t t a t j a  a gyermeket, új lehetőségek befogadására 
képesíti. 

Valóban nem oly fontos-e, hogy a gyermek fizikai 
fejlődését elősegítsük a Montessori megjelölte irányban? 
a gyermek valóban enélkül is elsajátítja-e a napi élethez 
szükséges ügyességet? Nézzünk csak körül, hány öt éves 
gyermeket találunk, aki képes önállóan, segítség nélkül öl- 
tözködni?   Sokat   mondtam,   ha   akad   száz   között   három! 

R a d ó  Leóné hozzászólásával kapcsolatban szeretném 
hangsúlyozni, hogiy a módszert egyoldalúan ítéljük meg, 
ha csupán szociális oldalát látjuk, ennek értékét domborítjuk 
ki. Nagy horderejű az is, kétségtelen, — de Montessori mód- 
szerének l é n y e g e  első  sorban pedagógiai reform: 
az a tudományos meggyőződésen alapuló követelés, hogy 
a gyermek m e g f i g y e l é s e  legyen az az iránytű, melynek 
segítségével lehetővé tesszük, hogy fejlődésén önmaga dol- 
gozzék, önmaga l e g y e n  n e v e l ő j e  s a j á t  ma- 
g án ak .  




