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P O RTR É  

K. FARKAS CLAUDIA 

„Villa Montesca egy különleges, 

szent helye a montessoriánusoknak” 1 

Olaszország a múlt század hajnalán elején élen járt pedagógiai újításokban. Közülük kima-

gaslik Maria Montessori programja, amely világszerte elterjedt és napjainkban is megha-

tározó. A „La Dottoressa” hitt abban, hogy a pedagógia segítségével – amelynek az ő ér-

telmezésében a gyermekközpontúság, a szabadság, az öröm, és a kreativitás voltak a kulcs-

szavai – jobb és békésebb társadalom építhető (Lucentini, 1919; Montessori, 2011). Mon-

tessori pedagógiai rendszere az 1920-as évek elejéig a „Franchetti-Montessori Módszer” 

nevet viselte, ezt követően azonban a „Franchetti” név „eltűnt” az elnevezésből, majd a 

köztudatból is. 

Az írás azon kutatások körébe kíván illeszkedni, melyek az Itáliai-félsziget pedagógia-

történetére koncentrálnak, feltárására és árnyalására törekednek. A témaválasztás relevan-

ciáját részben az jelenti, hogy az olasz oktatás ügye a hazai neveléstörténeti kutatók hori-

zontjától javarészt távol esett, másrészt hozzájárul az olasz pedagógiai múlt rekonst ruálá-

sához és megismertetéséhez. A cikk arra a kérdésre keresi a választ, hogy miért „különle-

ges, szent helye” a montessoriánusoknak Villa Montesca, mire utalt a világhírűvé vált pe-

dagógiai módszer nevében sokáig szereplő „Franchetti” név, továbbá milyen kapcsolat volt 

Montessori és Franchettiék között. Az írás elsődleges és másodlagos forrásokat felhasz-

nálva, a szintetizáló elemzés módszerével válaszolja meg a kutatói kérdéskört.  

Renilde Montessori, Maria Montessori unokája 1999-ben Umbriában, Villa Montesca-

ban érdekes interjút adott nagyanyjáról. Úgy fogalmazott, hogy „Villa Montesca egy kü-

lönleges, szent helye a montessoriánusoknak, mert 1909-ben Maria Montessori itt tartotta 

az első képzési kurzust az általa kidolgozott módszerről” (Novara, 1999). A Montessori és 

a Franchetti név között Villa Montesca az összekötő kapocs. 

Maria Montessori (1870-1952) személyében az első olasz orvosnőt tisztelhetjük, aki 

1896-ban diplomázott a Római „La Sapienza” Egyetemen. 1898-ban a Torinói Nemzeti 

Pedagógiai Kongresszuson azzal a javaslattal élt, hogy az értelmi fogyatékkal élő gyerme-

kek számára létesítsenek külön osztályokat, a súlyos fogyatékossággal küzdők számára pe-

dig kombinált intézményekre lenne szükség. Felhívta a figyelmet arra is, hogy megfelelően 

képzett szakemberek nélkül elképzelhetetlen e gyermekek fejlesztése. Ötlete alapján szü-

letett meg a „Scuola Magistrale Ortofrenica” („Gyógypedagógiai Intézet”), melyet évekig 

irányított (Vigilante, 2013; Recchia, 2006). 

Renilde Montessori így emlékezett rá: „Együtt éltem Maria Montessorival egészen a 

haláláig. […] Mindig úgy van előttem, hogy dolgozik: élete a munka volt. Egy amerikai 

egyszer azt kérdezte tőlem, hogy milyen volt a munkarendje. Elnevettem magam: Maria 

éjjel-nappal dolgozott, megállás nélkül. Egy dolog, amit az emberek elfelejtenek, hogy 

                                                      
1 Novara, 1999 
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Maria Montessori tudós volt, nem egy kedves hölgy, aki kitalált egy módszert a gyerekek-

nek. Antropológus volt, orvos, biológus, más területen is képzett volt, mint például a ma-

tematika. […] Az első dolog, amire emlékszem, a hihetetlen intelligenciája. Aztán az ener-

giája, a humorérzéke, a jóízű nevetése. Nehéz természete is volt: az emberek nagyon féltek 

Maria Montessoritól. Erős nő volt, komoly, mindig belemerülve a gondolataiba.[…] Nem 

lehetett neki ellentmondani. Szeretett egyedül lenni és kártyázni. Apám is és mi unokák 

mindnyájan megtanultunk úgy játszani, hogy hagytuk nyerni, anélkül, hogy ő ezt észrevette 

volna. Kemény fából faragták, de soha nem vesztette el a humorát és mindig érdekes volt, 

mert őt minden érdekelte” (Novara, 1999) (kiemelés tőlem FC). 

Montessori forradalmasította a pedagógiát (Lucentini, 1919). Nem értett egyet azzal, 

hogy az iskolában a gyerekekbe „gépiesen beléjük sulykolunk bizonyos programokat, ame-

lyeket többnyire a minisztériumokban állítanak össze” (Montessori, 2011, 26.) Meggyőző-

dése volt, hogy a hagyományos módszertan azért sikertelen, mert valójában „nem ismerik 

a gyereket” (Montessori, 2011, 10.) Azt javasolta, hogy a gyermeket „fel kell fedezni”, 

vagyis megismerni fejlődésének törvényszerűségeit és igényeit, és abból kell kiindulni, 

hogy minden gyermek egyedi. 

Róma egy nagyon szegény negyedében, a San Lorenzo-ban avatta fel 1907. január 6-án 

Montessori az első „Casa dei Bambini”-t („Gyermekek Háza”). Ez „egy speciális óvodatí-

pus” (Montessori, 2011, 40.). Montessori abban reménykedett, hogy „talán e Gyermekek 

Háza új Jeruzsálemmé válhat, ha elterjed a világ jogfosztottjai körében, új fényt hozhat a 

nevelésbe” (Montessori, 2011, 42.). Az első „Casa dei Bambini” felavatása után hamarosan 

újabbak következtek, 1908-ban a milánói „Umanitaria” negyedben, amelyet „zsidó szoci-

alisták alapítottak az egyszerű emberek megsegítésére. Modell-lakásokat építettek munká-

sok számára, ez egyben propagandaközpont is volt. Talán érdemes megemlíteni, hogy ak-

koriban egy ismeretlen, zord újságíró is dolgozott itt, aki később hírhedt lett az egész vilá-

gon. Neve: Benito Mussolini” (Montessori, 2011, 42.). A tudósnő új eszközkészletet ala-

kított ki – ami lényegében ma sem változott –, mert „a gyermek nem attól válik megfigye-

lővé, hogy azt mondjuk neki: „figyeld meg”, hanem úgy, hogy a megfigyelésekhez eszközt 

adunk. Ez az eszköz az érzékelés fejlesztése” (Montessori, 2011, 150.). Merész célt tűzött 

ki maga elé, hogy „megreformálja a pedagógiát” (Montessori, 2011, 43.).  

A pedagógiai reformok rendkívüli módon érdekelték Alice Hallgarten Franchettit (1874 -

1911) is. Az Umbriában élő bárónő személyében iskolaalapítót és reformpedagógiai kísér-

letezőt tisztelhetünk. Alice New Yorkban született, gazdag zsidó családban, világpolgár 

volt, művelt és széles látókörű. Umbria lett az otthona, ahol 1900-ban, 26 évesen feleségül 

ment a nála majd’ három évtizeddel idősebb Leopoldo Franchetti báróhoz. A férjnek is 

zsidó gyökerei voltak, humanista volt és vagyonos ember. Alice és Leopoldo őszintén kí-

váncsiak voltak a világ dolgaira és javítani akartak azokon, felhasználva anyagi lehetősé-

geiket. 

A bárónő számára döbbenetes tapasztalat volt, hogy a vidéki Itáliában a szegénység és 

az analfabétizmus szinte természetes állapotnak számított. Ő – nyomon követve a kor olasz 

és nemzetközi pedagógiai irányzatait – 1901-ben Montesca-ban, 1902-ben pedig 

Rovigliano-ban elemi iskolákat alapított a szegény parasztgyermekek számára, akik az in-

tézményeket ingyenesen látogathatták. Az iskola hatosztályos volt . Alice neves külföldi 

pedagógusokat hívott meg tanítani, mint például Lucy Lattert és Vida Dutton Scudert. 

Franchettiék iskolaalapítása mögött az a szándék húzódott meg, hogy az emberek lehető-

séget kapjanak a felemelkedéshez, javíthassanak a sorsukon. Az iskolákban a gyermekek 

modern módszerekkel találkoztak, Alice a gyakorlatba ültette át a reformpedagógia kurrens 

elemeit. Didaktikai rendszerük középpontjában a gyermek állt, a cél fizikai és pszichikai 

fejlődésük elősegítése, képességeik minél szélesebb körű kibontakoztatása. Franchettiék 
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iskoláiban a természet megfigyelésének központi szerep jutott, a kertészet, a botanika ré-

vén. Alice alapított egy textilüzemet is, itt szegény, megözvegyült asszonyoknak és leány-

anyáknak adott munkát és megélhetési lehetőséget, egyben a helyi textilművészeti hagyo-

mányok továbbélését is biztosította. A dolgozó nők gyermekei számára úttörő módon óvo-

dáról is gondoskodott, „üzemi óvoda” jelleggel (Bistoni, 1997; Myr, 2012; Cavino, 2014). 

Alice Franchetti Rómában ismerkedett meg Maria Montessorival, Sibilla Aleramo írónő 

elegáns szalonjában. A bárónő számára Montessori újító módszerei „pedagógiai megvilá-

gosodással” értek fel: miután megtekintette a „Casa dei Bambini”-t, elhatározta, hogy tá-

mogatni fogja a pedagógiai modell elterjesztését. A történet szerint Leopoldo Franchetti 

feleségének rábeszélésére tekintette meg a „Casa dei Bambini”-t Rómában 1909-ben, mi-

után Afrikából egy vadászatról hazatért. Meglepte, amit látott. Hosszasan szemlélte a gye-

rekeket, akik önállóan tevékenykedtek, majd azt kérdezte Montessoritól: „Van már erről 

könyv?” Montessori azt felelte: „Nem lenne rá időm”. Majd jött a válasz: „De mi van, ha 

Ön meghal és mindez elveszik?” A könyv megírására Franchettiéknél került sor Montesca -

ban, a báróék által kínált kényelemben és nyugalomban, és itt arra is lehetőség kínálkozott, 

hogy Montessori láthassa a báróék reformszellemben működő iskoláit. Maria Montessori 

körülbelül egy hónap alatt vetette papírra kéziratát, a házaspár vállalta a megjelentetését. 

Azért döntöttek a saját kiadás mellett, hogy elejét vegyék más kiadók esetleges módosítási 

ötleteinek. Montessori szövegén ugyanis egy vesszőnyit sem akartak változtatni. Így látta 

meg a napvilágot Cittá di Castello-ban, a „Lapi” nevű nyomdában az „Il Metodo della 

pedagogia scientifica” („A tudományos pedagógia módszere”) című könyv , mely hamaro-

san bejárta a világot (Villosio, 2009; Cavini, 2014). A könyv és szerzője külföldön jó ideig 

ismertebb volt, mint Olaszországban… (Boldrini, 2013; Stiller, 2008). 

Franchettiék birtoka, a Villa Montesca adott otthont 1909-ben az első Montessori kur-

zusnak. Maria Montessori így emlékezett erre: „Franchetti báró és bárónő szponzorálták 

az első pedagógusképző programot. Eredeti szándékuk az olasz vidéki óvodákban dolgozó 

pedagógusok képzése volt, de kilenc európai ország pedagógusai is beiratkoztak a prog-

ramra.[…] Így kezdődött meg a gyermekek tudományos nevelése” (Montessori, 2011, 43.). 

Montesca-ban az új módszer szerint tanítottak. 

A „La Dottoressa” pályájának alakulása példázza a Mussolini rezsim fasizálási procesz-

szusát. Kettejük kapcsolata a „kölcsönös előnyök” jegyében fogant. Mussolini harcot ví-

vott az analfabétizmus ellen, mély átalakulást akart az iskolarendszerben, és úgy tűnt szá-

mára, hogy a Montessori-módszer ebben segítségére lehet. Tetszett Mussolininek, hogy 

már a preelementáris képzésben megtanulhatnak a gyerekek írni-olvasni, de elnyerte tet-

szését a fegyelem és az önnevelés gondolata, a személyiség sokoldalú fejlesztése már ke-

vésbé. Lényeges volt az is, hogy maga Montessori jó benyomást tett rá. Nem mellékes, 

hogy Mussolini – akárcsak anyja – végzettsége szerint tanító volt, rövid ideig tanított is. 

Tapasztalatai és az előképzettsége is érzékennyé tette az olyan újszerű pedagógiai kezde-

ményezésekre, mint a Montessori-kísérlet. 

A tudósnőnek politikai támogatóra volt szüksége, aki segít/hagyja megvalósítani a prog-

ramját. 1923-ban, részben fia, Mario Montessori ösztönzésére lépett kapcsolatba Musso-

linivel, aki 1924-ben felmérést készíttetett a módszer külföldi fogadtatásáról, és az ered-

mény nagyon meglepte. A harmincas évek elejéig Montessori és Mussolini kapcsolata za-

vartalan volt. Mussolini őszintén értékelte a módszer lényegét. Renilde Montessori inter-

júja alátámasztja, hogy „a fasizmus elején Mussolini lelkesedett a módszerért” (Novara, 

1999). Számára a montessorizmus igazi büszkeség volt, az olasz szellem kiválóságának 

fényes bizonyítéka a világnak. Maria Montessori, 1926-ban a Fasiszta Párt tiszteletbeli 

tagja lett. Kapcsolatuk fokozatosan romlott meg. 
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A diktatúra mind szilárdabb kiépülése miatt nem maradhattak fent olyan egyesületek, 

szervezetek, amelyek nem a fasiszta vezényszavakra mozogtak (K. Farkas, 2015). A rend-

szer ideológiájával összeegyeztethetetlen volt a Montessori-iskolák szellemisége és peda-

gógiája. Egy ponton túl pártkönyve nem tudta Montessori nyilatkozatait és békepártiságát 

ellensúlyozni. Így 1934-ben az önkéntes száműzetést választotta (Pesci és Trabalzini, 

2009; Stiller, 2008). Renilde Montessori megfogalmazásában: „Egy totalitárius rezsim nem 

akar olyan iskolát, ahol a gyerekek gondolkodó individuumok lesznek, veszélyes a rend-

szerre. Ugyanezen okokból Spanyolországban a francoista diktatúra idején és a hitleri Né-

metországban sem voltak montessoriánus iskolák” (Novara, 1999).  

A Montessori-iskolák különlegesek voltak. Maria Montessori unokája úgy vélte, hogy 

„a montessori iskolákba járó gyermekekben és Montessoriban a kíváncsiság volt közös: 

számukra az egész világ érdekes. Ez a legnagyobb ajándék, amit egy nevelő tud csinálni a  

gyerekekkel” (Novara, 1999) (kiemelés tőlem FC.). Meglátása szerint „csak ma kezdik 

megérteni a Montessori módszer lényegét. […] hogy nem egy tanítási módszerről van szó, 

hanem egy olyan módszerről, amely segíti a gyermek normális fejlődését” (Novara, 1999). 

A forrásokat áttekintve és értelmezve összefoglalóan megfogalmazható, hogy a  pedagó-

giatörténet szerencsés találkozása volt Maria Montessorié és a Franchetti -házaspáré. Mon-

tessorinak, amikor még tudományos pályájának kezdetén járt, jelentős segítséget – szpon-

zorációt, ösztönzést – nyújtott Alice Hallgarten Franchetti bárónő és férje, Leopoldo 

Franchetti báró. A tulajdonukban álló Villa Montesca-ban vetette papírra Montessori az „Il 

Metodo della pedagogia scientifica” című könyv kéziratát, Franchettiék jelentették meg, 

segítve a módszer megismertetését és elterjesztését, továbbá itt került sor az első Montes-

sori-kurzusra is. A korszak politikai légköre játszott szerepet abban, hogy a „Franchetti” 

név eltűnt az 1920-as évek elején a „Franchetti-Montessori Módszer” nevéből és a köztu-

datból. Az umbriai mecénások méltók a figyelemre, mint az elesettek  oktatási lehetősége-

inek, és mint Maria Montessori pályájának elindításában fontos szerepet vállalók.  

Villa Montesca valóban különleges helye a montessoriánusoknak:  itt „kezdődött meg a 

gyermekek tudományos nevelése” (Montessori, 2011, 43.). 
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