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Tordai-Soós Kata 
 

Gyermek és pedagógus viszonyának reprezentációja   

Montessori Máriát ábrázoló fotográfiákon 
 
A reformpedagógiai törekvések közül talán Montessori fordul el legradi-

kálisabban a hagyományos nevelőfelfogástól, és valósítja meg legkövetkezete-
sebben „a Rousseau által megfogalmazott klasszikus, az egyéni tanulás optimá-
lis feltételeit biztosító tanulásszervezési alapelveket.” (Németh–Pukánszky 
2004, 499). Jellemző, hogy tevékenységét, nézeteit nagyon sok vita kísérte és 
kíséri mind a mai napig (Kurucz 2007). Elképzeléseit egymásnak ellentmondó 
kritikák érték: a túlságosan szabados és a túlságosan szigorú jelzővel egyaránt 
illették, az egyoldalú racionalizmus és pozitivizmus vádját hozták fel ellene, 
melynek ellentmondani látszik szenvedélyes, profetikus kinyilatkoztatásokkal 
teletűzdelt, néhol misztikumba hajló írói stílusa. 

Tanulmányunkban az ikonográfia módszerével kívánunk elemezni 
Montessoriról készült korabeli fényképeket, megvizsgálni a felnőtt-gyermek 
viszony reprezentációit, azt hogy, miként jelenik meg bennük Montessori 
gyermekről és nevelésről alkotott felfogása.   

 
Az ikongráfia mint pedagógiatörténeti módszer 

 
Az ikonográfia a képek leírásával, az ikonológia pedig a képek jelentésé-

nek föltárásával foglalkozó 20. századi tudományág, mely a leíráson túl a képek 
osztályozását és értelmezését is magára vállalja (Géczi 2010). Az ikonográfia 
kezdetben műalkotásokban feltáruló eszméket volt hivatott vizsgálni, ma azon-
ban azt tartjuk, hogy e módszer bármely kép lényegi megragadására képes. Az 
ikonográfia a forrásokat nem a művészettörténet formaigénye alapján elemzi, 
hanem kizárólag a tartalommal, a tárggyal foglalkozik; ez az oka, hogy vizsgáló-
dásai szűkebbek s egyben tágabbak is a művészettörténeténél. Tartalmi orien-
táltsága miatt lemond az esztétikai értékek meghatározásáról, elhatárolódik az 
antropológiai sajátosságok minősítésétől, etikailag pedig közömbös marad.  

A metodológia végső kidolgozója, Erwin Panofsky szerint az ikonográfia 
által feltárható jelentéseket három szintre bonthatjuk, melyeknek megfelel az 
ikonográfiai kutatás három fázisa. 

Az első, a preikonográfiai leírás fázisában a legfőbb feladat mindennek a 
feljegyzése, ami az alkotáson egyáltalán megfigyelhető. Itt történik meg a képen 
szereplő dolgok pontos leírása, felsorolása, egyfajta naiv realizmussal, vagyis le-
hetőség szerint kerülve az értelmezéseket és az egyes dolgok közötti viszonyok 
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elemzését. A preikonográfiai leírás előfeltétele mindenféle további értelmezésre 
tett lépésnek. Nagyon pontosan kell végrehajtani, mert még a legkisebb részlet-
nek is hatalmas jelentősége lehet. 

A második fázis az ikonográfiai leírás, melynek célja a kép tárgyának leírá-
sa. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, kiterjedt tudással kell rendelkeznünk a kuta-
tott tárgyat illetően, csakúgy mint a reprezentációs módokra vonatkozóan. Eb-
ben a második fázisban fel kell tudnunk ismerni az alakokat és a személyeket, 
illetve a köztük levő viszonyokat.  

A harmadik fázis, az ikonológiai elemzés célja a kép készítője által szán-
dékolt, mélyebb jelentések és tartalmak feltárása, melyek maguk egyáltalán nem 
biztos, hogy első pillantásra hozzáférhetőek. Hogy ezt megtehessük, ahhoz a 
legfontosabb eszközünk az a tudásunk, ami egy tárgy, szituáció, egy adott cse-
lekvés vagy akár egy egész kép másodlagos vagy szimbolikus jelentésére vonat-
kozik. Fontos továbbá az egyes értelmezések vizsgálata is. 

A történeti ikonográfia eredetileg a művészettörténet egy sajátos területe, 
mely a művek történeti forrásértékére helyezi a hangsúlyt. Míg a történeti, köz-
tük a legnagyobb figyelmet kiváltó művelődéstörténeti kutatások az 
ikonológiai-ikonográfiai szemlélet megjelenésével azonos időben befogadták a 
képiség fontosságát, a képi értelmezés metódusát, az ilyen tárgyú vizsgálatok 
eredményeit, a neveléstudományi s az ezen multidiszciplína részét képező neve-
léstörténeti kutatások ehhez késve láttak hozzá. Nemzetközi téren is nagy a 
lemaradás: csak a nyolcvanas-kilencvenes évek során jelenik meg Európában és 
Észak-Amerikában a neveléstörténeti ikonológia. A W. J. T. Michell és 
Gottfried Boehm által bejelentett, a humán tudományokban bekövetkezett képi 
fordulat korában, amikor a kép, a képmás, a képiség, a képzelőerő kifejezések 
jelentősége ilyen mértékben megnövekedett, és az ember gondolkodásának va-
lamennyi színterén előtérbe került a képek és a metaforák használata, a nevelés-
tudomány számára is megkerülhetetlené válik a velük való foglalkozás, elemzés, 
értelmezés, tehát az ikonográfiai kutatás (Géczi 2010). 

A képek helyes interpretációjához a neveléstörténeti kutatónak ismernie 
kell a vizsgált korszak művészeti irányzatait, kulturális jellegzetességeit, vallásos 
tanításait, tudományos és technikai ismereteit és társadalmi-gazdasági viszonya-
it, a képek létre hozásának anyagait, technikáit. Hiteles forrásnak csak az a kép 
számíthat, amely a kutató által vizsgált kor terméke (Kéri 2001, 99–100). 

 

A Montessori-fotográfiák 
 

A 20. század elején a fényképeket kizárólag fotográfusok készítették, leg-
gyakrabban az erre a célra megfelelően berendezett műteremben. A modelleket 
jól kigondolt kompozícióba állították, a hosszú exponálási idő tovább fokozta a 
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képek merevségét. A fényképezés széles körű elterjedése 1925-től veszi kezde-
tét, amikor piacra kerül az első kisfilmes fényképezőgép, a Leica, ettől kezdve 
megfigyelhető a képek fokozatosan oldottabbá, spontánabbá válása (Szilágyi, 
1982). 

A Montessorit ábrázoló fényképek jelentős része portré, ami nem megle-
pő, hiszen a fényképezés ezen korai időszakában ez az egyik legelterjedtebb 
műfaj. A Montessori-portrék szinte kivétel nélkül elegánsan öltözött, impozáns 
megjelenésű, élénk tekintetű, megnyerő arckifejezésű nőként ábrázolják a nagy 
pedagógust, arcán visszafogott, jóságos mosollyal.  

Ezeken kívül három kép lelhető fel, amelyeken Montessori egy-egy gyer-
mek társaságában látható, közülük kettő ábrázol nevelési helyzetet, a harmadik 
egy rádiós interjú alkalmával készült. Külön csoportba sorolható az a néhány 
fénykép, amelyek különböző Montessori-intézmények látogatása során készül-
tek. Ezeken Montessori Mária nagyobb gyermekcsoport körében látható, a 
gyermekek érdeklődve állják körül a kiemelkedő vendéget, munkáikat mutogat-
ják neki. Bár a képek arról tanúskodnak, hogy Montessori intézménylátogatásai 
során sem mulasztotta el a gyermekekkel való közvetlen kapcsolatteremtést, 
ezek a szituációk mégsem mondhatók a szó szoros értelmébe vett nevelési szi-
tuációknak. 

 

A nevelői viszony reprezentációja  

 

A pedagógus-gyermek vi-
szony ábrázolására az alábbi két 
képet választottuk, melyeken 
Montessori egy-egy gyermek tár-
saságában van megörökítve. 

Az első kép előterében egy 
asztal lapja látható, rajta dobo-
zában a síkidomok fémkiegészí-
tős formái. A dobozból három 
síkidom hiányzik. Az asztal mö-
gött bal oldalt egy körülbelül 
ötvenes éveit taposó hölgy ül 
elegáns, fekete ruhában, egyik 
keze az éppen kiemelt síkidomot 
tartva az asztalon nyugszik, má-
sik keze ölében levő táskáján(?) 
pihen. Várakozó arccal fordul a 
mellette ülő kislány felé. Alakja a 
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képfelület harmad részét tölti be, tartása nyugodt, szinte ünnepélyes. Karja el-
takarja a kislány elől az asztalon heverő téglalap formát. A kép jobb oldalán egy 
fehér ruhás kislány látható, sötét hajában masnival. Összevont szemöldökkel 
koncentrál a kezében levő síkidom körültapintására, szemmel láthatólag elmé-
lyül tevékenységében. Alakja eltörpül a hölgyéhez képest.  

A képen látható hölgy Montessori Mária, a kislány pedig valószínűsíthe-
tően valamelyik Montessori-gyermekház növendéke. A kép készítője ismeret-
len, ahogy készítésének ideje és helye is. Montessori kora alapján becsülve a 
harmincas években lehetünk. Vizsgálatunk tárgya, a kor fényképezési gyakorla-
ta szerint, egy megkonstruált műtermi fénykép, amely felépítésével, beállításával 
tudatosan megjeleníti a Montessori gyermek- és nevelésfelfogás lényegét. A 
gyermek önállóan dolgozik egy eszköz segítségével: érdeklődik iránta, teljesen 
elmélyül belülről szabályozott, egyéni megismerő tevékenységében, észre sem 
veszi a mellette ülő pedagógust, sem a fotográfust. Azonban nincs magára 
hagyva, tevékenységét élénk érdeklődéssel figyeli a pedagógus, felkészülve arra, 
hogy szükség esetén közbelépjen, bemutassa a következő síkidomot. Ameddig 
azonban a gyermek elmélyül munkájában, nem zavarja meg, szinte szemmel 
láthatólag visszafogja magát, vár az alkalmas pillanatra, amikor közbeléphet és 
tovább segítheti. A kislány és Montessori alakjának a valóságos méretbeli kü-
lönbsége jelzi, hogy a két szereplő két különböző, de önmagában teljes értékű 
életkori szakaszban levő ember. Egymástól tisztes távolságban helyezkednek el, 
semmiféle elérzékenyülésre okot adó, gyengéd mozdulatot nem tesznek egymás 
felé. Mindkettejük viselkedését nagyfokú fegyelmezettség jellemzi. A pedagógus 
tiszteli a gyermek önálló tapasztalatszerző munkáját, autonóm személyiségét. 
Tekintete fókuszában a gyermek tevé-
kenysége áll. A felnőtt alakja tekintélyt 
parancsol, de teljes figyelmével és nyitott-
ságával a gyermek felé fordul. Montessori 
magabiztos, domináns figurája azt sugall-
ja, hogy az újfajta pedagógiai rendszer az 
ő alkotása, személye jelentős helyet fog-
lalhat majd el (a pedagógia történetében).  

A képen tehát fellelhetők a 
Montessori-pedagógia leglényegesebb ele-
mei: az autonóm, öntevékeny tanuló, az 
egyéni tanulásra alkalmas eszköz, a gyer-
meket figyelő, de passzív, csak alkalomad-
tán közbelépő pedagógus. 
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A második kép bal oldalán szőrmebundába öltözött idős hölgy látható, 
féloldalt ülő pozícióban, feje előrehajol, arca profilból látszik. Ősz haján kala-
pot visel. Jobb kezében egy tárgyat tart, mely a kép bal alsó sarkában helyezke-
dik el, nem azonosítható. A hölgy másik keze kissé fennebb valamilyen kisebb 
tárgyat tart, mutat. A kép bal oldalán göndör hajú kisfiú látható szorosan az 
idős hölgy mellett, egyik kezével mohón az általa mutatott tárgy felé nyúl, má-
sik kezével a hölgy térdén támaszkodik, félig nyitott tenyere felfelé néz. Mind-
ketten nagy érdeklődéssel a felnőtt kezében levő tárgyat nézik.   

A képen az idős Montessori Mária látható, a gyermek kilétéről nem sike-
rült információt szerezni, sem a fénykép készítésének ideje és helyszíne, sem a 
fotográfus személye nem ismert. Ez a kép Montessori kora alapján becsülve 
körülbelül 20 évvel később készült, mint az előző. Ez alatt az idő alatt a foto-
gráfia rohamosan fejlődött, a fényképezőgépek használata egyre szélesebb réte-
gek számára vált hozzáférhetővé. Megjelennek a nem műteremben készülő, 
spontán képek. Az általunk vizsgált kép egy bensőséges pillanatot ragad meg: 
Montessori valamilyen érdekes tárgyat mutat a gyermeknek, aki teljes alakjával, 
érdeklődést kifejező arccal hajol a tárgy irányába. A jelenet szemmel láthatólag 
mindkettejüknek örömet okoz: a pedagógusnak az, hogy megmutathat a gyer-
meknek valamit a világból, kielégítheti ébredező kíváncsiságát, a gyermeknek 
pedig a látvány lebilincselő újdonsága, a felfedezés élménye. A kép egyáltalán 
nem tűnik beállítottnak, hanem éppen ellenkezőleg: a mozdulatok és arckifeje-
zések a spontaneitás erejével hatnak a nézőre. A két szereplő szoros testi közel-
sége az intimitás magas fokáról árulkodik, a nézőt inkább egy családi jelenetre, 
semmint egy klasszikus nevelési helyzetre emlékezteti. Mivel a kép keletkezésé-
nek körülményei nem ismertek, nem is állíthatjuk, hogy ez egy szokványos ta-
nulási helyzet volna, mégis nagyon szépen megvilágítja Montessori gyermek- és 
pedagógusfelfogásának további aspektusait: a gyermek spontán nyitottságát, 
tanulni, tudni vágyását az „abszorbeáló értelem” megnyilvánulását, illetve a pe-
dagógus azon képességét, mellyel érzékenyen kitapintja a gyermek megnyíló 
érdeklődését, és megfelelő ingerekkel képes kielégíteni, sőt tovább fokozni azt. 
A képet magas érzelmi intenzitás jellemzi, a felfedezés, a tanulás és a tanítás 
öröme talál benne egymásra.  

Bár a vizsgált két kép nagymértékben különbözik egymástól, együttesen 
mégis szépen megjelenítik Montessori gyermek- és pedagógusszemléletének lé-
nyegi vonásait, válaszolva egyben pedagógiai rendszerét ért különböző kritikák-
ra. Említésre méltó az a tény, hogy nyoma sincs a képeken a gyermeket magas 
piedesztálra, az életreform mozgalmak romantikus, „megmentő” gyermekének 
pozíciójába emelő gesztusnak, amely Montessori elragadtatott hangvételű mű-
veiben itt-ott tetten érhető (Skiera 2005). Ő maga vallja az ideális pedagógusról, 
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hogy az egyfelől a misztikus lobogó lelkesedésével, másfelől pedig a természet-
tudós távolságtartó, szigorú tárgyilagosságával, fáradhatatlan kíváncsisággal kell 
hogy a gyermekre tekintsen (Montessori 2002, 19). 

A képek tanúsága szerint olyan kiegyensúlyozott pedagógus-gyermek vi-
szony tárul a szemünk elé, melyben szabadság és fegyelmezettség, tisztelet és 
közvetlenség, a megfigyelés és a megmutatás öröme együtt van jelen. Olyan 
nevelési modell jelenik meg, mely a gyermek spontán érdeklődéséből indul ki és 
belső késztetésektől mozgatott önálló tapasztalatszerzése során bontakozik ki, 
a nevelő irányító, megfigyelő, segítő jelenlétében.  
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