
IN MEMORIAM

Gaál Éva emlékére
(1949. október 17.-2002. augusztus 15.)

Kedves Éva!

Búcsúzni jöttünk össze valamennyien. Talpig gyászban vagyunk, akik itt kö-
rülálljuk hamvaidat. Te, aki annyira tisztelted a természet minden jelenségét és
törvényeit, most valószínűleg azt mondanád – kicsit  mosolyogva –  „ez is én
vagyok,  de  ennél  több  vagyok”.  Igazad  van,  ezért  mi  arra  a  Gaál  Évára
emlékezünk most, aki képes volt a hús-vér valóságban eleven, alkotó szellemet
hordozni,  akivel  gyakran  találkoztunk,  beszélgettünk,  akit  szerettünk  és
tiszteltünk, akivel vitatkoztunk és akitől tanultunk, aki a barátunk volt és életünk
múlhatatlan része lett.

Azt hittük, hogy a könnyeinket már elsírtuk – Veled együtt – a betegséged ide-
jén. De úgy tűnik, hogy nemcsak az emlékezés, hanem a könnyek forrása is kia-
padhatatlan. Gondolatban most megidézünk Téged, és elmondjuk, hogy milyen
embernek ismertünk meg a sok-sok együtt töltött év során, hogy mit kaptunk
Tőled,  hogy  hogyan  szőtted  bele  magadat  az  életünkbe,  a  gyógypedagógia
történetébe.

Egyszer megkérdeztem, hogy miért lettél gyógypedagógus. Azért – válaszoltad
–, mert már az érettségi előtt úgy gondoltam, hogy az emberről a legtöbbet ezen
a  pályán  tudhatom  meg,  mert  itt  a  természettudományok  és  a  humán
tudományok, sőt a művészetek is összekapcsolódhatnak, és így nem lesz egy-
oldalú  az  emberismeretem,  ebből  következően  így  segíthetek  a  legtöbbet.
Szakmai pályafutásod során valóban ez volt a legbensőbb hajtóerő. Az ember
iránti kitüntetett figyelmeddel együtt szeretted az egész élővilágot. Sok barátod
mellett voltak kedvelt állataid, növényeid, szeretett természeti tájaid. Mert tágan
láttad a világot, sok minden belefért. Nem is lehet most mindent számba venni,
csak néhány kiemelkedő eseményét és eredményét rövidre szabott, 53 éves éle-
tednek. És annak örülnénk a legjobban, ha mindezek hallatán – ahogy szoktad –
elmondhatnád barátságos észrevételeidet, kiegészítéseidet.

Éppen 30 évvel ezelőtt (1972-ben) szerezte meg Gaál Éva a Gyógypedagógiai
Tanárképző Főiskolán az oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakos, kitüntetéses

68



oklevelet.  Szeretett  tanárai  kiváló  adottságai  alapján  fontosnak  látták,  hogy
mielőbb bekapcsolódjék a főiskolai oktatásba. Pár éves gyakorlati gyógypedagó-
giai  tapasztalatszerzés  után  1974-től  lett  a  főiskola  Oligofrénpedagógiai
Tanszékének munkatársa, ahol haláláig fáradhatatlanul dolgozott.  Eközben a
szegedi József Attila Tudományegyetemen pedagógia szakos oklevelet, illetve
bölcsészdoktori címet szerzett. Nagy odaadással vett részt az oligofrénpedagógia
szak  tartalmi,  szervezeti  megújításában,  a  tantervi  programok kialakításában.
Több új tantárgy bevezetése neki köszönhető. Tanszéki munkájában kezdettől
fogva középponti szerepet kapott a nehezen tanuló gyermekek kommunikációs
képességeinek  fejlesztése.  Számos  kutatást  vezetett,  sokat  publikált  ebben  a
témakörben. Sok hallgatót, számos gyógypedagógust és a tanszék fiatal oktatóit
is bevonta ebbe a munkába. Előadásait, szemináriumi óráit a hallgatók nagyon
szerették, 1989-ben megválasztották őt az év egyik legjobb tanárának. Szerettek
nála szakdolgozatot írni,  mert  mindig érdekes témákat adott és nagyon sokat
segített. Ezekből a szakdolgozatokból értékes gyűjteményt állíthat össze a tan-
szék.

Az emberi kommunikáció nemcsak tudományos kérdésként vagy gyógype-
dagógiai praxisként érdekelte, hanem saját életelemének is érezte. Úgy tudott
tanítani,  beszélgetni,  hogy az a résztvevők számára élvezetes volt,  érthető és
befogadható. Ha kellett szelíden, ha kellett olykor iróniával vagy metsző kritiká-
val közölte gondolatait. Érveléseiben sok szempontot érvényesített, otthonosan
mozgott a logika törvényszerűségei között. – Az emberi beszéd és a zene kap-
csolata magától értetődő volt számára. Jó hallásának és szép tiszta énekhangjá-
nak köszönhetően gyermekkorától különböző kórusokban énekelt. Részt vett a
Kodály-kórus hazai és külföldi vendégszerepléseiben, ezekre az eseményekre
mindig szívesen emlékezett. Legelső publikációi gyermekek számára írt ének-
zene tankönyvei voltak. Mindvégig nagyon szerette az igazi zenét hallgatni.

Különös érdeklődéssel és figyelemmel fordult a hallgatók felé. Nemcsak a
kapcsolatot kereste velük, hanem sokat dolgozott azon, hogy milyen módon
lehetne a legeredményesebben tanítani őket, illetve hogyan lehetne pedagógiai
képességeiket fejleszteni. Ez a szándék hatotta át óráit és járult hozzá ilyen célú
tanegységek bevezetéséhez. Tudását az egész országban igényelték, ahol értelmi
fogyatékos, illetve tanulásban akadályozott gyerekekkel, fiatalokkal foglalkoz-
nak. Több hazai pedagógusképző intézményben is szívesen látott vendégoktató
volt.  Megszámlálhatatlan  alkalommal  (évente  legalább  20-25  helyen)  tartott
nagyon sok gyógypedagógiai intézményben továbbképző előadásokat, konzultá-
ciókat, irányított fejlesztő iskolai kísérleteket. Ezek közé tartozik az ún. szabad
tanulás, illetve nyitott tanulási formák bevezetése több iskolában, amelyet tan-
széki  és  külföldi  partnerekkel,  erre  vállalkozó  gyógypedagógusokkal  nagy
szeretettel és gazdag szakmai fantáziával egyre tartalmasabb formában dolgozott
ki. Több iskolában tanácsadó munkát végzett. – Minden szakmai konferencián
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kedvelt  előadó  volt.  Előadásainak  világosan  és  áttekinthetően  felépített
szerkezete, jól érthető stílusa, elegáns humora a hallgatókban kifejezett rokon-
szenvet  keltett.  Gyógypedagógiai  érdeklődési köre változatos volt,  különböző
témakörökben nagyon sokat olvasott és publikált, az eddig említetteken kívül is,
mint például: a fonematikus hallás fejlesztése, a tanulási technikák tanítása, ered-
mény- és tudásszintmérés, differenciált tanulásirányítás, a tanulásban akadályo-
zott  gyermekek  integrációja,  emberkép  a  gyógypedagógiában.  Ez  volt  az  a
témakör  amelyhez  több  évtizeden  át  gyűjtött  nagyon  sok  anyagot,  amelyet
közleményekben,  szakdolgozatokban,  előadásokban szisztematikusan épített,
látogatta évekig nagy érdeklődéssel az Embertani Műhelyt. Ebből a témából
készült egy összefoglaló munkát írni, de ebben betegsége már megakadályozta.

Néhány gondolat az emberképpel foglalkozó egyik tanulmányából: „Ha abból
indulunk ki, hogy minden individuum különböző, a különbség elfogadása ter-
mészetes lesz, minősítésre nincs szükség. Az értékek rangsorolása helyett mind-
annyiunk  emberi  voltának  azonos  értékét  állapíthatjuk  meg.  Csoportokat
képezni, tipologizálni ugyan lehet, de ennek nincs (nem lehet) megbélyegző
hatása, mint ahogy az ellen sem tiltakozunk, ha férfinek vagy nőnek, kékszemű-
nek vagy barnaszeműnek minősítenek bennünket. Az egyének, illetve az eset-
leges csoportok között nincs hierarchia, mellérendelt viszonyban állnak. E gon-
dolatmenet alapján nem kell törekedni az egyéni különbségek megszüntetésére,
valamilyen  átlaghoz  való  megközelítésére.  Megoldást  társadalmi  szinten  az
egyén – minden egyes egyén, nem valamely elkülönített csoport – által igényelt
segítségadás, a feltételek megfelelő alakítása jelent.” (Gyógypedagógiai Szemle,
1998/3. 209. o.) És idézzünk még egy könnyed, gyakorlati magyarázatot is a fenti
okfejtéshez,  jellemzően  „gaálévás”  stílusban,  hogy egészen  köztünk  levőnek
érezhessük:  „Az  emberről  –  a  gyermekről  –  alkotott  különböző  felfogások
húzódnak meg a mögött is, hogy a pedagógus mit és hogyan minősít munkája
során.  Ha  azt  a  kijelentést  teszi  egy  tanulóról,  hogy  'Töhötöm  nem  érti  a
tananyagot' – egyszerűen tényt állapít meg, minden minősítő mozzanat nélkül.
Az iskolai praxisban a következő fokozatot az az állítás jelentheti, miszerint
'Töhötöm gyengén tanul.' Itt már ugyan minősít is a pedagógus, de ez a minősítés
meg csak a gyermek egy bizonyos viselkedésére utal. Az a megfogalmazás, hogy
'Töhötöm rossz tanuló',  már a  személyre viszi  át  a  minősítő elemet,  de még
mindig csak egy bizonyos szempontból. És végül a 'Töhötöm értelmi fogyatékos'
mondattal – a hazai gyógypedagógiai értelmezésnek megfelelően – Töhötöm
egész személyiségét bélyegezzük meg. A pedagógia legeredményesebben az első
ténymegállapítást  követően  avatkozhat  be  a  tanulási  folyamat  (Töhötömnek)
megfelelő alakításával.” (i.m. 208.o.) – Az emberről alkotott képe, sőt a tágabb
értelemben vett világképe is szemünk és szívünk láttára gazdagodott, tágult és
lett nagyon sok szempontból befogadó és elfogadó.
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Szerteágazó  elfoglaltságai  mellett  gondosan  ápolta  a  nemzetközi  szakmai
kapcsolatokat. Évente több külföldi konferencián és egyéb rendezvényen vett
részt tanszéki munkatársakkal, hallgatókkal, gyakorlati szakemberekkel, ahol
rendszeresen  előadásokat  tartott,  szemináriumokat  vezetett  német  nyelven
(például Zürich, Dortmund, Bécs, Köln, Freiburg, Darmstadt, München egyete-
mein,  főiskoláin).  A külföldi  szakemberek  is  nagyra  becsülték  szakmai  fel-
készültségét, korszerű és eredeti gondolkodásmódját, vitakészségét, innovációs
képességét. Legutolsó külföldi útján, ahol már súlyos betegen, de nagy fegyelem-
mel és érdeklődéssel vett részt – 2001 őszén, a müncheni egyetemen rendezett
38. Dozententagungon – érte el őt Illyés Sándor halálának a híre. Ez nagyon
megviselte,  mert  ebben  az  időben  már  napról-napra  szembesült  saját
betegségének érezhető következményeivel. Mégis rendkívüli lelkierővel küzdött
továbbra is az évek óta tartó betegségével. Le akarta győzni a betegséget. Élni
akart. Szerette az életet és biztos volt abban, hogy még nagyon sok tennivalója
van. Halála sok-sok alkotó évtől fosztotta meg őt és valamennyiünket. Tudjuk,
hogy Gaál Éva nem pótolható, az életünkből metszette ki a sors. Úgy élt közöt-
tünk  a  tanszéken,  mint  aki  egészen  otthon  van.  Tanszékvezetőként  nagyon
szerette volna sok szakmai elképzelését megvalósítani. Mindezt számba vesszük,
folytatjuk és beleépítjük a mindennapi életünkbe. Különösen vigyázunk vala-
mennyien arra, hogy a hallgatók szívesen jöjjenek a tanszékre, hogy legyenek
továbbra is élő kapcsolataink a gyakorlattal, hogy megkezdett kutatásait folytas-
suk, hogy szorgalmát és lelkiismeretét nálunk hagyott ajándéknak tekintsük.
Bizonyosak vagyunk abban, hogy ha bármilyen hibát elkövetett, betegségével
sokszorosan megszenvedte.

Munkája nemcsak a gyógypedagógiának, hanem a családjának is szólt. Tanúi
voltunk a két fiú felnövekedésének, az anyai büszkeségnek, amikor sikerekről
számolhatott be. Otthon, családi körben vett búcsút az élettől, a fájdalmaktól.
Szülei már nem élnek. Édesanyját nagyon fiatalon elveszítette, édesapját hosszan és
gondosan ápolta.

Most rajtunk a sor, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai  Főiskolai  Kar,  az  Oligofrénpedagógiai  Tanszék  minden
munkatársa, egykori tanárai és tanítványai, valamint a gyógypedagógusok széles
köre nevében búcsút vegyünk tisztelettel és  szeretettel  dr.  Gaál Éva tanszék-
vezető főiskolai docenstől, Gaál Évától, a kedves, el nem felejthető munkatárstól
és baráttól.

„Áldjanak az Égiek, fény kísérjen és szeretet, bármerre jársz...”

Budapest, 2002. szeptember 6.

Mesterházi Zsuzsa
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