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FÓRUM

Tanévnyitó az ELTE 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Karon

2004. szeptember 6-án

Felkért hozzászóló Krausz Éva gyógypedagógus–szaktanácsadó, az egykori Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola volt fõiskolai docense

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az ELTE Gyógypedagógiai Karának vezetõit,
oktatóit, a megjelent vendégeket és a tanulmányaikat most kezdõ I. éves hallgatókat.

A Fõiskola vezetõinek rám esett a választása, hogy az I. éves hallgatókhoz szóljak a
tan év nyitás alkalmából. Több napos vívódás után fogadtam el ezt a megtisztelõ felké-
rést.
Miért vívódtam, miért nem tudtam azonnal dönteni?
Az ok egyszerû: óriási felelõsségnek tartom, hogy az én szavaim a leendõ gyógy pe -

da gógusokban milyen gondolatokat érzelmeket indítanak el. Ezért igyekszem fegyel -
mezetten, nosztalgiázástól és szentimentalizmustól mentesen összeszedni emlékeimet
és élményeimet.
1951. szeptemberében lettem a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola I. éves hall -

gatója. Más volt a történelmi-társadalmi helyzet mint ma. Nem volt ünnepélyes tanév-
nyitás. A Fõiskola akkor a Csalogány u. 43-ban, a Gyógypedagógiai Nevelõintézettel
egy épületben mûködött. A mi „tanévnyitónk” az elsõ tanítási órával kezdõdött, amit
Bárczi Gusztáv Igazgató úr tartott. Kb. 45-en voltunk az évfolyamon. Tele voltunk
várakozással és bizalmatlansággal. Miért voltunk bizalmatlanok? Azért mert a 45 fõ -
bõl 43 hallgató nem akart gyógypedagógus lenni, hanem orvosnak, pszichológus nak,
agrárszakembernek, színésznek készültünk. 2 fõ gyógypedagógusnak jelent ke zett.
Mindez abból derült ki, hogy Bárczi Gusztáv, aki izzig-vérig tanító is volt, azzal kezdte
az órát, hogy mutatkozzunk be egymásnak. A bemutatkozás feloldotta mind -
annyiunkban a feszültséget és jókat derültünk azon, hogy hogyan verõdtünk össze.
Az, amit mondani fogok ma már kortörténet. A felvételi vizsgák után az egyetemek

tudták, hogy hol mennyien jelentkeztek, hol volt túljelentkezés, és azt is tudták, hogy
hová kell átirányítani a felesleget. Oda, ahová nem jelentkeztek a fiatalok.
Így indultunk el a pályán.
2004. nyarán kaptuk meg az aranydiplomát, ami egyben azt is jelentette, hogy szinte

valamennyien megmaradtunk a pályán. Talán 3-4 ember választott más pályát, de õk
is a gyógypedagógia közelében maradtak. Többségünk az értelmi fogyatékos (értel -
mileg sérült ) gyermekeket tanította-nevelte, mások a siketek intézményeiben dolgoz -
tak, és logopédusok lettek.
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Én 50 éve a kisgyermekkortól az idõskorig foglalkoztam-foglalkozom értelmileg
sérült gyermekekkel, ifjakkal, felnõttekkel és idõsödõ emberekkel.
Hogyan volt lehetséges az, hogy mi átirányított hallgatók a pályán maradtunk? Nem

kényszerbõl, vagy kényelembõl. Bizonyára Önök most azt gondolják, hogy nem volt
más lehetõségünk. Igaz, hogy lehetõségeink és családi támogatottságunk korlátozot -
tabb volt mint most az önöké. De nem ez volt az igazi ok.

Több alapvetõ okot kell megemlítenem:

1. Az akkori Fõiskola oktatói olyan szakmailag elkötelezett emberek voltak, akik nem -
csak a szakma, a mesterség fortélyaira tanítottak meg minket, hanem sugározták fe lénk
a szakmai és egyetemes mûveltséget, ami nagy hatással volt ránk. Tudatosan nem
említek neveket, de higgyék el nekem, hogy ez így volt. Csak egy példát mondok el.
1952-ben Szondi Lipót, Ranschburg Pál és munkatársainak nevei nem voltak egyen-
rangúak Pavlov és munkatársai nevével, hogy Freudról ne is beszéljek. A mi tanáraink
találtak módot arra, hogy megismerhessük a pavlovi reflexelmélet mellett a régi 
mestereket, helyesebben azok munkáit. Nem voltak tankönyveink, jegyzeteink, mi
jegyzeteltünk.

2. A Fõiskola családias kis létszámú intézmény volt. Mindenki mindenkit ismert. A
por tás tól a professzorig. Tanáraink nemcsak oktatók voltak, hanem emberek is, akik -
kel nem kommunikáltunk, hanem a szó valódi értelmében beszélgettünk. Mind egyi -
künk nek volt kedvenc tanszéke és mestere. Önöknek fogalmuk sem lehet arról, hogy
mit jelentett 1951-ben elsõ generációs értelmiségivé válni. Mi nem voltunk mûveltek,
mögöttünk nem állt a jól szituált család, mi a magunk erejébõl és akaratából készül -
tünk értelmiségi pályára. Ösztöndíjunk volt és dolgoztunk, a vidékiek kollégiumban
laktak. A mi idõnkben nem hamburgerre vágytunk, hanem tarhonyás húsra és zsíros
kenyérre. Ettõl nem voltunk rosszkedvûek, ahogy ma mondanánk depressziósok -
depik, hanem vidámak, érdeklõdõek és tudtunk örülni annak az életnek, ami nekünk
megadatott. Nem szégyellem kimondani: szerettük az életet, egymást, ha nem is egy -
for mán, szerettünk a fõiskolára járni. Kedveltük az oktatókat, volt akiket szerettünk -
ki-ki mást - és azt hiszem az oktatók ezt megérezték és a szó szoros értelmében
törõdtek velünk.
Ez nem jelenti azt, hogy nem figuráztuk ki egymást és a tanárainkat, hogy nem pus -

káz tunk a vizsgákon, vagy olykor nem csináltunk magunknak szabadnapot. Minden
olyan dolgot megcselekedtünk, ami a fiatalokra általában jellemzõ minden kor -
szakban. Voltunk szerelmesek és csalódottak, reménykedõk és reménytelenek, voltak
konfliktusaink (amit akkor nem így hívtak, hanem egyszerûen gondjaink, problé -
máink), amivel nem szaladtunk pszichológushoz, hanem ki-ki a barátjával, olykor még
tanárainkat is bevonva többé kevésbé megoldottuk. Állandóan az értelmi fogyatékos
gyermekek közelében voltunk, hiszen õk az intézetben ma elképzelhetetlen rossz
körülmények között éltek, tanultak. Az õ tanáraik a mi gyakorlatvezetõink voltak. Mi
tehát állandóan hospitáltunk. Mindezen hatások észrevétlenül formálták a mi vegyes
indíttatású társaságunkat. A második év végén már tudtuk, hogy gyógypedagógusok



leszünk. (Ekkor 3 éves volt a fõiskola.) A harmadik évben már mindegyikünk tudta,
hogy melyik fogyatékossági ágazatban szeretne dolgozni. Ekkor öt szak közül választ-
hattunk (értelmi fogyatékosok, látás-hallás sérültek, mozgásterápia – Petõ Andrással,
logopédia – Kanizsai Dezsõ tanár úrral). 
Engem az értelmi fogyatékos gyermekekkel foglalkozó intézmények vonzottak.

Akkor úgy éreztem, hogy ez a csoport olyan változatos és sokféle ismereteket és
képességeket kíván meg az embertõl, hogy nem szûkíti le a munkát a mindennapos
oktatásra, nevelésre. Ezt ma a pályám végén is így látom. Ma már több évtized, fél
évszázad után is kimondhatom, hogy a megérzésem igaz volt.
Ismét egy kis történelem.
1954-ben a végzõsök elhelyezkedése központi irányítással történt. A Minisztérium

Gyógypedagógiai osztálya megadta a Fõiskolának az álláshelyeket és azok közül
választhattunk. Tehát nemcsak a felvételi vizsgánk volt irányított, hanem a munka-
kezdésünk is. 1954-ben egy budapesti és két váci állás volt, a többi álláshely a vidéki
városokban és kistelepüléseken, falvakban volt. (Pécs, Debrecen, Hajdúszoboszló,
Sopron, Gyõr, Somogyvár, Homok, Zalaszentgrót és Kömlõd. A kisegítõ osztályokat
most nem soroltam fel.) 
Mi két hallgatótársammal együtt a Komárom megyei Kömlõdöt választottuk, ahol

1954-ben nyílt meg Komárom megye elsõ pedagógiai intézete 60 fõvel, egy kastély-
nak mondott épületben. Választásunkat motiválta, hogy új volt az intézet, új volt 
az igazgató, újak voltunk mi is és a gyermekfelügyelõk, továbbá a technikai dolgozók
is. Nem voltak évtizedek óta kialakult szokások. Úgy gondoltuk, azokat mi alakítjuk
ki. Nem ismertük a falut, nem ismertük az igazgatót és az épületet sem. De tudtuk,
hogy lesz szolgálati férõhelyünk, bent lakhatunk az intézetben. Ez azt jelentette, hogy
8 m2-en ketten laktunk. Szobánk a gyermekek hálói között volt, így szinte állandóan a
gyermekek között voltunk. 
Az intézet elsõ igazgatója Hegyháti Alajos gyógypedagógus volt, aki még ismerte

Szondi Lipótot és Kozmutza Flórával egy idõben járt a fõiskolára. Õt mind a mai napig
a legképzettebb igazgatónak és igazi humanistának tartom. Barátságunk haláláig
megmaradt (40 éves). A fõiskolai évek után neki köszönhetem, hogy a pályán marad-
tam. Tehetséges és nagy tudású ember volt. Nem utasított, hanem PÉLDÁ-val nevelt
minket és a gyermekeket is. Minden gyermekrõl mindent tudott, a gyermekek kedvük
szerint ki-be jártak az irodába, ha dolgozott, akkor csendben ott ültek. Kömlõ dön meg-
tanultam, hogy minden gyermek valamilyen módon nevelhetõ, fejleszthetõ, kivéve
azokat, akiknek súlyosságuk olyan fokú volt, hogy megközelíthetetlenek voltak. Ilyen
gyermek akkor 1-2 volt. Ekkor még egy osztályba jártak a különbözõ súlyosságú gyer-
mekek. Az osztályok létszáma 18-22 fõ volt. A heti kötelezõ óraszám 22-24 óra volt.
Mi 22 órát tanítottunk, naponta minden órára vázlatokat írtunk. Az elsõ évben szinte
minden idõnket lekötötte a tanítás, a felkészülés és a napi problémák megbeszélése.
Ekkor nem voltak feladatlapok, elõre gyártott képek, szemléltetõ eszközök. Mindent
mi állítottunk elõ az igazgató segítségével. 
Szabad idõnkben is a gyermekek között voltunk, hiszen közöttük laktunk, az ajtónk

mindig nyitva volt számukra. Ezek voltak a tanulóéveink. Nem tudtuk mi a ma oly
sokat emlegetett lakóotthoni filozófia, de a tartalmi munkában azt megvalósítottuk.
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Nem ismertük a tolerancia és empátia kifejezéseket, képességeket, de megtanultuk
alkalmazni. Nem szerepelt fogalom-rendszerünkben az integráció, normalizáció, de a
faluban éltünk. A falu lakóival és a mi gyermekeinkkel együtt mentünk a falu mozi -
jába, ami a gépállomáson volt. Gyermekeink eljártak a postára, a boltba, sõt még ha
szükség volt rá a kocsmába is. Egy szóval együtt éltünk a falu lakóival.

3. A könyvekbõl sok mindent meg lehet és meg is kell tanulni. De amit a könyvekbõl
nem lehetett, azt megtanultuk az értelmi fogyatékos gyermekektõl.
Mire tanítottak õk?
Engem arra tanítottak és tanítanak mind a mai napig, hogy nem elég az elvont

ember szeretet, hanem tevékeny szeretetre van szükségük.
Megtanítottak arra is, hogy ugyanúgy vágynak a sikerre, az elismerésre, mint bárki

más. / Virágot Algernonnak, a regény fõhõse okos akart lenni /. 
Megtanítottak arra, hogy mi az igazi õszinteség, mi az igazi együttérzés, ma úgy is

mondhatjuk szolidaritás. Amit és ahogyan adunk, azt kapjuk vissza figyelmességben
örömben, bánatban, részvétben.
A könyvekbõl megtanuljuk az értelmi fogyatékos gyermekek kognitív funkcióinak

sajátosságait: figyelem szórtsága, elvonatkoztatás gyengesége, konkrét fogalmakban
való gondolkodás, az emlékezet gyengesége, stb.
A valóságban megtanultam, hogy ha megfelelõ kapcsolat van közöttünk, akkor jó

megfigyelõk. Észreveszik külsõnkön vagy belsõnkön a legkisebb változást.
Mind a mai napig tanulok tõlük. Most felnõtt és idõsödõ emberekkel foglalkozom

20 éve. Sok nehéz helyzetet éltünk át együtt. Megtanultuk egymást. Példaként említek
egy 45 éves férfit aki nem tudja feldolgozni anyjának halálát, aki az öregedést nem
kopásnak, hanem elhasználódásnak nevezte.

Összegezve
A gyógypedagógiai munka bármely szakterületén végezze is az ember a munkáját
tudnia kell, hogy ez nem egyszerûen szakma, hanem hivatás, amelyet sok ismeret 
birtokában és teljes szívvel- hivatástudattal kell végezni. Aki ezt a hivatást választja,
folytonos tanulásra van szüksége és arra, hogy tudatában legyen annak, amit egy
könyvben sem olvashat, de nagyon fontos vezérfonal a hivatás végzéséhez ez pedig az,
hogy tisztában legyünk azzal, hogy ki-ki úgy segít és ad a másik embernek, ahogyan
és amibõl tud. Ez a fajta szemlélet teszi könnyûvé, eredményessé és örömtelivé a 
munkánkat. 50 év távlatából elmondhatom, hogy sok minden történt velem, csalódtam
már emberekben, eszmékben, de az értelmi fogyatékos emberekben még nem, mert õk
az IGAZ emberek, „mert szomjazzák a jót, mert rettegik a rosszat és nevetni sírni
tudnak” teljes szívükbõl, lelkükbõl, így hát teljes joguk van ember módra élni. Hogy
így élhessenek, az rajtunk és önökön leendõ gyógypedagógusokon is múlik.

Köszönöm, hogy meghallgattak.
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