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zÁSzKaliCzKy pÉTeR

Kedves Hallgatóink! Kedves elsõévesek! És kedves Kollégák!

miután Fõigazgató asszony néhány napja felkért arra, hogy a tanári kar nevében
én köszöntsem az új Bárczisokat, sok minden kezdett el kavarogni a fejemben.
mûfaji gondjaim voltak, abban is bizonytalan voltam, hogyan és mirõl kellene
szólnia ennek a rövid beszédnek. a bajokat csak tetézte, hogy az a néhány kedves
és szeretett kollégám, akivel konzultáltam az ügyrõl, ezernyi különféle szem -
pontra hívta fel a figyelmemet. És ezekben rendre igazuk is volt, az átalakulóban
lévõ felsõoktatás és benne a gyógypedagógus-képzés helyzete számos fontos 
kérdést vet fel, mint ahogyan a fogyatékosságügy és a gyógypedagógiai 
ellátórendszer változásai is: olyan kérdéseket, amelyek keményen meg fogják
határozni, hogy a ma a kapunkon belépett hallgatók négy, öt vagy még több év
alatt milyen képzést fognak itt kapni, és mit ér majd mindaz, amit itt tõlünk 
kapnak, négy, öt vagy még több év múlva, amikor kilépnek ugyanezen a kapun.
Sorsdöntõ lehet, egy szakterület és egy szaktudomány jövõje múlhat rajta, hogy a
Kar milyen válaszokat akar és képes adni ezekre a kérdésekre, vagy hogy adott
esetben mások hagyják-e, jóváhagyják-e a válaszainkat.

azután azt kérdeztem magamtól, kell-e értenie, vagy egyáltalán ismernie 
ezeket a kérdéseket valakinek, akivel ma fogunk kezet és azt mondjuk neki:
„egyetemi polgárrá fogadom.” Kell-e tudnia egy friss elsõévesnek, hogy mi is az
a Bologna-folyamat és hogy mekkora a különbség 210 és 240 kredit között?

Nem, nem kell. (elég baja volt nemrég szegénynek az érettségi rendszer
változásaival.) a mi felelõsségünk, hogy a sokszor ránk kényszerített kérdésekre a
lehetõ legjobb válaszokat adjuk, mentsük a menthetõt, vigyük át a gyógypedagógus-
képzés hosszú évtizedek alatt kikristályosodott kincseit a túlsó partra, használjuk ki
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akár a kényszerû változtatás helyzetét is és teremtsünk rugalmasabb, 
fordulékonyabb szerkezeteket és így tovább – de egy ma belépõ nem tudhat még
múlthoz viszonyítani jelent és jövõt, neki a saját elképzelései, elvárásai és bizony-
talanságai vannak a fejében, s majd ezekhez mér elõadásokat, gyakorlatokat,
tananyagot, oktatókat. Késõbb majd, átélve és megtapasztalva a képzés elemeit és
elszenvedve ezek változásait már lesz véleménye arról, mit kapott és hogy az össz-
hangban van-e az elvárásaival, és hogy mit gondol arról, amit még kapnia kellene,
vagy megkapta-e, megkaphatta volna-e ezt egy másik képzési szerkezetben. És
akkor majd nagyon figyelnünk kell a véleményére, arra, amit a változtatásokról gon-
dol, akkor majd kíváncsian és kicsit szorongva kell kérdeznünk õt.

akkor majd, de ma még nem. ma még nem a változásokról kell beszélnem,
hanem azt keresni, ami ezek mögött állandóságként ott bújik. az aktualitások
mögöttesérõl: mint Rilke mondaná, a tények elfedte valóságról. megpróbáltam 
visszaemlékezni arra a napra, amikor én léptem be gólyaként elõször évnyitóra a
Bárczi kapuján (és persze utoljára is, mert ne áltassuk magunkat, felsõbb évesek már
nemigen szoktak évnyitóra járni), szóval megpróbáltam felidézni, ki és mirõl beszélt
a köszöntõben, és nem emlékeztem rá. az akkori fõigazgató asszony kézfogásának
melegére és valamiféle különös, felnõttes büszkeségre, arra emlékszem, meg persze
arra is, hogy a kézfogás melege attól is függött azért, hogy már akkor is sokkal-
sokkal több volt a teremben a fehér blúz, mint a zakó, s mi, a katonaságtól egy-két
napja leszerelt, egymást már jól ismerõ fiúk a leghátsó sorba verõdtünk össze és az
udvariasság ürügyén onnan nézegettük elégedetten az elõreengedett kolleginákat.

Nos, úgy tudtam hát megoldani mûfaji és tartalmi problémáimat, hogy magam
elé képzeltem a megszólítandók körét. a ma, a kapun belépett elsõéveseket. azt
kérdeztem magamtól, nekik mit szeretnék és tudnék mondani üdvözlésképpen. És
eszembe jutott, hogy hiszen én szoktam ilyet csinálni, van valami, amivel az elsõ
féléves elõadásomat három-négy éve kezdeni szokásom, eleve üdvözlés és 
egyfajta útravaló gyanánt, még mielõtt elkezdenénk tárgyalni a gyógypedagógia
alapfogalmait: Fel szoktam olvasni az elsõéveseknek azt a szöveget, amit 
jómagam a legszebben megírt néhány oldalnak tartok a hazai szakirodalomban:
persze, mert nem szigorú tudományos szöveg, hanem esszé, illyés Sándor esszéje
a gyógypedagógiai tradícióról.1 És elemezve a szöveget beszélni szoktam a saját
aktuális olvasatomról, arról, mit is jelenthet ez a hagyomány, és ha van – a 
filozófiai kérdés –: „hogyan lehetséges”. És kinek hol lehet a helye ebben a
hagyományban, hogyan határozhatja meg a gyógypedagógiához és annak egykori
és mai képviselõihez való viszonyát. aztán útravalóul rábízom mindenkire a
szöveget, kezdjen vele a késõbbiekben a saját belátása szerint, de a második félév
egyik szövegolvasó szemináriumán tavaly ismét elõvettük és a kisebb körben
összevetettük az olvasatainkat. (demonstrálva az értelmezés tudományának
folya matát is: az olvasatok egymásra rétegzõdése és ezek idõi változásainak 
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feltárása és tudatosítása, amit Gadamer, ugye, hatástörténeti tudatnak nevez.) Nos,
hadd hozzam most elõre egy héttel mindezt, s bár felolvasni a szöveget nincsen
idõnk, hadd vessek fel röviden szempontokat és kérdéseket vele kapcsolatban. (És
mindenkinek hoztam egy példányt, kérem szépen a jövõ hétre gondosan elolvas-
ni, egyetemen vagyunk, tanulni jöttek ide, még be sem iratkoztak s itt az elsõ házi
feladat.)

Tehát: Kedves elsõévesek! Felidézem egykori kérdéseimet és ma már tudom,
hogy ezekre a kérdésekre egy szakember élete végéig próbál válaszolni,
különbözõ válaszokat fogalmazva meg persze, de hát a kérdés megint a filozófia
elsõdlegesebb, mint a válasz. milyen is az a gyógypedagógia, amit hivatásul
választottak? És mit jelképez az „egyetemi polgárrá fogadom" mondat, éppen itt,
az elTe gyógypedagógiai karán, milyen is ez a kar, „a Bárczi"?

az én elsõ válaszom, hogy tágas. Szellõs, a szabadság huzatossága jellemzi.
mert nagyon sokféle érdeklõdéssel és motivációval lehet ide jönni. már várom az
alkalmat, amikor megkérdezhetem, ki miért éppen ezt a képzést választotta, s arra
számítok, hogy különbözõ válaszokat fogok kapni. mert sokféle okból határoz -
hatja el valaki, hogy gyógypedagógus lesz és azok mellé áll, akik valamilyen
szempontból mást, sajátosat, többet kérnek a nevelõiktõl és az életüket kísérõktõl,
mint mások. van, aki jól ismeri ezt a világot egy testvérén vagy családtagján
keresztül; van, akinek a szülei példája lebeg a szeme elõtt; van, aki ember- vagy
akár felebaráti szeretetbõl ismert meg, s azóta látogat, kísér, nyaraltat érzéke lé -
sében, mozgásában, beszédében, gondolkodásában, társadalmi beillesz kedésében
az övétõl különbözõ tulajdonságokkal rendelkezõ gyerekeket vagy felnõtteket;
van, aki miközben segíteni akar, magát keresi és magán segítene; van, akit az
ismeretlenség vonz és van olyan is, aki alig tud valamit fogyatékosságról és
fogya tékossággal élõkrõl, aki eredendõen mást akart, csak itt kötött ki vala -
hogyan, vagy valami egészen más szempont vezérelte, de most már marad és
kíván csian várja, mi lesz vele.

itt ül 160 fiatal ember, sokféle háttérrel, motivációval, elképzeléssel és tervvel.
ezeket a pályatükör változásait kutatva lehet és kell is vizsgálni tudományos 
eszközökkel, én most a magam feltette kérdésre a magam válaszát adva azt 
mondom, a gyógypedagógia elég tágas ahhoz, hogy elférjen benne ez a
sokféleség, helye van benne az eltérõ szándékoknak, értékeknek, tapasztala -
toknak, mert sokféle tapasztalat lehet érvényes, ha hagyjuk az embert az útján
végigmenni. mind, akik itt ülnek, jó helyen vannak tehát, pontosabban a saját
döntésük lesz, hogy ezt késõbb maguk így látják-e. És szeretném hinni, hogy a
Bárczi mint képzõintézmény, mint kar is elég tágas ahhoz, hogy elférjen benne a
sokféleség, végsõ soron leendõ gyógypedagógusokat képeznénk, akiknek sokféle
gyermek sokféle tanulási és önértelmezési folyamatát kell sokféleképpen
szervezniük és elõsegíteniük majd. És hogyan tanulhatná meg valaki mások 
tanulási és önértelmezési folyamatai számára a legjobb feltételeket megteremteni,
ha a maga tanulási és önértelmezési folyamatai esetében ezt nem engedték meg



neki? (Tudom, egyszerûsítek és az ideáimról is beszélek, de ennyi torzítást talán
megenged a megtalált mûfaj: persze, hogy ez a tágasság sokszor sérül, hogy itt is
emberek dolgoznak akiket kötnek a saját korlátjaik és a külsõ gúzsok, de amíg a
szándékunk él a tágasság fenntartására, addig van esélyünk. addig mondhatom
most mindezt útravalóul.)

a tágasság mellett azonban itt van annak ellentéte is: a magyar gyógypedagógia
és benne a Bárczi egy másik szempontból nézve bizony szûkös világ. annyiban,
amennyiben más szaktudományokhoz vagy ezek képzéseihez képest kicsinek
mondható. egy-egy gyógypedagógiai szakterület hazai irodalma néhány
meghatározó szerzõt jelent, a választandó szakirányukat gondozó tanszékekhez egy-
két meghatározó oktató tartozik, akiktõl majd a szakmájukat tanulják, többé-
kevésbé mindenki ismer mindenkit és tudja, hogy adott kérdésrõl mit gondol. És ez
nem csak a Bárczira nézve igaz: nálunk nincsenek egymástól olyan jól elkülöníthetõ
iskolák, átfogó tudományos és szakmai mûhelyek, mint a nagy országokban, ahogy
sokkal több egyetemen folyik gyógypedagógus-képzés, itt a néhány vidéki
képzõhely sem tanít alapvetõen mást, esetleg csak máshogyan. lehet persze ezt a
szûkösséget bensõségességnek, intimitásnak, és – pilinszkyvel szólva, tehát a lehetõ
legmeghittebb értelemben – „ólmelegnek” is érzékelni, és nem is igen van más
választásunk, elsõévesként sincs, mint így belevágni a tanu lás ba és keresni a helyzet
adta elõnyöket. Baj csak akkor van, ha a bensõ sé ges ség bõl belterjesség, az 
intimitásból mások kizárása és esetlegesség, a meghittségbõl hitbizomány lesz. Ha
ez a világ kicsi is a nagy távolságokhoz, akkor is helye kell hogy legyen egyes 
kérdésekben a többszólamúságnak, mindaddig a határig, amíg a tudomány eszközei
és a szakterület mûködésének szigorú szabályai ezt megengedik.

És most utalok illyés tanár úr írására. a fenti ellentmondás „szûkös” és
„tágas” között az õ tradíció-értelmezésében lesz ugyanis a számomra feloldható.
a szöveg arról beszél, hogy – szemben a legtöbb más tudomány- és szakterülettel
a magyar gyógypedagógiában a nagy történelmi fordulópontokon is fenn tudott
maradni a hagyomány folytonossága, mert van valami, ami a felszíni változások
alatt állandóságként jellemzi, ez pedig egyféle közös szemlélet, vagy inkább a
közöshöz tartozás szándéka lenne. miközben a magyar gyógypedagógia
képviselõi részletkérdésekben sokszor másképpen gondolkodtak, és nyilván nem
voltak mentesek azoktól a gyarlóságoktól, amikkel másokkal szemben magukat
érvényesíteni szokták az emberek, miközben a társadalom és a történelmi kor torz
mûködési szabályai nyilván rányomták a bélyegüket kapcsolataikra és 
tevékenységükre, valami mégis fennmaradhatott és máig mûködik. illyés tanár úr
leírja azt a három elemet, amit õ fontosnak lát ebben a szemléletben, kiemelve az
ember – és így a fogyatékossággal élõ ember – feltétlen tiszteletét, a hátrányos
megkülönböztetés elutasítását, ezáltal kíváncsi és bátor embereknek mutatva a
gyógypedagógusokat, akik el akarnak merészkedni azokig a határokig és
határhelyzetekig, melyek elõtt mások megtorpannak. akik ismerik és elismerik az
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ember „biológiai esendõségét”. lenne hát a gyógypedagógiának eszmetörténete is
a társadalomtörténete mellett.

Kedves elsõévesek, közvetlenül és közvetve fogunk még errõl a szemléletrõl
beszélni, attól félek azonban, nem folytathatom most tovább, mert hiányzik a visz-
szajelzés, a dialógus a fogódzókról, együtt kell belemennünk a szövegbe és annak
fogalmiságába ahhoz, hogy lássuk, van-e személyes jelentéstartománya az egyes
szavaknak. egy utolsó mondatot szabadjon talán: Ha igaza van illyés tanár úrnak
és létezik ez a különös gyógypedagógiai tradíció, aKKOR mi, a tanáraik holnaptól
sosem egyedül jövünk be az ajtón és lépünk a katedrára, akkor például mögöttem
ott állnak az én tanáraim, illyés tanár úr, lányi tanárnõ, Gordos tanárnõ, mesterházi
tanárnõ és még sokan, már elmentek és itt a teremben ülõk, akiknek a neve majd
ismerõs lesz a szakirodalomból, mögöttük pedig az õ tanáraik, Bárczi és a többiek,
akiknek õk emlékeznek akár egy-egy mondatára, hangsúlyára, gesztusára is, s akik-
hez képest való helyzetüket életük végéig értelmezni próbálják ebben a közösnek
látni akart tradícióban. velünk szemben pedig ott ülnek a mi hallgatóink, mától az
új elsõévesek is, akiket pedagógusokként elsõ pillanattól kezdve beleértünk ebbe a
hagyományba, s azt szeretnénk, ha egyszer túlnõnének rajtunk és náluk jó kezekbe
és jó fejekbe kerülnének a mozdulataink és a gondolataink.

És az utolsó leágazás, mert bár a beszéd elején lemondtam az aktualitások 
tárgyalásáról, egy nagyon fontos aktualitás beleilleszthetõ a gondolatmenetembe:
ez az elsõ tanévnyitónk, amikor egyetemi szintû képzésbe felvett elsõéveseink
ülnek itt. az egyetemlegesség, az universitas eszméje az én értelmezésemben az
említett tágasságot, és a tradícióra való reflektálás képességét jelenti. És nem csak
azoknál, akik képzésénél ez nevesül is: egyetemen képezni, hívják azt akár ho -
gyan, fõiskolai szintnek is akár, azt jelenti, hogy miközben gyógypedagógiát okta-
tunk és gyógypedagógusokat képzünk, aközben nem adjuk fel az univer za litás
igényét. a gyógypedagógia-tudomány ismeretein keresztül, a gyógy pe dagógia
szakterületén szükséges technikákat oktatva, szinte a gyógypedagógia „ürügyén”
gondolkodó, nyitott, a magukat a tágasságban jól érzõ emberfõket akarunk
kimûvelni. Éppen a gyógypedagógia számára. Olyanokat, akik nem egyszerûen
sémákat tanulnak meg alkalmazni, hanem reflektálni képesek a tevékenységükre.
akik folytonosan keresik és meg akarják határozni saját pozí ció jukat abban a
hagyományban, melyhez tartoznak. akik õrzik gondolataik és cselekvésük sza-
badságát. vérbeli gyógypedagógusokat, ahogyan az illyés-szöveg leírja õket, itt,
a Bárczin, az egyetemen. ezt is jelenti az „egyetemi pol gárrá foga dom” mondata.
a fõigazgató asszony fogja mondani, de mögötte ott állnak majd a korábbi
fõigazgatók, mellette pedig mi, az oktatók, a gyakorló intézmények tanárai, a
felsõbb évesek, a könyvtár, a tanulmányi és a gazdasági osztály munkatársai, min-
denki, aki ehhez a karhoz tartozik.

Kedves elsõéveseink, kedves Kolleginák és Kollégák, sok sikert kívánok az elsõ
lépéseikhez. És kövesse ezeket még sok-sok ezer.
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