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Bach professzor neve, munkássága három évtizede nem
ismeretlen a magyar gyógypedagógusok elõtt. már az
1970-es évek elején kiadott foglalkoztató is ko lai 
programra is hatott az akkoriban megjelent „Értelmileg
akadályozottak pedagógiája” címû munkájával, majd a
soron következõ fõiskolai jegyzetekben is találunk hivatkozásokat megállapításaira,
sõt szemelvényeket is munkáiból, pl. a szexuális neveléssel kapcsolatban.

Õ maga, tanítványaival tanulmányutat tett, elõadást tartott hazánkban (1979
õszén), majd a magyarországon rendezett 30. német dozententagung, nemzetközi tu -
domá nyos találkozó alkalmával 1993-ban üdvözölhettük körünkben, hallhattuk 
szavait. Sok magyar gyógypedagógust ismer, és mindig érezhettük szíves segítõkész -
sé gét, támogatását.

Nevét nem találjuk a hazai „Ki kicsoda a pedagógiában” címû kötetben (1997,
Keraban kiadó, Budapest), – szemben több neves külföldi gyógypedagógussal, – ezért
illõnek tartjuk, hogy most, amikor egyik legújabban megjelent munkájáról hírt adunk,
felidézzük életmûvét, pályafutását.

prof. dr. Heinz Bach Berlinben született 1923-ban. Tanulmányokat folyatott a 
pedagógia, gyógypedagógia (különpedagógia), pszichológia, filozófia, szocio lógia és mû -
vé szettörténet terén Braunschweigben, Hannoverben, Hamburgban és zürichben. volt 
népiskolai tanár, gyógypedagógus, analitikus pszichoterapeuta. Tanított népis kolában és
gyógypedagógiai iskolában, dolgozott nevelési tanács adóban, késõbb a mainzi egyetem
gyógypedagógus professzorának hívták meg. Nagy elismertségre tett szert az egyetemi
világban, valamint a német közoktatás irányításában. Tagja volt a német szövetségi 
tartományok felett álló Oktatási Ta nács különpedagógiai szek ciójának, tanulmányt ké -
szített az Oktatási Tanács külön pedagógiai kötete számára (1976), amelyben fõként a peda-
gógiai meg közelítést, a tanulás szerepét emeli ki. a hetvenes – nyolcvanas évek nagy
német tudományos könyvsorozata, a 12 kötetes Különpedagógiai kézikönyv (Handbuch
der Sonderpädagogik, marhold, Berlin) egyik kiadója. a sorozat 5. kötetét, több mint
ötszáz oldalon az értelmileg aka dályozottak pedagógiájának szentelték, a kötetet Bach
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professzor szerkesztette. ez a munka mind a mai napig fontos alapismereteket közvetít az
értelmileg akadályo zot takkal való foglalkozáshoz, peda gógiai, neveléstörténeti, didaktikai,
gyógypedagógiai pszichológiai, szocio lógiai, szociálpszichológiai, orvosi és jogi területen.
Foglalkozott a gyógype da gó gia elméletével, egyik emlékezetes tanulmányában (1987)
pedig éppen a gyógy pe dagógia jövõjérõl elmélkedik.

most ismertetésre kerülõ munkája a hageni távoktatási egyetemen elõször 1984-
ben jelent meg tankönyvként, majd 1997-ben teljesen átdolgozta azt, és bekerült a
híres egyetemi zsebkönyvek közé (UTB für Wissenschaft – Uni Taschenbücher 2193.
köteteként). Ugyancsak ebben a sorozatban is megjelent a különpedagógia alapjai
címû munkája, UTB 2094 szám alatt. az UTB könyvek között más német gyógype -
dagó gusok munkáit is megtalálhatjuk.

Jelen kötet tömör, szinte tézisszerû áttekintését tartalmazza mindannak, amit 
hosszú tudományos, egyetemi oktatói és gyakorlati munkásságában az értelmi akadá -
lyo zottságról, mint jelenségrõl, az értelmi akadályozottság által érintett gyermekekrõl
és felnõttekrõl megérlelt magában. Bach számára elengedhetetlen a fogalom exakt és
jól körülhatárolt leírása, mégpedig három szempontból: a meg felelõ nevelõi tevé keny -
ség, a megfelelõ szervezeti formák és az elméletképzés szem pontjából. ezt a sorrendet
követi munkájában (elsõ fejezet).

a második fejezetben tehát „a szellemi akadályozottság” (geistige Behin derung,
általa is használt, de mindig kritikával illetett német kifejezés, fõként a szellemi jelzõ
miatt, amit mi magyarországon nem vettünk át) fogalmának pedagógiai oldalról
történõ vizsgálatát végzi el. elõször azt elemzi, milyen jelen tést hordoz a kifejezés a
mindennapi nyelvhasználatban, a hivatalos szöve gek ben, milyen összefüggést mutat
az állapotot létrehozó okokkal, a fizikai-pszichikai megjelenéssel, a hozzá kapcsolódó
intelligencia szinttel kapcsolatban.

megállapítja, hogy az értelmi akadályozottság sajnos nem egyértelmûen kör vo -
nalazható tény, különbözõ értelmezések élnek róla és a fogalom a „nevelési szükség -
le tekre vonatkozóan kevésbé informatív” (14. o.). az állapot értelme zésével kap cso -
latban a veszélyekrõl is szólni kell. ilyenek akár egyes jelek, tulaj donságok félreérté -
sében, a problematikus címkézésben, az állapot megállapítására szolgáló eszközökre
való túlzottan jóindulatú hagyatkozásban jelenhetnek meg. Szól a tudományos foga-
lomalkotás folyamatáról, arról, hogy a nevelési eljárások kiválasztásában, szerve -
zésében, az elméleti alapvetésben a fogalmak pontosítása, tisztázása elengedhetetlen.
erre szükség van a kiinduló nevelési helyzet, a neve lési célok és szervezeti keretek
meghatározásához.

a harmadik fejezet „a mentális akadályozottság” nevelésileg jelentõs sajá tossá -
gaival foglalkozik. ebben a fejezetben jelenik meg teljes valójában Bach professzor
gondolatmenete. Szakítani kíván az eddigi fogalom megjelöléssel, az zal, amit egy 
életen át maga is kénytelen volt alkalmazni. az eredeti német „szel lemi leg aka -
dályozott” kifejezés (ami a laikus magyar tükörfordításokban még napjainkban is 
felbukkan) bántó, negatív hatású a közgondolkodásban, és ahogy írja, ma erõsebben
stig maztizáló, mint volt a hatvanas években egy szülõi szerve zet kezdeményezésére
történt bevezetése idején.
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Bach „a mentális akadályozottság” kifejezést ajánlja. az eredeti jelzõt, a 
„szellemi”-t váltja ki a mentális szóval, mert erõsebben kifejezi, magába foglalja az
állapot kognitív és emocionális jellemzõit. Nem ad olyan félremagyarázásra okot, hogy
az egyén szelleme sérült. a Behinderung szót Beeintrachtigung-al váltja fel, amelynek
pontos visszaadásával bajban vagyunk: a szó magyarul szûk értelemben azonosítható
„csökkenéssel” is, amely szóösszetételekben megjelenik, de tágabb értelemben ez is
akadályozottságot jelent. Bach szerint ennek a szónak a haszná lata jobban utal a 
folyamat eredményére. mindezekre a változtatásokra azért van szükség, mert ma az
érintettek és hozzátartozóik erõsebben megbélyegzõnek érzik az eddig használt 
kifejezést, mint régebben. márpedig, mondja a professzor „a tudománynak is hozzá
kell szoknia, hogy védencei és környezetük érzékenységét komolyan vegye” (19. o.).
Késõbb más összefüggésben újra visszatér ehhez a gondolathoz. arról szól, hogy nem
ajánlatos úgy jellemezni az értelmi akadályo zott sággal élõ embert, mint aki a kognitív
fejlõdés meghatározott fokán „meg rekedt”, esetleg sajátosan értelmezett, csökevényes
„emberi típust” képvisel, vagy „kognitív másság” jellemzi, ahogy Thalhammer
javasolta jó szándékúan 1979-ben. Bach álláspontja szerint „a mentális akadályo -
zottság a kognitív fejlõdés egy fokaként azonosítható, ami nem alapvetõen emberi
’másság’ ”. (a recenzió kere teit túlfeszítené, ha a másság és az értelmi fogyatékosság
kapcsolatát, vagy Bach ide vonatkozó érvelését részletesebben kifejtenénk, bár nagyon
tanulságos és fontos lenne ismerni, ezért más írásban még visszatérek rá, H. Gy.)

a szerzõ az általa így jellemzett mentális akadályozottságot gyógypedagógiai
szempontból három tényezõvel emeli ki:
1. az individuális diszpozícióval és annak sérüléseivel.
2. a magatartási és tapasztalási (élmény) feltételekkel, valamint az ez által

megnyilvánuló fejlõdési elmaradásokkal.
3. a környezeti igényekkel és ehhez kötõdõ hátrányokkal.

Bach az állapotot tehát nem a szokásos károsodások, fogyatékosságok felsoro -
lásával, hanem, „individuális diszpozíciókkal” jellemzi. (Fordítására nem sikerült
megnyugtatóan magyar kifejezést találnom, H.Gy.) 

az individuális diszpozíció összefügg a szomatikus területtel (alkat, motorika,
érzékelés), az emocionális területtel és a kognitív területtel. ezek egymással köl csön -
hatásban állnak és különféle mértékben vannak kitéve károsodásnak. mindez tartós,
nagy kiterjedésû és erõsen eltérõ viselkedésben nyilvánul meg az élet sok területén,
összehasonlítva az egyes életkorokban fejlõdéslélektanilag jellemez hetõ gyakori, 
szokásos, szabályosan elvárható viselkedésekkel. miután a kog nitív komponens 
funkcionálása határozza meg a fejlõdési folyamat minõségét, a továbbiakban 
részletesen szól a kognitív fejlesztési lehetõségekrõl, a tanulásról, (amelynek kutatása
is sok tekintetben nevéhez fûzõdik), nem feledkezve meg az individuális diszpozíció
komplexitásáról és az életformára gyakorolt hatásáról.

a negyedik fejezetben az individuális diszpozíció sérüléseivel összefüggõ kör -
nyezeti hátrányokat, az esetlegesen megjelenõ aránytalan követelések következ -
ményeit, a mentális akadályozottságot mint folyamatot, valamint ezekkel összefüg -
gésben a nevelhetõséget elemzi. Szintén idézésre lenne méltó a 4. fejezet gondo -
latmenete a nevelési célokról. a kiinduló gondolat, hogy a speciálisan megfogalmazott
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nevelési célok csak részben függnek össze a különleges kognitív szituációval, a
sajátosan módosuló fejlõdéssel és a környezet elvárásaival, „a másik részét a külön -
bözõ értékek melletti döntések illetõleg érvényes társadalmi normák eredményezik”
(69. o.). elemzi „a nevelési szükséglet” (nálunk újabban hivatalosan használt „nevelé-
si igény”) kifejezés használatát, és óv attól, hogy a be szû kített nevelési szükségletbõl,
igényekbõl (csak „az életben legszükségeseb bekre tanítani”) induljunk ki. Fontos az élet
alapvetõ teljességének, az életre valóságnak, az önértékelésnek, az integrációs képes -
ségnek (valahova tartozás, bizalom tudatának, a kapcsolatok felvétele képessé gének)
fejlõ dése, ennek segítése.

a következõ fejezetekben a meghatározott nevelési szervezési formákat és ezzel
összefüggõ témákat tárgyalja. a 6. fejezetben a különleges pedagógiai cselekvési
módok eredményességét abból vezeti le, miként felelnek meg az indi vi duális disz -
pozíciók és fejlesztési lehetõségek, valamint a nevelés céljainak. Ki mond ja, hogy az
önállóság támogatása aligha érhetõ el autokrata, informá ció köz pon tú, túlzottan gyám -
kodó tanítással. az eredményesség sokszínûen változó ténye zõkkel van összefüg -
gésben, amiben a tanítvány és tanító kapcsolatának minõ sége, a motiváció, az aktuális
állapot fontos szerepet játszik. a következõ eljá rá sokat, mint az eredményességet
biztosító tényezõket veszi számba: a diagnózist, ahol kiemeli a környezeti diagnózis
szerepét, és azt, hogy ne csupán az állapot besorolására szorítkozzon, legyen fejlesztõ.
a pedagógiai eljárások sorában tárgyalja a párbeszédet, a különleges kínálati követel -
ményeket, az alkal ma zandó különleges kognitív fejlesztési struktúrákat, a különlegesen
alkalmazott tanítási idõtartamot, a gyakorlás, motiváció, megerõsítés és tanulás-
támogatás formáit, a változatos gyakoroltatás igényét, az egyéni bánásmódot, védelmet,
továb bá a szülõknek szóló tanácsadást és velük való együttmûködés sajátos vo násait.

a szervezeti formák körében az alapformák mellett a lehetséges integratív 
eljárásokra is figyel (7. fejezet).

Széles skálán tárgyalja a mentális akadályozottság elkülönítését más sérültségi
állapotoktól, így a tanulásban akadályozottságtól, a pszichikus betegségtõl, az érzék -
szervi, a mozgásukban korlátozott, a beszédben akadályozott, magatartási rendel -
lenességgel küzdõ, valamint átmeneti kognitív zavarokat, részképesség kiesést mutató
állapotoktól. a halmozottan és súlyosan sérültek esetében, amellett, hogy eltérõ 
nevelési helyzetüket is figyelembe kell venni, célszerû õket is bekapcsolni az értelmi -
leg akadályozottak nevelésébe. Kivéve, ha az értelmi sérülés nem játszik szerepet
fejlõdésükben.

Rövid egy oldalban érinti az értelmi akadályozottság gyakoriságát, ahol az ismert
o,5 – o,6 %-os gyakoriság mellett (1979-es adatra utal) felhívja a figyelmet arra, hogy
a felsõ és középsõ szociál-ökonómiai csoportok részesedése a német (egykori 
szövetségi köztársaság) társadalmában mintegy 20% körül volt, az értelmileg akadá -
lyo zottak körében ez mintegy 4%-ot képviselt. (ezek azonban régi, más szerzõk által
már módosítandó adatok H.Gy.)

a könyv harmadik része a fogalom körül kialakult tudományos vitával foglalko-
zik. óvatosságra int, óv az olyan fogalom megnevezésektõl, melyek be szû  kítõk, a 
személyiség egyes jelenségeit emelik ki, vagy más oldalról túl általá nosak, esetleg
elavult orvosi elnevezések pl. imbecillitás. Befejezésként röviden felsorolja azokat a
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jegyeket, amelyek az általa ajánlott fogalom elnevezést a neveléstudomány szem -
pontjából releváns fogalomnak minõsíthetik.

a könyv végén közölt irodalomjegyzék bepillantást enged a szerzõ 1968 óta napjainkig
folyamatosan publikált kiemelkedõ munkáiba. például a fentebb említett „Értelmileg 
akadályozottak pedagógiája” 2000-ig 16 kiadást ért meg, folyamatos átdolgozások során.
a Különpedagógia alapjait 15 alkalommal adták ki. a jegyzékben hivatkozik a hozzá
közelálló ismert svájci gyógypedagógusokra (Hanselmann, moor, Haeberlin), és 
kortársaira (mühl, Speck, eggert, Fornefeld, Theunissen, Wendeler) és mások munkáira,
akik közül magyarországon is sokat ismerünk.

Bár egyes kritikusoknak nem az a benyomásuk, hogy a szerzõ az alcímben említett
„revíziót” adja közre, mert nem teljesen új gondolatokat sorakoztat fel, számunkra
elemzései, módosítási javaslatai, figyelmeztetései mégis felérnek az újragondolás
igényével. mint többször az elmúlt évtizedekben, Bach professzor gondolatai, irányt
mutatása segíthet megoldani aktuális gondjainkat, tovább gon do lásra méltó szellemi
táplálékot ad. Különösen fontosak lehetnek figyelmez te tései, amelyek az állapot
merev, hamisító, veszélyes következményekkel járó, torzító leírására utalnak, amelyek
következményesen csökkenthetik a pedagógiai tevékenység hatékonyságát, és
elõsegíthetik a nem kívánatos társadalmi stig matizáció továbbélését.

dr. Hatos Gyula

In memoriam Illyés Gyuláné sz. Dr. Kozmutza Flóra
a Magyar Tudomány Napján – 2005 –

az évek alatt hagyománnyá vált Tudomány Nap-i rendezvények között külön le ges
jelentõségû a 2005. november 5-6-án tartott rendezvénysorozat. 

az eötvös loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai
Kar – a Gyógypedagógiai pszichológiai intézet szervezésében – közösen a magyar
pszichológiai Társaság Gyógypedagógiai pszichológiai Szekciójával, centenáriumi
ünnepség keretében emlékezett meg a magyar gyógy pedagógia nagy személyisége, a
Fõiskola volt fõigazgatója, a Gyógypedagógiai pszichológiai intézet egykori alapítója
és vezetõje Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra gyógypedagógus-pszichológus
születésének 100. évfordulójáról.

a rendezvénysorozat 2005. november 4-én a Gyógypedagógia Történeti
Gyûjtemény ecseri út 3. szám alatti helyszínén „egy pálya emlékei” címû kiállítás
megnyitásával kezdõdött, amelyet Szabó Ákosné dr. fõigazgató asszony hivatalos
távollétében dr. papp Gabriella fõiskolai tanár, oktatási fõigazgató helyettes nyitott
meg. a kiállítás – amely az ecseri út látogatói, hallgatói számára hosszú idõn át
megtekinthetõ – illyés mária és a család segítõ hozzájárulásával szépen elrendezett
tárlókban, szemléletesen mutatja be az életút dokumentumait, a fogyatékosság ügye
iránt messzemenõen elkötelezett, gazdag, sokszínû pályafutás állomásait, eredmé -
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nyeit. Rendezõje, pákozdiné Kenderessy Katalin, aki segítõivel Schumayer izoldával
és lukács Katalinnal, valamint Gordosné dr. Szabó anna és lányiné dr. engelmayer
Ágnes közremûködésével nagy szakmai hozzáértéssel, a múlt emlékeit felidézve, 
igényesen állította össze a kiállítás anyagát. 

a megnyitót különösen ünnepélyessé tette, hogy azoknak a gyógypedagógiai
intézményeknek a növendékei és tanárai, akik intézményük névválasztásával is kife -
jez ni szándékoztak a gyógypedagógia legjobb szellemi hagyományainak ápolását,
gazdag mûsorral készültek a program színesítésére. a 25 gyermek és fiatal – felkészítõ
tanáraik segítségével – igen szép mûsorral örvendeztette meg a résztvevõket. 

a hódmezõvásárhelyi Kozmutza Flóra óvoda, Általános iskola, Szakiskola,
diákotthon és Gyermekotthon növendékeinek népitánc-csoportja után a soproni
Kozmutza Flóra óvoda, Általános iskola, és Szakiskola népdalkörét hallgattuk. Nagy
sikert aratott a veszprémi Kozmutza Flóra Általános iskola, Készségfejlesztõ Speciális
Szakiskola és Kollégium Ulwila zenekarának elõadása és a salgótarjáni illyés Gyuláné
óvoda, Általános iskola, Speciális Szakiskola és pedagógiai Szak szol gálat mese -
mondója, aki illyés Gyula feldolgozásában egy magyar nép mesét mondott el. a mûsor,
amelyet az Ulwila-zenekar Beethoven örömódájának elõ a dásával fejezett be, felidézte
„Flóra néni” személyét annak a film-részletnek a bejátszásával, amely harminc évvel
ezelõtt, fõigazgatói tevékenységének idõ szakában készült, a mának is szóló üzeneteket
sugározva. 

a szereplõ gyermekek nagy örömmel fogadták azokat a személyre szóló aján -
dékokat, amelyeknek átadását a Bankkaritas alapítvány nagyvonalú támo gatása tett
lehetõvé.

a centenáriumi ünnepség november 5-én tudományos üléssel folytatódott a
Gyógypedagógiai pszichológiai intézet munkatársainak közremûködésével. a négy
tematikus blokkra tagolt elõadássorozat elsõ részében a méltatás, illyés Gyuláné dr.
Kozmutza Flóra életmûvének ismertetése, az életút állomásainak, a gyógypedagógia
és a gyógypedagógiai pszichológia fejlõdésére gyakorolt hatásának felidézése lányiné
dr. engelmayer Ágnes elõadásában hangzott el. 

a személyes emlékeket és a felnövekvõ fiatal gyógypedagógus generáció számá-
ra egyaránt nagy információtartalmat hordozó elõadás többek között fel idézte annak a
kutatásnak az eredményeit, amelyet Kozmutza Flóra illyés Gyulá val közösen a lélek
és kenyér címû kötetben adott közre, s amely a viharsarokban élõ, sokszorosan hátrá -
nyos helyzetû gyermekek gyógypedagógiai pszichológiai vizsgálatának tapasztalatait
tartalmazza. 

mérei Ferencné – egy filmbejátszás részeként – személyes emlékeit, a Flórával
való elsõ találkozás élményét idézte fel. máténé Homoki Tünde igaz ga tóasszony
(Hódmezõvásárhely) az illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra nevét viselõ iskolák
nevében a sajátos nevelési igényû gyermekek és fiatalok hagyomány õrzéssel
összefüggõ igen gazdag, sokszínû, személyiségközpontú nevelésének, oktatásának és
fejlesztésének tapasztalatairól számolt be nagyszerûen illusztrált elõadásában. 

a további három blokk elõadásai a gyógypedagógia és a gyógypedagógiai 
pszichológia kapcsolatrendszerét, fejlõdésének eredményeit és távlatait igyekez tek
bemutatni. 
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a kiállításról a fotókat Schiffer Csilla készítette
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a „Pszichológia a fogyatékos személyek szolgálatában” részben a korai 
gyógypedagógiai intervenció alapkérdéseit (dr. Csiky erzsébet), a halmozottan sérült
gyermekek fejlesztésének gyógypedagógiai pszichológiai tapasztalatait (pajor
andrás), a diszfáziás tanulók maWGyi-R vizsgálatának eredményeit (dr. zsoldos
márta), a hiperaktív gyermekek projektív rajzvizsgálatának tapasztalatait (Fodorné dr.
Földi Rita) és a victimizáció és a fogyatékosság (Farkas lajos-dr. Gerevich József)
kérdéseit tárgyalták az elõadók. 

„A Gyógypedagógiai munka segítése; szakemberképzés” részben a rendszeralapú
diagnosztika fenntarthatósága (dr. Torda Ágnes), a vizsgáló és tanácsadó tevékenység és a
szakszolgálati munka (Nagyné dr. Réz ilona), a gyógypedagógiai diagnosztika megalapozó
és integráló szerepe (mohai Katalin-Szabó ildikó), a gyógypedagógus hallgatók 
pályamotivációja (dr. Billédi Katalin), a terápiás attitüd formálása (dr. Fonyó ilona) és az
önismereti munka, készség fejlesztés (módné dr. Hollós mária) témái kerültek kifejtésre. 

„A gyakorlat és a tudomány friss hajtásai” utolsó részben pedig a legújabb kutatási
eredmények, kutatási trendek, a gyógypedagógiai pszichológiai ismeret rend szer 
továbbfejlesztésének kérdései fogalmazódtak meg. Így került sor (Garai dóra
elõadásában) annak a témának a bemutatására, amely a trauma hatásával foglalkozik az
identitás alakulására baleset következtében sérült mozgáskorlá to zott emberek ön élet rajzi
narratívumainak elemzése kapcsán; továbbá a látássérült fiatalok látó tanu -
lóközösségekben elfoglalt helyzetének, integrációjának bemutatására (prónay Beáta); a
személyiség szociális vonatkozásainak tárgya lására a társadalmi integráció, a reha bilitáció
és a munkába-állás folyamatában (Csákvári Judit); a pszichológia és az értelmileg sérül-
tek pszichológiája néhány kapcsolódási pontjának ismertetésére (dr. Jászberényi márta);
s végezetül (Gereben Ferencné dr. elõadásában) a gyógy pe da gógiai pszichológia szerepe
a klinikai gyógypedagógia ismeretrend szerének kiala kulásában témakörben egy új típusú
ismeretrendszer bemutatására. 

a tudományos ülés gazdag tematikája és prezentációja jól szemléltette azt a
széleskörû ismeretanyagot, amely az elmúlt harminc év alatt, illyés Gyuláné szellemisé-
gének nyomán felhalmozódott a gyógypedagógiai pszichológia területén. az elõadások
anyaga, várhatóan még 2006-ban kötetben is olvasható lesz. 

a centenáriumi ünnepség programjának bemutatása azonban nem lehet teljes 
anélkül, hogy ne említenénk azt az eseményt is, amely összekapcsolódik illyés Gyuláné
dr. Kozmutza Flóra személyével és tevékenységével. az ünnepség keretében – megle -
petésként – került sor lányiné dr. engelmayer Ágnes ny. fõiskolai tanár, a Gyógy -
pedagógiai pszichológiai intézet korábbi vezetõje 75. születésnap já nak köszöntésére, aki
sok éven át volt illyés Gyuláné közvetlen munkatársa, küz dõtársa, szellemi hagyaté -
kának méltó õrzõje, gyógypedagógus-generációk példaadó tanító mestere. a jelenleg is
nagy aktivitással folytatott szak mai tevékenységét a magyar pszichológiai Társaság
nevében Ritoók pálné méltatta. 

végezetül pedig – messzeszóló üzenetként – tolmácsoljuk illyés Gyuláné sorait, a
centenáriumi ünnepség mottóját:

„az ÉRTelemNeK pediG, aKÁR a GyÉmÁNTNaK, CSiSzOlÁSRa vaN

SzÜKSÉGe, HOGy RaGyOGJON.” (lélek és kenyér, 1940. 23. p.)

Gereben Ferencné dr.
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liNdeNBeRGeRNÉ KaRdOS eRzSÉBeT:
Zeneterápia szöveggyûjtemény – válogatott írások a 
mûvészetterápia körébõl, a tudomány és a média világából
Kulcs a muzsikához Kiadó, pécs, 2005. p. 343

zeneterápiáról szóló kötetet jelentetett meg 2005-ben a zenei ismeretterjesztés elköte -
lezett híve, a „Kulcs a muzsikához" Kiadó lindenbergerné Kardos erzsébet szerkesz-
tésében. 

Szakembernek és kiadónak szerencsés egymásra találását mutatja a kiadvány.
a szerkesztõ – a Tessedik Sámuel Fõiskola pedagógiai Fõiskolai Karának 

oktatójaként – pontosan ismeri azt a tényt, hogy a jövõ pedagógiai szakemberei tanul -
má nyaik során mily keveset foglalkozhatnak a zenével – relatíve még a zenei szakosok
is -, s még kevesebbet tanulnak a zenélés pozitív hatásairól. Talán innen az indíttatás a
könyv anyagának összegyûjtéséhez.

a zeneterápia címû szöveggyüjteményben olyan írásokkal találkozhat az olvasó,
melyek a zene / zenélés szerepével és a hallgatóra / résztvevõre tett lehetséges hatásai -
val foglalkoznak. az idézett cikkek részben szakmai kiadvá nyok ban (pl. Kísérletezõ
pszichológia, vagy Hang és lélek c. könyvek), szak folyóiratokban (magyar pszi -
chológiai Szemle, Fejlesztõ pedagógia, stb.), illetve különbözõ újságokban, maga -
zinokban (magyar Nemzet, Nemzeti Sport ill. elixír, Természetgyógyász magazin
stb.) jelentek meg. 

az írások ugyan különbözõ mélységben taglalják a témát, mégis segítenek egy
viszonylag átfogó képet kialakítani a XX. század újra felfedezett speciális mód -
szerérõl.

Több írásban olvashatunk a zene terápiás eszközként való használatának
történetérõl, a zeneterápia fajtáiról, s a lélekre gyakorolt hatásairól. Tájékozód hatunk
a zeneterapeuta képzés hazai és külföldi gyakorlatáról, illetve alkalmazási
lehetõségeinek (pl. primér prevenció /kreativitásfejlesztés, konfliktuskezelés, 
kommunikáció, stb./, secunder prevenció /gyógyítás, pszichoterápia, reedukáció/, 
tercier prevenció /habilitáció, korrekció, utókezelés/, gyógypedagógia /sérült funkciók
korrekciója/, ill. kompenzatórikus átszervezõdés) egyes területeirõl. Felfedezhetjük az
olvasottak segítségével a hang és a zene szerepét, jelentõségét az ember életútján a
születéstõl a halálig, s betekintést nyerhetünk néhány új próbálkozásba is a zene-
terápiás munka terén.

az írások olvasmányos volta miatt a témával ismerkedõknek is jól érthetõ anyagot
ad a könyv, s a kapcsolódó szakirodalmi jegyzékek a további tájéko zódáshoz is segít-
séget nyújtanak.

Urbánné varga Katalin
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Hírek, tudósítások gyógypedagógiai intézményeink életébõl

2005. április 6-án, Szegeden, a József attila Általános iskola és Szakiskola, név adójának
centenáriumi ünnepségére hívta meg Szolnokról, makóról, Gyuláról, Bajáról és
Budapestrõl a sajátos nevelési igényû tanulókat és tanáraikat. ezen a napon bemutatták a
csoportok azokat a produkciókat, amelyeket iskolai ünnepségekre, nemzeti ünnepekre,
vagy más alkalmakra készítettek az iskola drámapedagógiai mûhelyében. a bemutatót
értékelés és szakmai fórum követte, amelyen Szauder erik drámapedagógus, és markovits
Bori színmûvésznõ is részt vett és segítette az aktuális problémák megvitatását. a 
drámapedagógia eszköztára, szellemisége a tanórákon túl a szabadidõs tevékenységekben,
rehabilitációs programokban és még számos területen tanulóink számára szinte 
nélkülözhetetlen. az iskola szeretné a következõ évben is megrendezni a Költészet Napján
a találkozót, ami a résztvevõk körében nagy sikert aratott. (Nagyné vánkay erika Katalin
tudósítása).

Ugyancsak a drámapedagógiai törekvések sikerérõl szól a következõ hír: a Xiv.
Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztiválon, amelyet a magyar drámapedagógiai
Társaság rendezett, amelyen a hódmezõvásárhelyi Kozmutza Flóra Oktatási intéz -
mény értelmi akadályozottsággal élõ diákszínjátszói kimagasló eredményt értek el a
nem akadályozottsággal élõ tanulók között. a hódmezõ vásárhelyieket 393 jelentkezõ
csoport közül választották ki, 22-en kerültek azok közé, akik bemutathatták tudásukat.
„mire jó ez a kis hableány” címû mesefeldolgozásuk arany minõsítést kapott, majd
2005. június 5-én debrecen város Különdíját vehették át. a mûsort dr. Rummel József
gyógypedagógus, gyermekszínjátszó rendezõ tanította be és rendezte, jelmezeiket és
díszleteiket mucsi imréné tervezte és kivitelezte. a különdíj mindazok elismerése is,
akik az értelmileg akadályozott diákok nevelésével foglalkoznak szerte az országban.
(dr. Rummel József nyomán).

világsztárok sorával találkoztak a lenti diákok. 25 év a gyógypedagógia 
szolgálatában címmel kaptunk beszámolót a móricz zsigmond Általános iskola,
diákotthon, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon nevelõitõl. a többnyire állami
gondoskodásban élõ tanulásban akadályozott tanulók részére, – akik egész évben, az
otthonban töltik napjaikat, és gyakran még karácsonykor sem látogatják meg szüleik
–, próbáltak meg kiemelkedõ élményeket szerezni, olyan élményeket, amelyekhez más
gyermekek is ritkán juthatnak. Többször voltak a Népstadionban, ahol országosan
ismert sportolókat láthattak. Szívesen fotózkodtak velük a német, olasz, szlovén, 
portugál, angol és japán válogatott játékosai, edzõi, vezetõi. 17 alkalommal a buda -
pesti FTC, 13 ízben a zTe vendégei voltak. meg fordultak a nemzetközi autóver -
senyen, a FORma 1-es futamon, és együtt fotóz kodtak a Hungaroring Rt. elnökével a
19. magyar Nagydíjon. Sok más mellett Fonyódon a vízirendõrség motorcsónakjával
száguldtak, ausztriában egy szafari parkba látogattak el. még a budapesti Grand Hotel
Corvinus Kempinski ötcsillagos luxushotelben is eltölthettek egy napot egy 
rajzpályázat díjnyer te se ként. Napjainkig 760 gyermekkel az elmúlt években hatvan
utat sikerült szer vezni. minden utazásról képeket készítettek, ma már 3700 album
oldalnál tar tanak. a beszámoló végén köszönetet mondanak Kulcsár istván igazgató



úrnak és paksa Tiborné tanárnõnek a fotózásért és az állandó kísérésért. (paksa Tibor
gyógy pedagógus, az iskola krónikása)

a felnõttek világából a szolnoki liget Otthon nevelõi tudósítanak. az otthon ban
2002. februárjában sportegyesület alakult, és a magyar Speciális Olimpia Szövetség
keretében versenyeznek. 2004-ben Skóciában súlylökésben és 400 méteres 
gyaloglásban négy aranyérmet szereztek lakóik. az eddigi legnagyobb si ke rük az volt,
hogy ez év tavaszán rész vehettek Japánban, Nagano-ban a téli világ já tékokon. a
világjátékokon kb. 80 ország, 2500 sportolója vett részt. Hófu tás ban értek el sikert. ezt
a versenyszámot csak egy éve írták ki magyarországon. vékási imre 32 éves 
otthontársuk ezüst és bronzérmet szerzett, Szabó anikó 20 évesen a 25 és az 50 méteres
számokban bronzérmet, illetve 4. helyet ért el. Két hetet tölthettek Japánban. anikó
elmondta, a verseny és az ottani élmények szinte kicserélték, számára felejthetetlen
volt minden nap, minden egyes esemény. Hazatérve szülõhelyén, Jászalsószent -
györgyön, a polgármester személyesen tüntette ki õt Szent György Napon, mint a
község elsõ olimpikonját. az egész delegációt fogadta mádl Ferenc köztársasági
elnök, a Sándor palotában. Szép példáját láthattuk a társadalmi elismerésnek, 
elfogadásnak. Talán ma még nem mindenki ismeri a normalizációs elvet, az
esélyegyenlõség eszméjét, de ez a példa azt mutatja, valami azért a szemléletváltásban
elkezdõdött.

H. Gy.
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