
IN MEMORIAM

Szauder Erik
(1967-2006)

Búcsúzunk és emlékezünk. Hetek óta virágok és égõ mécsesek, szép színû és
formájú kavicsok fogadnak minket és a betérõket az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar bejáratánál. Nem vezetõi kezdeményezésre.
A fekete zászló alatt a földön szomorkodtak a megemlékezés tárgyai. Azután
ajtón belülre kerültek, asztalt kaptak, talán új „bárczis” hagyományt teremtve:
megkönnyíteni közös gyászmunkánkat szeretteink elvesztésekor. Volt 
délutáni összejövetel a kertben, Erik tiszteletére, róla, és ha szabad ilyet 
mondani, vele beszélgetni. Sírtunk és derültünk a videofelvétel összeállításon,
s lassan oldódott a megilletõdöttség, és oldódott a nyelv. Az összejövetel 
mentes volt a szenzációtól és mentes a nosztalgiától, pátosztól is. Hiányzott a
dráma-tanárunk, aki körvonalazta volna, hogy egy ilyen összejöveteltõl,
rendezvénytõl (?) mire számíthatunk. A szavak nem mûködtek túl jól, a
levegõ akkor állt meg, könnycsepp akkor szabadult el, amikor kép és zene
együtt „szólalt meg”. Kemény István „néma H”-ja megjelent köztünk, nem
akartuk, de minden hangban õ beszélt.

Mérleget illik készítenünk Szauder Erik életmûvérõl. Mit jelent valóban az
a valami, amit az utókor „életmûnek” nevez? Hiába szeretném külön-külön
bemutatni, hol a helye a magyar drámapedagógiában, gyógypedagógiában, a
nem zetközi és hazai lapszerkesztésben, mindig az egész ember, egy külö nö -
sen vonzó személyiség tolakszik az életmû elé. A látszólag csak a racionalitás
hideg hangjaira figyelõ, valójában mély érzelmeket és indulatokat bölcs
humorba oldó személyiség, aki már lassan arra is tudott vigyázni, hogy ne
bántson meg senkit. 
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Nekem például azok a felejthetetlen Tanulásban akadályozottak peda gó -
giája órák jutnak az eszembe, amelyekhez a nyolcvanas évek végén és a
kilencvenes évek elején Gaál Éva szervezett a kollégák körébõl szakértõket:
orvosokat, ügyvédeket, minisztereket és kishivatalnokokat, hogy a hallgatók
bevonásával szerepjátékokban éljük meg az emberek közötti különbözõségek
leképezõdését a szakmák, foglakozások és beosztások attitûdformáló élet -
helyzeteiben. Erik volt ezeknek az óráknak a legszorgalmasabb, legszínesebb
és legplasztikusabb moderátora. A hallgatók angol nyelvrõl készített 
szakfordításait koordinátorként, nyelvi lektorként irányította, szakdolgozatok
és TDK dolgozatok résztémáinak konzulenseként vonzotta a tanszékre az
angol nyelv, a drámapedagógia és a jó iskola iránt fogékony hallgatókat.
Eszembe jutnak a Bethlen téri idõk piknik ebédjei a második emeleti tanszéki
szobában, beszélgetések, viták, amelyekben a demokráciát tanulgattuk – máig
sem eléggé hatékonyan –, miként lehet szavazások sorával tisztességes komp -
romisszumot kötni (akkor kezdtük megérteni, hogy ilyen is létezik), hogyan
lehet különbözõ véleményeket olyan közös nevezõre hozni, hogy a végén
mindenki magáénak érezze a döntést. Azok is, akik kezdetben egy másfajta
végeredmény érdekében szálltak csatába. Vasárnapi ebédbõl elmentett saláták
és sütemények felett tanultuk elõször megérteni, hogy akinek homlokegyenest
ellenkezõ a véleménye, mint a mienk, az nemcsak tisztességes ember lehet, de
okos is. 

Legfrissebb emlékként eszembe jut a Speciális Szükségletû Hallgatók
Segítõ Testületének (SHST) két hónapja megtartott összejövetele, ahová taná -
csért látogattam el. Az Egyetem Szenátusa akkor tárgyalta a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat köteteit. A speciális szükségletû hallgatók véleménye
alapján kívántam pontosításokat javasolni a felsõoktatási törvény fogyatékos
hallgatókra vonatkozó passzusainak intézményi szabályozásához. A hallgatók
és Erik „összeszokott” terminológiai precizitással határozták meg – tán egyet-
len autentikus vélemény-nyilvánítóként – az általuk támogatott és elvetett
megnevezések körét. A Szenátus valamennyi javaslatunkat elfogadta, és a
szabályzatban alkalmazta.

Nézzük az életmûvet, nagy és szabálytalan lépésekben. A bölcsõ a Madách
Imre Gimnázium drámatagozatos osztálya. Az integráló felsõoktatási 
intézmény a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola. Oligo -
frén pedagógia és pszichopedagógia szakokon lett Erik 1991-ben gyógy -
pedagógiai tanár. A Prizma c. fõiskolai lap 1989. évi tavaszi számában a 
színjátszókör valóságáról ír ifjúi szigorral, és álmodozik egy – soha meg nem
született – amatõr színházi mûhelyrõl. 
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Már fõiskolai hallgató korában bekapcsolódott az Oligofrénpedagógiai
Tanszék kutató munkájába a Dramatikus technikák a nehezen tanuló gyer -
mekek és fiatalok fejlesztésében c. témával. Három éven keresztül aspiráns -
ként dolgozott a tanszéken, részfoglalkozású gyógypedagógusként és óraadó
drámapedagógusként pedig gyakorlati tapasztalatokat gyûjtött. Átfogó
ismere tekre tett szert, sõt õ maga is gyarapította ennek az új (gyógy)pe -
dagógiai területnek az elméletét és gyakorlatát. 1994-ben több távoktatási 
tanfolyamon is részt vett. Számos szakfordítást is készített angol nyelvbõl a
dramatikus tevékenységet érintõ cikkek, tanulmányok, kézikönyvek 
anyagából. A Felzárkózás az Európai Felsõoktatáshoz projekt keretében
1995-ben megjelent Diákotthoni nevelés szöveggyûjteményt Szabadidõpe -
dagógia címû eredeti közleményével gazdagította. Már fiatal oktatóként
kitûnt világosan és jó szerkezetben felépített, a beszélt nyelv és a testbeszéd
eszközeit kiválóan hasznosító, a hallgatóságból az értõ figyelem állapotát
kiváltó elõadásaival.

AZ 1995/96-os tanévet a birminghami egyetemen töltötte, ahol egyetemi 
drámapedagógusi diplomát szerzett (M. A. in Drama in Education, University
of Central England, Birmingham, Nagy Britannia). 1998-tól regisztrált PhD
hallgató lett ennek az egyetemnek a neveléstudományi fakultásán, egyben
fõfoglalkozású oktató a Fõiskola Általános Gyógypedagógiai Tanszékén. Eb -
ben az alkotó közösségben – a fogyatékos személyek mûvészeti terápiákkal
történõ fejlesztését és rehabilitációját komplexen értelmezve, mûvelve, kutat-
va, oktatva – teljesedhetett ki Erik szakmai tehetsége. 

Megkísérelek egypár olyan kulcsfogalmat meghatározni, amelyekkel –
munkássága gyújtópontjaiként – Erik egyetértene. Az egyik kulcsfogalom a
társadalmi integráció, benne a befogadó társadalomhoz vezetõ inkluzív iskola.
Hogyan nyilatkozott errõl Szauder Erik 2003-ban az Autisták Ér dekvédelmi
Egyesülete lapjának, az Esõembernek?

„Abból indulunk ki, hogy alaphelyzetben mindenki másféle ellátást igé -
nyel. Az iskola szolgáltató intézmény, az a dolga, hogy a lehetõ legjobban
kiszolgálja azokat, akik hozzáfordulnak. Miért utazzon a városon keresztül a
gyermek, ha két utcával odébb ott van az iskola, amelynek az a dolga, hogy
õt is megfelelõen ellássa. Tehát nem arról van szó, hogy beteszünk, mondjunk
egy Down-szindrómás gyereket az osztályba, és majd elboldogul ott vala -
hogy, hanem arról, hogy speciális módon megsegítjük. Ha kell, akkor vele
lesz egész nap egy gyógypedagógus, aki összedolgozik az osztályt tanító ta -
nár ral. De olyan is elõfordulhat, hogy csak egy-egy speciális esetben megy
segíteni a gyógypedagógus. Ez mindig az adott gyerektõl függ, no és persze
attól is, hogy a normál tanárképzésben milyen teret szentelnek akár a sajátos



megsegítést igénylõ gyerekek pedagógiájának, akár, mondjuk, a tanulásban
akadályozottak (pl. diszlexiások, hiperaktívak) nevelésének, fejlesztésének.
Ebben a szisztémában a gyerek a lehetõ legtöbb idõt tölti az osztály -
társaival…. Az inklúziót úgy kell elképzelni, hogy bárki bejöhet majd az 
iskolába, hogy itt akarja taníttatni a gyerekét. Attól sem kell félni (leginkább
az egészséges gyerekek szüleinek), hogy emiatt nem tudnak majd a többiek
haladni. A befogadás osztályonként egy vagy két gyereket jelent. Az együtt
töltött diákévek pedig minden europlakátnál, tévéhirdetésnél jobban 
szolgálják a másság elfogadását. Az megint más kérdés, hogy az iskola
kérheti majd a szakértõi bizottság véleményét, hiszen azt valamennyien 
tudjuk, nem mindenki alkalmas arra, hogy befogadott legyen”.

A második kulcsszó a drámapedagógia. Hogyan definiálja Erik a drama -
tikus tevékenységet?

A dramatikus tevékenység célja a játszó személy adott kontextusra, annak
mögöttes, univerzális tartalmaira, illetve a (reális és fiktív) <én>-re vonatkozó
ismereteinek elmélyítése. A különbség tehát röviden úgy foglalható össze,
hogy míg a színjáték a közönség felé irányul és tanítás jellegû, addig a 
dramatikus tevékenység ezen formája a játszó személyre koncentrál, és 
tanulási irányultságú.

A harmadik kulcsszó a pedagógus és a gyermek kapcsolata. A gyer mek-
rõl szerzett tudását adta át az õt körülvevõ hallgatóknak a Fõiskolán, a
Drámapedagógiai Társaság rendezvényein és tanfolyamain, gyógype dagógiai
intézmények drámapedagógiai nyári táboraiban és továbbképzõ kurzusain.
Megpróbálom összefoglalni a gyermekközpontú pedagógia ebbéli szubsztrá -
tu mát szabadon, de „erikesen”:

A felnõttek világában a gyermek gyermek marad, s a gyermekek világában
a felnõtt legtöbbször idegen. A pedagógus olyan gyerek, aki már felnõtt —
illetve olyan felnõtt, aki még érti gyermeki önmagát, így könnyebben talál
szót a gyermekekkel. Örökös kettõs szereposztásban él s így kétféle szem -
szög bõl vizsgálja és ítéli meg a világot. Közvetít, kapcsolatot teremt, hely -
zetbe hoz. Legfõbb dolga, hivatása, hogy ismét harmóniába rendezze a gyer -
mekire és „reálisra” szétszaggatott valóság teljességét. 

Eriket nem lehet pótolni. A fõiskolai szintû képzésbe lehet kiváló dráma -
pedagógusokat hívni, de gyógypedagógus-drámapedagógus elvétve akad
közöttük. Lehet színi nevelést tanítani, két évtized tudását az emberrõl, benne
a fogyatékos emberrõl azonban senki sem tudja királyi úton meg szerezni.
Lehet kiváló tudású nyelvtanárokat fogadni az egyetemi szintû gyógy -
pedagógus-képzésbe, 15 év szakfordítói tapasztalatát, egy szakma két nyelvû
tudását azonban csak rengeteg munkával és empirikus tapasztalással lehet 
felépíteni. 
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Szauder Erik 2005-ben befejezte és sikeresen megvédte PhD dolgozatát.
Elkészült a nagy mû, az alkotó azonban még nem pihenhetne: hátra van 
egypár ecsetvonásnyi módosítás a birminghami egyetem javaslatára, sajtó alá
rendezés a Bárczi Karnak. 

Erik, kollégánk, barátunk! Keresünk tanítványokat és munkatársakat, akik
lefordítják a disszertációdat, hogy tanulhassunk belõle. Összeállítjuk és a
honlapunkra tesszük gazdag publikációs jegyzékedet. Kötetbe és képzési
anyagokba segítjük tanulmányaidat, cikkeidet, elsõsorban a pedagógiai alter -
natívák helyérõl és szerepérõl a mai magyar közoktatás rendszerében író dot -
ta kat, a dráma (gyógy)pedagógiai alkalmazásáról szólókat, és a dráma peda -
gógia helyét a magyar felsõoktatásban elemzõket. Bevezetõ tanul mány nak az
Esélyegyenlõség és törvénykezés címû, az Iskolakultúrában 2002-ben megje-
lent írásodat javaslom. Egyetértesz?

Szeretettel és tisztelettel veszünk búcsút Szauder Erik fõiskolai adjunk -
tustól az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Fõiskolai Kar, a Kari Tanács, melynek tagja volt, az Általános Gyógy pe da gó -
giai Tanszék, a Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak
Peda gógiája Tanszék, a Képzésszerkezeti Munkacsoport, a Speciális Szük -
ség letû Hallgatók Segítõ Testülete, valamennyi hallgató, oktató, munkatárs
kép viseletében. 

Budapest, 2006. július 17-én, a temetés napján

Szabó Ákosné Dr.
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