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Vannak egyéniségek, akikkel elégséges
egyszer találkozni ahhoz, hogy maradandó
emléket hagyjanak azokban, akiknek meg-
adatott  a  szerencse a találkozásra.  Stanley
Segal ilyen  egyéniség  volt!  Ha  a  magyar
gyógypedagógusok számára hasonlattal él-
hetnék, azt mondanám: Segal volt az angol
Bárczi.

Szervező, irányító munkássága, hite a tu-
dásban, a nevelés erejéről volt meggyőződé-
se, emberszeretete, a sérültek és fogyatékosok életminőségének jobbíthatóságá-
ról vallott felfogása, tudományos munkássága, tanulmányai, kötetei mind-mind
oly erényről tanúskodnak, amely okkal tette ismertté nevét, Angliát meghala-
dóan elismertté személyiségét a kontinenseken is.

Segal és  Bárczi csak  egyszer  találkoztak.  Ez a  találkozás  azonban nem
lehetett szokványos, nem merülhetett ki a protokoll részleteiben. Olyan alkotó
találkozás  lehetett  ez,  amely  megfelelt  kettejük  összecsengő,  a  fogyatékos
gyermekek és ifjak boldogulásáért éjt nappallá tevő, tántoríthatatlanul tenni
akaró személyiségeiknek. Ez a találkozás nemcsak felelevenítette a századelő
angol-magyar  gyógypedagógiai  kapcsolatokat,  egyszersmind  új  alapokat  te-
remtett a fejlesztéséhez is.

Széleskörű  nemzetközi  kapcsolataiban  kitüntető  helyet  szentelt  magyar
barátainak.

1963-ban  járt  első  ízben  Magyarországon.  Résztvevője  a  II.  Országos
Gyógypedagógiai Tudományos Konferenciának. Itt „Különleges oktatási mód-
szerek” címmel elismerő visszhangot kiváltott előadást tartott.

Tolmácsolta az angliai Gyógypedagógusok Szövetsége üdvözletét, jókíván-
ságait, majd — többek között — kifejezte tájékozódási szándékát, mondván,
örülne, ha képeket vihetne haza a magyar gyógypedagógiáról,  hogy a közös
problémák megoldását ezen a téren is segítse. Jelezte, hogy egyik törekvésük a
fogyatékosok ügyeivel foglalkozó Országos Tanács létrehozása, amely — ter-
mészetesen — meg is született, és miként azidőtájt Magyarországon is, első
főfeladata a fogyatékosságok differenciál-diagnosztikája új formáinak keresése
volt.
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1987-ben vendége volt a MAGYE dunaújvárosi (XV.) Országos Konferen-
ciájának.  Itt  „Culture  is  for  Everyone”  (A kultúra mindenkié) címmel  újabb
emlékezetes előadást tartott, amely alkalomból ismételten kedves hangon em-
lékezett vissza a 24 évvel korábban volt magyarországi tapasztalataira, külön is
kiemelve a Bárczi  Gusztávval  volt  találkozásának hangulatát,  és egy kicsit
„irigyelve” is az önálló, független főiskola jelentőségét.

Tervezte,  hogy 1994-ben  is  ellátogat  hozzánk.  Sajnos,  csak  a  halálhíre
érkezett.

Szakmai,  tudományos  pályafutásának minden állomása egy egész életre
szóló elkötelezettség mellett bizonyít.

1956-ban  személyes  kezdeményezésére  jött  létre  Angliában a  fogyatékos
gyermekek ügyeivel foglalkozó első országos konferencia, amely azóta nem-
zetközi konferenciává bővült, és magyar résztvevői is voltak.

1967-ben jelenik meg „No Child is Ineducable” (Nincs taníthatatlan gyer-
mek) című, a fogyatékos gyermekek nevelési eszközökkel való fejlesztésének
lehetősége melletti  hitvallásának,  elkötelezettségének azóta  újabb kiadásokat
megért bizonyítékaként. Ebben (2. kiadás, 164-165. old.) minden más kelet-kö-
zépeurópai ország gyógypedagógiáját meghaladóan emlékezik a magyar kap-
csolataira.  Példaként  említi  a  budapesti  főiskolát,  amelyet  —  mint  írja  —
„egészében a  speciális  oktatásnak szenteltek”.  Bárczi  Gusztávra emlékezve,
mint a főiskola vezetőjét említi, megjegyezve, hogy Bárczi 30 évnél hosszabb
ideig vezette az intézményt, miközben több, különböző rendszert is átélt. Idézi
Vincze Antalné, az Oktatási Minisztérium akkor még önálló gyógypedagógiai
osztálya vezetőjének egy 1962-ben Londonban volt konferencián elhangzott, a
magyar felfogást tükröző állásfoglalását. „Minden gyermek és fiatal, aki vala-
milyen abnormalitás, fizikai fejlődésének, idegrendszerének károsodása, vagy
bármilyen  érzékszervi  sérülés  következtében nem tanítható és  oktatható az
általános iskolában, a speciális oktatási rendszer előnyét élvezi”. Ez a felfogás
és gyakorlat egybeesett S. Segal felfogásával és azzal a gyakorlattal, amelynek
meg- és elismertetéséért oly sokat tett.

1985-ben teszi közzé  „Sexuality and Mental Handicap” c. írását, amelyre
több magyar tanulmány is hivatkozik.

1990-ben, szerkesztésében jelenik meg a  „Creative arts and Mental Disa-
bility” (Alkotó művészetek és értelmi fogyatékosság) c. kötet. Ebben egybe-
gyűjtve adja közre az 1989-ben volt „Az alkotóművészet szerepe az értelmi
fogyatékos, súlyosan vagy halmozottan sérült  fiatalok és felnőttek fejlődésé-
ben” tárgykörű szimpózium keretében elhangzott előadásokat és hozzászóláso-
kat. A kötethez általa írt „Bevezető” és a mű gerincét adó tanulmánya arról a
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határozott meggyőződésről tanúskodnak, amely a művészeti nevelésben rejlő
lehetőség felismerése, széleskörű szakirodalmi tájékozottság és a ravenswoodi
tapasztalatai révén alakult ki benne.

E sorok írója kivételes szerencséjeként több alkalommal találkozhatott vele.
Hálával gondolok vissza azokra az órákra, amelyekben a Bulmershe College-
ban, 1985-ben volt nemzetközi szimpozion keretében kitüntetett figyelmével.
Fokozta az iránta érzett tiszteletemet az, hogy az általa moderált szimpozion
végeztével, lehetővé tette számomra a betekintést Ravenswood Village hétköz-
napjaiba, ahol megtapasztalhattam, hogy miként lehet (és kell!) emberszeretet,
szilárd szakmai meggyőződés, jó szervezői és magabiztos irányítási készség
birtokában, értelmi fogyatékosok számára is olyan körülményeket teremteni,
amelyek között az ember számára elfogadható életminőség valamennyi össze-
tevője tetten érhető.

Stanley Segal 74 éves korában, 1994 június 27-én meghalt. Személyében az
egész európai gyógypedagógia, de a tágabb értelmű fogyatékosságügy is jelen-
tős formálóját veszítette el. A magyar gyógypedagógusoknak is okuk van rá,
hogy emlékét megőrizzék.

Stanley Segal egész életútját a fogyatékosságügy hasznára vált alkotó tevé-
kenység jellemzi. Londoni megemlékezések szerint az 50-es évektől az Egye-
sült Királyság oktatásügyének meghatározó személyisége. Többek között ala-
pítója az angliai Gyógypedagógiai Tanárok Egyesületének, elnöke a Gyógype-
dagógusok Nemzeti Tanácsának, folyóiratokat szerkeszt, a Bulmershe College
egyetemi tanára, ezek mellett elismert közéleti és a nemzetközi szakmai fóru-
mok nagytekintélyű személyisége is. Tulajdonosa volt az egyik legnagyobb brit
polgári kitüntetésnek, az OBE-nek (Ordo of British Emperor).

A Mary Warnock szép emlékezésének (Times Ed. Supp. 15. 7. 1994.) záró
sorai szerint „Arisztoteliánus értelemben boldog ember volt. Tudta, hogy milyen
utat kell választania és Ő végigment ezen az úton”.

1994 szeptember 11-én a Magyar Köztársaság londoni nagykövete S. Segal
feleségének  személyesen  adta  át  a  Magyar  Gyógypedagógusok  Egyesülete
„Szociális  munkáért”  kitüntetését,  amelyet  a  kitüntetett  az  egyesület  XXII.
Országos Szakmai Konferenciája alkalmából, Kőszegen vehetett volna át.

Dr. Göllesz Viktor
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