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„Nem sokkal magasabb bizonyítéka-e a művelődésnek,
népünk legalsóbbjairól s legügyefogyottabbjairól

gondoskodni, mint utainkat csarnokokkal, szobrokkal
és emlékoszlopokkal díszíteni”

(Frim, 1884)

,,Mélységes mély a múltnak kútja...” – idéződött fel bennem a „József és
testvérei” című tetralógia legelső sora, amikor a budapesti Csalogány utcai
gyógypedagógiai intézmény, minden magyarországi tanulásban és értelmileg
akadályozottak számára ma működő gyógypedagógiai intézmény ALMA MA-
TER-e 125. éves jubileumára készült.

A Thomas Mann-i hangulatot kicsit hosszabban is itt tartva tekintsünk most
mi is vissza a múltba.

„Mélységes mély a múltnak kútja – ismétlem újra a mű bevezető mondatát.
Ne mondjuk inkább feneketlennek? – folytatódik a gondolat.  Feneketlennek
még akkor is és talán éppen akkor, ha kizárólag és egyedül az ember az, aki-
nek múltjáról kérdés és szó esik; ez a rejtélyes lény, aki a magunk természeti-
gyönyörűséges és természetfeletti-nyomorúságos létének tartálya, s akinek tit-
ka érthető módon minden kérdésünk és szavunk alfája és omegája, s minden
szavunkat hévvel és szorongással és minden kérdésünket izgatott sürgetéssel
telíti.”

Túlzás – mondhatja valaki – ezt a 125 évet az emberiség bibliai léptékű táv-
lataihoz hasonlítani. Elfogadom, de ha azokra a változásokra gondolok, ame-

* Ez a tanulmány a szerzőnek az ősi Frim-intezet jogutódjának (Budapest, II., Csalo-
gány u 43.) 125. éves jubileumi ünnepségén (2000. XII. 11.) és a Frim Jakabról elneve-
zett tiszalöki gyógypedagógiai intézmény fennállásának 30. évfordulóján (2001. III.
03.) elhangzott előadásaiból szerkesztett változat
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lyek a mi 125 évünk alatt történtek, akkor újra csak nem tudok szabadulni e
nagy léptékektől.

„Mert éppen ekkor történik az – idézem ismét Thomas Mann-t –, hogy minél
mélyebben fürkészünk, minél messzebbre hatolunk s tapogatózunk a múlt alvi-
lágába, az emberinek, történetének, művelődésének kezdeti alapjai tökélete-
sen megmérhetetlennek bizonyulnak, s mérőónunk elől, bármilyen kalandos
távolságokba  gömbölyítjük  alá  zsinegét,  mindig  újra  és  tovább  húzódnak
vissza a feneketlenségbe.” (Thomas Mann, 1959, 5.)

És ami a kezdetekhez való viszonyunkat, hűségünket és hűtlenségünket illeti?

Ismét idézek:  „Találóan mondhatjuk itt, hogy 'újra és tovább', mert kutató
buzgalmunkkal a kikutathatatlan incselkedő játékot űz: látszatmegállókat és
úticélokat kínál, melyek mögött, amint elértük őket, újabb múltszakaszok tá-
rulnak föl, ahogy a partjáró bolyongása sem ér soha véget, mert minden egyes
megmászott agyagos fövenykulissza mögött új távolságok csábítanak új hegy-
fokok felé.” (5-6.)

A „thomasmanni” gondolatok már csak azért is rabul ejtettek, mert amikor
erre az alkalomra készülve elővettem gyógypedagógia-történeti  feljegyzései-
met,  Éltes  Mátyás egyik  kitűnő dolgozata  is  újra  előkerült  a  dossziékból,
amelyben mindnyájunk által nagyra becsült elődünk a gyengeelméjű gyerme-
kek oktatásának történetéhez (1927-ben) gyűjtött újabb adatait közli példás fi-
lológiai pontossággal. (Éltes, 1927) A magyar vonatkozások között kiemelten
szól a gyengeelméjűek első magyarországi intézetéről – az akkor Alkotás, ma
Csalogány utcai jubiláló intézmény jogelődjéről –, és kijelenti, hogy az 1875-
ben megalakult intézet „keletkezését még homály fedi, de annyi bizonyos, hogy
a hülyék intézetének létesítése körül az azóta megszűnt 'Munka' című szabad-
kőműves páholynak szerepe volt. (Megjegyzem, hogy Éltes Mátyás maga is
szabadkőműves volt.)  A Munka-páholynak a 70-es évek elején Rőser János
magánintézet-tulajdonos a titkára. Rőser János intézetében több olyan gyer-
mekkel is értek el eredményt, akik a nyilvános iskolákban nem boldogultak.
Ennek csakhamar híre futott  az országban és Rősert most már kifejezetten
gyengeelméjű gyermekekkel  is  kezdik  felkeresni  az ország minden részéből.
Rőser eleinte azzal a gondolattal is foglalkozott, hogy maga állít intézetet hü-
lyék és gyengeelméjűek számára, s bár e tervről később lemondott, de az ügyet
nem adta ki a kezéből.

Mint a Munka-páholy titkára, előadást tart a gyengeelméjűekről. Az eszmét
szimpátiával fogadták a tagok... Rősernek akkor már alkalmas embere is volt
Frim Jakab személyében, aki készséggel vállalkozott a megnyitandó intézet-
ben a tanításra. A páholy maga és a páholy elnökének közbenjárására Trefort
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kultuszminiszter ösztöndíjat adott Frimnek és kiküldik a németországi intéze-
tek  tanulmányozására.  Hazaérkezte  után  a  Munka-páholy  támogatásával,
1875. november 1-én egy növendékkel megnyitotta az intézetet, melynek Rőser
János, mint a Munka-páholy delegáltja a vezetője, Herzog nevű munkapá-
holybeli megbízott a pénzkezelője. Az intézet a 'Munka-intézet' címet viseli, a
felvételeket a páholy kiküldöttje intézi, a szülőkkel az levelez, Frimmel szerző-
dést köt, leltárt és napi jelentéseket vesz át Frimtől. A 'Munka-intézet' már
(1876-ban) a szegedi kiállításon is részt vett, és ott díjat nyert.

Ezzel szemben Rill József az intézet keletkezését így írja le: egy fiút látott (t. i.
Frim) térdelni feszület előtt... Szeretett volna segíteni a baján. Így azon eszme
fogamzott meg Frimben, hogy ő... a hülyék nevelésére vállalkozik. Ekkor Frim
14 éves volt. Öt évi tanítóskodás után azon meggyőződésre jutott, hogy a neve-
léstudományban való alapos jártasság nélkül kedvenc eszméjének nem élhet,
mi okból Kőszegre ment póttanfolyamot hallgatni. Majd Budapesten tanítóké-
pezdei növendék lett, hol kitartó buzgalmát ösztöndíjjal jutalmazták. E mellett
egy hülye gyermek nevelésére vállalkozott. A tanképesítés megnyerése után
Frim egy hülye gyermeket vett magához s ennek nevelésével foglalkozott. ...
Gyakorlatot szerzendő folyamodott a kormányhoz államsegélyért, hogy a kül-
földi  hülyeintézetek  meglátogatásával  tapasztalatait  bővítse.  E folyamodása
1875. május 20-án helybenhagyást nyert és ő 200 Ft. államsegéllyel útnak in-
dult külföldre. Midőn Frim utazásaiból visszatért... egy alkalommal egy úr ál-
lított be, ki Frimnek tudtára adá, hogy van Magyarországon egy egyesület,
mely megértve az ő törekvéseit, annak kivitelében segédkezet nyújtani hajlan-
dó... és Frim megjelent a gyűlésen. Ennek eredménye az volt, hogy megnyitot-
ta intézetét 'Munka' cím alatt Rákospalotán, 1875. november hó 1-én, egy nö-
vendékkel. Ez a szám csakhamar 7-re szaporodott fel.” (Éltes, 1927, 31-32.)

Maga Frim – Éltes szerint is – igen tartózkodóan nyilatkozik az intézet kelet-
kezéséről. Főművében, híres „Segélyszózat”-ában azt írja: „Egész Magyaror-
szágon csak egy intézet van számukra (t.i. a hülyék számára), mely szinte ma-
gánvállalat.  Ez annyi,  mint egy csepp víz a száraz mezőre. Ez 1875-ben a
'Munka' által Rákospalotán alapíttatott, de mint ilyen, már 1 1/2 évi fennállás
után feloszlásnak indult, és magánintézetté vált. 1877. évi november 1-én át-
költözött Budapestre (Külső Váci út) és 1880. évi november 1-én Budára (Al-
kotás u 16.). Mily nagy nehézségekkel kellett az intézetnek megküzdenie, azt itt
nem jelezhetem, mert hisz az intézet én magam vagyok...” (Frim, 1884, 91.)

Frim több, az intézettel közvetlen kapcsolatban levő kortársa – pl. Szenes
Adolf,  aki  hosszabb ideig  ott  tanít  és  kitűnő tanulmányokkal  gazdagítja  a
gyógypedagógiai szakirodalmat, és Berkes /Berinza/ János, Frim tulajdonkép-
peni utóda – sem tud pontosabbat, többet az intézet keletkezéséről, ill. eltérően
örökítik azt meg.
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„Még mindig tisztázásra vár tehát több kérdés – állapítja meg 1927-ben Él-
tes Mátyás – :  Hogyan alakult meg a 'Munka-intézet'? Milyen szerepe volt a
felállítás körül a Munka-páholynak és Frimnek? Miért oszlott fel az intézet és
hogyan lett belőle Frim-intézet? Úgy véljük, hogy a páholy irataiból megkap-
juk a választ, azért várjuk érdeklődéssel az iratok rendezését a Nemzeti Múze-
umban.” (Éltes, 1927, 33.)

A kérdésekre – tudomásom szerint – azóta sem sikerült egészen pontos vála-
szokat találni. (Gordosné, 1969;  Hatos, 1959) Nekem sem sikerült. Én is ab-
ban bíztam, hogy ha a szabadkőműves mozgalomról – amely mint ismeretes, a
század folyamán szakaszosan, összességében hosszabb ideig volt betiltva, mint
nem – többet tudhatunk, megoldódnak a rejtélyek.  Frim – aki később maga
is  szabadkőműves  lett  –  egyik  lányának  átadott  egy  csomagot,  amelyben
szabadkőműves relikviáit őrizte azzal, hogy azt csak halála után bontsa fel. Et-
től a lányától több értékes  Frim-dokumentumot kaptam a Gyógypedagógiai
Múzeum számára. A csomagot is láttam, de akkor (az 1960-as években) lánya
kegyeletből még nem bontotta fel. A csomag további útját – sajnálatos módon
– később nem volt módomban követni. Végül, egy nemrég – Frim egyik uno-
kája révén – hozzám került, autentikus szerzőtől, 1898-ból származó:  „A ké-
pezhető hülyék és gyengeelméjűek budapesti országos m. kir. nevelő- és tanin-
tézetének története” című 13 oldalas kézírásos tanulmányban viszont a sza-
badkőművesekről említés sem történik. Valóban: „Mélységes mély a múltnak
kútja.”

De most, talán, minket elsősorban nem is az érdekel, hogy pontosan hogyan
jött létre a jubileumát ünneplő intézménynek a jogelődje (aminek felkutatását
természetesen továbbra is tervezzük), hanem sokkal inkább az, hogy valójában
ki az az ember, aki az 1870-es években – korabeli szóhasználattal – a legeleset-
tebb embereknek, a nyomorultak legelhanyagoltabbjainak szenteli életét?

Frim Jakab, aki tanítványaival a legteljesebb szimbiózist vállalta, látványo-
san sohasem ünnepelt, szakemberek által tanítómesternek is csak a legszűkebb
körben nevezett, mégis máig tiszteletet parancsoló és egy ügy szimbólumává
vált karizmatikus személyiség volt.

És mindjárt tegyük hozzá, hogy akit az akkor nagyon távolinak tűnő földré-
szen,  Amerikában,  a  Philadelphiai  Egyetemen a  pszichológia  díszdoktorává
avattak. Úgy tudni, hogy szabadkőműves kapcsolatai révén (Philadelphiában
ugyanis sohasem járt), itthoni embermentő tevékenysége híre okán kapta meg
a Gyógypedagógiai Múzeumunkban őrzött díszes oklevelet, amelynek egészen
hiteles történetét eddig szintén nem sikerült felkutatnunk, legutóbb dr. Buday
József tanszékvezető főiskolai tanár kollégánknak sem, aki a Philadelphiai
Egyetemen nemrég személyesen próbált ennek utánajárni.
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Frim Jakab a Vas megyei Körmendről indult el néptanítóként, ahol apja
többgyermekes tímármester volt. Antal testvérének neve is bekerült a gyógy-
pedagógia történetébe. Ő is Budapesten telepedett le, és a siket gyermekeknek
nyitott magániskolát.

Jakab – már tudjuk – 14 évesen segítően fordult szülőfalujában egy súlyosan
elesett, sérült gyermek felé, és amikor később tanítóként már több dunántúli
helységben megfordul és dolgozik, az úgynevezett „falu bolondjai”-val kap-
csolatban szerzett tapasztalatai révén életre szólóan elkötelezi magát ezzel a
nemes üggyel.

Azt is tudjuk róla, hogy a művészetek iránt is érdeklődik, s ilyen hajlamok-
kal, tehetséggel is rendelkezik, ezért többévi tanítóskodás után beiratkozott a
budapesti  Rajztanárképezdébe, amelynek  „előkészületi  osztályát – egy meg-
maradt eredeti bizonyítvány tanúsága szerint – szorgalmasan és a siker kilátá-
sa mellett rendesen látogatta.”

De azután hivatásszerűen mégsem ezen az úton halad tovább. Erősebb lesz a
tanítói pálya, valójában a gyógypedagógia iránti vonzalma. Élete során azon-
ban a művészetekkel is mindig kapcsolatban marad. Később népes családjának
több tagja művészi pályán válik ismertté. Ennek érdekében ő maga is mindent
megtesz. Szintén tehetséges saját gyermekei mellé művészeket fogad tanítóul.
Pl. a fiatal Kisfaludi-Stróbl Zsigmond is – amint azt a mester későbbi színes, hi-
teles, személyes elbeszéléséből tudom – a századfordulón hosszabb ideig a há-
zában  vendégeskedik,  miközben  Frim  Jakab egyik  fiát  festeni  tanítja,  a
Gyógypedagógiai Múzeumban ma is őrzött kitűnő vázlatokat készít a Frim-in-
tézet jellegzetes lakóiról.

Frim Jakab figyelme – mint már szintén tudjuk, nem véletlenül – több szálon
is a gyógypedagógia felé fordul.

Budapesten hamarosan Szőnyi Pál, külföldet járt kitűnő pedagógussal talál-
kozik, aki 1846-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja és 1848-
ban miniszteri tanácsos, akkor éppen az 1851-ben több kiváló pedagógus tár-
sával alapított magán fiúnevelő intézet vezetője. Frimet nevelőként alkalmaz-
za, aki ott ismerkedik meg többek között a svájci Johann Heinrich Pestalozzi
pedagógiai zsenijével, tanításaival.

Pestalozzi a korabeli képesség-lélektani felfogás szerint azt vallja, hogy az
emberi lélekben eleve benne rejlenek az erők és ösztönök, csak kifejlődésükről
kell gondoskodni. Ezek az erők: az ismerés, az akarás és a (mesterség értelem-
ben vett) „művészet”. Pestalozzi hite szerint még a legsúlyosabb gyengeelmé-
jüben is megvannak a feltételek bizonyos fejlődésre, vannak erői, amelyek bi-
zonyos képzéssel elégségesek emberhez méltó élet fenntartására. Így lehet,
hogy pl. híres neuhofi nevelőintézetébe a magyar származású, szomatikusan és
értelmileg is súlyosan fogyatékosnak látszó, ma mi már gyanítjuk, hogy az
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autista Gottfried Mind-et is befogadja, és tanítani kezdi. Később kiderül, hogy
Mind írni és olvasni ugyan nem tanul meg, de kitűnő rajzképességét kifejleszt-
ve, a művészvilág ünnepelt „Katzenraffael”-jévé válik, aki művészi kedvtelé-
sének élve megelégedetten tölti napjait Pestalozzi családias otthont nyújtó in-
tézetében. (Münz, 1934; Gordosné, 2001/c)

Frim Jakab 1875-ben létesített intézetében is óvodás kortól minden korosz-
tályt képviselő értelmi és más súlyos fokban fogyatékosok élik lehetséges tel-
jes életüket vele és népes családjával, valamint alkalmi, vagy hosszabb ideig is
ott tartózkodó sokféle neves, pl. író és képzőművész vendégével. Ezt az élet-
formát Frim egész életén át nem cseréli fel semmi mással. Éppen úgy hű marad
ehhez az akkor teljes mértékben kivételes, szokatlan életprogramhoz, életfor-
mához, mint ahogy vallását sem cseréli fel másikkal, miniszterek által felkínált
jobb egzisztenciákért.

Frim tehát nem laikusként kezd még körmendi ifjúkori terve megvalósításá-
hoz. Már okleveles tanítóként bejárja nemcsak Németországot, hanem Európa
számos országát, támogatóktól kapott ösztöndíjjal Párizstól Rigáig megismeri
az akkor külföldön már működő gyógypedagógiai intézményeket, és a fellelhe-
tő szakirodalmat is hazahozza.

Eljut tehát Párizsba is, a híres Bičetre-be, az „Együgyűek tanodájá”ba, ahol
Edouard Séguin fiziológiás nevelési eljárása szerint tanítják és foglalkoztatják
a súlyos fokban értelmileg sérült gyermekeket, és pl. Németország számos in-
tézményében is végez megfigyeléseket, gyűjt tapasztalatokat. Kapcsolatba ke-
rül a szintén híres, Bécs melletti Badenben létesített „Levana” gyógygondozó
és  nevelőintézet egyik  megalapítójával,  Jan  Daniel  Georgenssel,  akitől  a
„gyógypedagógia” szó használatát átveszi, és elsőként alkalmazza a magyar
gyógypedagógia történetében. (Gordosné, 2001/d; 2001/b)

,,A hülyeséget  háromféle szempontból  kell  tekintetbe és pártfogásunk alá
vennünk –  írja  –,  és  pedig:  a) gyógyítás-nevelés,  b)  orvosi  és  törvényszéki
gyógytani és c) emberbaráti szempontból.

A mi az elsőt illeti, nem elég ezen szerencsétleneknek, őket emberbaráti cél-
ból 'éhségtől, hidegtől, mezítelenségtől, rútság és gúnytól' megóvni – nekik
menhelyet szerezni ―, hanem amennyire lehet őket 'gyógyítani, nevelni és ké-
pezni kell'; hogy egykor, családjaik és a társadalom körébe visszakerülve, ott
legalább félig hasznavehető egyéniségekké váljanak,  a  mit  egyedül  csak a
gyógyító-nevelés által érhetünk el; azaz az elnyomorult, gyenge, elkorcsosult
testet a rendes irányban kell kifejteni, erősíteni, gyógyítani, a szunnyadozó lel-
ket felébreszteni, a sötét, tévelygő szellemet összegyűjteni és azt legalább 'a
legáltalánosabb és legszükségesebb ismeretekre' tanítani; főképpen azonban a
felébresztett szellem alapján 'erkölcsöt' kell beléjük oltani.
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Ezen igyekezet ezen szóval: 'Gyógyítás-nevelés' fejeztetik ki, amelynek fo-
ganatosításához két erő egyidejű és együttes hatással szükséges: 'A paeda-
gogus és az orvos'.

Hogy ezen nemes cél elérhető legyen, erre vonatkozólag ezen kettőnek szét-
választhatatlan  szövetsége  a  főfeltétel;  itt  nem szabad  rangkülönbségnek,
irígykedésnek, cívódásnak előfordulni,  hanem a legbensőbb együtthatásnak
kell működni. ...

A kettős cél 'Nevelés és gyógyítás' együtt jár ugyan, mindamellett is ezen
utóbbi csak az eredményezett nevelés alapján érhető el, azért kell az intézetek
vezetését paedagogusok kezében hagyni.” (Frim, 1884, 15-17.)

Intézete – a fejlődés, bővülés és főként a szakmai gyarapodás jeleit egyre in-
kább bizonyítva – több budapesti, közöttük két Alkotás utcai színhely után ke-
rül abba a ma már nem létező Alkotás utcai épületbe, amely Frim-intézet néven
válik mind az egyetemes, mind a magyar gyógypedagógia történetében híressé.
(Gordosné, 1963; 2001/a) A közvélemény viszont olykor – sajnálatos módon
még ma sem ritkán – pejoratív értelemben emlegeti. Ellentmondásos megítélé-
sére jellemző, hogy az intézet 1896-ban történt államosítása után, most már
több mint  100 év alatt  valamennyi  jogutódja  vállalja  egykori  alapítójának
szakmai és emberi értékes örökségét, ám, amikor az Értelmi Fogyatékosok Or-
szágos Szövetsége az 1980-as években Frim Jakab emléktáblát szeretett volna
elhelyezni az akkor még álló épület falán, a benne működő szocialista állami
közoktatási intézmény tiltakozott, és meg is akadályozta a nemes, szép gesztust.

Az intézet  Frim Jakab által is szorgalmazott államosítása után teljesen új
korszak veszi kezdetét, nemcsak a jubiláló intézmény, hanem a magyar gyógy-
pedagógia történetében is.

Ezután, 1898-ban válik minden fogyatékosokat  nevelő-oktató intézmény
emberbaráti  intézményből  közoktatási,  gyógypedagógiai  intézménnyé  Ma-
gyarországon.

Az Alkotás-utcai intézet is átalakul, struktúrája és tevékenysége differenciá-
lódik, externatusos osztályokat is nyitnak benne az értelmileg enyhébb fokban
fogyatékosok számára. A kétféle gyógypedagógiai munka nyomán a testület,
az új igazgató,  Berkes János vezetésével kétféle gyógypedagógiai programot
dolgoz ki, ezzel lerakja a kisegítő iskola alapjait is, amely majd az intézetben
működő Káplán Gyula és Éltes Mátyás kiválásával 1900-ban már új utakon
kezdi meg pályafutását.

Az Alkotás utcai intézet pedig tovább építi a gyengeelméjűek, a középsúlyos
fokban értelmi fogyatékosok, a mai terminológia szerint az értelmileg akadá-
lyozottak gyógypedagógiai programját, és kialakítja a gyógypedagógiai neve-
lőintézeti modellt.
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Frim Jakab 1897-ben önként távozik az Alkotás utcából, és újonnan létesí-
tett magánintézetében (a mai zuglói Erzsébet királyné útján) 1918-ig folytatja
a súlyosan, halmozottan sérült ifjakkal és felnőttekkel gyógyító nevelő és kü-
lönböző megbízatások, felkérések szerint egyéb jótékonysági és gyermekvé-
delmi tevékenységét. Ő maga így nyilatkozik életének ezen új szakaszának
kezdetéről: „Az 1897. évben az intézet államosíttatott, de azt csak egész fiata-
lok részére tanintézetté alakították át, az idősebbeknek, képezhetetleneknek és
nehézkórosoknak (epileptikusoknak) menhelyük nem maradt. Újonnan kény-
telen voltam ezen utóbbiakról gondoskodni; újra kezembe vettem ezek ügyét és
alkalmas épületet találva szép árnyas kerttel a város legszebb és legegészsé-
gesebb pontján az intézetet számos beteggel 1897. szeptember 1-én megnyitot-
tam.” (átvéve: a „Magyarország és Nagyvilág” c. újság 1898. V. 31.-i számából)

Frim Jakab kora mára már messzetűnő történelem. A világ azóta teljesen át-
alakult. Amikor azonban a régmúlt időket mégis felidézzük, rájövünk, hogy a
főhajtás nemcsak az úttörő történelmi tettekért jár, hanem a mi 21. századi
mindennapjainknak szóló üzenetekért is. A régi írások, tanulmányok elmélyül-
tebb olvasójának rokonszenve a már rég túlhaladott terminológiahasználat és
avítt szövegezés ellenére is egyre nyilvánvalóbbá válik.

A korra, nemre, vallásra, nemzetiségre, fogyatékossági típusra és súlyossági
fokra tekintet nélküli befogadás és elfogadás a családi légkörű, mai szóhaszná-
lattal valóságos lakásotthonnak beillő intézetbe és az ott mindenkinek egyéni
szükséglete szerint kialakított fejlesztési terv és a közösségben nyújtott egyéni
gyógypedagógiai bánásmód a legmodernebb kívánalmakat is kielégítheti.

„Minden gyermek külön veendő elő – olvassuk Frim Jakab egyik ajánlását –,
a tanító figyelje vagy tanulja meg, mint kell vele bánni és mint győzheti le a
testet és szellemet fogva tartó gyengeségeket. Erre vonatkozólag nem lehet
pontos szabályokat állítani; egy valami állandó: hogy a tanító szeretetteljes
bánásmód által a gyermekeket magához vonzza és hogy befolyást nyerjen ná-
luk” (Frim, 1884, 50.)
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Közlemény

Örömmel értesítem a kollégákat, hogy az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Főiskolai Karán a 2002/2003. tanév őszi félévében pedagógus szakvizsgára felkészí-
tő szakirányú továbbképzés indul gyógypedagógusoknak. A négy féléves, 360 órás
képzés 1-2. félévében a kötelezően előírt tanulmányok, majd a 3-4. félévben a hallgató
által választott szakterületi modul teljesíthető. Választható modulok: hallássérültek pe-
dagógiája,  látássérültek pedagógiája,  logopédia,  oligofrénpedagógia:  értelmileg aka-
dályozottak  pedagógiája,  tanulásban  akadályozottak pedagógiája,  pszichopedagógia,
szomatopedagógia szakterület legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei, amelyek az
eredeti  szakképzettséghez  kapcsolódó ismeretek megújítását  szolgálják.  Választható
továbbá az eredeti oklevélben feltüntetett szaktól függetlenül szakértői (vezető tanári)
gyakorlatvezetői feladatokra felkészítő modul.

A tandíj valószínű összege 90.000 Ft/félév. A képzést szombati napokon a Főiskolai
Kar Ecseri úti épületében tartjuk. További felvilágosítás a Gyógypedagógiai Tovább-
képző Központban Mezeiné dr. Isépy Máriától (cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-
43.,  tel.:  3-224-004) kérhető.  Az érdeklődő kollégáknak jelentkezési  lapot küldünk,
vagy a Főiskolai Kar honlapjáról (www.bghs.hu)  a jelentkezési lap letölthető. Szere-
tettel várjuk a kollégákat.

Dr. Torda Ágnes
     oktatási főigazgató-helyettes
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