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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Vezetõség, kedves Kollégák, és kedves
Hallgatók, különösen a jelenlévõ elsõévesek!

Bevallom, amikor megkaptam a felkérést, egy pillanatra elakadt a szavam.
egyrészt nehezen hittem el, hogy egyszer rám kerül a sor, hiszen eddig mindig
szívesen hallgattam a „Nagyokat”. másrészt megijedtem attól, hogy már én is
ilyen „öreg” lettem?

aztán rájöttem, hogy a feladat szépsége abban rejlik, hogy egyszerre
könnyû és nehéz. Nehéz, mert a korábbi években elõttem megszólalók után
valami hasonlót, ám mégis valami egészen mást kellene mondani. Nehéz,
mert olyan emberek elõtt kell megszólalni, akiknek többsége hallgató korom
óta ismer, és ilyenkor mégiscsak visszaköszönnek az emberben a „vizsga-
emlékek”.

Ugyanakkor belegondoltam, hogy az itt többségben jelenlévõ elsõéves
hallgatók, még soha nem vettek részt „Bárczis” évnyitón, nekik most minden
új, izgalmas, érdekes. Ugyanúgy, ahogyan az elsõ osztályt most megkezdett
kisfiam számára is az elmúlt napokban az izgatottság, a szorongás, a bizonyta -
lan ság és a kíváncsiság voltak a meghatározó érzések. Nagyon várta az isko -
lát, persze közben szorongott és izgult, hogy milyenek lesznek az osztálytár -
sak, a tanító néni, a sok játék után a tanulás. a fõiskolai tanulmányaikat most
megkezdõk is feltehetõen hasonlóan vegyes érzelmekkel teltek, ám õk már

281



282

több ilyen változást is átéltek, s talán nekik kicsit könnyebb leküzdeni szoron -
gásukat.

mielõtt a hallgatókhoz szólnék, azokhoz szeretnék szólni, akik hosszú
évek óta azon fáradoznak, hogy jó szakembereket képezzünk. Ha végignézek
a munkatársak sorain, azt látom, hogy még mindig többségben vannak azok,
akik nemcsak 15 éve a kollégáim, de tanáraim is voltak azóta, hogy 20 éve
beléptem a hallgatók sorába. megpróbáltam felidézni, hogy milyen volt az a
20 évvel ezelõtti szeptember, amikor vidéki gimnazistából egy csapásra
fõvárosi fõiskolás lettem. Kikerültem a család addigi támogató és védõ 
szárnyai alól, kollégista lettem, és szembesültem azzal, hogy most már 
egyedül is boldogulni kell. eszembe jutott az évnyitó, amikor a Bethlen téri
épület dísztermének kicsit kopottas, nyikorgó, négyesével összeszerelt – talán
mozi – székeibõl sorakoztunk kicsit remegõ lábakkal a „hallgatóvá fogadó”
kézfogásra, miközben izgatottan tekintgettünk körbe, hiszen nem ismertünk
senkit. Kik lesznek a csoporttársaim, vajon melyik oktató mit fog tanítani, ki
segít majd a könyvtári tájékozódásban? 

Természetesen ez az állapot hamar megváltozott, megismertük egymást és
oktatóinkat is. Szerencsére ma is nagyon sokan köztünk vannak, itt az oktatói,
dolgozói sorok között. Éppen ezért szeretnék köszönetet mondani minden
jelenlegi „Bárczis” dolgozónak, akik a gyógypedagógus-képzés ügyét szol -
gál ják. a kisebb és nagyobb változások sem tántorították el õket attól a hittõl,
hogy amit tesznek, az fontos, arra szükség van. mert a jövõ világának is 
szüksége van és lesz jól képzett szakemberekre, akik tovább viszik az ismere -
teket, a tudást, s mindennapi gyakorlatba ültetik át azt a szemléletet, amit a
„Bárczin” végzettek oly régóta változatlanul képviselnek. 

Számomra nagy öröm és büszkeség, hogy ennek a változatlanságban is
folyamatosan megújulni képes, a sok nehézség és bizonytalanság közepette is
példaértékûen hûséges csapatnak lehetek a tagja. 

az elmúlt 20 év változásai - a 90-es évek rendszerváltása, a felsõoktatási
integráció, a megszokott, patinás épületünk elcserélése erre a modernebb 
épületre, a szervezeti, tantervi, tartalmi struktúrák jelentõs változásai – ezek
közt a legjelentõsebb a most induló Bologna rendszerû képzési struktúra –
bizonyára sokkal jobban is megtépázhatták volna a munkatársak sorait. Ám a
többség elõbbre tartotta és tartja a szakma talpon maradását és fejlõdését a
saját szempontjainál, érdekeinél. a változó világban tapasztalataim szerint
inkább az a jellemzõ, hogy az emberek sokkal inkább keresik saját boldogu -
lásukat, ha egy munkahelyen nehézségek támadnak, egyszerûen továbbállnak
és biztonságosabb, jobban fizetõ állást keresnek. Közülünk is sokan megte -
hették volna, ám úgy vélem a „Bárczi” egyik titka az a megtartó erõ, ami
csök kenti az elvándorlást. e helyrõl is hadd mondjak köszönetet minden -



kinek, aki 5-10-15-20-25-30 vagy még több éve dolgozik csendben és 
kitartóan e falak között. Többségük nem kérkedik elért eredményeivel, nem
hirdeti hangosan nagyszerûségét, ám számunkra és a hallgatók számára is pél-
daadóak a gyógypedagógia ügyének szolgálatában. pátosz-mentesen állít ható,
hogy a tanárainktól, oktatóinktól ellesett hozzáállás és hûség meg könnyí ti
nekünk fiatalabbaknak is, hogy mi se futamodjunk meg. 

pedig néha mennyivel könnyebb lenne hátat fordítani, elszaladni, mert
igen, kedves Hallgatók, változik a világ. elég bekapcsolni a televíziót és meg -
nézni egy hírmûsort, vagy kinyitni egy újságot, és elolvasni néhány cikket.
Felgyorsult minden, kapkodjuk a fejünket, alig tudjuk követni, hogy mi vál -
tozik az egészségügyben, az oktatásban, a felsõoktatásban, a politikában, az
árakban. 

a változások a gyógypedagógiát sem kerülik el. a különbözõ tudomány -
ágak változásai következtében a gyógypedagógia mint interdiszciplináris
embertudomány folyamatosan fejlõdik. az emberrel foglalkozó összes 
diszciplína új felismeréseket szállít nekünk, az orvostudomány, neveléstu do -
mány, a pszichológia és a rehabilitációs tudományok arra késztetik a gyógy -
pedagógiát tudományos szinten mûvelõket, hogy rendszeresen felülbírálják
eddigi nézeteiket, felhasznált és továbbadott ismereteiket folyamatosan
bõvítsék. 

Ha majd a gyógypedagógia-történet és –elmélet rejtelmeiben elmélyed -
nek, kedves elsõévesek, nyomon követhetik ezeket a változásokat. a koráb -
ban végzett gyógypedagógusok is érzékelik, hogy ismereteik megkopnak,
számukra újabb és újabb szakirányú továbbképzések, akkreditált pedagógus-
továbbképzések adhatnak szakmai felfrissülést, az egyre „piacosodó” 
közoktatásban is „életképes” vagy jobban „eladható” végzettségeket.

mindeközben a gyakorlat is változik. Újabb és újabb feladatokkal kell
szembenézniük a gyakorlat szakembereinek. az elméleti megújulás eléri az
intézmények hétköznapjait, a társadalmi, jogi, törvényi és szakmapolitikai
reformok önként vállalt vagy részben kényszerû változásokat indítanak el a
fogyatékos gyermekeket, fiatalokat, felnõtteket nevelõ, oktató, ellátó 
közoktatási, gyermekvédelmi és szociális intézményekben, intézményrend -
sze rekben. a gyermeklétszám csökkenése miatt erõsödik a sajátos nevelési
igényû gyermekek és tanulók ellátása a többségi óvodákban, iskolákban. ez
egyúttal felfelé történõ integrációt generál a fogyatékos gyermekek és fiatalok
körében, így a speciális iskolákban az adott fogyatékossági kategórián belül a
súlyosabb állapotú tanulók tanulnak. Hamarosan megjelennek az iskolákban
a korábban eddig onnan kiszorult legsúlyosabb fokban vagy halmozottan
fogyatékos gyermekek, tanulók. a gyógypedagógiai tevékenység tehát nem
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végezhetõ rutinszerûen még akkor sem, ha valaki világéletében ugyanabban
az intézményben dolgozott. 

az egyik legnagyobb változás azonban közvetlenül érint bennünket, a
gyógypedagógus-képzés résztvevõit. e tanévtõl teljesen megváltozott képzési
struktúrában kezdõdik meg a képzés. még mi oktatók is – akik az elmúlt 3
évben sok-sok idõt töltöttünk a tantervek átalakításával – csak ízlelgetjük a
Ba-szint és az ma-szint kifejezéseket, örülünk annak, ha sikerült új isme -
retanyagot beépíteni a megújított tantervbe, és néha elbizonytalanodunk, ha
arra gondolunk: vajon sikerült-e, sikerül-e megõriznünk azokat az értékeket,
melyeket a magyar gyógypedagógia már több mint 200 éve magáénak mond-
hat.

a sok változás közepette a magyar gyógypedagógiának van egy állandó
értéke, ami nem más, mint az ember. És ez nemcsak a sérült, fogyatékos, 
akadályozott, vagy ha úgy tetszik sajátos nevelési igényû gyermekeket,
speciális szükségletû embereket jelenti. már a fõiskolai években is
megtapasztalható, hogy a képzõintézményben is mindenkit egyesével számon
tartanak. a változások eddig hiába próbálták meg kikezdeni ezt a szemléletet,
a mai napig sikerült megõrizni, hogy a „Bárczi” minden munkatársa és a 
hallgatók egy nagy családot alkotnak. a dolgozók tulajdonképpen saját hoz-
záállásukkal bizonyítják ezt a hallgatók számára, akik ezt aztán magukkal
vihetik szakmai életükbe, amikor elhagyják az anyaintézményt. Jó bizonyíték
erre, hogy a szakmához hûséges volt hallgatók rendszeresen visszajárnak az
intézménybe, ahol sokan örömmel állapítják meg, hogy itt még „minden a
régi”. ez biztonságot ad nekik, hogy vissza lehet jönni, meg lehet találni azo -
kat az embereket, akik segítették õket a pályán való elindulásban, és elegendõ
szakmai muníciót adtak pályafutásukhoz.

mindezt természetesen a most belépett hallgatók csak utólag fogják érzé-
kelni, megtapasztalni. Jómagam is csak akkor jöttem erre rá, amikor több más
felsõoktatási intézményben is megfordultam oktatóként vagy hallgató ként, és
láttam, hogy máshol ez nem így van…

Kinek-kinek egyéni szinten is nagy változást jelent, hogy beléphetett in -
téz ményünk kapuján, s a következõ 8 vagy 11 félévben a „Bárczi” padjait
kop tathatja. ehhez elõször is szívbõl gratulálok, hiszen meglehetõsen magas
lett a felvételi ponthatár a legtöbb tagozatunkon, amit a felvettek elértek. 

Van, aki most kerül ki a meleg családi fészekbõl és kollégiumban, vagy
albérletben kell önállóan élnie. Van, aki továbbra is családjával él, de a közép -
iskola nyújtotta védõkörnyezetet az õ számára is felváltja a nagyobb önálló -
ságot igénylõ fõiskolai élet. ez az eddigi élethez és tanuláshoz képest termé -
szetesen jóval nagyobb szabadságot jelent. a nagyobb szabadság nagyon sok
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lehetõséget rejt, de egyúttal lényegesen nagyobb felelõsséggel jár. a 
tanulmányok szervezése, a tanegységek kiválasztása, a számítógépes rend -
szeren való regisztrációk csökkentik az emberi tényezõ és jóindulat szerepét
az oktatásszervezésben. mindenki maga döntheti el, hogy mit és mennyit vesz
igénybe abból, amit Karunk számára kínálni tud. Felelõsen és hosszabbtávon
kell gondolkozni, most olyan lehetõségeket kap minden hallgató, amiket ha
most nem használnak ki, késõbb esetleg hiányolni fognak. a tanulmányok
befejeztével kezdõdik ugyanis a szakmai felnõtté válás szakasza. most még
van, aki segít, támogat, terelget, kijavít, ám a diploma kézhezvétele után hir-
telen ott állunk egy szál magunkban. magam is átéltem ezt: hallgatóként
bekapcsolódtam a Szomatopedagógiai Tanszék irányított családi nevelési
programjába, amit csak gyerektornának neveztünk. mozgáskorlátozott és hal -
mo zottan fogyatékos gyermekekkel foglalkozhattam, ám sosem voltam 
egyedül, valamelyik oktatóm mindig ott dolgozott velem együtt egy másik
gyerekkel. Fél éves külföldi munka után jöttem vissza tanársegédnek. amikor
bementem a kis tornaszobánkba az éppen hozzám érkezett családdal, becsuk-
tam az ajtót, körülnéztem, és egy pillanatra elállt a szívverésem, mert már nem
volt velem más, csak a gyerek és a szülei. Tudtam, hogy most nekem kell
meghozni a döntéseket, nekem kell minden kérdésre válaszolni és nem lesz
senki, aki utólag közvetlenül értékelné a munkámat vagy segítõ, jó tanácsok-
kal látna el. egyedül kellett helytállni. És nem volt könnyû…

addig azonban még hátra van néhány év, amit érdemes kihasználni.

Kívánok minden munkatársunknak, régebbi és most kezdõ hallgatónknak
eredményes új tanévet, kölcsönös türelmet és megértést a gyógypedagógus-
képzés új szakaszának elsõ tanévében.


