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K Ö N Y V I S M E R T E T É S,
Ú J D O N S Á G O K

SZAKADÉKBÓL A FÉNYRE
Az akarat gyõzelme – Helen Keller küzdelmes élete

(KAIROSZ KIADÓ, 2008, FORDÍTOTTA: SÁNTHA MÁTÉ)

A gyógypedagógia története emberi
küzdelmek története. Embereké, akik-
nek gyermekként, felnõttként meg
kell(ett) küzdeni önmagukkal, a
fogyatékosságból eredõ hátrányukkal;
és azoké, akik ebben a küzdelemben
segítõ szerepet vállaltak. Intézménye-
ket, szakmai mûhelyeket alapítottak,
szolgáltatást szerveztek, vagy a min-
dennapok „egyhangúságában” „csak”
tanítottak, neveltek – egyszer kevés,
máskor jelentõs sikereket felmutatva. 

Ebbe a történeti keretbe illeszkedik
Helen Keller és Anne Sullivan  életútja,
amelyet a Kairosz Kiadó jóvoltából újra
átélhetünk, illetve megismerhetünk.

A könyv valójában két párhuzamos
életrajz: a siket-vak Helen önéletírása
és Anne Sullivan, a „csodálatos Tanító”
feljegyzései a Helennel való együttélés
viharos kezdeteirõl, egyre felfelé ívelõ
fejlõdésérõl, a tanítás-nevelés módszereirõl, a kísérés különbözõ élethelyzeteinek
ismertetésérõl. 

Helen Keller (1880-1967) hosszú, tartalmas életútja valóban az akarat diadala, ahogy
az a legújabb kiadás címében megjelenik. Az egészségesen született, jól fejlõdõ
kisgyermek a korai gyermekévek elején, 19 hónapos korában egy magas lázzal járó
megbetegedést követõen vesztette el a hallását és látását. Ez a veszteség évekre elzárta
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elõle a világ megismerésének lehetõségét és érthetõ módon súlyos alkalmazkodási
zavarok, öntörvényû viselkedés kialakulásához vezetett. Ezt a falat törte át Anne
Sullivan, a Bostoni Perkins Intézet fiatal tanára – maga is enyhe fokban látássérült –, aki
gyógypedagógiai tanulmányainak befejezését követõen került a Keller családhoz Helen
tanítójaként. 

A könyv szemléletesen mutatja be azt a fantasztikus fejlõdési utat, amelyet együtt
jártak végig, s amely az egyetemi diploma megszerzéséig vezetett. 

Külön kell említést tenni a leírásoknak azon részleteirõl, amelyek a nyelv
kialakulását mutatják be. A kézi ábécé útján közvetített jelek a b.a.b.a taktilis képétõl
juttatták el a v.í.z szó fogalmi feldolgozásához, s a szókincs és  fogalomrendszer kiala-
kulásán keresztül ahhoz a nyelvi gazdagsághoz, amely magas szintû olvasmányélmé-
nyekhez, az angol mellett német nyelvi ismeretekhez, bölcsész diploma megszer-
zéséhez, valamint írói és közéleti munkássághoz vezetett. S nem hagyható figyelmen
kívül annak említése sem, hogy Helen ezt a tudást nagy ambícióval próbálta évrõl évre
tökéletesíteni. 

„Ha tudnák, hogy milyen örömet érzek, hogy beszélni tudok Önökhöz ma, akkor
talán lenne valami fogalmuk a beszéd értékérõl a süketek számára…” – mondja el egy
felszólalásában 16  évesen, 1896-ban a süketek beszédtanítását pártoló társaság ülésén. 

És ami élettörténetébõl a ma számára különösen fontos üzenet: adalékok az integ-
ráció kérdéséhez abban az idõben, amikor ez a mai formában még nem merült fel:
részt vett lakóhelyén az iskolában a gyermekek karácsonyi ünnepségén, ahol õ osztotta
ki az ajándékokat; késõbb az Ifjú Hölgyek Cambridge-i Iskolájában együtt élt, tanult és
játszott látó társaival, akik közül többen megtanulták a kézi ábécé használatát;
végiglátogatta a New York-i világkiállítást, a Niagara vízesést; látó diáktársaival egyen-
értékûen teljesített – minden különösebb kedvezmény nélkül – felsõfokú tanulmányai
során, és sorolhatnánk tovább a teljesértékû együttélés lehetõségeit.

Élete jó példa arra, hogy a kísérés, mit speciális segítségnyújtás, az egyéni motiváció
és a megfelelõ környezeti feltételek valóban elvezethetnek a „sötétségbõl a fénybe”,
biztosíthatják a teljeskörû társadalmi integrációt. 

Ebben a helyzetben pedig a „stigma” – amely a fogyatékosság vonatkozásában
elsõsorban negatív tartalom hordozója – pozitív tartalmúvá válik, a jó megküzdési
stratégiák a hátrányos helyzetet feloldják: „Próbálom hát mások szeme világát tenni
napommá, a mások fülébe hangzó zenét szimfóniámmá, a mások ajkán felragyogó
mosolyt boldogságommá….” 

A könyv elolvasását ajánlom valamennyi gyógypedagógus hallgatónak és
valamennyi  kollégának, akik  segítõ hivatást választottak vagy evvel valamilyen módon
kapcsolatba kerültek. 

Gereben Ferencné
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