
Megjegyzendő, hogy táblázatunkban csak a megjelölt diszciplínák specifikus mód-
szereit, elveit vettük figyelembe. Nem lehettünk tekintettel általános gyógypedagógiai
elvekre és módszerekre.

Irodalom:
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Gyógypedagógia, 28., 1983., č. 5., s. 148-151. Kurkowski, M.: Tak zwana surdologopedia a opieka
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nedoslýchavých deti. Konferencia Slovenskej spoločnosti. Vysoké Tatry, október 1980. Subovits, I. -
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Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (Budapest) 
Szociális Szervező-képző Kihelyezett Tagozata (Csongrád)

SZOBOR SOMOGYVÁRON
(Martsa István: Kapás fiúk)

DR. GÖLLESZ VIKTOR
(Közlésre érkezett: 1992. szeptember 25.)

Ez a szobor már születésekor is messze túlmutatott önmagán.
A gyógypedagógus számára egyértelműen fogalmazta meg Bárczi Gusztáv munkára

nevelési koncepcióját, közelebbről azt, hogy az értelmi fogyatékosok gyógypedagógiai
nevelés-oktatásának  -  akár  az  általánosan  művelő  kultúrtechnikák  rovására  is  -  a
gyakorlati életre való elő-, illetve felkészítés, a munkára nevelés a fő feladata.

A  közgazdász számára  valamiféle  tévedés  megnyilatkozásaként  is  értelmezhető
lehetett volna, főként azért, mert az ország programja a szobor születésének időszakában
az erőteljes iparosítást vette célba és a mezőgazdaság úgynevezett nagyüzemi átalakí-
tása, gépesítése, kemizálása kiszorítani látszott a kézi munkaerőt a mezőgazdaságból.

A politikus számára éppen az előző okokból akár a politikai visszahúzó-erő markáns
művészeti megnyilatkozásaként is értelmezhető lehetett. A szobor születésének idősza-
kában  az  ipari  munkást,  különösen  pedig  a  nagyüzemi,  a  nehézipari,  bányászati,
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kohászati munkamozdulatokat megmerevítő szobrászati alkotások mellett, a kisparaszti
munka nem, vagy csak szoros kivételekként,  esetenként a kellő politikai  odafigyelés
hiányának  eredményeként  szerepelhetett  az  elismerhető,  különösképpen  az  előtérbe
állítottan elismerhető, köztéri szoborban megjelenített művészi alkotások sorában.

Martsa István, mintha tudatosan vitatkozott volna e két utóbbi - így utólag feltéte-
lezett - nézőponttal. Legalábbis emellett szól műveinek egy része: köztéri szobrai közül
például a „Bíró” (1968), a „Kubikus” (1970), az érmek közül a „Tehenes érem” (1948),
a  „Lómosás”  (1951),  a  kisplasztikák  köréből  a  „Kenyereslány”  (1952),  az  „Ásóra
támaszkodó férfi” (1968), a „Favágó” (1969), a „Földmunkás ásóval” (1968), a „Kecs-
kefejő” (1975) és a „Malacperzselők” (1972) is.

Minthogy  a  szűkebb,  különösen  pedig  a  kortárs  gyógypedagógiai  szakkörökben
nyilvánvaló volt, hogy a szobor mondanivalója mögött Bárczi Gusztáv munkára nevelési
koncepciója rejtőzik, a nyíregyházi - korábban Gyógypedagógiai Intézet nevű - intéz-
ményünk névfelvételi  ünnepségén elmondott  előadásomban a következőkben utaltam
erre az összefüggésre: „Egész koncepcióját - talán - a legszebben demonstrálja Martsa
István két alakos alkotása a somogyvári Gyógypedagógiai Intézet parkjában, amelyet
az intézet igazgatójának, korán elhunyt  Maitz János barátunknak,  Bárczi követőjének
szerénysége egyik jelzéseként, látványosan, ünnepélyesen nem avattak, csak felállítot-
ták. Ez a szobor határozott üzenet: munkára kell nevelni, mert csak a munkán keresztül
juthatunk el a nevelés általánosabb céljaihoz, a fogyatékosok érvényesülési jogainak - az
akkori felfogás szerinti - jogszerű követelhetőségéhez is.”

A szobor születésének  jogi, illetve forrásháttere nyilvánvalóan az 1041/1955. (IV.
10.) M. T. határozat és az ennek értelmében létrehozott „Képzőművészeti beruházásokra
zárolt hitelkeret” volt. A születés körülményeit illetően az alkotóművész - Martsa István -
özvegye M. Szűcs Ilona festőművész bocsátott betekintésre eredeti okmányokat.

Ezek közül az 1961. április 16-án kelt és a Magyar Népköztársaság Képzőművészeti
Alapja Lebonyolítási Osztályánál 13685/61. sz. alatt iktatott,  Martsa Istvánhoz címzett
levél, a somogyvári intézet területén tervezett több képzőművészeti alkotásról tájékoztat.
A levél a Képzőművészeti Alap mellett működő Munkaelosztó Bizottság határozatairól
tájékoztat.

Eszerint tervezték, hogy
- a kollégiumi épület társalgójában 6 m2 összfelületű kerámia faliképet helyeznek el.

A kijelölt művész Simó Ágoston volt,
- az egészségügyi épület oldalfalaira 1-1 m2 felületű kerámia falikép kerül. A kijelölt

művész Janáky Viktor volt,
- az intézet parkjában vízköpővel kombinált szökőkút kerül megvalósításra. A kijelölt

művész Hajdú Sándor volt.
Ezek  mellett  megbízták  Schmidl  Ferenc építésztervezőt  a  központi  épület  belső

felületeinek, gobelin, illetve művészi dekorálására vonatkozó terv elkészítésével.
Ebben  a  határozat(sor)ban  bízták  meg  Martsa  Istvánt is  a  két  figurás,  alacsony

postamensre  elhelyezendő  szobor  megtervezésével.  A postamens  tervezésére  Czebe
István tervezőépítész kapott megbízást.
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Martsa  István  a  „Kapás  fiúk”  gipszmintáján
dolgozik

Itt  Martsa  István számára  előírják,  hogy
„tartson  helyszíni  szemlét  és  a  tematikai
igényre  vonatkozóan  konzultáljon  az  intézet
igazgatójával és az építésztervezővel”.

Jóllehet  ez  a  határozat  nem  említi  név
szerint az intézet igazgatóját, az 1962. január
2-án volt bíráló bizottsági ülés jegyzőkönyve
szerint  Maitz  János mint  megrendelő  és
egyben a Művelődésügyi Beruházási Vállalat
képviselőjeként vett részt a bírálati munkában.
A  jegyzőkönyvnek  e  ténnyel  ellentmondó
sajátossága  az  a  megállapítás,  miszerint  a
„Somogyvári  Gyógypedagógiai  Intézet  meg-
hívást kapott”, de a bizottsági ülésen „... nem
jelent meg”. A Bizottság az alkotóművész által
bemutatott  vázlatot  elfogadta,  a  tematikával
egyetértett,  megbeszélte  a  szobor  körüli  tér
kialakítását  és  megállapodott  abban,  hogy  a
szobor cca. 60 cm-es egyszerű kődombra lesz
elhelyezve.

Ezt követően - 1962. február 23-án - került sor a Művelődésügyi Beruházási Vállalat
(mint megrendelő) és  Martsa István között arra a szerződéskötésre,  amely a művész
elfogadott  előterve alapján realizálódott  és  amelyben a művész vállalta,  hogy az 1:1
léptékű agyagmodellt 1962. május 31-ig, az 1:1 léptékű gipszmodellt 1962. június 15-ig
bemutatja, illetve műtermében a megrendelő rendelkezésére bocsátja.

Az 1962. június 1-én készült bíráló bizottsági ülés jegyzőkönyve szerint a művész a
műtermében  (Bp.  VIII.,  József  u.  37.)  bemutatta  a  gipszmodellt,  amely  a  született
határozat szerint a  „...vázlathoz viszonyítva is sokat fejlődött”. A bizottsági ülés egyik
résztvevője és így a született határozat egyik aláírója is Maitz János. A határozat többek
között így fogalmaz:  „A művésznek sikerült azt az érzelmi hangulatot megteremtenie
mely az adott intézel jellegét és funkcióját jelenti”.

Így  utólag  sem  tévedhetünk  nagyot,  ha  feltételezzük,  hogy  ennek  a  bizottsági
minősítésének a hátterében a művész témaérzékenysége mellett azoknak a kooperatív
konzultációknak is jelentős szerepe volt, amelyeket a művész Maitz Jánossal, a munkára
nevelést  illetően  Bárczi  Gusztáv követőjével,  szellemének  tolmácsolójával  folytatott.
Nem mellékes körülmény, hogy kettejük egyetértése vezethette el a bizottságot odáig,
hogy  „...  a  mondanivaló  tartalmi  kifejezésére  és  a  kompozíció  egységére...” való
tekintettel  a  művész  számára  korábban  kilátásba  helyezett  60.000,-  Ft  felső  határú
tiszteletdíj összegét 70.000,- Ft-ra emelte.

1980.  júliusában  -  augusztusában  Esztergomban,  szeptemberében  Budapesten  a
Magyar Nemzeti Galéria, a Budapest Vármúzeum és Esztergom Városi Tanácsa kiállítást
rendezett  Martsa István emlékére. Ez alkalmakra készült el  Csap Erzsébet tollából és
szerkesztésében az a szép kötet, amely most már nyomtatásban is méltó emléket állít a
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művésznek. Az ebben szereplő alkotások fotóit  Martsa Balázs - az alkotóművész fia -
készítette. Közöttük a somogyvári „Kapás fiúk” egészoldalas kitüntető helyet kapott. A
somogyvári intézet parkjában álló bronzszobor fotójáról is jól látszik, hogy a végleges
változat nem kőhalomra, hanem egy téglány alakú, sima postamensre került. A képhez
fűzött rövid információk szerint a szobor 1961-ben született és 210 cm magas. Mint
tudjuk  -  a  fentiekből  -  a  szobor  220  cm  magas  és  1961-ben  már  csak  azért  sem
kerülhetett  felállításra,  mert  1962. június  1-én a Bíráló Bizottság még csak a gipsz-
modellt minősíthette és a postamensnek is csak a tervrajzát hagyhatta jóvá.

Méltatlan lenne, ha a „Kapás fiúk” szemlélése és értelmezése körüli gondolataink
nem vezetnének el a szobor születési helyéhez, a VIII. kerületi József utca 37-be. Ez a
műteremház, amelyet Martsa István felesége M. Szűcs Ilona mutat be a József utcai ház
művészeinek alkotásaiból a Józsefvárosi Galériában 1988. november 3. és december 4.
között volt gyűjteményes kiállítás alkalmából általa szerkesztett és összeállított füzetben.
Magáról a házról röviden idézzük:

„Ez  a  József  utcai  3  emeletes  bérház  Seenger  Béla építész  és  kőfaragó
vállalkozó tulajdona volt, majd az örökös Kauser Lipót, a pécsi jogi egyetem
egykori dékánja - miután nem volt már szüksége rá - felszámolta a kőfaragó
üzemet, és az udvari traktusban levő műhelyeket műtermeknek adta ki bérbe
művészeknek.”

A művészek, akik itt dolgoztak, itt éltek, laktak  M. Szűcs Ilona felsorolása szerint:
Maróti  Géza,  Róth  Miksa,  Kós  Károly,  Gádor  István,  Dankó  Ödön,  Csorba  Géza,
Mészáros László, Cserepes István, Beck András, Mikus Sándor, Pátzay Pál, Megyeri
Barnabás, Várady Sándor, Grantner  Jenő,
Martsa Alajos,  Ferenczy Béni,  Újváry La-
jos, Hadik Gyula, Gerzson Pál, Szabó Zol-
tán,  Plesnivy  Károly,  Végh  András,  Vígh
Tamás, Kiss Sándor és André Kertész.

Természetesen itt találjuk Martsa István
és M. Szűcs Ilona rövid bemutatását is. Így: 

„Martsa  István (1912-1978):
szobrász.  1945-ben  Ferenczy  Béni
tanítványa  és  tanársegédje  a  Képző-
művészeti  Főiskolán.  1951-1960
között  a  Művészeti  Gimnázium  ta-
nára.  Kétszeres  Munkácsy-díjas,  ér-
demes művész, két alkotása nívódíjas.
40 köztéri szobra áll az országban és a
határon túl (Auschwitz). Sok jelentős
érmét és kisplasztikáját őrzi a Magyar
Nemzeti  Galéria.  Haláláig  itt  élt  és
alkotta életművét a József utcában.” A „Kapás fiúk” a somogyvári intézet parkjában
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MARTSA ISTVÁN
1912. június 23. (Pozsony)
1978.február 3. (Budapest)

„M.  Szűcs  Ilona (1925.  Pécs):  festőmű-
vész.  A Képzőművészeti  Főiskolán  Kmetty
János,  Szőnyi  István,  Berény  Róbert  voltak
mesterei.  1955  óta  kiállítóművész.  Számos
közgyűjteményben  és  magángyűjtőnél  sze-
repelnek munkái (Honvédelmi Minisztérium,
Szentendrei  Múzeum,  Debreceni  Múzeum,
Művelődési  Minisztérium  stb.)  -  itthon  és
külföldön  (India,  Svájc,  USA,  Svédország,
NSZK stb.).  1984-ben a portrébiennálé díját
nyerte  el.  1950-ben  ment  férjhez  Martsa
Istvánhoz, azóta e ház lakója.”

Tovább  lapozva  a  füzetben  művek,  re-
mekművek fotóit,  reprodukcióit  látjuk az  itt
élt, alkotott művészek munkából, a szerkesztő
válogatása szerint. Nem lehet véletlen, hogy e
válogatás  minden  eleme,  kivétel  nélkül
embercentrikus,  emberléptékű,  emberek  em-
lékeit  őrző  (megőrző),  embertárgyú  művek
sorozatba foglalt bemutatása.

Bizonyos, hogy ez az „emberi légkör” volt az a meghatározó tényező, amely - amint
M. Szűcs Ilona is írja - „Vonzotta a művészeket ...” és amely nemcsak lehetővé tette, de
szinte „diktálta” is Martsa István számára a „Kapás fiúk” megformálásának feladatát. Ez
a szobor egyike a „legemberibb” alkotásoknak abban a sorban is, amelyek a József u. 37-
ben születtek.

Ez a ház a „Kapás fiúk” c. szobor szülőháza is. Ez a ház a gyógypedagógiai szakma-
történet  egyik jelentős fejezetének, a fogyatékos fiatalok Bárczi Gusztáv által sugallt
nevelési irányzatának a szobor nyújtotta újraértelmezési lehetőségén túl is messze meg-
érdemli a megkülönböztetett figyelmet.

A „Kapás fiúk” kettős kompozícióját a Mai Magyar Művészet a következők szerint
mutatja be:

Martsa István a szobrot a Somogyvári  Gyógypedagógiai  Intézet  számára tervezte
1962-ben.

A feladat  problematikus  volt.  Kihez  szóljon  a  mű?  Az  ott  dolgozó orvosokhoz,
ápolókhoz?  A látogató  szülőkhöz  vagy  hozzátartozókhoz?  Martsa  mindegyikükhöz
akart szólni azokról a betegekről, akikért az intézet van.

A kompozíció  rendkívül  egyszerűnek látszik:  két  fiú  lépked egymás  mögött.  De
ebben a kompozícióban a „hogyan” a lényeg. A szobrásznak ellentmondásos feladatot
kellett megoldania, az egzakt formában valami esetlegességet kellett belevinnie. Sikerült.
A beteg  idegzetet  a  tétova,  réveteg  lépés  fejezi  ki.  A vállra  helyezett  szerszámok
párhuzamossága és a kilépő lábak bizonyos ritmust hoznak létre - a munka ritmusát. Itt
ezek az eszközök nemcsak attribútumok, hanem utalnak a gyógyítás legfőbb eszközére
és  módjára.  Önkéntelenül  is  arra gondol  a  szemlélő,  hogy miként a  munka tette  az
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embert valóban emberré, úgy a megbetegedett, széteső tudatot is a munka segíti egészsé-
gessé változtatni (Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat 1974.).

A szobor szűkebb környezete, az intézet munkatársai, a gyógypedagógusok jól értik a
szobor üzenetét. Jó lenne, ha a tágabb környezet is jól értené!
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Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (Budapest)
Általános Gyógypedagógiai Tanszék

A magyar gyógypedagógia
logopédia öröksége a 20. sz. közepén

I.

SULYOMI-SCHULMANN ADOLF
(1883-1942)

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA
(Közlésre érkezett: 1992. október 26.)

„Az egész nevelési-oktatási rendszer oly sajátos kialakítására van szükség,
amely tekintettel van a bántalomra annyira, hogy a nevelés-oktatás gyógypeda-
gógiai kezeléssé váljék. Ehhez csatlakozik külön munkaként a beszédkezelés,
mely természetesen rendszeresen és következetesen, mint osztály-, csoport- és
egyéni kezelés alkalmazandó, anélkül azonban, hogy elkülönítetté váljék. An-
nak az egész oktatásmenettel egybe kell forrnia.”

(Sulyomi-Schulmann, 1935.)

Két jelentős, külföldön is jól ismert magyar gyógypedagógia-történeti személyiség
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