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Beszámolónk  címe  tudatosan  választott  parafrázis.  A Magyar  Gyógypeda-
gógiai  Társaság  1941  május  17-én,  Tóth  Zoltán halálának  első  évfordulóján
tartott ülésének két előadója,  Gyulai László főtitkár és  Wallrabenstein Frigyes
ügyvezető alelnök a fenti gondolat szellemében tekintette át a német és a magyar
gyógypedagógia aktuális fejlődési trendjeit és egymásrahatását. Az „új Európát”
ekkor ― hat héttel  Teleki Pál miniszterelnök öngyilkossága és a Jugoszláviába
való bevonulás után, egy hónappal a szovjet fronton történő hadbalépés előtt ― a
magyar  revizionista  körök  számára  a  hitleri  Németország  háborús  diadalai
rajzolják körül. A társaság által külön kiadványban is megjelentetett két előadás
hátterében a nemzetiszocialista ideológia „népi gyógypedagógiájának” (Tornow)
adaptációs kísérlete bújik, ahol az „új gyógypedagógia” „országépítő jellegét”
Wallrabenstein számára  „a  növendék  népi  használhatóságának”  elérése,  „az
öröklésbiológiailag nem kívánatos elemek sterilizációja”, a társadalom érdekében
végzett „negatív kiválasztás” biztosítása, a „faji gondolat” megvalósítása adja,
hovatovább  igyekszik  kimutatni  ezeknek  Tóth  Zoltán általános
gyógypedagógiájáig  visszanyúló  gyökereit,  szemben  az  „idegen  fajú”,  „a
liberális  és  szabadkőműves  berkek  terheltségét”  hordozó  (Frim,  Blum),
„visszataszító és vadidegen gyógymódok” „vértelen humanizmusával”. (Kérdés
marad,  tudhatott-e  Wallrabenstein a Harmadik Birodalomban ekkor már teljes
kapacitással folyó, a társadalmi tiltakozások miatt röviddel hivatalos leállításuk
előtt  álló,  T/4-es  fedőnevű  „eutanázia-akciókról”,  melyek  fogyatékos  és
elmebeteg emberek tízezreinek szervezett elpusztítását jelentették, módszeresen
kidolgozva többek között az elgázosítás technológiáját a zsidó és egyéb „idegen
fajú”  népcsoportok  későbbi,  tömeges  megsemmisítése  érdekében.)  Egészen
szórványos  reakcióktól  eltekintve  a  kortárs  magyarországi  gyógypedagógia
szerencsére nem jelentett termékeny talajt e gondolatok számára.

Az azóta eltelt fél évszázad történelmi és társadalmi változásai, a hideghá-
borús  korszak  politikai  blokkjainak  felbomlása  után  mára  megintcsak  egy  új
Európa  körvonalai  bontakoznak  ki,  melyeket  elsősorban  a  kontinens  nyugati
felében végbemenő integrációs törekvések tendenciájában láthatunk, amit ezzel
ellentétes folyamatként ― minél keletebbre tekintünk, annál inkább kifejezetten
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― a fundamentalista nacionalizmusok és a szélsőjobboldali ideológiák felerő-
södése  kísér.  Az egykori  szovjet  befolyási  övezet  volt  szocialista  országaiban
pedig a különféle módon és mértékben lezajlott rendszerváltások után korábban
nem,  vagy másképpen  jelenlevő  politikai,  gazdasági  és  szociális  feszültségek
keletkeztek. Ezek elemzésére beszámolónk keretein belül nem vállalkozhatunk,
utalni rájuk annyiban azonban mégis szükséges, amennyiben befolyással vannak
a szűkebb szakterületünkkel, a gyógypedagógiával szemben jelentkező újszerű
problémák és kihívások kialakulására is.

A  budapesti  kongresszus  szervezői  kerettémaként  ezért  választották  „A
gyógypedagógia az európai integráció folyamatában” címet. A Német Nevelés-
tudományi  Társaság  Gyógypedagógiai  Szekciója  hagyományosan  évenként
hívja  össze tanácskozását,  melyen a  német  nyelvű  országok ― Németország,
Ausztria  és  Svájc  ― egyetemi  gyógypedagógusképző intézményeinek  oktatói
vesznek részt. Mint azt bevezető visszatekintésében  Gustav O. Kanter is hang-
súlyozta,  a  magyar  gyógypedagógia  iránti  komoly  elismerést  jelenti,  hogy
harmincadik, jubileumi konferenciájukat ― első ízben lépve ki a német nyelv-
területről ― a budapesti Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főisko-
lán,  a  Gyógypedagógiai  Pszichológiai  Intézettel  közösen  rendezték  meg.  Jó
alkalom volt  mindez  arra,  hogy akkor,  amikor  az  egységesülő  európai  intéz-
ményrendszer  keretein  belül  egyre  inkább  közös  válaszok  megfogalmazását
igénylik  a  szociális  és  oktatásügyi  problémák, a  magyar  gyógypedagógia  fel-
mutathassa  értékeit  és  eredményeit,  s  orientációs  lehetőségeket  nyerhessen  a
beilleszkedéshez.

A mintegy 130 résztvevő a három nap során előadásokat hallgatott meg, és
öt  különböző  munkacsoport  párhuzamosan  folyó  munkájában  vett  részt.  A
plenáris ülések előadói közül  Gordosné dr. Szabó Anna és Lányiné  dr. Engel-
mayer  Ágnes a  magyar  és  német  gyógypedagógia  XX.  századi,  szoros  tudo-
mányos kapcsolatait és egymásra hatását mutatta be.  Alfréd Sander felvázolta a
nyugat-európai  jóléti  társadalmakban  az  utóbbi  időben  erőteljesen  jelentkező
szociális feszültségeket ― tartós munkanélküliség, szegénység, erősödő beván-
dorlás és ezzel összefüggő idegengyűlölet, növekvő bűnözés ―, kihangsúlyozva,
milyen erős követelményekkel lépnek fel e problémák a szociálpolitikával és a
gyógypedagógiával  szemben,  hiszen  a  hátrányos  helyzetű  vagy  fogyatékos
emberek megfelelő érdekképviseletek hiányában a társadalom peremére szorul-
nak ezek hatására.  Bánfalvy Csaba párhuzamelőadásában ismertette a magyar-
országi munkanélküliségre vonatkozó, legújabb kutatásait, különös tekintettel a
fogyatékosok  helyzetére,  akik  minden  más  társadalmi  csoportnál  rosszabnak
ítélik  meg  kilátásaikat  a  munkaerőpiacon,  holott  megfelelő  feltételek  között
teljesítményükben nem mutatható ki szignifikáns különbség.  Wolfgang Jantzen
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apokaliptikusnak is  nyugodtan nevezhető víziót  vázolt  fel  egy olyan poszthu-
mánus társadalomról, melyben áthidalhatatlan szakadék tátong az egyes rétegek
között,  s ahol a fogyatékosságügyet természetszerűleg ellehetetlenítik a „latin-
amerikanizálódás” jelenségei, azaz a gazdasági és politikai problémák megold-
hatatlansága,  az  ökológiai  veszélyeztetettség  mértéke,  a  szociális  és  egész-
ségügyi  szolgáltatások  hozzáférhetetlensége.  Illyés Sándor a  magyarországi
rendszerváltás hatását elemezte a hazai gyógypedagógia kompetenciakörére,
aláhúzva a személyes identitásokban végbement változások és krízisek jelentő-
ségét az emberi jogok, köztük a fogyatékossággal élő állampolgárok jogainak, s
ebből  következően  az  állam megváltozott  szerepének,  az  oktatásügy megvál-
tozott feltételeinek vonatkozásában.  Alois Bürli egy egységes európai gyógype-
dagógia  azonos  problémáiról  és  közös  mozgásterének  lehetőségéről  beszélt,
amiben  azonban  megőrződnek  az  egyes  kultúrákhoz  és  nemzetekhez  tartozó
gyógypedagógiai rendszerek sajátos elméleti és gyakorlati tradícióinak elemei.

A különböző  résztematikákat  feldolgozó  öt  szekcióban  ―  „Hangsúlyelto-
lódások  a  gyógypedagógusképzésben”,  „Összehasonlító  gyógypedagógia”,
„Szociális keretfeltételek és gyógypedagógia”, „Iskolai integráció”, „Új kihívá-
sok és elméletek a gyógypedagógiában” ―elhangzott 45 előadás közül végeze-
tül  most csak a magyar résztvevők referátumait említjük meg. (A konferencia
teljes anyaga rövidesen megjelenik a berni Paul Haupt Verlag gondozásában.)
Csányi Yvonne egyfelől  a  gyógypedagógusképzés reformjáról,  másfelől  a hal-
lássérültek integrációjának hazai tapasztalatairól számolt be.  Gereben Ferencné
az  általános  iskolai  tanítók  speciális  nevelési  szükségleteket  mutató  gyere-
kekkel végzett munkára történő felkészítésének modelljét ismertette. A magyar
gyógypedagógiát  Borbély  Sjoukje holland,  Erdélyi  Andrea pedig  nyugatnémet
összehasonlításban mutatta be.  Benczúr Miklósné és  Márkus Eszter a szomato-
pedagógia gyógypedagógián belül betöltött helyéről és szerepéről, Hatos Gyula a
középsúlyos értelmi fogyatékosok iskola- és felnőttpedagógiai ellátásáról beszélt.
Zsoldos Márta és Perlusz Andrea a hallássérültek pályaválasztásával kapcsolatos
vizsgálatukról referáltak, Domszky András a cigány tanulók helyzetét elemezte a
magyarországi gyermekvédelmi intézményekben.  Mesterházi Zsuzsa a tanulási
klinika projektjét a gyógypedagógiai intézmények funkcióinak kiterjesztéseként
értékelte. Gaál Éva a fogyatékosokkal szembeni előítéleteket és beállítódásokat,
Papp Gabriella a társadalmi beilleszkedést lehetővé tevő tényezőket illusztrálta
szituációs  játék,  illetve  bábelőadás  segítségével,  főiskolai  hallgatók
közreműködésével. Kálmán Zsófia és Pajor András bemutatta a budapesti Segítő
Kommunikáció Módszertani Központ munkáját, Zászkaliczky Péter az ideológiai
helyett  professzionális  alapokon  nyugvó  gyógypedagógiai  segítségnyújtás
feltételeit fogalmazta meg.
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A kongresszus kiváló lehetőség volt  egyetemi szintű képzést  elérni  kívánó
főiskolánk számára nemzetközi kapcsolatainak ápolásához, a magyar gyógype-
dagógia eredményeinek és törekvéseinek megismertetéséhez. „Az új Európa új
gyógypedagógiája” gondolat viszonylagosságának történelmi vonatkozásait kell
még rövidre zárnunk:  vendégeink többsége még el  sem hagyta Budapestet,
amikor Moszkvában megkezdődött a parlament ostroma.

ZÁSZKALICZKY PÉTER

HÍREK

C. I. F.-tanulmányutak

Az alábbiakban tájékoztatást adunk az 1995-ös év C. I. F. (Council of International
Fellowship) nemzetközi ösztöndíjas programjairól. Az ösztöndíj a kiutazás költségeit nem
tartalmazza.  A részvételi  feltétel  a  megfelelő  idegen  nyelv  társalgási  szintű  tudása,
legalább 3-4 éves szakmai gyakorlat a szociális munka vagy a gyógypedagógia területén.
Felső korhatár nincs.

Ország Időtartam Időpont Jelentkezés Nyelvtudás

 Ausztria 4 hét május október 1-ig angol v. német

 Finnország 9 hét ápr. - jún. október 1-ig angol

 Franciaország 10 hét ápr. - jún. október 1-ig francia

 Németország 3 hó ápr. - júl. május 15-ig német

 Hollandia 4 hét szept. - okt. november 1-ig angol

 Norvégia 8 hét ápr. - jún. szeptember 1-ig angol

 Svédország 6 hét máj. - jún. október 1-ig angol

 Skócia 6 hét máj. - jún. október 1-ig angol

A jelentkezők egy beszélgetésen vesznek részt,  melynek célja a nyelvtudásról való
tájékozódás  és  a  szakmai  háttér  tisztázása.  Jelentkezés:  dr.  Csányi  Yvonne-nál  írásban
(Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, 1071 Budapest, Bethlen tér 2.).

A fentieken kívül 4, 6 és 12 hónapos szakmai tanulmányutak lehetségesek 1996-ban
az Egyesült Államokba. Jelentkezés: a Soros Alapítványnál (Budapest, I., Országház u. 9.,
Böszörményi Nagy Katalin).

Dr. Csányi Yvonne
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