
Működik emelett úgynevezett védett munkahely is. Burlingtonban meglá-
togattunk egy nagy, száznál valamivel több sérültet foglalkoztató műhelyt.

A súlyos értelmi fogyatékos, de mozgásra képes emberek számára inkább
terápiás jellegű a foglalkoztatás.

Az  enyhébb  értelmi  sérült  személyek  szalagrendszerrel  dolgoznak,  sok
szünettel.

Egy egység  kap  a  teljesítmény után  bért,  nem egyéni  normarendszerben
dolgoznak. Kb. tíz emberhez van beosztva egy felügyelő, aki inkább a szakmá-
jához ért,  mint  a gyógypedagógiához. A bérezés megoldása a következő: az
állam — súlyosságától  függően  — nyugdíjt  biztosít  a  fogyatékos  emberek
számára.  Ha valaki  munkát vállal,  a bérnek megfelelő összeget  levonják az
állami nyugdíjból. Így valójában nem az anyagi érdekeltség a munka motiváci-
ója, sokkal inkább az elfoglaltság, a társak, illetve az alkotás öröme.

Visszatekintve a látottakra úgy tűnik, hogy mi, magyar szakemberek büsz-
kék lehetünk képzettségünkre, tudásunkra, szakmai színvonalunkra. Itthon sok-
kal jobban el tudjuk sajátíttatni az alapvető ismereteket, akár a középsúlyos,
akár  az  enyhén  értelmi  fogyatékos  gyerekekkel.  Ha  tanulmányi  versenyre
kerülne sor, nagy valószínűséggel a mieink vinnék el a pálmát.

A kanadai  értelmi  fogyatékosok  viszont  mást  tudnak  jobban:  azt,  hogy
hogyan kell viselkedni a világban, a mindennapokban. A nem sérült emberek
pedig azt, hogy hogyan lehet és hogyan kell elfogadni őket.

Dr. Sarkady Kamilla

Beszámoló
a VII. Zeneterápiás Világkongresszusról

(1993. július 19-23. Vitoria-Gasteiz; Spanyolország)

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagiai Tanárképző Főiskolán folyó FEFA-prog-
rant  keretében,  a  terápiás  szakirány  zenei  területéhez  tapasztalatot  gyűjteni
utazhattam 1993. júliusában Spanyolországba.

A  vendéglátó  város  Spanyolország  baszkföldi  tartományának  fővárosa.
Hosszú, több napos autóút után — a spanyol földet félsivatagos tájon, Barcelo-
nától Bilbao irányába átszelve — értük el úticélunkat. Itt szerény, de kényelmes
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kollégiumi elszállásolás után gyülekeztek a résztvevők a város modern kong-
resszusi palotájában.

A résztvevők  száma  több,  mint  600  fő  volt,  a  világ  majdnem  minden
országából.  Az előadásokat,  a videó- és  élő bemutatókat  3 helyszínen,  több
teremben, angol szinkrontolmácsolással lehetett hallgatni. (A kongresszus hi-
vatalos nyelve a spanyol és az angol volt.)

A párhuzamosan futó előadások több témacsoportot öleltek fel, különösen
nehézzé téve az eligazodást, a választást.

A következő előadáscsoportok voltak:

1. Klinikai zeneterápia témakörei

Zeneterápia a fogyatékosoknál
(fizikai, pszichikai és érzékszervi fogyatékosok)

E témakörben hallhattam előadásokat és láthattam több videófilmet autista
gyermekek zeneterápiás foglalkoztatásáról. (Ennek hatására 1994. januárja óta
magam is próbálkozom ezzel a munkával. Szakemberek számára már e rövid idő
alatt kétszer is volt lehetőségem tapasztalataimról beszámolni.)

Ugyancsak e szekcióban láthattam filmeket mozgásfogyatékosok és közép-
súlyos fokon értelmileg sérült gyermekek, illetve felnőtt fogyatékosok zenete-
rápiás munkájáról is,  melyhez eszközként Orff hangszereket használtak.  (Ez
különösen tanulságos volt, mert felnőtt imbecillisekkel akkor már én is 4 éve
dolgoztam, csak hangszerek nélkül. '94 ősze óta már hangszerek is vannak, így
fel tudom használni, ki tudom próbálni a látottakat.)

Zeneterápia és mentalhygienia

— pszichotikus és neurotikus eseteknél
— neurotikus zavarok kezelése zeneterápiával,
— szociális esetek (pl.: drogosok) terapizálása zenével.

Ebben az előadáscsoportban megismerhettem egészen nehéz klinikai esetek
kapcsán a zeneterápia lehetőségeit, például: ön- és közveszélyes beteg esetén;
vagy a gyermekpszichiátria területén. Az utóbbi témájú előadás kapcsán vizs-
gálati eredményeket ismertettek arra vonatkozóan, mit jelent — mint fejlesztő
eszköz — csecsemőknél az „énekelve dajkálás”, s hogyan próbálják pszichoti-
kus kisgyermekek esetén ennek pozitív hatását is felhasználni a kezelés során.

Megismerhettük  olyan  beteg  esetét  is,  akinek  lassan,  de  folyamatosan
rosszabbodó pszichés problémáinak eredete még serdülő korában, a háborúban
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átélt  élményeire  vezethető  vissza.  A terápiás  folyamat  elmesélése  során  a
terapeuta részletesen ismertette a hallgatandó zenék válogatásának szempontjait
(gregoriántól a romantikáig), a beteg reakcióit, verbális megnyilvánulásainak
jellemzőit, fokozatait és végül az elért eredményt; a reszocializációt.

Zeneterápia az általános gyógyászatban
Időlegesen betegeknél; újszülötteknél, illetve az általános gyógyítás terén.

Itt tudhattam meg, hogy van már a terhes kismamák és magzatok számára
kapcsolatteremtő zeneterápiás foglalkozás; hogy a stressz hatását csökkentik
üzletembereknél vagy frissen operáltaknál zenehallgatással — az előbbieknél
relaxációval egybekötve —; sőt zenével próbálják fenntartani a kómás állapot-
ban levő beteg kapcsolatát is a külvilággal.

2. Zeneterápia és a kísérleti kutatás témaköre

Külön szekciókban hangzottak el előadások az alábbi területekről, melyeket
— gyakorlati tapasztalatok megismerését tűzve ki célul — én csak egy kötetben
összegyűjtött rövid összefoglalókból ismerhettem meg.

Pszichológia és zene
Zene funkciójának kiterjesztése
Zeneterápia és neurofiziológia
Akusztikus észlelési kutatások

3. Zene és zeneterápia témakörei

Kutatások a zeneterápia területéről

— „Hang”-kutatás és hang létrehozása
— Zeneterápiai pedagógia
— Műszaki újdonságok és fejlesztés
— Számítógép és zeneterápia

Ebben a körben hangzott el előadás a zene vibrációs hatásáról, s ennek a
gyógyításban való alkalmazásáról. Hallhattam arról is, hogyan próbálják kutat-
ni: mikor (milyen betegségnél), milyen zenét válasszon a terapeuta, s hogy ez
egyáltalán általánosítható és meghatározható-e, rendszerezhető-e?
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Kultúra, zene és zeneterápia témakörei

— Zenefilozófia és szociológia
— Folklór és zeneterápia

Erről  nagyon  érdekes  gondolatokat  hallottunk:  összehasonlító  vizsgálat
ismertetését és értelmezését arról, hogy a ma is élő természeti népek kultúráiban
milyen gyakorlata van az énekkel, hangszeres zenével való varázslásnak, gyó-
gyításnak, és ismertette az előadó ezen élő gyakorlat megfigyelésének, vizsgá-
latának módjait, eredményeit.

— A hang értékelésének esztétikája
— Zenekomponálás, kreáció

Zene és fejlesztés

— Zenei kreativitás és személyiségfejlesztés
— Integrált nevelés zenével

4. Képzés és a zeneterapeuta szerepe témakörei

Oktatási központok, metodológia, célok, tantárgyi felosztás
Tantervi problémák
A zeneterapeuta  helye  a  különböző  intézményekben (kórház,  intézetek,
magánpraxis, szociális központok stb.)
A zeneterápia professzionális arca
Etikai kódex a zeneterapeuta tevékenységében

A meghallgatott  előadás  és  eszmecsere  keretében  kitértek  például  arra,
mennyiben nyilvánul meg másképp a terapeuta felelőssége egy rákos beteggel,
mint egy fogyatékos gyermekkel szemben; hol a határ a terapeuta és a páciens
kapcsolatában stb. Tanúja lehettem a Zeneterapeuták Világszervezete létrejöt-
tének — sőt be is léphettem.

Bármennyire is érdekeltek a témák, a különböző helyszínek, a helyszíneken
is  több  teremben  párhuzamosan  folyó  — egyébként  változó  színvonalú  —
előadások nem tették lehetővé,  hogy mindent  meghallgathassak.  Mégis szá-
momra legérdekesebb gondolatkörök az alábbiak voltak:

— autisták és más fogyatékosok zeneterápiája
— zeneterápia használata a pszichológia eszközeként

220



— „ősi zeneterápiák”
— a zeneterápiához felhasználható zenék válogatási módjai

Ez utóbbi nekem, mint „Kodály-módszeren” nőtt, eredetileg zenetanárnak,
különösen  érdekes  és  tanulságos  volt  (a  testhangoktól  kezdve,  az  egyszerű
hangszerek által kelthető hangokon és harmóniákon át, pop, rock, néha klasz-
szikus zene volt a repertoár).

Ugyancsak  fontos  téma volt  a  Világszervezet  megalakulása.  A szervezet
célja: segítséget nyújtani a különböző országoknak a zeneterápiás tevékenység
meghonosításában és elfogadtatásában, fejlesztésében; a professzionális mun-
kához a szabályzatok (pl. etikai kódex) kidolgozásához; szakemberek, előadók
kiközvetítéséhez;  kiadványok  megjelentetéséhez  és  terjesztéséhez;  szakmai,
kisebb-nagyobb találkozók megszervezéséhez stb. A szervezet vállalta a világ-
kongresszus négyévenkénti megszervezését is.

A kongresszus teljes ideje alatt az épület aulájában és folyosóin könyvkiál-
lítás és vásár, hangszerbemutató (és hangszer-kipróbálási lehetőség) volt.  Az
utóbbiakból is lehetett rendelni vagy vásárolni. Úgy gondolom, a város lakos-
ságának is érdekesség volt,  hogy a hangszereket látványos utcai együttmuzsi-
kálás keretében próbálták ki a potenciális vásárlók. A könyvek közt kapható volt
már az a vaskos könyv is, mely Cheryl Moranto áldozatkész és lelkes szervező
munkája következtében a világ összes — már ahonnan volt mit írni — orszá-
gának zeneterápiás helyzetéről, munkájáról, gyakorlatáról áttekintést nyújt 1-1
helybeli szakember összefoglalójával.

Ebben a könyvben Magyarország zeneterápiás munkájáról dr. Konta Ildikó klinikai
pszichológussal együtt írtunk e témáról.

A napi programot esti koncertek, városnéző séták, ismerkedést lehetővé tevő
pihenőidők szakították meg.

A felsoroltakon túl igyekeztem kihasználni a konferencia adta lehetőséget is:
számomra sokat adó előadások szerzőivel való személyes megismerkedést. Így
tettem szert olyan szakemberek címeire, akik közül 3 főt a következő tanévben
— egy pályázaton  nyert  pénz segítségével  — vendégül  is  szeretnénk látni  a
főiskolán, zeneterápiás kurzusok tartása céljából.

Ha ezeket meg lehet szervezni, úgy érzem, tudásban még bővebben megtérül
az az összeg, amelyet a FEFA-keretből az utazásomra fordítottunk.

Urbánné Varga Katalin
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