
térnek le  az útról,  mert  a láthatatlan Pásztor  nyomdokaiba lepnek. Együtt
maradni olyan családok tudnak — a felserdült gyerekek természetes leválásáig
—, amelyekben a házastársak kapcsolata meleg, biztonságot adó légkört áraszt.

Ebben a családban az a bizonyos legkisebb, elcsatangoló, századik bárány is
nagyon fontos, értéke semmivel sem kevesebb a többiekénél. Ezért itt a sérült
gyermek fejlődési feltételei is optimálisak.

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (Budapest)
Általános Gyógypedagógiai Tanszék

Gondolatok a család szerepéről
a gyógypedagógiában a század első felében,
Magyarországon*

PÁKOZDINÉ KENDERESSY KATALIN

Változó korban élünk, átalakul a társadalom és az egyes ember értékrendje
egyaránt.  Ráadásul  ez  a  folyamat  rendkívüli  gyorsasággal  megy  végbe.  A
gyógypedagógia  területe  sem  marad  érintetlen.  Ha  kiragadok  a  változások
sorából egyet és talán a legfontosabbat, az a „fogyatékosság-kép” átalakulása.

Ebben a  kérdésben — visszatekintve a  gyógypedagógia történetében —
hasonló változást a társadalom gondolkodásában csak a renaissance időszaka
hozott,  amikor az addig „ördög fattyának” tartott  és üldözött  fogyatékosokat
beteg embereknek kezdték tekinteni, akikkel foglalkozni kell,  nevelni-oktatni
lehet őket, de akik a stigmát azért még viselik.

A XX. század első felétől, elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban a
polgárjogi mozgalmak sorában a fogyatékosok családtagjaikkal együtt tiltakoz-
tak  a  stigmatizáció ellen,  követelve,  hogy ne különböztessenek  meg épet  és

* A MAGYE XXII. Országos Szakmai Konferenciáján (1994. június 23-án, Kőszegen) elhang-
zott előadás
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fogyatékost, hanem tekintsenek mindenkit embernek, azonos jogokkal — de
speciális szükségletekkel! Az ő esetükben ez speciális segítségnyújtást jelent,
fogyatékosságuk jellegétől függően mást és mást. Elutasítják a szánalmat és
pontosan megfogalmazzák elvárásaikat.

Ezzel összefüggésben természetesen megváltozik a gyógypedagógus szere-
pe is, mert már nem egyedül mi vagyunk felelősek a fogyatékosok életben való
boldogulásának biztosításáért.  Mára neveltjeink és családjaik megrendelőként
lépnek fel, hiszen náluk jobban és pontosabban senki sem tudhatja, hogy milyen
speciális segítségnyújtásra van szükségük.

Ebben a mozgalomban kiemelkedő szerepet játszik a család, a fogyatékos
ember  közvetlen,  legtermészetesebb  támasza  és  egyben  sorsában  osztozó
része is.

Nálunk, ma Magyarországon ugyanezek a folyamatok játszódnak le.  A
fogyatékosok, érdekvédelmi szövetségeik és a gyógypedagógusok egy része is
azonosult  ezzel  a  szemlélettel  és  képviseli  ezeket  a  törekvéseket,  bár  jelen
vannak és erősen hatnak még az előítéletek is.

Legyen bármilyen hozzáállású — jószándékú vagy előítélettől terhes — a
tágabb környezet, de a család szerepe mindig döntő lesz a fogyatékos ember
sorsának alakulásában.

A gyógypedagógusok ezt mindig világosan látták és a kérdést jelentőségé-
nek  megfelelően  kezelték.  A  gyógypedagógiai  szakfolyóiratokat  fellapozva
igen  sok  olyan  cikket  találunk,  amelyben a  szakírók  tanácsokkal  látják  el  a
szülőket.  1899-ben  a  Gyógypedagógiai  Szemle  hasábjain  olvashatjuk  Pivár
Ignác cikkét „Hogyan bánjanak a szülők vak gyermekeikkel és hogyan neveljék
őket legfiatalabb korukban?” [1] Figyelemmel kísérték a nemzetközi és hazai
pedagógiai közélet alakulását. Bekapcsolódtak a gyermektanulmányi mozga-
lomba és rendszeresen publikáltak folyóiratukba, a „Gyermek”-be. Így került
sor magyar gyógypedagógusok részvételére a III. Nemzetközi Családi Nevelés-
ügyi  Kongresszuson  1910-ben  Brüsszelben.  Az  előkészületekről  tudósított  a
Magyar Gyógypedagógia II. évfolyamának első száma a 37. oldalon.

A bennünket közelebbről érdeklő III. szakosztály, vagyis az anormális gyermekek
szakosztálya  1909. november hó 9-én tartotta  első ülését  a Szent István Társulat
épülete kistermében. A szakosztály elnökéül Náray-Szabó Sándor dr., titkárául pedig
Berkes János választatott meg. A központi intézőség a III. osztály tárgyául a követ-
kező tételeket tűzte ki:
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1.  Osztályozás. Statisztika.

2.  Nevelési módszerek. Az anormális gyermekek különleges intézetei szervezésének
szükségessége fegyelmezhetetlen, testi hibában szenvedő, epileptikus gyermekek
részére.

3.  Ilyen iskolák részére különleges tanszemélyzet nevelésének szükségessége; az
orvosi és pedagógiai együttműködés szükségessége.

4.   Milyen mértékben és módon lehet a családdal együttműködni az anormálisok
nevelésében az iskolaköteles kor előtt, korban és után?

Magyar részről az első tételhez, az anormális gyermekek magyarországi ügyének ,
illetve a magyar gyógypedagógiai oktatásügynek rövid ismertetésével kapcsolatban
Fürj Pál, a második tárgyhoz Kamay Árpád, a harmadikhoz Klis Lajos, s a negye-
dikhez Éltes Mátyás és  Adler Simon szólottak hozzá, illetve terjesztettek elő jelen-
téseket. [2]

Ők mind a századforduló nagyformátumú gyógypedagógiai gondolkodói,
szakírói és a gyakorlatot magas szinten művelő szakemberek.

A gyermektanulmányi  mozgalom életrehívója  és  évtizedeken  át  életben
tartója,  Nagy László 1923-ban megalakuláshoz segítette a szülők szövetségét,
melynek legfőbb célja a szülőket oktatni és ellátni tanácsokkal. [4] Erről így ír
1934-ben a „Gyermek” lapjain Kozma Imre Szülők iskolája című cikkében:

„Az iskola legtermészetesebb segítője a család. Támogatása nélkül az iskola legne-
mesebb törekvései  zátonyra  futnak.  A jövő nemzedék sikeres nevelésének tehát
elengedhetetlen feltétele a család és az iskola szoros együttműködése.” [6]

Ennek felismerése nyomán indult  meg 1925-ben a szülők iskolán kívüli
oktatása és  a  szülői  értekezletek  rendszeresítésével  a  szülők  és  a  hivatásos
nevelők közötti felszínes kapcsolatok elmélyítése. [4]

Dr. Schnell János, a M. kir. Gyermeklélektani Intézet igazgatója 1936-ban
Gyermekeink lelki egészségvédelme című munkájában a következőket írja:

„Amilyen  fontosnak  tartjuk  a  növekvő  gyermek  normális  fejlődése  érdekében  a
jólevegős,  világos,  egészséges  lakást,  éppen  olyan  fontos  szerepet  játszik  lelki
életének kialakulásában a nyugodt, egészséges családi miliő, a megfelelő, őt megértő
környezet, lehetőleg gyermektársaság. Jól tudom, hogy ez a mai viszonyok között
egyike  a  legnehezebben  kielégíthető  követelményeknek.  A súlyos  gazdasági  és
szociális viszonyok elsősorban a családi élet nyugalmát bontották meg. A megélhe-
tésért küzdő, súlyos nélkülözések között élő, fáradt emberek nehezen tudják gyer-
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meküknek azt a harmonikus családi légkört  nyújtani,  ami szükséges ahhoz, hogy
kiegyensúlyozott, egészséges idegzetű emberekké nőjjenek fel.” [3]

A gyermeksorsok lélektanából című, 1938-ban írt  dolgozatában esettanul-
mányok során át mutatja be tudományos alapossággal azokat a problémákat,
amelyekkel a szülők és gyermekeik felkeresték az intézetet. Itt sajnos nincs
lehetőségem ezek ismertetésére, de azt mindenképpen ki kell emelnem, hogy
már ekkor szól a válások gyermekre gyakorolt negatív hatásáról. Ugyanebben a
munkájában ismerteti  a  „Szülők Iskolája” elnevezésű osztály működését  és
jelentőségét.

„A Szülők  Iskolája  eredetileg  abból  a  célból  létesült,  hogy a  gyermekeikkel  a
Tanácsadóban  megjelenő  szülőknek  sokszor  nagyon  hosszúra  nyúló  várakozási
idejét hasznosan töltse ki azáltal, hogy nekik a gyakorlati pedagógia aktuális és őket
közelről érintő kérdéseiről ismereteket nyújtson.

... A »Szülők Iskolájá«-ban pedagógus-pszichológus rendszeres, tantervszerű neve-
lési  előadássorozatokat tart,  melyek azáltal,  hogy azokhoz a szülők idevágó saját
problémáikkal is hozzászólhatnak, előadhatják ilyen irányú személyes panaszaikat, a
többiek hozzáfűzik tapasztalataikat, elveszti merev előadásformáját és szeminári-
umszerű, intim megbeszélés jelleget nyer.  Ilyen  módon a kitűzött,  sokszor csak
alkalomszerűen felvetődött témák nemcsak a szakértő pedagógus népszerű előadá-
sában, hanem a többoldalú tapasztalat és a különböző vélemények tükrében megvi-
lágítva, egymásnak tanácsokat adva, mintegy élővé válnak és sokszor észrevétlenül
meglepő igazságokra vezetik  rá a nevelési  nehézségekkel küzdő szülőket ...  ezen
osztály keretében iparművész-pedagógus vezetésével játékkészítő tanfolyamot szer-
veztünk, hol még a legegyszerűbb szülők is megtanulhatják, hogy egészen primitív,
olcsó eszközökkel (gyufaskatulyák,  papírdobozok,  színes papírok,  raffia  stb.)  ho-
gyan  készíthetnek  gyermekeiknek  foglalkoztató  és  szórakoztató  játékokat,  kará-
csonyfadíszeket, Mikulást stb. ... Kiegészül még a »Szülők Iskolájá«-nak munkája
orvos-egészségtanár által tartott rendszeres hygiéniai előadásokkal, hol a legszüksé-
gesebb táplálkozás-, öltözködés- és lakáshygiéniai ismeretekkel látjuk el a szülőket.
... A »Szülők Iskolája« ilyen módon igen fontos kiegészítő részét képezi a Nevelési
Tanácsadó  gyakorlati  munkájának,  amennyiben  a  kezelés  alatt  álló  gyermekek
szülőire, akik azt rendszeresen látogatják, olyan felvilágosító és átalakító hatással
van,  hogy  a  többi  osztályok  munkájának  sikeres  eredményét  sokszor  nagyban
elősegíti.” [5]

A háborús évek felvetik a hadiárvák és családjuk problémáit. „A gyermek
és ifjúság” című folyóirat 1943-as 1. számában azt írja dr. Schnell János: „A
gyermek  egészséges  testi-lelki  fejlődésének  első  és  mondhatnánk  biológiai
feltétele  a  normális  családi  élet,  ahol  a  nevelésben  mindkét  nemnek,  tehát
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nemcsak az anyának, de különösen az első életéveken túl, az apának a befolyása
is döntő mértékben érvényesül. Ez a befolyás még akkor is érvényre jut, ha az
apa pl. nagy elfoglaltsága miatt keveset foglalkozhatik gyermekeivel, de mégis
az a tudat, hogy van, döntően fontos”. [7]

Előadásom végére  hagytam annak a  törekvésnek  a  bemutatását,  amely  a
mának is üzenet. Aki fantáziát lát benne, kérem, építse be saját gyakorlati
tevékenységébe, esetleg ezzel is elmélyítve a családokkal alakuló kapcsolatát.

1938-ban  Tamás Lajos gyógypedagógus-művésztanárt  meghívja  a M. kir.
Gyermeklélektani Intézetbe dolgozni dr. Schnell János. Kettejük közös munká-
jának eredményeképpen elkészül egy kb. 200 darabból álló képsorozat, amely
egyaránt szól a szülőknek és a gyermekeknek is.

,,A tudomány általános princípiumai ugyanis nem maradhatnak csupán csak
a hivatásos szakemberek birtokában, hanem azokat olyan formára kell redukál-
nunk, hogy praktikus hasznot is eredményezzenek és a legszélesebb néprétegek
számára is érthetőkké és alkalmazhatókká váljanak.” [8] E cél elérése érdekében
szokták a  tudomány eredményeit  népszerű,  közérthető előadások formájában
közreadni, de ez még így sem mindenki számára hozzáférhető vagy érthető. Így
kerestek  olyan  formát,  amelyet  mindenki  megért.  Ez  a  vizuális  propaganda
nyelve. „A kép a pedagógia, a pszichológia nyelvét leegyszerűsítve — úgyszól-
ván nemzetközi nyelven, egyformán szól mindenkihez és annyit ad mindenki-
nek, amennyit az befogadni képes.” [8]

Illusztrálásképpen bemutatnék a sorozatból 6 képet.  Kettő a gyermeket
magát kínzó problémákat és a megoldást;

1. ábra
Rossz szokások rabja

2. ábra
Győzött az akarat
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kettő a válást;

3. ábra
Elvált szülők és a gyermek

4. ábra
Melyikhez kerülünk?

kettő a családi nevelés problémáit, hibáit mutatja be.

5. ábra
A csodagyerek

6. ábra
A világ közepe
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Végezetül idézném a grafikákat megtekintő szülők véleményét. Nekik mit
nyújtottak ezek a képek?

„Kislányommal  végignéztük  a  folyosón  elhelyezett  képeket.  Nemcsak  a
képeket  figyeltem,  hanem  a  kislányom  arcát  is.  Sorra  ráismert  azokra,
melyek a saját problémájával kapcsolatban állottak. Miután rájött, hogy az
őt  érintő  problémák másnak is  problémái,  másnál  is  előfordulnak,  szinte
kilépett lelki elszigeteltségéből. Ezek a képek valóságos lelki „görcsoldók”.
Nagyon  nagy kár,  hogy nem lehet  őket  nyomtatott  kivitelben  megkapni.
Mint lelki házipatikára, minden szülőnek szüksége lenne.” [9]

„A kiállítás  anyaga  rendkívül  tanulságos!  Úgy a  gyermek,  mint  a  szülő,
szöveg nélkül is  azonnal megérti  a  kép mondanivalóját.  Különösen  azért
jó, mert illusztrálva van a jó és a rossz egymás mellett. Nagy hibája, hogy
nem  áll  a  széles  közönség  rendelkezésére.  Javaslom,  hogy  nyilvános
helyen,  iskolákban,  gyermeküdülőkben,  gyermekotthonokban függesszék
ki!  Azonkívül  könyv  formájában  nyomtassák  ki,  hogy  a  nagyközönség
megismerhesse  és  ennek  segítségével  a  jövőben  gyermekei  nevelésénél
használhassa.” [9]

Azzal a nem titkolt reménnyel fejezem be előadásomat, hogy ez a maga
korában úttörő kezdeményezés el fog jutni a tisztelt kollégákhoz egy tervbe vett,
ún. „Múzeumi Füzetek” sorozat megjelentetésekor és talán ötletet ad a család-
gondozási módszerek bővítéséhez.
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