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Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kara 2003. november 26-án A
fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban címmel rendezte meg a
Magyar Tudomány Napja eseménysorozatába illeszkedő konferenciáját. Az Általános
Gyógypedagógiai Tanszék szervezte szimpózium egy megjelenés alatt álló könyv
koncepciója mentén azt kívánta bemutatni, hogyan jelenik meg és értelmeződik a
gyógypedagógia központi kategóriája legfontosabb határtudo má nyai nak elméletalko -
tásában és kutatásaiban. Az előadók – egyben a Tágabb értelemben vett gyógypedagógia
címmel várhatóan februárban megjelenő kötet egyes feje zetei nek szerzői – huszonkét
különböző természet-, társadalom- vagy bölcsészettudo mányi diszciplína képviseletében
számoltak be arról, milyen kép rajzolódik ki a fogyatékosságról, a fogyatékossággal élő
emberről saját tudományterületük keretein belül, illetve mik azok az alapproblémáik,
melyek megértéséhez közelebb viheti őket a fogyatékosság vizsgálata, esetleg eredendően
a gyógypedagógiából származó tudáselemek beemelése az elméletalkotásba. Változatos,
sokszínű kollázshoz hasonlítható kép rajzolódott ki az előadásokon keresztül, melyben a
jobban ismert, a gyógypedagógiához hagyományosan szorosan kapcsolódó tudomány -
területek – orvostudomány, pszichológia, neveléstudomány, nyelvtudomány, szociológia –
részletei mellé izgalmasan kapcsolódtak olyan diszciplínák adalékai is, mint az etológia, a
kulturális antropológia, az irodalomtudomány vagy a művészettörténet.

Az említett kötetet szerkesztői és szerzői közössége a sok más mellett a gyógypedagó-
gia interdiszciplináris tudomány-rendszertani modelljének kidol gozójaként is számon tar-
tott Gordosné Szabó Anna 75. születésnapjának tiszteletére ünnepi kötetként,
Festschriftként fogja megjelentetni. Neki ajánlottuk hát a konferenciát is, melyen a kar
főigazgatója virággal és szaktudományos műveinek bibliográfiájával, a szervezők és az elő-
adók a könyv korrektúrapéldányával, tanít ványai, munkatársai és barátai pedig köszönté-
sükkel tisztelegtek a professzor asszony személye, munkássága előtt.

Zsoldos Márta, Zászkaliczky Péter

„Száz esztendő a mozgáskorlátozott gyermekek
szolgálatában”
Száz éves a budapesti mozgásjavító általános iskola és diákotthon

A Gyógypedagógiai Szemle szorgos olvasói számára nem újdonság az a hír, hogy a
budapesti Mozgásjavító Általános Iskola 2003-ban ünnepelte fennállásának 100. évfor-
dulóját, hiszen november elején kézbe vehettük a Gyógypedagógiai Szemle különszámát,
amiben az iskola múltjáról, jelenéről és jövőjéről egyaránt olvashattuk az intézmény
pedagógusainak írásait. Átfogó képet kaphattunk az országban egyedülálló, több tagozattal
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működő nevelési-oktatási intézmény specifikumairól, mellyel a mozgáskorlátozott gyer-
mekek szolgálatában állnak napjainkban is.

A Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon 1903-ban, éppen száz esztendeje nyitotta
meg kapuit a „nyomorék”, mozgáskorlátozott gyermekek előtt. Az elnevezések azóta számta-
lanszor változtak, ám a lényeg ma is ugyanaz, mint száz évvel ezelőtt: itt „tanulnak, játszanak,
sportolnak, készülnek az „ÉLETRE”, társadalmi integrációra a mozgáskorlátozott gyermekek”
– ahogy az intézmény konferenciájára kiadott hat oldalas bemutatkozó brosúrában olvashatjuk.
A centenárium alkalmából szinte az egész 2003-as éven átívelő rendezvénysorozaton mutatko-
zott be az intézmény a szakmai köröknek és szélesebb nyilvánosságnak.

Egy rövid összefoglalót készültem írni a Mozgásjavító Általános Iskola, Diákotthon és
Pedagógiai Szakszolgálat centenáriumi ünnepségsorozatáról. Többször nekirugaszkodtam,
gondoltam előtte kicsit belelapozok az ünnepre kiadott, fenti címet viselő könyvbe és a
Gyógypedagógiai Szemle 2003-as különszámába, ám a lapozgatás hosszas olvasgatásban
végződött, több estén keresztül böngésztem az ünnepi kötet szakmai írásait, a hajdani
diákok és tanárok rendkívül érdekes visszaemlékezéseit, nézegettem a régmúlt és a jelen
képeit, és bizony jó néhány estén keresztül csak terv maradt az összefoglaló megírása.

2003. május 26. Az ünnepségsorozat megnyitója az Országház kupolatermében. A meg-
nyitó főszereplői a mozgáskorlátozott gyermekek voltak, hiszen nemcsak az ünnepségsorozat
vette ekkor kezdetét, hanem az Eurointegrációs Hét keretében megrendezett Játék határok
nélkül is (2003. május 27-30.), ami a televízióból ismert ügyességi csapatverseny mozgáskor-
látozott gyermekekre adaptált változata. A nemzetközi játékokon, amit 1991 óta most ren-
deztek meg tizedik alkalommal, nyolc ország csapata mérte össze ügyességét. A versengő
csapatokban két elektromos kerekesszékes, két mechanikus kerekesszékes és négy járó diák
volt, ez utóbbiak közül – 2003-ban először – az egyik járó diáknak nem mozgáskorlátozott
tanulónak kellett lennie, ezzel is egy lépést tettek az integráció felé. A verseny lebonyolítására
a Millenáris Parkban került sor, így az éppen odalátogatók is a rendezvény nézőivé válhattak.

A nyári szünetet követően egyre sűrűsödtek az események, szinte minden héten
érkezett egy-egy újabb –igen szépen tervezett és kivitelezett – meghívó, ami a következő
eseményre invitált. Őszintén beismerem, hogy nem tudtam minden rendezvényen részt
venni, ám munkatársaim és kollégáim élménybeszámolói alapján pontos képet kaptam
arról, hogy hogyan ünnepeltek az iskola régi és mai tanulói és tanárai.

2003. szeptember 20-án Tanár – diák találkozót rendeztek a Mexikói úti épületben. Az
ott készült fényképek arról tanúskodnak, hogy több mint háromszáz ember gyűlt össze, az
iskola egykori tanulói és pedagógusai egyaránt. A találkozón elhangzott beszédeket a
bevezetőben említett ünnepi kötet tartalmazza.

Az iskola tanulói is aktívan kivették a részüket az eseményekből, nemcsak a „Játék
határok nélkül” versenyen szerepeltek, hanem rajzaikkal is bemutatkoztak, sok-sok „nem-
fogyatékos” tanulótársukkal egyetemben. 2003. október 1-5-ig volt látható az Országos
gyermekrajz - kiállítás a Stefánia Galériában, ahol az iskola mozgáskorlátozott tanulóinak
munkáit is meg lehetett tekinteni. Valójában csak egy dolgot nem tudott kideríteni a kiál-
lítás látogatója, hogy melyik rajzot készítették mozgáskorlátozott gyermekek, mert semmi-
lyen különbséget nem lehetett látni a munkák között. Igazán sajnálatos, hogy a kiállítást
csak öt napig lehetett látogatni, hiszen biztos, hogy sokkal több emberhez jutott volna el az
üzenete, ha tovább nyitva tart.

A Danubius Thermál Hotel Hélia adott helyet 2003. november 24-én a Szakmai kon-
ferenciának, amit másnap (november 25.) Módszertani bemutató követett a Mexikói úti
tagozaton és a harminc éves fennállását ünneplő, öt éve új, modern épületben működő
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Csillagház tagozaton. A szakmai konferencián, a plenáris előadásokon a speciális igényű,
fogyatékos gyermekek ellátásáról hallhattunk itthon és Európában, valamint a gyógy -
pedagógus-képzés jövőjéről és a Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósításáról, majd a
Mozgásjavító Általános Iskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő program-
jait ismerhették meg a résztvevők. A szekciókban az integrált nevelésről-oktatásról, a spina
bifidás, arthrogryposisos, végtagfejlődési rendellenességes gyermekek, a cerebrálparetikus
gyermekek és a progresszív izombeteg gyermekek komplex rehabilitációjáról folyt az
eszmecsere. A módszertani bemutató során az iskola két tagozata egész délelőtt nyitva állt
az érdeklődő látogatók előtt. A résztvevők tanítási órákat látogattak, beszélgettek az óraközi
szünetekben és megtekintették a rehabilitációs segéd- és segítő eszközöket bemutató
kiállítást. A résztvevők a konferencián és módszertani bemutatón látott és hallott informá-
ciók mellett sem távoztak üres kézzel. Mindenki kapott egy kis ajándékcsomagot, amiben
megtaláltuk a Gyógypedagógiai Szemle frissen megjelent különszámát, egy speciális
eszközöket bemutató CD-t és a Kertészképzőből származó kis cserepes virágot, ami még
most is díszíti a szobámat.

2003. november 27-én Iskolatörténeti vetélkedőt rendeztek a diákoknak, november 28-
án pedig az „Életke” című dokumentumfilm díszbemutatójára szólt a meghívó a Budapest
Kongresszusi Központba. A Heltai Jenő azonos című kisregénye nyomán készült film bár
a múltat idézi, a jelen mégis fontos szerephez jut benne, hiszen az iskola jelenlegi tanulói,
szüleik és tanáraik alakítják a szerepeket. A centenáriumi rendezvénysorozat
„utóhangjának” tekinthető, hogy a filmet 2004. januárjában, a Filmfesztiválon kétszer is
levetítették a Mammut Üzletház egyik mozijában.

2003. december 8-án „a Fogyatékosok Európai Éve és a Mozgásjavító Általános Iskola
és Diákotthon alapításának 100. évfordulója alkalmából megrendezett centenáriumi ren-
dezvénysorozat záró hangversenyére” invitálta a közönséget a Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos Szövetsége és az iskola nevelőtestülete. A koncert a Várban, a
Mátyás templomban volt, és a Mátyás templom Ének- és Zenekara működött közre.

Aki rendszeresen kapott meghívót az egyes eseményekre, felfedezhette, hogy minden
meghívót gyönyörű fényképek díszítettek, s legtöbbször azt olvashattuk „fotó: Pintér
Márta”. Az Emberi Jogok Nemzetközi Napján, 2003. december 10-én nyílt fotókiállítás
Pintér Márta életnagyságú fotóiból a Lurdy-Ház Bevásárló és Szórakoztató Központban.
Egészen pontosan 100 darab, a mozgáskorlátozott gyerekek örömeit és küzdelmeit bemu-
tató, kinagyított fényképet láthattak a látogatók három héten keresztül. Aki valamilyen
okból nem tudta megtekinteni a kiállítást, az ünnepi kötet borítóján – igaz, nem élet-
nagyságban – megtalálhatja a száz fénykép kicsinyített változatát.

2003. december 20-án centenáriumi évadzáró mulatságot rendeztek az iskola
munkatársainak és a meghívott vendégeknek. Ekkor már az egész éves megfeszített munka
levezetéseképpen az önfeledt szórakozásé volt a főszerep, amihez az alaphangulatot a Hot
Jazz Band harmincas éveket idéző zenéje és Bach Szilvia parodista vidám műsora szolgál-
tatta. Alkalom nyílt arra is, hogy az iskola igazgatója, Nádas Pál megköszönje az intézmény
minden munkatársának az egész éves munkát és a centenáriumi rendezvénysorozat sikeres
lebonyolítása érdekében tett erőfeszítéseket, amit természetesen a színvonalas nevelő-
oktató munka mellett teljesítettek. Az évadzáró összejövetelen osztották ki a „maradék”
centenáriumi emlékérmet, melyből a tanár-diák találkozón, a szakmai konferencián már
átadtak jó néhányat, s a december 20-án kiosztottakkal együtt összesen százat osztottak szét
azok között, akik jelentős szakmai és emberi teljesítményt nyújtottak és nyújtanak a
mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában.
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A rendezvénysorozat nem múlik el nyomtalanul, hiszen eseményeit, élményeit nem -
csak az emlékezetünkben hordjuk, hanem a szépen kivitelezett könyvben is. A „Száz esz-
tendő a mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában” címet viselő kiadvány (szerkesztette:
Bán Éva – Nádas Pál – Okányi Andrea – Tarnói Gizella, kiadta: Mozgásjavító Általános
Iskola és Diákotthon, Budapest, 2003) tulajdonképpen egy sorozat harmadik kötete, hiszen
a 90. évfordulóra megjelent „Kilenc évtized a mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában
(Szerk.: Nádas Pál, DFC Kiadó, Budapest, 1993), majd öt évvel később a „Kilencvenöt év
a mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában” (szerk.: Derera Mihály, Dimenzió+3
Stúdió, Budapest, 1998) című könyvek is az iskola történetét dolgozzák fel. 

A most frissen megjelent könyv nem tartalmaz ismétléseket, megismerhetjük a kezde-
teket a korabeli dokumentumok gazdag tárának felsorakoztatásával, az iskola specifiku-
mainak kialakulását és a szakmai háttér fejlődését: pl. a mozgásnevelés, a halmozottan
fogyatékos mozgáskorlátozottak nevelése-oktatása, a szomatopedagógia mint új szakma
fejlődését, valamint az iskolai élethez tartozó különleges események élménybeszámolóit:
pl. Sonnenzug, Játék határok nélkül. 

Nagyon izgalmas olvasmányokat tartogat a „Visszaemlékezések” című fejezet, volt
diákok és tanárok számolnak be a negyvenes évektől a hetvenes évekig az iskola életéről.
Beszámolóik nagyon személyesek és visszatükröződik bennük az adott kor hangulata, megis-
merhetjük egy-egy történelmi esemény emberközeli tapasztalatait egy bentlakásos gyermek-
intézmény életén keresztül. Ugyanilyen szívet melengetőek a mai gyermekek vallomásai is. 

A centenáriumi rendezvénysorozat után is aktuálisnak érezzük, hogy e helyről is továb-
bi sok örömet és sikert kívánjunk az iskola minden diákjának és dolgozójának, hogy a
következő száz évben– a kor kihívásainak megfelelően – olyan intenzív fejlődést tudjanak
megvalósítani, mint amennyit az első száz év munkája során tapasztalhattunk.

Márkus Eszter

Gyógypedagógiai konferenciák a pozsonyi
komensky egyetemen

Képzéssel a halmozottan fogyatékosok integrációjáért címmel a pozsonyi egyetem
pedagógiai karán 2000 januárjában, majd 2001. december 22-én nemzetközi szakmai
konferenciát tartott a speciális pedagógiai tanszék, amelynek munkatársai szoros
kutatási és együttműködési kapcsolatokat ápolnak a hazai gyógypedagógus képzésben
dolgozókkal. 

A decemberi konferencián a plenáris előadások mellett cseh, és magyar szerzők is
szerepeltek. Vašek Štefan professzor, a tanszék vezetője a halmozottan sérültek peda -
gógiájának helyét és jelentőségét körvonalazta a speciális pedagógia rend szerében.
Požár, Ladislav, a nagyszombati egyetem pedagógiai karának professzora nálunk is
folytonosan napirenden lévő témát, a gyógypedagógiában használt alapfogalmak, mint
a fogyatékos egyén, egészségkárosodott egyén, speciális szükségletek, a pato pszi cho -
lógia és a fogyatékosok pszichológiája értelmezését tárgyalta. Vančová, Alica docens
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