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A szerzõ a kölni egyetem neveléstudományi fakultásának professzora. E mûve
széleskörû áttekintést és szintézist ad a mûvészetlélektan egész témakörérõl. Mû -
vészetlélektannak a képi alkotásokkal foglalkozást nevezik, a zene és az irodalom
pszichológiáját nem. Ezt a hagyományt a szerzõ is elfogadja. A mû világ viszony -
latban az ezzel foglalkozó munkáknál átfogóbb, modernebb. Nem véletlen, hogy
már a harmadik német kiadása jelent meg.

A 19-20. század fordulóján a mûvészetlélektannal sokan foglalkoztak. Álta -
lában arról elmélkedtek, hogy hogyan fogalmazható meg, hogy mi a szép. Hitték,
hogy erre lehet általánosan érvényes elveket találni. Ma már kevesen van nak, akik
ezt hiszik. Ma már a többség elfogadja, hogy arról, hogy mi szép, sok féle véle -
mény van. A mûvészetpszichológusok azt vizsgálják, mi határozza meg, hogy mi -
lyen egyének, csoportok, népek mit tartnak szépnek.  

A szerzõ négy szempontból elemzi a mûvészetpszichológia lényeges megálla -
pításait. 

1/ A mûvészetlélektan az embernek az embereknek a tárgyakhoz való vi szo nyu -
lására irányul – a mûvészet normatív szempontjai kevésbé foglalkoztatják. A
mûvészetpszichológia és a mûvészettörténet ki kell egészítsék egymást. Vol -
tak idõszakok, amikor a mûvészet a szép keresése volt, máskor mágikus hatást
reméltek tõle.

2/ Az esztétikum jelentõsége: A „szép”-re törekvés miért lehet motiváció? Ez
lehet irracionális is: pl. miért szép egy arc.
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3/ Az esztétikai reakció. Hogyan hat az egyéni és a társadalmi fejlõdés arra, hogy
mire reagálunk mint szépre. Mi okozza a régi divat visszatérését, megma ra -
dását?

4/ A jelentés képi kommunikációja. A vizuális ingerek közölhetnek dolgokat.
Egyrészt az egyén szándékosan jelentést kívánhat adni, másrészt nem tuda -
tosan, – mintegy pszichoanalitikus szabályok szerint – üzenet-értéke lehet a
képi alkotásnak. Az elõbbit a klasszikus lélektan módszereivel kell elemezni.
Az utóbbit a beteggel alaposan meg kell beszélni, hogy milyen érzelmi alapok
voltak õbenne, ne magyarázzuk bele saját elképzeléseink alapján a jelentést. 

A szerzõ felhasználja a kísérleti pszichológia, az etológia, a lélekelemzés, a klini -
kai pszichológia, a pszichiátria eredményeit. Hol az egyik oldalról közelít, hol a
másikról és összeveti az összefüggéseket. 

Értékesek és újak leírásai a mûgyûjtésrõl, a mûtárgy-vásárlásról, azok gaz da -
sági összefüggéseirõl

Fontos kérdést elemez, amikor arról értekezik, hogy mi befolyásolja az embert
saját otthona alakításában. Hárditól tanulta, hogy a pszichiátriai állapot mennyire
befolyásolja a lakásszépítési képességet. 

A területrõl a kiváló magyar mûveket természetesen nem pótolja, bár sokat
ismertet.

A betegek mûveinek az elemzése problémákat is vet fel a mûvészetrõl való
általános felfogásról.

A munkát a mûvészet szeretete jellemzi, a mûvészetnek az emberi életre szóló
értékét, a „szép” és a „jó” kapcsolatát.

A könyv egyfelõl kézikönyv: kiválóan összefoglalja a legfontosabb kér dé -
seket. Másfelõl alapvetõ ismereteket nyújt mindazoknak, akik a képi világ, a 
vizuális közlés gyakorlatát hasznosítani tudják: pedagógusoknak -  különösen
gyógy pedagógusoknak -, pszichológusoknak, mûvészettel foglalkozóknak, és az
ez iránt érdeklõdõknek. 

Kappéter István dr. 



Az egyéniség és egységesség –

lehetséges harmónia

kiállítás Dr. Tóth Zoltán emlékére

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Gyógypedagógiai
Történeti Gyûjteménye (szaktanácsadó: Gordosné Szabó Anna) és az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (rendezõk: Bogdán Melinda és Munkácsy Gyu -
la) 2005. június 12 – július 15. nyitva tartó kiállítást rendezett „Az egyéniség és
egységesség  –  lehetséges harmónia” Dr. Tóth Zoltán emlékére címmel. 

Dr. Tóth Zoltán (1883–1940) pályakezdõként a vakok budapesti (Ajtósi Dürer
sori) intézetében tanított, majd elõbb az Ifjú Vakok Intézete (Budapest, Hermina
út), késõbb a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola nemzetközi hírû igazgatója,
a gyógyító-neveléstudományi rendszer és a négyéves egységes (nem szakosított)
gyógypedagógiai tanárképzési koncepció kidolgozója volt. 

A kiállítás kísérletet tett arra, hogy végigkövesse – a kevés feltárt fotográfia és
dokumentum segítségével – dr. Tóth Zoltán életútját. Ehhez kapcsolódott fontosabb
publikációinak felsorakoztatása (A vakok képzetvilága, Budapest, 1927, Leipzig,
1930, új kiadása Budapest, 1997; Általános gyógypedagógia, Budapest, 1933; és
számos gyógypedagógiai tárgyú tanulmánya korabeli szakmai folyóiratokból.) 
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Életútjának végigvezetése nem korlátozódott pusztán írott és képi történeti for -
rásokra. Tóth Zoltán számára a privát szférát Orgovány jelentette, felesége révén
rokoni szálakkal kötõdött a településhez és számos feladatot vállalt a helyi közös -
ségben. Ennek bemutatásához szöveges interjúkat (Gellért Imréné munkája), a
visszaemlékezõ orgoványi lakosokról fotósorozatot és dokumentumfilmet készí -
tettek a rendezõk. 

A vakok oktatásában betöltött szerepe miatt a tárlat tárgyi világa erre koncent -
rált: korabeli Braille-írógépeket, Braille-nyomdát, látóbetûs tüskeírókész letet, geo -
met riaoktatáshoz használt szemléltetõ táblákat, könyöktámaszos írótáblát stb. lát -
ha tunk. A tárgyak közül a fókuszban az a siket-vak jeloktató eszköz állt, amely
mind funkciójában, mind esztétikájában csodálatra méltó. (A siket-vak gyermek
kezét egy lyukakkal ellátott tenyérformába helyezte, ezután ujjait alulról tompa
tûk kel megérintve jelelték le a közlendõ információt.)

A kiállítás záró fejezete az a fényképalbum volt, amit Labori Mészöly Miklós
készített 1927-ben a budapesti, akkor már József nádorról elnevezett Vakok Inté -
zetérõl. Az album részletesen ábrázolja a vakok mindennapi életét (felvételek a
hálóteremrõl, a fiúk fürdésérõl, az ebédelésrõl), az iskolai oktatást (írás, olvasás,
természetrajzóra, torna, gyógytorna), a készségfejlesztést (megismerés tapintás -
sal), a szakmatanulást (kosárfonás, kefekötés). A fényképek egy részét áttetszõ
pauszpapíron az ablakon keresztül nézhettük meg, szemléltetve a látens kép „elõ -
hívását” a fény és a transzparencia segítségével.
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A tárlatot Dr. Volentics Anna mb. kari fõigazgató nyitotta meg. Mint Tóth
Zol tán tisztelõje, a nagytekintélyû elõd szakmai jelentõségére hívta fel a figyel-
met. Egyben örömmel nyugtázta a Gyógypedagógiai Történeti Gyûjtemény és az
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum együttmûködésének létrejöttét, és an -
nak ezt az elsõ megnyilvánulását. Elmondta, hogy a gyógypedagógiai történeti
relikviák gyûjtését Dr. Göllesz Viktor fõigazgató kezdte el még 1965-ben. Azóta
több mint három évtizede Gordosné dr. Szabó Anna folytatja ezt a munkát, két év -
tizede pedig Pákozdiné Kenderessy Katalin is végzi a múzeumi anyag gondozását,
aki a Kar Ecseri úti épületében most a nyilvánosság számára megnyílt Gyógy -
pedagógia Történeti Gyûjtemény berendezését és kiállítóterét megtervezte. 

A fõigazgató asszony megnyitója után a kiállítás szaktanácsadója kalauzolta
tovább az érdeklõdõket. Mindenekelõtt a személyesen jelenlévõ – ma már
valószínû egyetlen élõ – volt Tóth Zoltán tanítványt, Mérei Vera tanárnõt kö szön -
töt te nagy tisztelettel és virágcsokorral. Elmondta, hogy utoljára 1990-ben ren de -
zett a Kar elõdintézménye, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõis -
kola Dr. Tóth Zoltán-kiállítást, halálának 50. évfordulóján. Ez az évforduló egybe-
 esett Dr. Bárczi Gusztáv születésének centenáriumával, amikor a Fõiskola nagy -
sza bású rendezvénysorozattal, Bárczi-kiállítással is ünnepelt. Annak megnyitása -
kor a Dr.Tóth Zoltán-kiállításra is invitálták a jelenlévõket, és a kínálkozó 
alkalmat megragadva, Bárczi Gusztáv és Tóth Zoltán életútjáról összehason lítá -
sokat is tettek. Ennek részletesebb felidézése után arról is beszámolt, hogy ezt a
kiállítást 2004. november 13-án Orgoványban rendezte meg elõször az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, szintén Bogdán Melinda és Munkácsy Gyula
ren dezésében. (Az alkalomról a Gyógypedagógiai Szemle 2005/1. számában
olvas hatunk tudósítást.) Akkor a rendezõk Tóth Zoltán életének orgoványi vonu -
la tára és munkásságából fõként a vaksággal élõkkel kapcsolatos tevékenységére
helyezték a hangsúlyt. Az ottani kiállítás címe is ezt tükrözte: Külsõ és belsõ érzé-
kenység. Ezen a kiállításon – tekintettel a helyszínre és az érdeklõdõk várható
körére – nagyobb teret kapott Tóth Zoltánnak

– a gyógypedagógia egészérõl vallott felfogása;
– általános gyógypedagógiai filozófiája;
– gyógypedagógiai egység-látásmódja;
– a gyógypedagógus-képzéssel kapcsolatos tevékenysége. 

A szaktanácsadó elõadása ezek nek a kérdéseknek a részle te sebb kifejtésével, és –
emlé keztetõül – a jelenlévõknek egy „Néhány hivatkozás Dr. Tóth Zoltán mun -
kás ságára magyar szerzõktõl az elmúlt évekbõl” címmel összeállított három ol -
dalas írásos anyag kézbe adá sá val zárult. 

Bogdán Melinda  – Gordosné Szabó Anna
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Schmidtné Balás Eszter:

Képes könyv a 
dadogásról és más 
dolgokról
Közhasznú alapítvány a
dadogókért, Budapest, 
2004. p. 270

Örömteli és hasznos kézbe venni
Schmidt né Balás Eszter könyvét a
dadogásról és más dolgokról, ame -
lyet a Közhasznú alapítvány a dado -
gókért adott ki. 

Öröm, mert a könyv rendkívül íz -
léses, ötletes formában jelent meg.
Hasz nos, mert tartalma messze szé le -
sebb körben nyújt ismereteket, mint
ahogyan azt a címébõl következ tet -
hetnénk.

A könyv legfõbb értékét abban látom, hogy: szemléletformáló. A számtalan is -
me ret, amelyet ezen belül nyújt olyan hozadék, amely mindenkit – szülõt, peda -
gógust egyaránt – gazdagít. 

Ezért is gondolom, hogy minden pedagógusképzõ intézményben kötelezõ
olvas mánynak kellene lennie. Hitem szerint a könyv humanista, gyermek-cent ri -
kus hangja minden jövendõ pedagógust mélyen megérintene. 

A könyv egész struktúrája elmélet és gyakorlat szerencsés ötvözete. Emellett
nagy mértékben segíti a szülõt a bürokrácia dzsungelében való eligazodásban. 

A könyv további pozitívumai a színvonalas idézetek, hivatkozások, a nem -
zetközi kitekintés, a fogyatékossággal élõk társadalmi megítélésének elemzése. 

A sok kitûnõ színes fotó, a szép tipográfia segíti az olvasót az elmélet meg ér tésében. 
Be kell vallanom, hogy ezt a könyvet kissé saját gyermekemnek is érzem,

ezért kérem az olvasót, tekintse bocsánatos bûnnek elfogultságomat.  Köszönöm.

Mérei Vera
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Csendes Krisztina (szerk.):

Kisgyermekek, nagy problémák
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., Bp. 2005. 04. 30.

A kiadótól már megszokott formájú cserelapos kézikönyv a 4-9 éves gyermekeket
nevelõ, azaz az óvodákban és az általános iskola elsõ két-három osztályában
tevékenykedõ többségi pedagógusok számára készült. A központi téma a sajátos
nevelési igényekhez, az átlagostól való eltéréshez (magatartási, beilleszkedési,
mozgás-, érzékszervi, kommunikációs, mentális, tanulási, egészségügyi, hátrá -
nyos és kisebbségi helyzetbõl eredõ  problémák) történõ alkalmazkodás  integrált
helyzetben. A nemrégen megjelent kiadvány az induló kötet, de mivel  cserelapos
szerkezetû kézikönyvrõl van szó, várható, hogy a jövõben folyamatosan bõvül az
anyag.   

A kiadvány célja egyértelmûen a közvetlen segítségnyújtás a gyakorlati mun -
ká hoz. A  könyv szerkezete világos, az egyes tanulmányok  a következõ, elõre
meg adott  kérdéskörök közül érintenek mindig csak néhányat: elméleti háttér, jogi
háttér, probléma felismerés, gyakorlati tanácsok, esetleírás, fénymásolható lapok,
mellékletek. A szerzõk között szép számmal vannak gyógypedagógiai szakem -
berek, és szót kapnak az integrációban már tapasztalatokat szerzett többségi peda -
gógusok is. 

A témák változatosak, úgy gondoljuk mindenki számára informatív lehet a tar -
talom alábbi felsorolása: az integráció alapfogalmai, jogi háttere, kommunikációs
technikák az óvodában, tanulásban akadályozott gyermekek integrálása az óvodá -
ban, primer prevenció óvodai vizuális neveléssel, a diszlexia veszélyeztetettség és
a diszlexia megjelenése, agresszióról óvodapedagógusoknak, tanítóknak, érzelmi
zavarok, szorongások óvodáskorban, autizmussal élõ gyermekek integrációjának
lehetõsége, autista gyermek integrálása logopédiai csoportba, a hallássérült gyer -
mek, hallássérült gyermek az óvodában, a látássérült gyermek, szemüveges gyer -
me kek az óvodában, iskolában, mozgáskorlátozott gyermekek integrált nevelése,
oktatása, a nagymozgások problémáinak korrigálása, a válás hatása a család 
tagjaira, asztmás gyermekek a testnevelés-foglalkozásokon.      

Fontosnak tartjuk, hogy tudjanak errõl a könyvrõl az integrációban résztvevõ
gyógypedagógusok, ajánlják beszerzését a velük kapcsolatban álló többségi intéz -
mé nyeknek. Attól függõen, hogy a sajátos nevelési igényû gyermekek mely kate -
gó riáját látja  el  a gyógypedagógus, kívánatos, hogy áttekintse  a saját terüle tét
érintõ fejezeteket, s alkalmat is találjon arra, hogy beszéljen a felmerülõ kérdé sek -
rõl a többségi pedagógussal, kiegészítsék a leírtakat, és konkretizálják az adott
gyer mek(ek)re az általánosabban megfogalmazottakat.    

Csányi Yvonne
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Mannhard, Anja- Scheib, Kristin:
Amit az óvónõknek a beszédzavarokról tudniuk kell
(Was Erzieherinnen über Sprachstörungen
wisssen müssen)
Ernst  Reinhardt Verlag, München, Basel, 2005-07-05
ISBN 3-497-01753-1

A könyv szerzõi, akik hosszú óvodai logopédusi és pszichológusi gyakorlattal
ren delkeznek, jól áttekinthetõ, olvasmányos stílusban dolgoznak fel számos, az
óvodapedagógusok napi munkájához szükséges témát. Mikor tér el egy gyermek
beszédfejlõdése a „normális”-tól? Hogyan zajlik az átlagos beszédfejlõdés? A
szerzõk felhívják a figyelmet azokra a figyelmeztetõ jelekre, amelyekre az óvoda-
pedagógusok ügyelhetnek a gyermekek megfigyelése során. Valamennyi 
beszédzavarra kitérnek egy-egy fejezetben, amely elõfordulhat a még nem iskolás
gyermekeknél, így a nagyothallásra, a hibás légzésre, a  beszéd érthetõségét aka -
dályozó artikulációs- és hanghibákra, a dadogásra, a hadarásra, a  megkésett be -
széd fejlõdés komplex problematikájára, a mutizmusra. Nem hiányoznak az egyes
problémákkal kapcsolatos ötletek, segítõ eljárások sem, melyeknek hasznát vehe -
tik az óvodapedagógusok és olykor a gyógypedagógusok is. A szerzõk rész letesen
foglalkoznak a szülõkkel folytatott informatív beszélgetésekkel (Hogyan ma -
gyarázom meg a szülõknek, mire figyeltem fel? Hogyan hozhatok fel világos
érveket anélkül, hogy elbizonytalanítanám a szülõket?) Külön fejezetben találjuk
az óvodai csoportokban alkalmazható beszédfejlesztõ játékok részletes leírását. A
zárófejezet a hanghibákkal kapcsolatos prevenció kérdéseivel foglalkozik. 

A 136 oldalas kis kötetet minden óvodában dolgozó pedagógusnak ismernie
kellene, annyira gyakorlatias és általánosan elõforduló kérdéseket érint. Az 
integráció terjedése ezt az igényt csak fokozza. Sajnos jelenleg csak német 
nyelven és egyetlen példányban található meg a könyv az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar könyvtárában, fordítására nagy szükség volna.

Csányi Yvonne
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