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Gyorsan elmúlt a XX. század, és az emlékezetben már halványulnak annak
történései. Még kevés elemzés született arról, mi történt hazánkban a
fogyatékos gyermekek és felnõttek ellátásnak, nevelésének és oktatásának
terén. A gyógypedagógus-képzés történetének értékes monográfiáján túl, alig
írták le a történések hiteles tanúi, alakítói emlékeiket.
Tarnai Ottó, aki a kelet-magyarországi gyógypedagógiai intézmények

egyik szervezõje, irányítója volt, harminc éven át a nyíregyházi gyógy pe da -
gó giai intézet igazgatója, 2005. október 26-án távozott körünkbõl. Sze mé -
lyisége, tevékenysége, életútja alapján a XX. század második felének vezetõ
gyógypedagógusai közé sorolhatjuk. 
Rákoscsabán született 1925. november 2-án. A kõbányai Szent László

Gimnáziumban érettségizett és az esztergomi Érseki Tanítóképzõben szerzett
diplomát. Elvégezte a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolát, Gyulára került
dolgozni a gyógypedagógiai intézetbe. 1954-ben a békéstarhosi intézet meg -
szervezõje lett, majd eredményes munkája nyomán 1957. december 15-tõl a
Nyíregyházán létesített gyógypedagógiai intézet kiépítésével bízták meg. Öt
évig folyt a munka, - bontások, átépítések, átalakítások - mire a mai intéz -
mény létrejött. Az ellátást igénylõ gyermekek száma – lévén, hogy az iskola
nevelõotthonnal mûködött, – rohamosan nõtt. Az 1958-as tanulólétszám 215
tanulójából már 320 lett, hogy mit jelentett ez a megyében, azt mutatja egy
korabeli felmérés: 1960-ban még az értelmi fogyatékos gyermekek 56 %-a
nem részesült ellátásban, 1965-ben már csak 37 %. (Ma már szinte minden
gyer mek kisgyermek korától megkapja a gyógypedagógiai segítséget!) Az
intézetbõl kivált a városi kisegítõ iskola, melynek létrehozásában Tarnai Ottó
meghatározó szerepet kapott. Külön költözött az Áthelyezõ Bizottság is. A
tanulók felvételét 1960-ig a Gyógypedagógiai Nevelési Tanácsadó látta el az
iskola vezetõjével és tanáraival.  A megyei, általános iskolák melletti osztá -
lyok száma is rohamosan szaporodott. Sokáig ezek szakmai irányítása is az
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intézményhez tartozott. Ez a támogatás jelentõsen emelte a megyei gyógy -
pedagógiai munka színvonalát. Tarnai Ottó és felesége részt vett a nyírbátori,
nagydobosi nevelõotthonos iskolák létrehozásban is. 
Jelentõs változások kezdetét jelentette az 1963/64-es tanév, amikor a

gyógypedagógiai reform nyomán kimondták, hogy szét kell választani „az ok -
tat ható, enyhébb fogyatékosokat és a gyakorlati tevékenységükben fejleszt -
hetõ súlyosabb fogyatékosok csoportját.” Tarnai Ottó és munkatársai mun -
kájának elismeréséül szolgált, hogy a kísérleti munkára kijelölt négy intézet
közül az egyik éppen az õ vezetése alatt álló iskola lett. 
A munkára nevelést intézménye központi feladatának tekintette. Kiváló

tanmûhelyekben, öt holdas gyakorlókertben dolgoztak a tanulók. 1976 õszétõl
az intézetbõl indult el a továbbképzõ tagozat gondolata (amelybõl kifejlõdött
a mai speciális szakiskola), a 8. osztályt végzettek szakmai oktatásának helye.
Innen már az enyhén sérült növendékeket szakmával, betanított munkási bizo -
nyítvánnyal bocsátották ki. A testnevelés erõsítésére versenyeket rendez tek,
és késõbb többször országos versenyeket is nyertek. 
A hatvanas-hetvenes évek zsúfolt programjaiban szerepelt tudományos

kutatás is, amelyben felesége mellett részt vállalt Dr. Fazekas Árpád fõorvos,
aki a Gyógypedagógia címû szakfolyóiratban jelentõs publikációkat közölt
az értelmi fogyatékosság kóroktanáról, az orvosnak a gyógypedagógiai intéz -
ményben betöltött szerepérõl. Kilenc tanulmány jelent meg ebben az idõben,
közük három éppen Tarnai Ottó társszerzõségével. Dr. Horváth Lászlóval és
Dr. Göllesz Viktorral egy család három Down- szindrómás gyermekét vizs -
gálták. Pedagógiai síkon is fontos tevékenységet fejtettek ki. A kisegítõ isko-
la új tantervének munkálatai (1978) során az új matematikai gondolkodás
meg ho nosítását, a számolásnak matematikatanítássá való átalakítását kez de -
ményezték. 1977-ben „Tanulási nehézségek a matematikában” címmel nem -
zetközi szemináriumot rendeztek. Mint Tarnai Ottó beszámol arról, több mint
tíz évig, lelkes munkával folytak a kísérletek, amelynek eredménye lett egy új
tanterv bevezetése és a matematika tankönyvek kidolgozása. Elkészült mind
a nyolc osztály tankönyve, s e programba öt könyv teljes anyaga, háromnak
pedig a szerkesztési munkája az intézetben készült. E munka a többi tantárgy
tartalmi feldolgozására, s általában a tartalmi munka színvonalának és az
önképzésnek a fejlõdésére serkentette a nevelõket. A figyelmet a tantestületre
irányította, az országból sokszor jöttek hozzájuk tapasztalatcserére.
1973-ban Nyíregyháza vállalta a MAGYE II. országos konferenciájának

megrendezését. A Tarnai házaspár ezután is szinte minden konferencián részt
vett. Tarnai Ottó pedagógiai munkásságért Apáczai Csere János díjat kapott
(1979), és 1987-ig vezette az intézetet. Nyugdíjasan is tevékeny résztvevõje
volt a közéletnek, a Társadalmi Szervezetek Megyei Szövetségében dolgo -
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zott, titkára volt a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének, egyik életre hívó-
ja a Páneurópai Unió megyei tagozatának. Halála évében választották meg a
Nyíregyházi Népfõiskola Egyesület elnökének. Szervezte a megyei cserkész
szövetséget. 
Intézménye félévszázados évfordulójára készülve elõadásban akarta

összegezni munkásságát, - az elõadás elkészült, de õ már nem mondhatta el.
Életét vezérlõ hitvallását így összegezte ebben: „itt csak hivatástudatból lehet
dolgozni. Itt elfogadni és szeretni kell minden embertársunkat, akkor eredmé-
nyes, sikeres lesz munkánk és így gondolhatunk vissza megtettünk mindent,
ami tõlünk telt.”. 

Emléke megõrzésre, példája követésre méltó!

Dr. Hatos Gyula
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