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Dr. Hárdi István tiszteletére

Sehringer, Wolfgang és Vass Zoltán (szerk): Lelki folyamatok
dinamikája – a képi világ diagnosztikában és terápiában. 
A német-angol kiadás 2002-ben jelent meg, magyar fordítás
Flaccus Kiadó, 2005. 320 old. ISBN 963 9412 341

A német-angol kiadást Hárdi István 80 éves születésnapjára adták ki magyar or -
szági, USA-beli magyar, német, japán, török és osztrák tisztelõi. Dr. Hárdi Istvánt
sok emberi nagysága mellett azért tiszteljük, mert arra tanít, hogy dinamikus
szemlélettel használjuk a képi világot – elsõsorban a rajzokat – diagnosztikában
és terápiában. Az elsõ kiadásban a szerzõk angol vagy német nyelven közölték
tapasztalataikat. Ebbõl erõltetés nélkül egységes szemléletû anyag lett. A magyar
változatban az anyagot koncentrálva még élvezhetõbbé tették.

Vass Zoltán a dinamikus rajzvizsgálat fogalmának fejlõdési szakaszait elemzi
Hárdi István életmûvében. Az elsõ szakasz 1942-ben kezdõdött, amikor a 20 éves,
nehéz körülmények között élõ fiatalember grafológiáról írt és a szokásos mecha -
nikus értelmezés helyett általánosabb jegyek elemzésére törekedett. Hárdi 1950-
tõl orvos, elmeosztályokon, majd 1960-tól pszichiátriai gondozóban dolgozott.
1958-ban az elsõ volt, aki a kommunista korlátok ellenére az addig szokásos 19
szá zadi wundti és az egyoldalú reflexológiai pszichológiát meghaladva a mély lé -
lek tan által felvetett gondolatokat is hangoztatva írt „Lelki bajok, lelki élet” cím -
mel könyvet. Ez annyira korszerû volt, hogy átdolgozásokkal kilenc kiadást ért
meg, legutóbb 1982-ben. A második szakasz 1965-69 között volt. Ekkor alakította
ki Hárdi a dinamikus rajzvizsgálat alapelveit. Egyénien, mert, bár ismerte azokat,
a korábbi próbálkozásokat tapasztalatai alapján azokat nem tudta elfogadni. Azt
találta, hogy a/ a rajz stílusa és személyiségszintje egészséges emberben állandó,
csak állapotromláskor vagy gyógyuláskor változik, b/ kidolgozta a személyiség-
szinteket, amelyeket csak az egyéntõl származó sorozat összehasonlítása alapján
lehet meghatározni, c/ a rugalmasabb vonalak és az élethû részletek jobb szemé -
lyi ség integrációra utalnak, d/ a rajzsorozatokban lévõ sztereotípiák és merev 
változatlanságok a személyiség rigiditására, megváltoztathatatlanságára utalnak.
Leírta a jellemzõit a heveny alkoholos állapotban lévõk (elnagyoltság jobb arc-
rajzokkal), az idült alkoholisták (rongyos alak) és a delíriumosok (hallucináció-
tar talmakkal) készült rajzainak. A harmadik szakaszban (1970-1990)  Hárdi kidol -
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gozta a dinamikus rajzvizsgálat elméletét és módszertanát. Az alkoholis tákon kí -
vül leírta a mániás-depressziósok és a szkizofrének rajzainak jellemzõit, kiterjesz -
tette a rajzvizsgálat lehetõségét a „pálcika-ember” rajzokra is (amelyeket a fenyõ -
fa-raj zokhoz hasonlóan addig a projektív rajzkutatók nem fogadtak el rajznak.
Megjelent Hárdi Dinamikus Rajzvizsgálat címû munkája. A negyedik szakasz
(1990-tõl) a dinamikus rajzvizsgálat továbbfejlesztése és alkalmazásai. Foglal -
kozott a megkapaszkodási ösztön, a kreativitás, a demencia, az agresszió képi
meg jelenésével és más érdekes kérdésekkel.

Martin Schuster arról értekezik, hogy a gyermekek miért rajzolnak gyakran
fejlábember-t. Arra a következtetésre jutott, hogy a gyermek, amikor a három
dimenziós embert két dimenziósan próbálja ábrázolni, több féle ok juttathatja oda,
hogy fejláb figurában véli legjobban megfoghatónak a feladatot, hol a mélységet,
hol a magasságot, hol a szélességet hagyja el.

Wolfgang Sehringer a módszertanát vizsgálta annak, hogy a gyermekrajzok
alapján hogyan lehet az érzelmeket diagnosztizálni. Elõször felvázol egy modellt,
amelynek az a feladata, hogy a vizsgálat tárgyát feltárhatóvá tegye. A modell hat
meghatározási kölcsönös kapcsolati vonalat ad ehhez, amelyek a rajz, a rajzoló, a
megítélõ és a kontextus között vannak és hálózatot képeznek. Minden ilyen kap -
csolati vonallal összefüggõen sorra megadja a vizsgálat egyes lépéseit. Így biz to -
sítja a módszer, hogy minden megfigyelés értékelésre kerüljön. 1./Az elsõ köl -
csönös kapcsolati vonal a rajz és a megítélõ közötti. Ennek vizsgálatának lépései:
1.1./ A tárgy meghatározása. 1.2./ Szakaszos elemzés. 1.2.1./ Az anyaggal voltak-e
a gyermeknek problémái, tartalmas-e a produkció? 1.2.2./ Wundt nyomán kelle-
mességi és érzelmi feszültségi fokokat, valamint a grafológiai elemzés elveit
alkalmazzák. 1.2.3./ Ezután az összbenyomást értékelik ellentét-párokban, a moz -
gásképet, a formaképet és a térkitöltést. 1.2.4./ A rajzok tartalmának affektív
jelen tõségét csak a gyermekkel átbeszélve lehet értékelni – például amikor olyan
feladatot adunk, hogy a családokat ábrázolja állatokként. Nem mindegy, hogy a
vizsgált gyermek egy-egy állathoz, tárgyhoz milyen érzelmeket kötött. 1.2.5./
Több személyiségmodell lehetõségeit megadó táblázatok alapján besoroljuk a raj -
zot olyan szempontból, hogy a rajz milyen személyiségjegyeket jelez. 1.3./ Ezután
elemzik, hogy milyen beleérzést fejez ki a rajz. A fa-ábrázolásokat, az ember-
ábrázolásokat régen használják erre a pszichológiában. Elég jól megkülön böz -
tethetõ, hogy normális, vidám, vagy félõ fát rajzolt a gyermek. Az ember-ábrákról
kiderülhet, hogy hogyan viszonyul a gyermek bizonyos dolgokhoz – például a bi -
zo nyítványához. 2./ A második vizsgálati szempont a rajzoló és a rajz kapcsolata.
2.1./ Megfigyeljük, hogy hogyan keletkezik a rajz, hogyan választja ki a gyermek,
hogy mit rajzol, milyen mozdulatokkal rajzol, mennyire változik érdeklõdési 
területe, milyen sok tárgyat rajzol. 3./ A harmadik szempont a rajz és a kontextus
közötti. Tisztázzuk, hogy milyen élmények alapozták meg 3.1./ a tárgyválasztást,
3.2./ a vizsgálat lépéseit és 3.3./ az összefüggések értelmezését. 4./ A negyedik
szempont a megítélõ és a rajzoló közötti kapcsolat. Mit beszél a vizsgált, tehát mit

232



tud arról, 4.1./ milyen tárgyat miért választ, 4.2./ a rajzolás sorrendet miért
választja. 5./ Következõ vizsgálati tényezõ, a megítélõ és a kontextus közötti 
kapcsolat. A gyermek anamnézisének ismeretében a megítélõ gyaníthat össze füg -
gé seket a rajz és az elõzetes élmények között. Ezekre vonatkozóan rávezetõ kér -
dé seket tesz fel. 6./ A hatodik a rajzoló és a kontextus közötti viszony. Megál la -
pítjuk, hogy a vizsgálati helyzet mennyiben befolyásolta a rajz 6.1./ tárgyát és
6.2./ lépéseit. Miután így minden információt feldolgoztak, következhet a vizsgálat
második része, ami az elsõ résztõl élesen elválik, amikor a megszerzett infor -
mációkat feldolgozzák. Ekkor a konstruktivista, rendszerelméleti elmélet szerinti
munkalépésekben kerülnek az eredmények bemutatásra és megvitatásra.

Jakab Irén a gyermekrajzokban kifejezõdõ neurológiai és pszichiátriai zava -
rokról ír. 1. A neurológiai zavarok miatti hiányosságait sokszor ábrázolja a gyer -
mek: a nem mûködõ testrészek lemaradnak. 2. A pszichiátriai zavarok kifeje zõdé -
sé rõl két esetet ismertet. Az elsõ eset fiúnál rajzai segítettek, hogy a pszichote ra -
peuta megértse, hogy a bajoknak mi az alapja. Késõbbi megnyugvását a városok -
ról készült rajzai mutatták. A másik példa gyermekkori szkizofréniás rajzait mu -
tat ja be, amelyekbõl kiderül, hogy a javulás tette képessé a beteget kedves gyer -
mekek rajzolására. 

Vass Zoltán a projektív rajzvizsgálatban a mérhetõség és a megértés prob -
lémáiról ír. A mérhetõség nehézség legyõzésére 1995 és 2000 között számítógépi
(PsychMet) programot dolgozott ki a szerzõ, amely a gépre vitt rajzok formai
strukturális jegyeit képfelismerõ algoritmusokkal méri. A komplexitás meg köze -
lítésére jónak tartja a Sehringer féle rendszerelemzést. Másik megközelítésként a
heuresztikus elemzést javasolja. Ehhez 2000 és 2005 között dolgozott ki szá mí tó -
gépi (ESPD) programot. Minden vizsgált rajzot hét lépésben elemez. Az elem -
zésekben felhasználja elsõsorban Hárdi és Sehringer tanait, más szakemberektõl
is tanult, valamint megbeszélte munkásságát és a vizsgált rajzokat pszichológus és
képzõmûvész hallgatóival. Hét lépésben elemeznek minden rajzot. Átgondolják,
1/ hogy mik hathattak a rajzra, 2/ a keletkezés folyamatát, 3/ aztán a megrajzolt
jelenséget mint fenomént elemzik, 4/ majd különbözõ típusú beleéléssel, 5/ követ -
kezõkben a hatás egészlegességét megközelítve, 6/ külön elemzik a szokatlan
jelenségeket és 7/ végül azt, hogy mi a rajz esszenciája.

Vass Zoltán másik írásának címe: Az agresszió kifejezõdése progresszív raj-
zokban: fenotípusok és konfigurációk. A szerzõ a klasszikus irodalom átte kintése
után kiemeli, hogy szemben a „jelmagyarázó” szemlélettel, nem az egyes jeleket,
tüneteket hozza kapcsolatba a mögöttük álló pszichotikus tartalmakkal, hanem
Sehringer és Hárdihoz hasonlóan rendszerelméleti és dinamikus meg gondolások
alapján alakítja ki az agresszió grafikus fenotípusait és a mögöttük álló pszichoti-
kus tartalmakat. Egyrészt ezek, másrészt a rajzi konfigurációk elem zése alapján
készített számítógépes programot.  

Trixler Mátyás: Mûvészetterápia és mûvészetpszichoterápia a pszichotikus
páciensek komplex terápiájában. Mûvészetterápia az, ha a képi élmény hatását
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engedjük érvényesülni. A vizuális gondolkodás érzelmeinkhez közelebb áll, az ilyen
kifejezés pedig akkor is a képi gondolkodáshoz közelít, ha szavakban fogalmazzuk
meg a mûvet. Az alkotás örömet ad, önismeretet erõsít és a terapeutával való közös
nyelv megtalálását is segíti. A jelentõs élmény lehetõvé teszi, hogy szabadabban fel -
erõsödjenek bennünk olyan érzések, amelyeket egyébként fegyelmezetten elhá ríta -
nánk. Nagy elõnye a képi élménynek, hogy megkönnyíti, hogy a saját feszült sé -
geinket tárgyként, magunktól kissé eltávolítva tekintsük. A saját alkotás maradandó
és így arra is lehetõséget ad, hogy újra, meg újra felidézzük azt az élményt, aminek
a feldolgozására szükségünk van. A mûvészi önkifejezés olyan súlyos betegek szá -
mára, akik szokásos módon kommunikálni nem is képesek, lehetõvé teszi, hogy ön -
magukat kezdjék megérteni és megértetni. Mûvészetpszichoterápia az, ha a mûvészi
önkifejezést értelmezzük. Ez igen nehéz munka, a terapeutának és a páciensnek
együtt kell megtanulniuk olyan szimbólum-nyelvet, ami segíti azt, hogy megértsék
önmagukat, egymást és a többi embert. Az, ha a mûvészi élményrõl beszélgetünk, a
mûvészi élmény és annak megbeszélése együtt hatnak. A szerzõ, Jádi és kiváló
munkatársaik az 1970-es évektõl alakították ki a Csoportban végzett mûvészet pszi -
cho terápiás munkát. A csoport együttélést segíti az önkifejezõ alkotás, az alkotások
megértését pedig segíti a csoport.

Seiichi Ijuin: A japán mûvészetterápia és kifejezéspszichopatológia legújabb
fejleményei. A SIPE Japán tagozatát 1968-ban hozták létre. Három témával foglal-
 koznak: 1/ a mûvészetek, a kifejezés és a kreativitás filozófiai jelentésével, 2/ a
dolgozatok és gyakorlatok patográfiájával, és 3/ a mûvészetterápia más területekre
való terjedésével és hatásával. A japán rajzterápiában nagy szerepet kapnak a tér
különbözõ módokon való színes kitöltései. Ez önmagában is öngyógyító hatású.
Rendszeresen vannak közös mûvészetterápiás üléseik. Ilyenkor a terapeuták és a
csoport együtt értékelik egy egy páciens fejlõdését a képek sorozata alapján, és
különösen kiemelik, ha valakinél kórosság nélküli alkotás születik. Ezt meg jegy -
zik, majd újra elõveszik. A szerzõ elmélete szerint a gondolkodni jól tudó betegek -
nél a rajzterápia felszabadíthat gátlások alól. A súlyos betegek esetében pedig a
behatárolt térben való rajzolás lehetõvé teheti, hogy ismét kialakuljon a dolgoknak
olyan térbeli átélése, ami ismét lehetõvé teszi az emberi kommunikációt. Fontos
funkciója a mûvészetterápiának, hogy visszasegít az adott – kórházi – tér való sá -
gának megéléséhez, majd ezáltal segíti a fõ célt, hogy hozzuk közelebb az embert
a természethez.

Yasuhiro Yamanaka, Taruji Natori és Mére Hiroki: A mandala ábrázolásának
jelentése a kifejezésközpontú pszichoterápiában. Elõször is örömüket fejezik ki,
hogy Hárdi István 10 évvel túl van a „Ko Ki” évén, ami „ ritka” és „õsi” jelentésû
is, de a 70-es szám jele is, és elérte a „Szan-dzsu’ évét, ami egyrészt ernyõt, más -
részt  80-at jelent.

A buddhizmusban a mandala nagyon sokféleképen jelenti a buddhához közel
ke rülést. Nagyon gyakran készítenek mandalát, több rekeszes, jelképekkel telített
nagy képet. A mandala mindig a buddhával való egyesülést jelenti. Nagyon sok -
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féle mandalát különböztetnek meg. A pszichoterápiák során is idõnként mandalát
készítenek az indiai betegek. A mandala rendszerint azt jelzi, hogy a beteg vala-
milyen fordulóponthoz érkezett: vagy romlani, vagy javulni kezd.

Günsel Koptagel-Ilal: Szalutogenezis: az orvosi és pszichoterápiás segítség -
nyújtás hasznos eszköze.

Az orvosi gyakorlat alapvetõ feltétele, hogy pozitív és gyümölcsözõ interak -
ciót tudjunk létesíteni a pácienssel. Ha a holisztikus szemléletet alkalmazzuk, és
felismerjük, hogy az emberek bio-pszicho-szociális egységben léteznek, könnyeb -
ben tudunk kommunikálni és megtartó megtartott kapcsolatot létesíteni. A szalu -
to genezis sokat segíthet ebbõl a szempontból. Ha felismerik, hogy az egészséghez
és annak megtartásához vezetõ legjobb út az, amikor kreatívan viszonyulunk mind
önmagunkhoz, mind környezetünkhöz, akkor mind a segítõ, mind a szenvedõ meg
tud birkózni a betegséggel és általánosabb szinten az életjelenségekkel. A szaluto -
ge nezis legfontosabb alapelve a „koherenciaérzés”, amelyik kognitív, aktív és ér -
zelmi részekbõl áll, nevezetesen megértésbõl, kezelhetõségbõl és értelembõl.
Alkalmazása fontos lépést jelent az ismeretlen megfejtésében és az ismeretlentõl
való félelem legyõzésében. Így véget vethetünk az esetleges elidegenedésnek és
kapcsolati félelemnek az orvos-beteg kapcsolatban és kölcsönösen érthetõ kon -
fron tációs kapcsolatba kerülhetünk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szalu to -
ge nezis fogalmát nagyon hasznos eszközként használhatjuk az orvosi és a pszi -
choterápiás kezelési folyamatban.

Petõ Zoltán: A mûvészet és a népmûvészet kreatív ereje a gyógyításban. A szerzõ
–  a mûvészetek területérõl hozott – sok példa segítségével elemzi azt a kérdést,
hogyan lehet a népmûvészetet és mûvészeteket a rehabilitációs folyamat szerves ré -
szévé tenni. Megállapításai mûhelymunkára alapozottan mutatják meg, hogy a
hagyományos és különbözõ mûvészeti formák segítik a terápiás folyamatot, új kom -
mu nikációs lehetõségeket adnak, felszabadítják az archaikus kreatív erõket. Ki bont -
ják a szocializációs utakat és segítenek az egyéni és csoportos korrekciós utak
megteremtésében. A számtalan mûvészeti terápiás segítség szabadabb önkifejezési
utakat enged a páciensek számára és megkönnyíti a páciens rehabilitációs útját.

Yoshihito Tokuda: A mûvészetterápia pszichoszomatikus betegségek kezelé -
sében. A szerzõ felismerte, hogy a nem verbális mûvészetterápia hatékony eszköz
a kliens-terapeuta kapcsolat javítására és fenntartására. 1969-ben közölte 2 oldalas
képelemzõ tábláját, amelyre feljegyzik a vizuális mûvészetterápiás tevékenységet.
Így jól össze tudja hasonlítani és követni tudja a betegek állapotának alakulását.
Meggyõzõdése, ha ez az egyszerû összesítés általánosan elterjed, hatékonyabbá,
ellenõrizhetõbbé válik a vizuális mûvészetterápia.

Moussong-Kovács Erzsébet: Szem és lélek. Néhány témakör, amiben együtt -
mûködtek Hárdi Istvánnal. A szem valódi és képzeletbeli jelentõsége óriási. A
szemkontaktus az egyik legfontosabb emberi kapcsolatteremtés. A szem mint jel -
kép istent jelenthet, igazság-meglátást jelenthet, ellenõrzést jelenthet. A bekötött
szem ábrája is jelentõséggel rendelkezik. Sok szólás is jelzi, milyen fontos a
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szemünk. A szépmûvészetben nagy a szem ábrázolásának szerepe. Az arckife je -
zések ábrázolása is pszicho-diagnosztikai jelentõségû.

Wolfgang Müller-Thalheim: A haiku és a kifejezés pszichopatológiája. A haiku
szigorú szabályok szerinti nagyon rövid (5-7-5 szótagú 3 sorból álló) vers, amitõl
elvárják, hogy évszakra legyen benne utalás. Japánban olyan népszerû, hogy való -
szí nûleg mindenki írt ilyet fiatal korában. A pszichés betegségekben szenvedõk ne -
hezen tudják megfogalmazni, mi a bajuk. Bátorításra van szükségük. Beválik, ha
haiku írására bíztatják a betegeiket. Azzal módosítják, hogy nem ragaszkodunk az
évszakra utaláshoz, viszont kérjük, hogy pillanatnyi életérzésére, érzelmeire utaljon.
A japán ember számára az is fontos, hogy nem annyira aktivitásban gondolkodik,
mint az európai kultúra embere. Megelégszik azzal, hogy szemlélje, megértse a
világot, így jobban elkerülhetõvé válik a felesleges önpusztítás.

Tényi Tamás: Csecsemõkutatás és pszichoanalitikus terápiaelmélet. Stern és
követõi dolgozták ki a Self-érzetek (felbukkanó self-érzet, Self-mag-érzet, szubjektív
Self-érzet, verbális Self-érzet) elméletét és ezen elméletpszichiátriai vonatkozásait. A
narratív és az aktuális eredet fontosságának felismerése, az elfojtással és a megta ga -
dással kapcsolatos újabb megfigyelések fejlesztették a Self-pszichológiát. Az áttétel
gyógyító tényezõ, amennyiben a korrektív fejlõdést támogathatja, emocionális
élményt, a különbözõ Self-érzet szinteknek megfelelõ regulációt és affektív hangoló -
dást, valamint a szociális referencia jelenségét adja meg. 

Kappéter István dr. 

Vancová,  Alica: Az értelmileg akadályozottak
pedagógiájának alapismeretei

(Základy pedagogiky mentálne postihnutých)

Sapientia, Bratislava,  2005, p. 332  (ISBN : 80-968797-6-6.)

Vancová, Alica a szlovák speciál pedagógia legfiatalabb (38 éves) professzor -
asszonya, tanszékvezetõ, a pozsonyi Komensky Egyetem Pedagógiai Karának
prodékánja. Az utóbbi években a szlovák speciál pedagógia terén õ publikált a
legtöbbet. Együttmûködik Dr. Hatos Gyulával, a budapesti Eötvös Loránd Tudo -
mányegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar fõiskolai taná -
rával, és rendszeresen hivatkozik más magyar gyógypedagógusok mûveire, közle -
ményeire is. 
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Kutató munkájának jelentõs eredménye a megjelent monográfia, amely a szlo-
vák speciál pedagógia szakterületén hiánypótló munka. A kötet tömör  átte kintést
nyújt az értelmi akadályozottság minden területérõl.

A kötet 11 fejezetet tartalmaz.
Az elsõ „Az értelmileg akadályozottak pedagógiájának általános alapjai.”

Ebben a fejezetben nagy súlyt helyez a fogalmak elemzésére, tisztázására, vala -
mint a 20. század speciálpedagógiai koncepcióinak revíziójára.

A következõ fejezet „Az értelmileg akadályozottak pedagógiájának metodo ló -
giája.” Ennek kidolgozása és alkalmazása tette lehetõvé az értelmi fogyatékosok
pedagógiájának a speciálpedagógia tudományos rendszerébe való behelyezését.
Ehhez hozzájárult a speciálpedagógiai diagnosztika alkalmazása a mentálisan
aka dályozott egyéneknél, amely kiterjedt a halmozottan és súlyosan értelmileg
akadályozottakra is.

„Az értelmileg akadályozottak pedagógiájának története” általános átte kin tést
nyújt a külföldi, valamint hazai gondoskodásról, az értelmileg akadályozott sze-
mélyekhez való hozzáállásról, a nevelõ és oktató tevékenységrõl, stb. Ebben a
fejezetben a szerzõ rámutat a szlovák speciálpedagógiai történettudomány
hiányos ságára (eddig csak szórványosan jelentek meg cikkek, hiányzik egy átfogó
tanulmány), és felhívja a figyelmet ennek mielõbbi pótlására és komplex  feldol -
gozására a legkorszerûbb tudományos módszerek alkalmazásával.

„A mentális akadályozottság fogalma és a mentálisan akadályozott személyek
karakterisztikája” a következõ fejezet tárgya. Megtaláljuk itt a nemzetközileg
elfogadott betegségek (diagnózisok) klasszifikációját és ezeknek a revízióit. Ezt
azért is fontosnak tartjuk, mert ebbõl az elemzésbõl következtethetünk az új fogal-
mak kialakulására és azok gyakorlatban való alkalmazására.

„A mentálisan akadályozottak speciális nevelésének filozófiája” címû fejezet
áttekintõ képet nyújt a filozófia és a speciális nevelés kölcsönhatásáról és a szlo-
vák viszonyokra alkalmazkodott inkluzív nevelés filozófiájáról.

„A mentálisan akadályozottak kommunikációjának elmélete” címû fejezet
bemutatja a kommunikáció sokoldalúságát és aprólékosan elemzi a legkorszerûbb
módszereket, mint pl. az augmentatív és alternatív kommunikációt. Ezeken kívül
még sok más, különösen a mentális akadályozottság terén használt módszert
mutat be. 

„A mentálisan akadályozottak nevelési (re)habilitációja” címû fejezet
következik. A szerzõ az általános nevelési folyamatokon túl rámutat a ma köve-
telményeire, az inkluzív nevelésnek a szlovák speciálpedagógia gyakorla tában
alkalmazott konkrét megvalósítására.

„A mentálisan akadályozottak iskolai és intézeti nevelésének elmélete” címû
fejezetben történeti áttekintést nyújt, megkülönböztetett figyelemmel jellemezve a
2. világháború és a 60-as évek idõszakát. A fejezet befejezõ részében az aktuális
rendszer szisztémáját ismerteti.
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A záró fejezetekben a mentálisan akadályozottakra tekintettel a pedeuto ló -
giával, a komparativ pedagógiával, valamint a speciális és határtudományok prob -
lémáival foglalkozik. Ebben a fejezetben  hazai, valamint külföldi szerzõkre
hivatkozik a szerzõ, beleértve az ENSZ és WHO tudományos közléseit és javas -
latait is. Az alfejezetek egyike jelentõs teret nyújt a romák Szlovákiai helyzetének
és azok nevelésének részletes elemzésére. A szerzõ kritizálja azt a gyakorlatot,
mely szerint a romák beiskolázása a speciál iskolákba sokszor alaptalanul 
történik.

Vancová monográfiájának terjedelmes (400 tétel) irodalomjegyzékében
magyar szerzõk is találhatók : Gordosné dr. Szabó Anna, Hatos Gyula, Illyés
Gyuláné, Illyés Sándor, Mesterházi Zsuzsa, Zászkalicky Péter és mások.

A kötet teljes mértékben biztosítja a szlovák speciálpedagógia mentális aka -
dályozottság szakágazatának az õt megilletõ helyet a szaktudományok körében. 

A monográfiát jó szívvel ajánljuk nemcsak az egyetemi hallgatók, dokto -
randusok, gyógypedagógusok, valamint a határtudományok területén a mentális
akadályozottság problémáival foglalkozók részére, de mindazoknak, akiknek a
mentálisan akadályozott emberek ügyei nem közömbösek.

Anna Borešová

ARMIN GUGELMANN

A sajátosra szükség van
100 éves a gyógypedagógiai taneszköz, 10 éves a Gyógypedagógiai Taneszköz Kiadó
(Das Besondere ist nötig, 100 Jahre heilpädagogische Lehrmittel, 10 Jahre
Heilpädagogischer Lehrmittel-Verlag) Feldbrunnen, 2005.

„Gyakorlatból a gyakorlatnak” jelszóval alakította meg Peter Zurschmiede felesé -
gével azt a kiadó céget, amely az értelmi fogyatékos gyermekek iskolái számára,
gyakorló szakemberek közremûködésével tankönyveket ad ki. Az alapító halála,
2003 óta felesége Käthi Zurschmiede-Aeschbach vezeti a kiadót. A svájci gyógy -
pedagógiai tankönyvkiadás valamikor 1899-ben kezdõdött, amikor a „gyenge
tehetségûek” speciális osztályainak tanárai elhatározták, hogy tankönyveket ké -
szí tenek maguknak. „Olvasókönyvecském” volt az elsõ könyv címe, 1903-ban
jelent meg. A jelen impozáns kiállítású kötet végig követi az értelmileg aka dá -
lyozott személyeket támogató egyesületek fejlõdését 1881-tõl az 1974-ben alakult
mai egyesületig. Gyönyörû képeken mutatja be a XX. század eleji iskolabelsõket,
a sorra születõ tankönyveket és kiadóit. A fél évszázad elõtti 12 cím ma már 60
fölött van, fõleg ol vasó és számtan, valamint nyelv gyakorló könyveket tartalmaz.
Kis létszámú osztályokban, speciális iskolákban, sõt a felnõttek körében is
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használják õket Svájc német
nyelvû területein.  A szerzõ be mu -
tatja az olvasó és szám tankönyvek
(matematikák), a munkafüzetek,
munkalapok fejlõdését. A nyolc -
va nas évektõl már sajátos, egy -
szerû szakácskönyveket is adnak a
gyermekek kezébe. A tankönyvek
munkáltatók, kis lépésekben hala -
dók, témánként külön mappákba
rendezettek. Egyes könyvek ára
22-60 svájci frank között mozog. 

A példás, tanulságos munka
Gugelmann igazgató urat dicséri
Solothurnból. Õ a zürichi Gyógy -

pe dagógiai Szeminárium docense, logopédus, ma már nyug díjasként is ko la tör téneti
tanulmányokat ad közre. Forgatva e szép munkát arra gondolunk, megérné elkészíteni
hazai változatát, hiszen ha nem is száz éve, de fél évszázada a magyar tankönyvkiadás
is sokféle, jól hasznosítható tan könyveket, munkalapokat ad a gyógypedagógusok
kezébe, melyeket még külföldön, például Lengyelországban is kiadtak. Az érdeklõdõk
számára közreadjuk a kiadó címét: Heilpädagogischer Lehrmittel-Verlag (HLV) Käthi
Zurschmiede, CH-4532, Feldbrunnen, Mös listrasse 10. Email: lehrmittel@hlv-
lehrmittel.ch. Telefon/fax: 032 623 44 55.

Dr. Hatos Gyula

A Csalogány utcai iskola feledhetetlen ajándéka…

Március 15-e alkalmából – az iskolai ünnepek hagyományosan egyszerû 
öltözetében – eljöttek a Csalogány utcai iskola fiataljai az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar hallgatói és tanárai közé, hogy átadják ajándékukat.
A kis csoport – tizenéves fiúk, néhány lány köztük – félkörben állt meg a közönség
elõtt, középen egy fiatalember, s egy zsúfolásig megtelt kis elõ adóteremben 
megszólalt a hangszóró. Mindnyájunknak fel kellett állnunk, amíg a fiatalember, aki
Down-szindrómával született, elszavalta Kölcsey Himnuszát a dallam, a kórusének
felett. Valamennyi versszakot. Azután megkezdõdött a tör ténelmi játék. Nemzeti
himnuszunk nem csupán az ünnepi megemlékezés szoká sos aktusa lett, hanem ama
kor, azon események nyitánya is egyben, melyek következtek. Nem is játék: a 
jelenetekké komponált történelmünk. Hallottuk az egykori Pilvax kávéházbeli
edénycsörgés még kedélyes hangjait, majd láttuk az asztalra felpattant fiatal férfit,
azután a Nemzeti Múzeum elõtti esõ hangjait észleltük, nyíltak az ernyõk…újabb
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helyszín, elhangzott a Nemzeti dal, és peregtek az események, melyeket minden
magyar kisdiák megtanul az iskolában. A közönség most mégis teljes odaadással
figyelte a gyönyörû és megrázó drámát. Huszonöt perc alatt a magyar történelem
egy teljes szakaszát élhettük végig. Értel mileg akadályozott fiatalok közvetítésével.
Egyszerû mozgásokból álló, pergõ ritmusú jelenetek. Mindnyájan tudjuk, mirõl szól
az elõadás. Mégis lenyûgöz. Várjuk, mi fog következni. Holott pontosan tudjuk.
Mégis átadva magunkat saját érzéseinknek, figyeljük, hogyan fejezik ki a fiatalok
„az ismert történelmi tényt”. Talán éppen a jelenetek tömör egyszerûsége 
mozgósítja érzelmeinket. A médiu mok erõs színektõl, hangoktól, kavargó 
látványoktól telített, vagy éppen érzel mileg sivár, formális ünneplések korszakában
ki hinné, hogy rövid, pontosan át gon dolt jelentekben, korabeli hangulatot idézõ,
villanásnyi táncszerû koreog ráfiával hatásosan lehet „történelmet dramatizálni”…
Ráadásul ez nem „fogya tékosok” számára kitalált, leegyszerûsített óvodai
mesejáték. Méltó az ünnephez, az elõadókhoz, és a közönséghez. Nem ama elnézõ
mosolyra késztetõ, mely „az értelmi fogyatékosok” többnyire idézõjelbe tett 
„produkcióit” kíséri. Mikor is a szakemberek és a hozzátartozók elismerésével is
beérik az elõadás tervezõi, létrehozói. Ez az elõadás szakszerû mûvészi munka – a
láthatólag középsúlyos, sõt „annál is súlyosabb” értelmi fogyatékos fiatalok
közremûködésével. De nem is pusztán a számukra készült! A játék, a kifejezésmód
bárki számára élvezhetõ. Ahogy egy hiteles dráma: érzelmeket kelt, figyelmet
fenntart. A „teljes mûvészi egész” élményét árasztja. Amirõl szól: a budapesti Pilvax
kávéháztól a világosi fegyverletételig az 1848-49-es magyar forradalom és
szabadságharc történetébõl mindazt, amit minden magyar középiskolás megtanul…

Az esztétikai elemzés nem a gyógypedagógus területe, de megérzés szerint az
egymást követõ jelenetek pontossága, a lényegre törõ verbalitás, a hanghatások,
ének, zene, mozgás együttesen, megoldásokban tökéletesen sikerült. Hiteles és
alkalmazkodó, a fiatalok képességeit figyelembe vevõ, abból kiinduló igazi mo -
dern elõadást láthattunk. Nem szokványos iskolai „ünnepi megemlékezést”.
Holott – a gyakorló gyógypedagógusok tudják – mennyire lehetetlennek tûnik
éppen eme „tananyagrészek feldolgozása”.

A gyógypedagógiai figyelem és a modern színpadi megoldások ötvözésének
sikerét tapasztalhattuk meg az akusztikus technika alkalmazása során. A jelentõs
és precíz elõzetes stúdiómunka a szereplõket is segítette, s az élményhatást is
erõsítette. (A komplex mûfajú elõadás utolsó képébe komponált Szózat különösen
ott megrázó és felemelõ…)

Túlzás nélkül állítható, hogy az egész közönséget megérintette az elõadás! S
ezt az élményt felnõttként kezelt, úgynevezett középsúlyos értelmi fogyatékosoktól
kaphattuk…!

Elismerés és köszönet a gyógypedagógiailag és mûvészileg egyaránt magas
szintû, emlékezetes munkájukért Tölgyesi Klárának, Badak Mónikának, Turi
Andrásnak.

Vágó Éva Anna
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