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A tanulmánykötet Illyésné dr. Kozmutza
Flóra születésének 100. évfordulójára
és az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda
és Korai Fejlesztõ Módszertani Köz-
pont alapításának 25. évfordulójára
készült. (Lásd: Gyógypedagógia történet címû rovatunkat.) A tanulmányok
szerzõi az intézmény munkatársai, akiknek publikációs jegyzéke is
megismerhetõ a könyv 2. sz. mellékletében. 

Rosta Katalin igazgatónõ/szerkesztõ „Elõljáróban” írja:
„Megpróbáltunk átfogó képet adni az óvodáskori fejlõdést indirekt módon
befolyásoló játékos fejlesztés tapasztalatairól, kiemelve az anyanyelv fejlõ-
dését támogató mesefeldolgozás kérdéseit, a gondolkodást ösztönzõ és mate-
matikai készségeket megalapozó játékokat és a népi játékok alkalmazásának
lehetõségeit. 

Összefoglaltuk a beszédfogyatékos és értelmileg akadályozott óvodás
gyermekek körében szerzett vizsgálati tapasztalatainkat és a korai fejlesztés
eredményeit.
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A gyermekek életútjának nyomon követésével megkíséreltük érzékeltetni,
hogy az óvodai átmeneti különnevelés segítette-e – és miképpen – az iskolai
beilleszkedést, s az esetleges nehézségek leküzdésére megkapták-e a gyer-
mekek a szükséges támogatást.

Megvizsgáltuk, hogy a közoktatás rendszere az eltérõ fejlõdés esetén mi-
lyen lehetõséget biztosít a különbözõ életkorú gyermekeknek a fejlõdéséhez
és fejlesztéséhez. Felmértük, hogy az eltérõen fejlõdõ gyermeket nevelõ
családok kapnak-e elegendõ és megfelelõ támogatást, segítséget gondjaik
megoldásához.

Különös figyelmet fordítottunk eközben annak vizsgálatára is, hogy a
hosszú távon végzett gyógypedagógiai fejlesztõ munka során milyen
tényezõk befolyásolják a pedagógus munkáját, s mennyire fenyeget a kiégés
veszélye.

Mindezzel együtt kerestük a választ arra, hogy a hozzánk kerülõ gyerme-
kek hogyan érzik magukat a fejlesztés során, elégedettek, kiegyensúlyo-
zottak-e.”

A kötet elsõ dolgozata az intézmény eltelt 25 évérõl szól Rosta Katalin és
Wagner Pálné tollából.

A több tanulmányt tartalmazó fejezetek címei:
I. A fejlesztés kérdései
II. Beszédfogyatékos gyermekek körében szerzett tapasztalatok
III. Értelmileg akadályozott gyermekek és családjaik vizsgálati tapasztalatai
IV. A fejlesztõ környezet hatása

A kötet mellékletekkel zárul, és benne számos képillusztrációban is gyönyör-
ködhetünk. 

A gazdag, tanulságos tanulmánykötet kitûnõ gyógypedagógia-történeti
forrásul szolgálhat.

Folyóiratunk jelen számában a jubiláló intézmény munkatársaitól az „Ere-
deti közlemények” és a „Gyakorlat mûhelyébõl” rovatban néhány olyan
tanulmányt közlünk, amelyek a kötetbõl kimaradtak. 

Gordosné Szabó Anna



Fejezetek Mérei Ferenc munkásságából

Kiállítás a Fõvárosi Pedagógiai Napok keretében a
Fõvárosi Pedagógiai Intézet Weszely Galériájában

A 2007. január 31-én megnyílt kiállítást Tóth Barbarics István és Varga
Ferenc, a Fõvárosi Pedagógiai Intézet munkatársai rendezték, megnyitotta
Horányi Annabella pszichológus. A nagy érdeklõdéssel kísért megnyitón
Fejérvári János csellómûvész is közremûködött.

Mérei Ferenc egykor a Fõvárosi Pedagógiai Intézet Lélektani Laborató-
riumát vezette, most ezzel a kiállítással emlékeztek rá – a magyar pedagógus-
társadalom nevében is – az Intézet munkatársai. Elmondhatjuk, hogy a
magyar gyógypedagógus-társadalom is szívesen csatlakozik az emléke-
zõkhöz. Nincs az országban olyan gyógypedagógus, aki ne ismerné Mérei
Ferenc munkásságát, aki ne olvasta/tanulta volna valamelyik gyermeklé-
lektani mûvét. 

A Kiállításról tudósítva, mi is felidézzük életútját.

A Kossuth-díjas (1949) pszichológus, a pszichológiai tudományok doktora
Mérei Ferenc Budapesten született 1909. november 24-én. Párizsban a
Sorbonne-on H. Wallon tanítványaként szerzett diplomát. Pályakezdõként
fizetés nélküli pszichológus a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán, a
Szondi Lipót által vezetett Gyógypedagógiai Kórtani és Gyógytani
Laboratóriumban (1938–40), majd a György Júlia vezette Patronázs
Egyesületi Ambulancián (1940–1942). Ezután a második világháború idején
munkaszolgálatos és hadifogoly (1942–1944). A Szovjetunióból hazatérve a
Fõvárosi Pedagógiai Intézet Lélektani Laboratóriumának vezetõje, a
Pedagógiai Fõiskola és az Eötvös Kollégium tanára, a NÉKOSZ pedagógiai
szemináriumának vezetõje (1945–1949). Mint az Országos Nevelés-
tudományi Intézet (ONI) fõigazgatóját 1950-ben a Rákosi-rezsim a pedológia
mûvelésének vádjával elmozdította állásából. 1956-ig kényszerû visszavo-
nultságban él. 1956-ban rehabilitálták, majd 1958-ban politikai szervezkedé-
sért Bíbó Istvánnal és másokkal együtt börtönbe zárták. Ezután (1964–1976)
az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet Pszichológiai Laboratóriumát
vezette. 

1950-ig végzett kísérletei alapján születtek legjelentõsebb szociálpszicho-
lógiai mûvei. Gyermektanulmány címû munkája ma is szakirodalmi alapmû.
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Börtönévei alatt is dolgozott, majd pszichológiai laboratóriuma a magyar
klinikai pszichológia, a pszichodiagnosztika és a pszichodráma szellemi
mûhelyévé vált. Számos gyógypedagógus is tanult és dolgozott ebben a labo-
ratóriumban. Ez idõben is sokat publikált. Nyugalomba vonulása után (1976)
lakásán „magánegyetem”-et hozott létre, ahol igen sok tanítványa fordult
meg, közöttük szintén számos gyógypedagógus is. 1982-ben Ranschburg Pál
Emlékérmet kapott.

Budapesten, 1985-ben (február 23-án) bekövetkezett halála után teme-
tésén a Gyógypedagógiai Szemle munkatársai és olvasói közül nagyon sokan
jelen voltunk.
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A kiállítás rendezõinek, Varga Ferencnek és Tóth Barbarics Istvánnak gra-
tulálunk. Köszönjük a kitûnõen válogatott anyag jól áttekinthetõ elrendezését.
A csoportos látogatások alkalmával a rendezõk által nyújtott bemutató
elõadásokra minden szerencsés résztvevõ köszönettel emlékszik. 

Gordosné dr. Szabó Anna
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