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1. Bevezetés 

1.1. A témaválasztás indoklása és aktualitása 

 

 Disszertációmban az értelmi fogyatékos személyek oktatásának (az oktatás 

tartalmának) egy jellegzetes, társadalmilag, tudományosan sok félreértésekkel teli 

szakaszának („egységes tanterv” és ami mögötte volt) kérdését teszem vizsgálat tárgyává, 

amelynek időszaka a XX. század közepére tehető. A dolgozatot megalapozó kutatásban 

választ kerestem arra, hogy hazánkban a II. világháborút követő társadalmi, gazdasági 

változások, a társadalmi rend gyökeres megváltozása milyen hatást gyakorolt a nevelésre-

oktatásra, milyen következményekkel járt a gyógypedagógiára, az akkori terminológiát 

használva a „gyengeelméjű” (későbbi fogalomhasználattal a középsúlyos értelmi 

fogyatékos gyermekek, illetve az 1990-es évektől értelmileg akadályozott gyermekek) 

gyermekek nevelésére–oktatására. 

 E téma kutatására azért is vállalkoztam, mert a korábban feltárt források, szakmai 

publikációk1 alapján bizonyított, hogy az értelmi fogyatékos gyermekek nem az 

életkoruknak megfelelő fejlődési ütemben és tempóban haladtak. Emiatt folyamatosan 

kudarcra voltak ítélve a nevelés-oktatás intézményrendszereiben és ebből következően az 

élet valamennyi területén is. Egyetemi tanulmányaim során – az egyetemes és a magyar 

történelmet tekintve egyaránt – vonzódtam a disszertációmban vizsgálat tárgyát képező 

időszak pedagógiai, nevelési kérdéseinek, helyzetének, problematikáinak 

tanulmányozásához, elemzéséhez. Gyógypedagógiai tanulmányaim megkezdése után 

érdeklődésem tovább erősödött, de egyben „leszűkült” a speciális jelenségek és 

folyamatok kérdéskörére. Folyamatosan igyekeztem fellelni az idevonatkozó 

szakirodalmat és kutattam a források után. Megkerestem olyan szakembereket, akik 

munkájukból, helyzetükből adódóan a témához tartozó sok-sok hasznos, hiteles és 

érdekes információval láttak el.  

 A hazai szakirodalmak alapján megállapítható, hogy az 1950-es évek „egységes 

oktatási” kísérlete a gyógypedagógiai szakmai követelményeknek több tekintetben nem 

                                                           
1 A teljesség igénye nélkül lásd pl.: Gordosné dr. Szabó Anna (1996, 1997): Gyógypedagógia-történet I.-II. 

Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest; Gordosné Szabó Anna: A gyógypedagógiai iskoláztatás fejlődése. In: 

Illyés Sándor (2000, szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE BGGYFK. Budapest., 331-357.; 

Hatos Gyula (2008): Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. APC-Stúdió, Gyula. 
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tudott megfelelni. Ez alatt azt értem, hogy nem volt tekintettel a gyermekek egyéni 

fejlődési különbségeire, figyelmen kívül hagyta a gyermekek egyediségét, emiatt a 

különböző képességi szinttel rendelkező növendékek nem tudtak sikeresen végighaladni 

az egyes iskolai fokokon. Érdeme viszont, hogy ráirányította a figyelmet a súlyosabban 

sérültekre is, viszont az egységesség náluk sem eredményezhetett sikert. 

Meglátásom szerint a megoldást a kétféle iskolatípus jelenthette volna, amely 

Európa-szerte ez idő tájt kezdett kialakulni. Ahogy elmélyültem a téma kutatásában, 

egyre inkább megszerettem és tovább fokozódott az érdeklődésem, majd tudatosan 

törekedtem, hogy a magyar gyógypedagógia e szegmensére ne csak egy feltáró, 

összegző, hanem újat jelentő, a szakterületen hasznosítható munka szülessen meg. 

Tudatosan kerestem a lehetőségét annak, hogy munkám egyes részei különböző szakmai 

lapokban publikálásra alkalmasak legyenek, illetve nemzetközi és országos szakmai 

fórumokon mondhattam el előadás formájában az eredményeimet (lásd: 1. számú 

melléklet). 

Kutatásom, az általam vizsgáltak hiánypótlóak, mert bár a tudományos 

közlésekben az „egységes tantervre” vonatkozóan találunk utalásokat, de konkrét 

leírásokat – mely szerint az új tanterv alkalmazása a középsúlyos értelmi fogyatékos 

tanulók mindennapi oktatásában-nevelésében a nevelők számára milyen tapasztalatokat, 

nehézségeket eredményezett – nem. 

Az értelmi fogyatékosok iskolái egységes tantervének erőltetése, kudarca mind a 

mai napig nem képezte vizsgálat tárgyát. Bárczi Gusztáv2 igazgató a budai 

Gyógypedagógiai Nevelőintézetben törekedett arra, hogy az értelmi fogyatékosok 

pedagógiájára vonatkozóan új elméleti és gyakorlati megközelítést, módszereket vezessen 

be. Ehhez nyújtott tudományos alapon segítséget kortársa, Berényi Ferenc3, illetve a 

                                                           
2 Bárczi Gusztáv: (1890-1964): tanító, fül-orr-gége szakorvos, gyógypedagógiai tanár, a budai 

Gyógypedagógiai Nevelőintézet igazgatója (1936-1946), Kossuth-díjas (1953). 1953-66 között 

országgyűlési képviselő, nemzetközi tekintélyű szakember. 1946-tól főiskolai tanár, a Gyógypedagógiai 

Tanárképző Főiskola igazgatója. Tudományos kutató- és szakmai tevékenysége elsősorban a hallási és az 

értelmi fogyatékosok gyógypedagógiájára terjedt ki. Munkássága során az „agykérgi siketnémaság” 

(surdomutitas corticalis) orvosi leírásával nemzetközi elismerést szerzett (Bárczi 1934). Aktív résztvevője 

volt a szakmai közéletnek: Gyógypedagógiai Intézetek Országos Szaktanácsának, az Országos Közoktatási 

Tanács tagjaként, több szakmai egyesület elnökeként, illetve vezető testületének tagjaként is. Szerkesztője 

volt a Magyar Siketnéma Oktatás című folyóiratnak (1921-1923). 
3 Berényi Ferenc: tanító, gyógypedagógiai tanár, meghívott főiskolai oktató. 1914-ben kezdte a pályáját, és 

1960-ig dolgozott pár év kivételével végig a budai Gyógypedagógiai Nevelőintézetben. Az 1940-es és 

1950-es években a főiskola gyógypedagógiai oktatója („gyengeelméjűek élet-, lélek-, és neveléstana, 

laboratóriumi gyakorlatok” tárgyban). Több főiskolai jegyzet, fontos tanulmány szerzője (1948-58). A 
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gyakorlati területet érintően jelen esetben a gyulai intézet nevelőtestülete. Az új 

koncepció kidolgozása megtörtént, de a II. világháború kirobbanása miatt nem 

kerülhetett sor annak bevezetésére. A békekötés után Bárczi Gusztáv szorgalmazta, hogy 

az általuk kidolgozottak beépítésre kerüljenek az értelmi fogyatékos gyermekek iskolái 

számára kiadandó 1952-es Tanterv és Utasításba. Mindez rendkívül gyorsan és ezért 

szakmailag sem kellő átgondolással történt, melynek következménye lett az „egységes 

oktatás” csődje. Az „egységes” jelző onnan kapta az elnevezést, hogy ezt a tervet 

egyformán alkalmazták az értelmi fogyatékos tanulók mindkét akkori iskolatípusának – a 

„kisegítő iskola”4 és a gyógypedagógiai nevelőintézet – használatára. 

Illyés Sándor5 később rámutatott arra, hogy ezeknek a feszültségeknek a 

megoldását a foglalkoztató iskolai tanterv tudja megfelelően feloldani (Illyés 1964). 

Mindezek kapcsán összegezni kívánom azokat a törekvéseket, melyek az 

„egységes oktatásra” irányuló kísérleti időszak eredményeiben tárultak fel. Ehhez a 

kísérleti folyamathoz csatlakozott többek között az említett Gyulai Gyógypedagógiai 

Intézet is.  

A vizsgált időszakban nagyon kevés gyógypedagógiai intézmény működött – 

(mindössze 5 iskola: a kisújszállási, a budapesti Alkotás utcai, a gyulai, budapesti Miklós 

téri és győri), – így ez nagymértékben leszűkítette az intézményválasztás lehetőségét. 

Választásom azért esett a gyulai intézetre, mert ez azon kevés, értelmi fogyatékos 

gyermekeket nevelő iskola volt az akkori Magyarországon, amely a háborút túlélve 

hivatali ösztönzésre bekapcsolódott a szellemi újjáépítésbe, az új gondolatok, 

                                                                                                                                                                            
budai nevelőintézetben folyó, a „gyengeelméjű” tanulók fejlesztését szolgáló kísérlet egyik vezetője, nagy 

tájékozottságú gyógypedagógus. A súlyos értelmi fogyatékosok nevelésének sok elméleti és gyakorlati 

kérdését kidolgozta. 1952-ben a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíját nyerte el. Neve sajnálatos 

módon kimaradt a 2001-ben megjelent „Gyógypedagógiai Lexikon”-ból. 
4 Kisegítő iskola: speciális iskola, „eltérő tantervű általános iskola”. Napjainkban azoknak a 6-16 éves 

enyhe értelmi fogyatékossággal élő, tanulásban akadályozott tanulók (korábbi elnevezés szerint „debilis”) 

számára létrehozott alapfokú iskola, akik akadályozott fejlődésük/sajátos nevelési igényeik miatt a többségi 

általános iskolában nem tudnak eredményesen teljesíteni. A kisegítő iskola elnevezést az 1985. évi I. sz. 

törvény megszüntette. Ma az általános iskola elnevezést használjuk. 
5 Illyés Sándor (1934-2001): gyógypedagógus, pszichológus, főiskolai igazgató, egyetemi tanár, a 

pszichológia tudomány doktora. A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyógypedagógiai Pszichológiai 

Intézetének önálló szervezeti egységeként működő Kutató Laboratórium vezetője volt 1981-ben. A Bárczi 

Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán többféle pszichológiai tantárgyat is oktatott (általános 

lélektan, pedagógiai-pszichológia stb.), és több tantárgy kidolgozásában is részt vett (gyógypedagógiai 

lélektan /1963/, gyógypedagógiai alapismeretek a pedagógusképzésben /1976/ stb.). Az oktatásfejlesztés 

területén is meghatározó szerepet vállalt. Törekedett a gyógypedagógus-képzés korszerűsítésére is. Számos 

közéleti funkciót töltött be, mint pl. MTA Tudományos Minősítő Bizottsága Pszichológiai 

Szakbizottságának titkára, elnöke (1978-1995), Magyar Pszichológus Kamara választott elnöke (1989-

1993) stb. http://hu.wikipedia.org/wiki/Illyes_Sandor 2013. 06.10. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Illyes_Sandor%202013
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elképzelések megvalósításába. A megmaradt történelmi iratok alapján rekonstruálni lehet 

a fogadtatás, a terv realitását, illetve problematikáját. A kutatott intézet ambiciózus 

tantestülete szívesen vállalkozott arra, hogy kipróbálják az új módszereket a súlyosabban 

sérült gyermekeken is. Ezen kísérletek részletes feltárása a dolgozat egyik témája. Az 

intézet fejlődéstörténetét tekintve a dolgozat céljában megfogalmazottak jól nyomon 

követhetők. Ez az intézmény a gyógypedagógia szakterületén jelentkező új kihívásokra 

működése során gyorsan és eredményesen tudott reagálni, innovatív tevékenysége 

hozzájárult az értelmi fogyatékosokkal való foglalkozás folyamatos korszerűsítéséhez, és 

kedvező hatást tudott gyakorolni az értelmi fogyatékos gyermekek életminőségére. 

A dolgozatban a történelmi viszonyok miatt a nervizmussal (a szovjet hatásra 

megerősödő szemlélet) való foglalkozás megkerülhetetlen, és annak befolyása az egyes 

tantervekre és az iskolai gyakorlatokra vonatkozóan is. A nervizmus kérdéskörének 

elemző bemutatására azért került sor, mert a gyógypedagógiában a vizsgált időszakban 

nyomatékosan hangsúlyozottá vált a természettudományos szemlélet az orosz–szovjet 

hatás következtében (lásd a dolgozat 3. fejezetét). Tudom azt, hogy ez a kérdéskör 

meglehetősen vitatott – és nem elsősorban a pedagógiai megközelítés miatt – 

problematikus, kényes terület, ami szakmai viták gerjesztője lehet. 

Tudományos tevékenységem neves pedagógusok, gyógypedagógusok (Réthy 

Endréné, Hatos Gyula, Varga Imre) érdeklődésére is számot tart, akik a témát 

megismerve és tanulmányozva támogattak abban, hogy a kutatásom megfelelő irányban 

haladjon. Mindez újabb és újabb erőt jelentett nekem a munka folytatásához, a 

korrekciók elvégzéséhez. 

 

1.2. A kutatás forrásai, alkalmazott kutatási módszerek 

A neveléstörténeti kutatások módszertanával foglalkozó könyvekben leírtakat 

követve elsősorban primer forrásokat elemeztem és hasonlítottam össze. Így 

felhasználtam korabeli gyógypedagógiai elméletről szóló könyveket, pedagógiai 

folyóiratokat, évkönyveket, szakfelügyelői jelentéseket, tanítók és intézményvezetők 

feljegyzéseit. A primer források kiválasztásának legfontosabb lelőhelye az Akadémiai 

Levéltár, a Gyulai Gyógypedagógiai Intézet, Békés Megyei Levéltár, valamint a Bárczi 

Gusztáv Gyógypedagógiai Kar könyvtára. A források megválasztását illetően azt a tényt 

is figyelembe vettem, hogy a vizsgált időszakban nem volt gyógypedagógiai 
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szakfolyóirat, ami lehetővé tette volna a szakma számára a gyógypedagógiai szemléletek 

kifejtését. Ebből következően, az egyes levéltárakban fennmaradt primer források fontos 

dokumentum értékűek. Különösen a jegyzőkönyvek és a szakfelügyelői jelentések 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy betekintést nyerjünk a Gyulai Gyógypedagógiai Intézet 

nevelő-oktató munkájának mindennapjaiba. A kutatás épít mindazon hazai 

neveléstörténeti kutatók elemzéseire, akik az adott korszakot vizsgálták (Pukánszky-

Németh 1996; Sáska 2006; Pukánszky 2007, stb.). Felhasználásra kerültek a magyar 

gyógypedagógia-történet kutatóinak publikációi, átfogó elemzései (Hatos 1973, 1996, 

2008; Gordosné 1977, 1989, 1990, 1997, 2000; Illyés 2000, 2003; Mesterházi 2000, 

2001, 2004; Golnhofer 2004;  Lányiné 2009; stb.). Felhasználtam továbbá nemzetközi 

gyógypedagógusok és gyógypedagógia-történeti kutatók publikációit is (Heller 1925; 

Bleidick 1979; Speck 1988, 1991; Haeberlin 1996; Bucka, Grimm és Klein 2002, stb.).  

A kutatáshoz felhasznált források feldolgozásánál a szellem- és társadalomtudományos 

alapokon nyugvó történeti kutatások két nagy paradigmatikus irányzatát követtem. 

Egyrészt a nagy társadalmi összefüggésekre, másrészt pedig a történeti mikrofolyamatok 

vizsgálatára helyeztem a hangsúlyt. Ennek megfelelően a hagyományos megértő, 

hermeneutikai módszert alkalmaztam. A kvalitatív vizsgálat során először arra 

törekedtem, hogy a rendelkezésre álló elsődleges és másodlagos írásos dokumentumok 

alapján megismerkedjek a vizsgált történeti kor kultúrtörténeti hátterével, így a II. 

világháborút követő társadalmi és gazdasági változások gyógypedagógiára gyakorolt 

hatásával. Majd a források elsődleges elemzése után következett a mélyebb 

összefüggések feltárása. Vizsgáltam az 1940-50-es évek hazai gyógypedagógiájának 

metamorfózisát, ezen belül Bárczi Gusztáv munkásságának egy szeletét, az „egységes 

tanterv” kialakulását. A tantervek elemző-értelmező bemutatásával vizsgáltam a 

középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai nevelésének-oktatásának 

folyamatát és annak főbb jellemzőit. Majd a tanterv bevezetésének tapasztalatait 

tekintettem át és értékeltem, valamint sorra vettem, hogy az új gyógypedagógia 

módszerek alkalmazása milyen hatást gyakorolt a Gyulai Gyógypedagógiai Intézet 

nevelőmunkájára, mindennapi életére. Kutatásom során az 1952-es és 1958-as tanterv 

összehasonlító elemzésével végeztem vizsgálatot. Az összehasonlítás alapja a két tanterv 

tartalmi elemeinek vizsgálata, figyelembe véve az oktatáspolitikai hátteret. 
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1.3. A kutatás célja, kérdései és tézisei 

 

Az értekezésben a következő kutatási célokat vizsgáltam: 

1. A felhasznált források segítségével elemezni és értelmezni kívántam az 1940-

es és az 1950-es évek hazai gyógypedagógiájának átalakulását.  

2. Fel kívánom tárni az „egységes tanterv” kialakulásának körülményeit, 

bevezetésének hatását, így a Gyulai Gyógypedagógiai Intézet tantestületének 

tapasztalatait az új tanterv megvalósíthatóságáról.  

3. Az értekezés hozzá kíván járulni az értelmi fogyatékos gyermekek 

nevelésével-oktatásával kapcsolatos gyógypedagógia-történeti kutatásokhoz. Lehetőséget 

nyújthat a történeti tapasztalatokon alapuló tantervelemző munkákhoz. 

 

A kutatásomban az alábbi alapkérdésekből indulok ki: 

1. Milyen megváltozott elméleti és gyakorlati előzmények vezettek ahhoz, hogy új 

speciális gyógypedagógiai módszereket dolgozzanak ki?  

2. Hogyan tervezték Bárczi Gusztáv és munkatársai az értelmi fogyatékosok iskolai 

tanításának megújítását az 1940-es években? 

3. Hogyan alakult át hazánkban a gyógypedagógiai elméletképzés 1948 után? 

 3.1. Mit jelentett az orosz-szovjet hatásra megjelenő nervizmus? 

3.2. Hogyan jellemezhető Bárczi Gusztáv elméletalakító tevékenysége a vizsgált 

időszakban? 

4. Mit jelentett az értelmi fogyatékos tanulók iskoláiban az ún. „egységes tanterv” 

bevezetése? 

 4.1. Hogyan mutatható ki a tantervekben a nervizmus szemléletének hatása? 

4.2. Hogy jelent meg az új koncepció az 1952-ben kiadott „Tanterv és 

Módszertani Útmutatás” című tantervben? 

5. Milyen tapasztalatokat eredményezett ez a kísérleti folyamat egy jól vezetett, több 

évtizedes múlttal rendelkező gyógypedagógiai iskolában, a gyulai intézményben? 

6. Mennyiben, és hozott-e tartalmi változást az azt követő 1958-as Tanterv és 

Utasítás? 
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A kutatás kérdései alapján az értekezésben a következő tézisekből indultam ki: 

1. Bárczi Gusztáv elméleti és gyakorlati tevékenysége, koncepciója az 1950-es 

években jelentős hatással volt a gyógypedagógiai intézetek tartalmi munkájára. Azokban 

az iskolákban (gyógypedagógiai intézetekben), ahol bevezetésre kerültek az általa 

szorgalmazott gyógypedagógiai módszerek, ott a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 

fejlesztési lehetőségei, teljesítményei többnyire javultak. A „Bárczi-módszer”6 

alkalmazása segítette a személyiségükre irányuló attitűd pozitív változását. 

2. Az 1945 utáni oktatáspolitikai döntések, a társadalmi- és tudománytörténeti 

körülmények és viták korlátozták az értelmi fogyatékos populáció különleges igényeihez 

igazodó tanterv kidolgozását, és nem tették lehetővé a megvalósíthatóság vizsgálatát, a 

gyakorlat tapasztalatainak értékelését. 

3. Az első két tézisben megfogalmazott változások a vizsgált Gyulai 

Gyógypedagógiai Intézet működésében is meghatározóak és kimutathatók, ezeket 

elsősorban az iskolai forrásdokumentumok alapján kísérelem meg igazolni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 A „Bárczi-módszer” a gyógypedagógiai gyakorlatban elterjedt megjelölés, a budai Gyógypedagógiai 

Nevelőintézetben 1937-1944 között folyó kísérlet eredményeként bevezetett módszerek összefoglaló neve. 

Részleteiben megtalálható az intézet évkönyveiben, valamint Berényi Ferenc (1950): Gyakorlati 

gyógypedagógia, az értelmi fogyatékosok nevelése, Berényi Ferenc (1951): Az értelmi fogyatékosok 

nevelési oktatástana, Máriafalvi Zoltánné (1960): Az értelmi fogyatékos gyermekek nevelő oktatása 

(Didaktika) című főiskolai jegyzetében. 
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2. Az értelmi fogyatékos tanulók oktatásának kialakulásáról 

 

 A fogyatékos embereket kezdetben individuális jelenségként szemlélték 

embertársaik. Bizonyított tény, hogy az emberiség történelme során minden egyes 

történelmi korban, minden egyes társadalmi formában a többségi társadalom mellett 

megjelent egy kisebbségi csoport, amely többféle formában (viselkedésben, 

tevékenységben, kommunikációban) eltért a nagyátlagtól. Ezt a kisebbségi csoportot 

képviselte a fogyatékos/sérült/akadályozott emberek csoportja is. 

Az egyes történeti korok és társadalmi formák vizsgálatakor arra a következtetésre 

juthatunk, hogy kezdetben eleinte egy-egy fogyatékos tűnik ki az ép emberek közül 

legszembetűnőbben eltérő vonásaival. Később a hasonló – többnyire külső – 

tulajdonságokkal rendelkezők, akik viselkedésük, valamint közösségbe való 

beilleszkedni tudásuk szempontjából körülbelül azonosak, a társadalom részéről 

ugyanazon elbírálás alá esnek. 

A klasszikus értelmi fogyatékosság fogalmának megjelenése (mint tudományos 

kifejezés) a 19. század elejére tehető, Esquirol, francia szakember nevéhez köthető. 

Elsőként az 1830-as években jelent meg írásaiban az „oligofrénia” kifejezés, bár 

kezdetben még csak két súlyossági kategória, az „imbecillitás” („gyengeelméjűség”) és 

az „idiócia” megjelöléssel. Később a 20. század elején írták le a legenyhébb fokú 

kategóriát a „debilitást” (orvosok), a „gyengetehetséget” (pedagógusok, pszichológusok). 

Mindezek összefoglaló neve az oligofrénia7 volt.  

 A mai gyógypedagógiai fogalomhasználatban a fogyatékkal élőkre vonatkozóan 

különböző fogalmi elnevezések („akadályozottak”, „speciális nevelést igénylők”, 

„sajátos nevelési igényű tanulók”, „értelmi fogyatékossággal élő személy”) alakultak ki. 

A szakma képviselői sem helyezkedtek egységes álláspontra, különböző nézeteket 

vallanak. Ennek hátterében az állhat, hogy azt a fogalomhasználatot törekednek 

megkeresni és javasolni, amely által minél jobban megvalósulhat a társadalmi befogadás. 

                                                           
7 Oligofrénia (oligophrenia): görög eredetű szó, orvosi kifejezés. „Veleszületett adottságok, illetve magzati, 

csecsemő-vagy gyermekkorban elszenvedett értelmi fejlődést akadályozó bántalom miatt kifejlődő 

elmegyengeség”. In: Brencsán János (1978): Orvosi szótár: idegen kifejezések orvosi magyarázata. 7. 

kiadás, Budapest. 284. A fogalom tartalma azóta jelentős változásokon ment keresztül, ami az elnevezés 

módosítását is eredményezte, ezzel a későbbiekben részletesebben is foglalkozunk. 
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A fogalomhasználat mai értelmezését illetően Gereben Ferencné „Gyógypedagógia a 

változó világban” (2008, Gyógypedagógiai Szemle) című cikkében támaszkodik Alfredo 

Altires egyik megjelent tanulmányára („A gyógypedagógia változó identitása” 

témakörben, Iskolakultúra 2006/10), melyben a szerző az angol-amerikai szakmai 

megközelítések nézőpontjából azokat a kérdéseket tekinti át, amelyekkel a 

gyógypedagógia hazai művelői és az érintettek különböző körei maguk is szembenézni 

kényszerülnek. Hangsúlyozza továbbá, hogy nem szabad csak a szaktudomány, a 

rendszer, a tevékenység illetve annak művelői szemszögéből átgondolni, hanem azt a 

fogyatékossággal élők, a segítséget igénylők, és családjaik szemszögéből kell vizsgálni. 

A fogalmi megnevezéseket, jellemzéseket a társadalmi viszonyulás, a számukra jobb 

esélyt, biztosabb társadalmi beilleszkedési lehetőséget kínáló feltételek oldaláról kell 

átfogóan szemlélni. A ún. „fogyatékosságügyi világforradalom” (Gordosné 2004) – mely 

a XX. század közepétől indult meg – szemléletformáló hatása jelentős hatást gyakorolt a 

gyógypedagógia elméletére és gyakorlatára. A fogyatékosság helyett a személyt, a 

fogyatékossággal élő embert állította a középpontba. Azt hangsúlyozta, hogy a 

fogyatékos lét nemcsak állapot, hanem olyan sajátos társadalmi viszonyulás, amely 

jelentős szociális hátrányteremtő tényező is. Más megközelítésben pedig a fogyatékos 

személy az általános emberi lét egy variánsának hordozója, akit mindaz megillett, ami a 

társadalomban a többségnek az ún. „épeknek” jut osztályrészül (Gereben 2008). Ez a 

személyközpontú megközelítés hozta magával elsősorban a közoktatásban a „special 

need” (speciális szükséglet, speciális, sajátos igényű/nevelési igényű gyermeket/tanulót) 

elnevezést. 

A diplomamunkát megalapozó kutatás központi témája az, hogy a XX. század 

közepén a társadalmi, politikai és gazdasági történelemformáló változások hogyan 

hatottak az értelmi fogyatékos gyermekekkel, fiatalokkal való nevelő-oktató munkára. 

 Ahhoz, hogy a változások lényegére összpontosuljon a figyelem, érdemes 

áttekinteni – ha csak utalásszerűen is – az értelmi fogyatékosokkal való foglalkozás 

elméleti alapjait a XIX. században, a pedagógia, majd a XX. század elejétől a 

gyógypedagógia keretében történő változásokat. Ma már bőségesen áll rendelkezésre 

elemzést segítő forrás külföldön – főleg német, angol nyelvterületen –, de alaposan 

kidolgozott a téma hazánkban is (Speck, 1988, 1991; Haeberlin 1996, stb.). 
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A XIX. században a gyógypedagógia újító szakemberei, franciák, németek 

neve és munkássága közismert, megtaláljuk őket a magyar gyógypedagógiai lexikonban 

is (Mesterházi 2001). Európában a 19. század közepén, elsőként Ausztria, Svájc és 

Németország déli területein kezdtek a gyengeelméjűek ügyével foglalkozni. A figyelem 

hátterében elsősorban az állt, hogy azon a vidéken igen elterjedt volt az endémiás 

kretinizmus8, amely nagymértékű értelmi elmaradást, magatartásváltozást eredményezett. 

 A súlyosabban sérült gyengeelméjű személyek számára bentlakásos intézeteket 

alapítottak. Az első európai intézetalapítók között találjuk Guggenmoost (Ausztria, 

Hallein 1816), Georgenst és Deinhardot (Ausztria, Baden 1856), akik gyógyító nevelő 

intézeteket hoztak létre. Ők mindannyian hittek a fogyatékos emberek nevelhetőségében. 

Korukat meghaladó gondolatokat fogalmaztak meg a neveléssel történő gyógyítás 

szerepéről a fogyatékos emberek állapotának javítása érdekében. Ebben az időben még 

inkább a „szoktatáson”, elemi foglalkoztatáson volt a hangsúly. Az iskolai nevelés-

oktatás csak lassan kezdett kialakulni, a XIX. század közepétől az „elhanyagolt 

gyermekek”, az enyhébben sérültek számára a „kisegítő iskolákban” (Éltes 1905; Hatos 

1996; Gordosné 2004:18.). A súlyosabb fejlődési rendellenességgel károsodott, gyakran 

nagyon elhanyagolt állapotban lévő gyermekeket megtaláljuk már a francia, német 

intézményekben, nálunk a Frim Jakab alapította intézetben (1875). A velük való 

bánásmód kiinduló pontja az a filozófiai felfogás volt, amit J. J. Rousseau francia 

filozófus, a gyermekneveléssel foglalkozó „Emile” című munkájában fejtett ki (In: 

Rousseau, Jean-Jacques (1997): Emil vagy a nevelésről. Ford. Győry János. Budapest.), 

és amely egész Európában elterjedt. Leegyszerűsítve: Rousseau elvei szerint a nevelés 

kezdetén az érzékszervek gyakorlására kell építeni, azok fejlesztését hangsúlyozni 

(Rousseau 1997:79.). A francia gyógypedagógusok, így Itard (1801) és Seguin (1846) is 

erre a gondolatmenetre alapozták munkájukat. Törekvéseik abból a felismerésből 

származtak, hogy a szenzomotoros folyamatoknak – mint a megismerés első 

szakaszainak – „tudatos fejlesztése és tökéletesítése nyitja meg az utat a 

gondolkodáshoz” (Hatos 1987:20.). A fejlesztések során mesterségesen leegyszerűsített 

                                                           
8 Magyarországon az 1850-es és 60-as években, elsősorban orvosi körökben kelti fel a figyelmet az 

endémiás kretinizmus problémája. A Csallóközben tapasztalt „borzadályos endémikus járvány” vizsgálata 

során orvosok terjesztenek elő prevenciót szolgáló javaslatokon túl pedagógiai szempontból is igen 

figyelemre méltó gondolatokat. Ezzel azt jelezve, hogy a „kór foka” szerint lenne ajánlatos a kretin értelmi 

fogyatékos gyermekek ellátását megszervezni. In: Gordosné Szabó Anna (2001): Adalékok a XX. század 

gyógypedagógia történetéhez. BGGYTF, Budapest. 21. 
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gyakorlatokat úgy, mint például tárgyak észlelését, lapítását, tárgyak-képek egymáshoz 

rendelését végeztették. Az így kialakított izolált fejlesztő gyakorlatok azonban eléggé 

életidegenek voltak, nem hozták meg a kellő eredményt. Ezt felismerve a XX. század 

elején a reformpedagógusok, így Montessori (1912) vagy Descoeudres (1918) már – bár 

ezen az alapon indultak el – Seguin módszerét követték, felhasználták az addigi 

tapasztalatokat, de ugyanakkor új alapokra is helyezték a foglalkozásokat, amelyek még 

nem irányultak a fogyatékos óvodás és az értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztésére. 

Az észlelés fejlesztésében mind a mai napig – didaktikus játékok formájában – élnek 

ezek a kezdeményezések. 

 A XX. század fordulóján már a súlyosabban sérülteknél is megjelenik az oktatás 

igénye, részben szülői sürgetésre, részben azért, mert a nagyon vegyes csoportokban 

egyre több kevésbé sérült személlyel is találkozunk. A fejleszthetőség szempontjából 

nagyon vegyes értelmi fejlettségű gyermeknépesség a XX. század közepéig megtalálható 

az intézményekben. 

 A XX. század fordulóján, a legtöbb országban, a gyógypedagógusok is az elemi 

oktatásban használatos tantervek alapján készítettek terveket. Gunzburg9 felhívta a 

figyelmet (1965), hogy ekkor még a tanítás tervezésénél az elemi oktatás nevelési 

törekvéseit szinte teljesen átvették, azt időben eltolva és leegyszerűsítve valósították 

meg, és ebből kiindulva határoztak arról, mire tanítsák a gyengeelméjű gyermekeket. 

Nem vizsgálták azt a kérdést, hogy vajon ezekre az ismeretekre, készségekre majd 

felnőve szüksége lesz-e a fogyatékos embereknek. A felnőttkori élethelyzetek szerinti 

szükségletek csak később jelentek meg a nevelési célokban és a tantervi 

követelményekben egyaránt (Hatos 1987:90.). Az 1950-es évekig a tantervekben nyomon 

követhetők a redukciós vagy csökkentett, átszűrt tantervi tervezés hatásai. Mindez nem 

szolgálhatta kellően az értelmi fogyatékos tanulók optimális fejlesztését. 

Magyarországon a gyengeelméjű (középsúlyos értelmi fogyatékos) gyermekeket 

már 1875-től foglalkoztatták, majd oktatták is, előbb Frim Jakab intézetében, majd a 

budai állami intézetben, illetve 1909-től a budai Gyógypedagógiai Nevelőintézetben. 

                                                           
9 Gunzburg, Herbert (1914-1994): osztrák származású, a háború kitörésétől Angliában élő 

gyógypedagógus. Járt Magyarországon, nevét jól ismerik, több munkáját lefordították. Egyetemi tanár, 

neves angol szakfolyóirat alapítója és sokáig főszerkesztője. Nevét a P-A-C vizsgálati eljárásról ismerik, az 

értelmileg akadályozottak iskoláiban használják (megjelent 2000-ben). Ebben a publikációban a neve „ü”-

vel szerepel, mint a német közlésekben, Nagy-Brittaniában azonban Gunzburg formájában. 
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Éltes Mátyás10 1905-ben adta közre a „gyengetehetségű” gyermekek számára írt 

tantervet, és részletesen megindokolta – elméleti okfejtésében – a nevelés-oktatás 

alapvető sajátos kérdéseit. Rendkívüli szakmai és pszichológiai tájékozottsága 

segítségével pontos képet nyújtott a XX. század elejének kutatói munkásságáról, a 

szakemberek állásfoglalásairól (Éltes 1905:14-21.). 

A fejlődés további láncszeme, hogy az oktatási minisztérium 1909-ben tantervet 

adott ki a Gyógypedagógiai Nevelőintézet, 1910-ben pedig a kisegítő iskolák számára 

(Gordosné 2001). Ezek a tantervek azután 1946-ig érvényben is maradtak.  

 A következő fejezetben tekintsük át az 1945 után bekövetkezett társadalmi-

politikai változások hatásait Magyarországon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
10 Éltes Mátyás (1873–1936): a magyar gyógypedagógia kiemelkedő személyisége, tanító, iskolaigazgató, a 

külföldi gyógypedagógia jó ismerője, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola tanára, a Magyar 

Gyermektanulmányi Társaság aktív tagja, és a Gyermek című folyóirat munkatársa. Nevéhez fűződik az 

első magyar nyelvű intelligencia vizsgálat kidolgozása (1914), amelyet a Magyar Gyermektanulmányi 

Társaságban mutatott be. 
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3. Az 1945 utáni társadalmi-politikai változások, mérföldkövek 

 

3.1. A szovjet és magyar párthatározatok hatásai a korszak szakmai (politikai) 

viszonyaira 

 

1945-ben Magyarországon mind gazdasági, mind társadalmi szempontból 

alapvető változás következett be. A nemzetgazdaság újjászervezését két objektív 

tényező: az ország újjáépítése és a jóvátételi kötelezettségek teljesítése határozta meg 

(Bertényi-Gyapay 1992). A demokratikus földreform felszámolta a nagybirtokrendszert 

és a középbirtokokat, megnövelte a kisparaszti birtokok számát. A mezőgazdasági 

birtokviszony átalakulása így az egész társadalom szerkezetére kihatott. A nagybirtok 

fölszámolásával az addigi vezető rétegek (arisztokrácia, egyház) politikai befolyása véget 

ért. Így közvetlenül a II. világháború után még alig korlátozott piaci mechanizmuson 

alapuló gazdaság működött, alig korlátozott pluralizmus érvényesült a politikában, a 

kultúrában, a tudományos életben. Időben egyre inkább előre haladva realizálódtak a 

kommunista párt egyeduralmi törekvései, bekövetkezett a demokrácia és a pluralizmus 

felszámolása (Bertényi-Gyapay 1992). Ma már jól láthatjuk a külső kényszer (a 

megszállás) hatását. Neveléstörténeti szempontból is sokféle dokumentum bizonyítja ezt. 

Bár e rövid időszakra vonatkozóan egyre több összefoglaló jellegű eszmetörténeti munka 

jelent meg, de ezek még nem váltak általánosan elterjedtté, megismertté. 

Golnhofer Erzsébet értekezésében kifejti, hogy: A „demokratikus szemléletű” 

világnézeti áthangolás igénye azonban nemcsak a pedagógia tartalmát érintette, de hatott 

a tanári gárda összetételére is. Már 1945/1946-ban új tanárok kerültek az egyetemekre, 

akik egyrészt újfajta szellemiséget képviseltek (például Mérei Ferenc a pszichológiában, 

Szalai Sándor a szociológiában, Ortutay Gyula a néprajzban), másrészt politikai hátterük 

a baloldalhoz, illetve a koalíciós pártokhoz kötötte őket. Komoly politikai harcok folytak 

az egyetemeken, s 1947/1948-tól egyre inkább tapasztalható volt, hogy sok oktatót 

politikai okok miatt elbocsátottak, kicserélődött az egyetemi kar személyi állománya, a 

tudományos elit.  

1949/1950-re a pedagógia területén egy új, a politikai viszonyokat, diktatúrát képviselő 

neveléstudósok csoportja (mint például Nagy Sándor, Ágoston György, Tettamanti Béla) 
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jött létre. Tudományos munkásságukat illetően, példaként emelhetjük ki közülük a 

szegedi kötődésű Tettamanti Bélát11, aki korábbi pedagógiai attitűdjét feladva 1945-ben 

önként csatlakozott a kommunista párthoz. Pedagógiai gondolkodásmódjának 

átformálódásában a Goncsarov pedagógia-elméleti tankönyvének fordítása („A 

pedagógia alapjai” címmel) adta az első ösztönzést, mely új távlatokat nyitott számára a 

szocialista neveléstan elveire építetten. Mint filozófus, a műveinek címei is utalnak 

politikai hozzáállására (Tettamanti Béla (1955): Nevelésről. Szemelvénygyűjtemény 

Marx-Engels-Lenin és Sztálin műveiből). A levéltári dokumentumok alapján az is 

egyértelműen követhető, hogy milyen módon vett részt az új szocialista pedagógia 

folyamat kidolgozásában. Példaként említve azt az 1951-ben megjelent jelentést12, 

melyben azoknak a szemelvényeknek a jegyzékét küldte meg az Akadémia Pedagógia 

Bizottság13 számára, amelyeket a szovjet szerzők, Makarenko és Krupszkaja magyarul 

megjelent könyveiből szándékozott az olvasókönyvbe felvenni (lásd 2. melléklet). De 

emellett szerepel a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Állandó Bizottságának 

tervezett munkatervében14 (1951. október 2.) Tettamanti Béla „A kommunista nevelés 

elvi kérdései” című tanulmányának megvitatása is. Gácser József és Pukánszky Béla 

1989-es és 1992-es publikációikkal elősegítették, hogy hiteles portré jöjjön létre 

Tettamenti Béla szakmai életútjáról.  

Ami 1945 történelmi eseményeit illeti, kétségtelenül fordulópontot jelentett 

Magyarország életében abban tekintetben, hogy a századforduló után elmulasztott és a 

forradalmakkal eljátszott polgári demokratikus átalakulás csalóka reményét ígérte.  

                                                           
11 Tettamanti Béla (1884-1959): egyetemi magántanár (1932), majd 1939-ben az egyetemi címzetes 

nyilvános rendkívüli tanári címet kapta meg. 1949-től a szegedi bölcsészkar pedagógiai tanszékének 

vezetője lett. Munkásságának elismeréseként 1952-ben elnyerte a neveléstudományok kandidátusa 

fokozatot. Több módszertani és pedagógiai tanulmány szerzője volt. Aktív közéleti szerepet vállalt: a 

Magyar Paedagogiai Társaság tagja (1933-tól), 1937-től szerkesztője volt a Nevelésügyi Szemlének, 1942-

től az Országos Közoktatási Tanács munkatársa lett. Imre Sándor munkássága nagy hatást gyakorolt 

pedagógiai gondolkodásának a fejlődésére. In: Gácser József-Pukánszky Béla (1989): Tettamanti Béla. 

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Budapest. 
12 Az Akadémia Állandó Pedagógiai Bizottságának /Fejér Klára szaktitkár/. Akadémiai Levéltár, 1951. 

www.pukanszky.hu/LEVELTAR IMG001. 35.o. 
13 A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Főbizottsága 1950 tavaszán alakult. Fő feladatkörébe 

tartozott a tudományos pedagógiai kutatómunka országos tervezése, összefogása és elvi irányítása. In: A 

magyar pedagógia tudományának helyzete és feladatai. Akadémiai Levéltár, 1953. 

www.pukanszky.hu/LEVELTAR Beszámoló 2-3. jpg./ 
14 A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Állandó Bizottságának 3 hónapos munkaterve. Akadémiai 

Levéltár, 1951. www.pukanszky.hu/LEVELTAR IMG0006. 34. o./ 
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A II. világháború lezárását jelentő fordulat a polgári államberendezkedést 

megalapozó népképviseleti országgyűlés összehívását és a tulajdonviszonyok 

átrendezését jelentő földosztást követően meghozta a „művelődés földosztását”, az 

egységes, nyolcosztályos általános iskola megteremtését is. 

A korszakkal foglalkozó hivatásos történészek kutatásai alapján az 1950-es éveket 

a pártdiktatúra által vezérelt időszakaként értelmezhetjük. Ez a mélyreható rendszert 

érintő változás természetesen hatást gyakorolt a nevelésügyre, ezáltal az iskolarendszerre 

is.  

Az iskolákban közvetítendő központi ideológia egyik alapját a marxizmus-

leninizmus15 tanítása szolgálta. Ehhez a kiindulási alapot A Magyar Dolgozók Pártja 

Központi Vezetőségének (MDPKV) a Szovjetunió Kommunista Pártja 1936. évi 

határozatára épülő 1950. évi ún. pedológia (bővebb kifejtését lásd a 21. oldalon) ellenes 

határozat nyújtotta.  

A párthatározat fő feladatként jelölte meg a köznevelési munka és az iskolák 

tanulói társadalmi összetételének „megjavítását”, „jólképzett szakemberek” nevelését, 

valamint fokozottan hangsúlyozta a munkás-paraszt származású tanulók 

lemorzsolódásának felszámolását, és az iskola és a termelés szorosabb kapcsolatának 

megvalósítását (MDPKVH 1950:209-210.). A kitűzött célok eléréséhez olyan 

tankönyvek, tanterv és tananyag megreformálását sürgették, amely a marxizmus-

leninizmus ideológiáját közvetítette. A párt határozata konkrétan megfogalmazta azokat 

az elsődleges teendőket, amelyeket a kijelölt feladatok megvalósításához szükségesnek 

tartott. Mindenekelőtt az irányítás területén, melyek közvetlen hatásgyakorlók a 

nevelésügyre: 

                                                           
15 A természet és a társadalom fejlődésének legáltalánosabb törvényeiről, a dolgozó tömegek 

forradalmáról, a szocializmus győzelméről és a kommunista társadalom építéséről szóló tudomány; a 

munkásosztály és a kommunista párt ideológiája. Megalkotói: Karl Marx (1818-1883) és Friedrich Engels 

(1820-1895), majd tanításaikat új történelmi helyzetben továbbfejlesztette V. I. Lenin (1870-1924). 

Kialakulása és fejlődése szorosan összefügg a munkásosztály és a munkás mozgalom fejlődésével. Lenin 

kidolgozta a polgári forradalomból a szocialista forradalomba való átmenet kérdéseit, a szocialista 

forradalom elvi és gyakorlati kérdéseit, a szocializmus építésének legfőbb elveit, a szocialista állam 

feladatait, a szovjethatalom kül- és belpolitikáját. A marxizmus-leninizmus hatalmas eszmei fegyvere lett a 

kommunista és munkáspártoknak a társadalom forradalmi átalakításáért vívott harcban. In: Gyimesi Kornél 

(1982, szerk.): Fogalomlexikon a marxizmus-leninizmus tanulmányozásához. Szabadság MGTSZ Nyomda, 

Gyál. 68-69. 
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1. „Az ellenség leleplezését és ártalmatlanná tételét” a köznevelés területén, 

különösen a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban és az Országos 

Neveléstudományi Intézetben (MDPKVH 1950:210.).  

Direkt központosított pártirányítást valósítottak meg, mert: 

2. A köznevelés területén dolgozó kommunistákat felszólították „hibáik 

felismeréséhez”, jobb munkát, fokozott éberséget kívántak tőlük a bajok kiküszöbölésére 

vonatkozóan. 

3. Felhívták a figyelmet egy sokkal éberebb pártellenőrzés szükségességére a 

területükhöz tartozó iskolákra és főiskolákra irányulóan. Továbbá sürgették a vallás- és 

közoktatásügyi minisztérium, az egyetemek és főiskolák pártszervezetének 

megerősítését. 

4. A minisztérium munkájának javítása érdekében szorgalmazták a 

pedagógusok fokozottabb bevonását a minisztérium irányításának munkájába. Sürgették 

a minisztérium bürokratikus módszereinek felszámolását, és a minisztériumi munkára 

jellemző „aktagyártás helyett” az eleven élettel való kapcsolat megteremtésére való 

törekvést tűzték ki célul a köznevelés minden területére kiterjedően. Ahogy ma látjuk, ez 

is csak deklaráció volt, a diktatúra eszköze, aminek a hátterében a valós törekvés a 

pedagógus társadalom megtörése, megalázása és „szolgai végrehajtói” szerepbe való 

kényszerítése volt. Végső soron ez a célkitűzés a saját ideológiájuk megvalósítását 

szolgálta. „A köznevelés hibáinak kijavítása elképzelhetetlen a több mint 45.000 magyar 

pedagógus tevékeny részvétele nélkül” – hívta fel a figyelmet a párthatározat (MDPKVH 

1950:210.). A párt számított a pedagógusok „jobb és odaadóbb” munkájának 

hozzájárulására a köznevelés feltételeinek további javítása érdekében. Ez a felhívás is a 

tanárok erőteljesebb ellenőrzését és közvetlenebb irányítását célozta meg. 

Mindezeknek a céloknak az elérését a „klerikális reakció” és a „burzsoá 

ideológiák” befolyásának visszaszorításával, másrészt a marxizmus-leninizmus 

elméletének a gyakorlattal szoros egységben való megalapozásával törekedtek 

megvalósítani. Így az 1950-es évek pedagógiájának elméleti hátterét a szovjet 

neveléselmélet, a szovjet szerzők, mint pl. Makarenko, Goncsarov és mások munkái 

szolgáltatták. S mivel az egykori Szovjetunióban a gyermektanulmány és a „polgári” 

reformpedagógia más áramlatai a harmincas évektől kezdve nemkívánatosnak 
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minősültek, ezért e pedagógiai irányzatok nálunk sem terjedhettek el (Pukánszky-Németh 

1994).  

Golnhofer Erzsébet (2004) tanulmányában részletesen bemutatja és elemzi azt 

a folyamatot, amelynek során a pedagógiai szakirodalomban a marxista orientáció válik 

kizárólagossá. A könyvben az is megjelenik, hogy már 1948 közepére világossá tette a 

hatalom, hogy a pártosságon alapuló szocialista pedagógia kizárólagosságára van 

szükség. 1948–49-től elsősorban a politikai és ideológiai elvek, kívánalmak határozták 

meg a nevelésről való gondolkodást, a pedagógia tudományának művelését. A pedagógia 

szakmaisága, a neveléstudomány művelésének kritériumai alárendelődtek a korszak 

politikai elvárásainak (Szabolcs 2008:158.).  

Az 1945-ös politikai fordulat után a kialakítandó társadalom számára hasznos 

„újfajta ember” (a szocialista embereszmény) megteremtése és a nemzeti jelleg 

kialakítása a pedagógia feladata lett. Amint a kor egyik vezető pedagógusa, Kiss Árpád 

hirdette: „Az igazi megújulás (…) csak az emberekben jöhet létre. Hallatlan erőfeszítésre 

van tehát szükség, hogy a magyar nevelő méltó legyen az új magyar iskolához” (az 

Országos Köznevelési Tanács 1945–46. évre kiadott kiegészítő utasítása, idézi Kiss 

1948:29.). 

Kiemelt figyelmet érdemlő a Köznevelés 1950. április 15-i száma (210-216 o.), 

amely egyszerre közli a párthatározat vallás- és közoktatásügyi minisztérium munkájával 

kapcsolatos kérdéseket, Darvas József a minisztérium dolgozói előtt elmondott beszédét 

(„Feladataink a párt határozata után” címmel), és egy válogatást arról, hogy a nevelők 

milyen lelkesedéssel fogadták a párt határozatát. A gyakorló szakemberek, a 

pedagógusok válogatott szakmai beszámolójában egyik súlyponti problémaként a 

mindennapi munkát nehezítő tankönyvhiány fogalmazódik meg, de olvasható a 

leírásokban a „klerikális reakció” sikeres visszaszorításáról is. Figyelemfelkeltő azonban 

az a tény, hogy a pedológiát nem említik. Nem szakmai küzdelmek, hanem nagypolitikai 

események „játékszere” volt a pedológia és a lélektan. A magyar pártvezetés híven 

követte és közvetítette Moszkva elvárásait. A sztálini pedagógiai-oktatáspolitikai 

váltásban nőtt új nemzeti pedagógiai mintaképpé Makarenko, aki a pedológiát és annak 

tanügyigazgatásban lévő képviselőit mereven elutasította. A nevével fémjelzett 

szocialista munkaiskola modellje nem a marxi személyiség mindenoldalú fejlesztését 

célozta meg, hanem közvetlen gazdasági-ideológiai szükségleteket elégített ki (Sáska 
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2006). A pártközpontból irányított iskolarendszer és a pedagógia nem volt 

összeegyeztethető a decentralizált reformpedagógiai nézetekkel. 

Fontos momentum, hogy a miniszterelnök beszámolójában ismertette a párt 

határozatát, és bírálta az Országos Neveléstudományi Intézet (ONI) munkáját, ugyanis 

szerinte: „Az ONI diktálta az elveket a tankönyvkérdésről a tananyag összeállításáig 

minden vonalon. Ez természetesen lehetetlen állapot volt” – írta a miniszterelnök (Darvas 

1950:212.). Felhívta a figyelmet a klerikális reakció elleni harcra, azonban a pedológiáról 

ő sem beszél, pedagógiát említ, amelyet a közoktatás-politika szakmai ideológiájának 

tüntet fel. Mindezek meghatározóak a pedagógia szűkebb szegmensére, a 

gyógypedagógiára vonatkozóan is. „Ezek a dokumentumok – amelyek szovjet mintára a 

pedológia (gyermektanulmányozás) indexre tétele után inkább politikai, mint szakmai 

döntéseket tartalmaznak – szabják meg a gyógypedagógiai tevékenység szellemét, a 

beiskolázási kritériumokat, a tantervek/tantárgyak tanításának célmeghatározásait, 

tartalmát stb.” is (Gordosné 2004:35.). 

 

3.2. A pedológia értelmezése, hatása, bírálata 

 

A téma bővebb kifejtése előtt érdemes röviden áttekinteni, hogy minek hatására 

alakult ki a pedológia.  

A reformpedagógia egyik első fontos alapdokumentuma, Elen Key svéd 

tanítónő, a századvég szerves részeként kibontakozó pedagógiai mozgalom első nagy 

hatású szószólójának programadó könyve „A gyermek évszázada” volt. Véleménye 

szerint a „gyermek évszázada” adja meg a gyermek hiányzó jogait, elismertségét. Ennek 

megvalósulásához a gyermek fejlődésének sajátosságaival összhangban álló nevelési 

módszerek kidolgozása, új művelődéspolitikai reformok bevezetése szükséges. Elen Key 

könyve számos olyan alapvető gondolatot fogalmazott meg elsőként, melyek a következő 

évtizedek pedagógiai reformáramlatainak változatos jelszavaiban is gyakran 

visszaköszönnek (Pukánszky-Németh 1996). 

A XIX. század végétől az Egyesült Államokból szintén útjára indult egy jelentős 

pedagógiai-pszichológiai irányzat, amely a gyermeket helyezte a vizsgálódások 

központjába. Az abban az időben uralkodó tekintélyelvű pedagógiákkal szemben 

kiemelték, hogy a nevelés alapvető tényezője maga a gyermek, őt kell jól megismerni. 
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Az Észak-Amerikában dolgozó Stanley Hall (1841–1924), az első kiváló 

gyermektanulmányozó egyike úgy vélte, hogy az emberrel foglalkozó tudományok 

hagyományos rendszerét megbontva, minden tudományból kiemelve kell megalkotni az 

új tudományágat, amit ő gyermektanulmánynak, egyik tanítványának elnevezése nyomán 

pedig pedológiának nevezett. Véleményük szerint ebben mindazon anatómiai, fiziológiai, 

biológiai, pszichológiai, etnográfiai, szociológiai és egyéb tudományos ismereteket be 

kell vonni, amelyek a gyermekkel kapcsolatosak az életükben, fejlődésük megértésében 

szerepet játszanak. 

A tengeren túli kezdeményezések eljutottak Európába is. Itt a mozgalom jeles 

képviselői a francia Alfred Binet (1857−1911), a svájci Edouard Claparéde (1873−1940), 

a német Ernst Meumann (1862−1915) a kísérleti pedagógia megteremtői voltak. 

A század első évtizedének végére már világmozgalommá vált, létrejöttek az 

első nemzeti gyermektanulmányozási társaságok (Németh 1993:36.). Hazánk – hála az 

ebben az időben európai szinten tájékozott és dolgozó szakembereknek – bekapcsolódott 

ebbe a mozgalomba, sőt kiemelkedő eredményeket ért el Nagy László (1857−1931) 

irányításával, aki a tanítóképző intézeti tanára, a gyermektanulmánynak mint 

tudománynak kiváló kutatója és a mozgalom szervezője volt. Nagy László szakmai 

munkásságát vizsgálva külön kiemelést érdemelnek a gyermeki személyiség 

sokoldalúságát vizsgáló tesztsorozatai, melyek az utókor számára is értéket jelentenek. 

Nem véletlen, hogy szoros munkakapcsolatban állt Éltes Mátyás gyógypedagógussal is, 

hiszen mindketten a gyermeki személyiség minél teljesebb megismerésére törekedtek.  

Szovjetunióban 1936-ban törlik a pedagógia szótárából a gyermektanulmányt 

(pedológiát), Magyarországon pedig az 1950. évi párthatározat az, amely „a szovjet 

közoktatáspolitika és pedagógia elveinek és gyakorlatának átvételét, az iskolai 

tevékenység erőszakos politikai befolyásolását, átideologizálását tűzte ki célul (Kelemen, 

1997)” – idézi Gordosné Szabó Anna (Gordosné 2000:111.). „Például az 1950. június 2-

án tartott minisztériumi vezető kollégiumi ülésén több 1946–48 között kiadott rendeletről 

megállapítást nyer, hogy azok komoly hibákhoz vezettek, különösen a gyógypedagógiai 

intézetek és iskolák általános iskolákká minősítése, mert »táptalajnak bizonyultak az 

oktatási ágnál tapasztalható és jelenleg is fennálló pedologikus túlburjánzásnak«” 

(Gordosné 2000:111.). Az volt a politikai megállapítás, hogy a gyógypedagógiai 

osztályokba „áttelepített” növendékek kb. 85–90%-a munkás és szegényparaszt 
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származású volt. Emellett magas volt azoknak a gyermekeknek a száma is, akik 

gyermekvédő intézetek gondozásában álltak. Közülük sok olyan gyermeket értelmi 

fogyatékosnak minősítettek, akiket az általános iskola is képes lett volna nevelni és 

tanítani (Gordosné 2000). Az idézetek gyakoriságát elsősorban az indokolja – e vizsgált 

időszak történetiségében –, hogy az ellentmondásos dolgok mellett a tévedések is jól 

nyomon követhetők, melyeket Gordosné Szabó Anna történész tárt fel kutatásával „A 

magyar gyógypedagógus-képzés története” (2000) című munkájában. Megállapítását 

igazolja az is, hogy a pedológia „tévedéseire” gyakorlati szakemberek is felhívták a 

figyelmet. 

A teljesség igénye nélkül példaként említve Vigotszkijt16, aki már az 1930-as 

évek elején felismerte a pedológiában rejlő válságtüneteket és a jelenség szintjén 

megragadó tesztológia veszélyeit. Azt a veszélyt, hogy a Binet által összeállított 

intelligenciatesztek alapján olyan gyermekeket soroltak azonos kategóriába, akiknek 

„semmilyen közös tulajdonságuk nem volt” /ha pozitív tulajdonságaik, az értelmi 

teljesítmények mögött meghúzódó okok és fejlődési lehetőségek alapján vizsgáljuk őket/ 

(Vigotszkij 1987:16.). Vagyis azt a veszélyt – amely a pedológiaellenes határozat egyik 

legsúlyosabb érve volt a pedológiai gyakorlattal szemben –, hogy a tesztekkel mért 

teljesítmények alapján tömegével minősítettek „halmozottan hátrányos helyzetű” 

gyermekeket értelmi fogyatékosnak (Vigotszkij 1987). Ezért is nem tekinthető 

véletlennek, hogy Vigotszkij munkásságában („A defektológia alapjai” címmel, 1987) a 

„nehéz gyerekkor”, a „nehezen nevelhető gyermekek”, a „primitív gyermekek” 

problematikája hangsúlyosan van jelen.  

A századforduló első évtizedeiben már Éltes Mátyás is felhívta a figyelmet arra 

– hivatkozva Binet-re –, hogy az intelligencia vizsgálati módszert csupán kiegészítő 

eljárásnak szabad tekinteni, a döntő szó a helyesen megfigyelő pedagógusé kell hogy 

legyen (Éltes 1914). A vizsgálattal kapcsolatban ő is óvatosságra intett, mert egyes 

megállapítások téves eredményekhez vezethettek. 

                                                           
16 Lev Szemjonovics Vigotszkij (1896-1934): jogi és bölcsész diplomája mellett orvosi képzettséggel is 

rendelkezett. Gomelben töltött évek alatt nemcsak az iskolában, hanem tanítói kurzusokon, helyi 

tanítóképzőben is tanított, ahol pszichológiai laboratóriumot is létrehozott. Már itt kialakult benne a 

fogyatékos gyermekek sajátos pszichológiai kérdései iránti érdeklődése. 1925–26-ban létrehozza 

Moszkvában az OSZSZK Művelődésügyi Népbizottsága alá tartozó Orvospedagógiai Állomáson a 

fogyatékos gyermekek laboratóriumát, melynek élete utolsó éveiben tudományos vezetője is volt. In: 

L.Sz.Vigotszkij (1987): A defektológia alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest. 5-6. 
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A pedológia vitáját érintően Bárczi Gusztáv is kifejtette álláspontját, melyről 

1954-ben a Magyar Tudományos Akadémia Főbizottsági ülésén számolt be17. A témához 

kapcsolódóan megemlítette, hogy azok a gyermekek, akik a „régi értelembe vett 

proletártömegekhez” a „nincstelen tömegekhez” tartoztak, kapták a legkevesebb 

közvetlen ingerhatást, az intelligenciatesztek alapján a legkevesebb nevelési lehetőséget. 

A pedológia szerint ezeket a gyermekeket is értelmi fogyatékosnak nyilvánították 

(Jegyzőkönyv-Bárczi 1954:4.). Előadásában érzékeltette, hogy ez közvetlenül érintette az 

értelmi fogyatékos személyekkel foglalkozó nevelők munkáját. Tulajdonképpen a 

szociálisan elhanyagolt gyermekek csoportjára utalt, mint ahogy a fent említett Vigotszkij 

„A defektológia alapjai” című könyvben is olvasható. Gondolatmenetét tovább folytatva, 

hivatkozott a Szovjetunió Bolsevik Pártjának 1936. számú határozatára, amely kimondta, 

hogy a gyógypedagógia keretében kizárólag csak „agyi sérült” gyermekeket lehet 

nevelni. Ez az állítás alapvetővé vált a továbbiakban is. Az agyi sérülés bizonyítása 

viszont az esetek egy részében akkor még nehézkes volt. Minden más gyermek nevelése 

az általános iskola hatáskörébe került, ami maga után vonta azt is, hogy az ún. „hiányos 

környezeti hatások folytán nem eléggé kifejlett gyermekek” is ugyanabba az 

iskolatípusba kerültek.  

Azok a korabeli gondok tehát, amelyek elsősorban a háború következtében 

kerültek a felszínre, ezek közül kiemelve az elhanyagolt gyermekek beáramlását az 

értelmi fogyatékos tanulók (kisegítő) iskoláiba, felerősödtek. Nehéz viták voltak arról, 

hogy milyen megelőző vizsgálatokkal lehetne mindezt megakadályozni. Találkozunk 

vele már előbb is Éltes Mátyás írásaiban, valamint szociológiai természetű munkákban, 

mint például Illyés Gyula „Lélek és kenyér” című könyvében. Az 1939-ben megjelent 

tanulmánykötet, 195-262. oldalain a Békés megyei Dobozon Dr. Kozmutza Flóra 

pszichológus-gyógypedagógus által felvett ösztön- és értelmességi vizsgálatok kapcsán 

foglalkozik a kérdéssel. 

Ismert, hogy ez a folyamat már a harmincas években erős volt. A magyarországi 

gyógypedagógiai intézetek működéséről kiadott hivatalos anyagok számos értékes adattal 

szolgálnak. Nemcsak a kisegítő iskolákban, hanem a gyengeelméjű növendékek öt 

intézetéből kettőben az „értelmességi hányadosa” 0,77, valamint 0,71 volt a jelentések 

                                                           
17 Jegyzőkönyv, 1954. június 12-én a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Főbizottságának 

ankétján a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Rektori Tanácstermében „A magyar pedagógia 

tudományának helyzete és feladatai” címmel. 
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szerint. Bárczi iskolájában is 0,59 -es IQ-t mértek (Klug-Simon 1935:103.). Amikor 

Bárczi átvette az iskola vezetését, néhány év múlva fejlődésvizsgálatokra alapozva 

magánvizsgára bocsátott hivatalos engedéllyel nyolc tanulót, akik megfeleltek az akkori 

elemi iskolai követelményeknek (Bárczi 1941). 

Eszerint megállapítható az a tény, hogy az ingerszegény, elhanyagolt stb. 

környezet ún. „ fejlődési késleltetést” eredményezhet, ami számos tünetében hasonlíthat 

az értelmi fogyatékossághoz. Azonban szisztematikus fejlesztéssel korrigálhatóak ezek a 

lemaradások, így a fejlődést tekintve ezek a gyermekek is utólérhetik korosztályukat. Az 

ingerszegény környezetben felnövő gyermekek tehát, nem minden esetben minősíthetők 

fogyatékosoknak, hiszen a környezeti hatások, a szociokulturális és a pszichoszociális 

feltételek elégtelenségeinek, hiányosságainak nem szükségszerű következménye az 

értelmi fogyatékosság kialakulása.  

A pedológia pozitív értékeként tartjuk számon ma, hogy a 

gyermektanulmányozók az oktatás-nevelés során a gyermekek korának, képességeinek és 

egyéni sajátosságainak figyelembevételét hangsúlyozták. Így minden pedagógusnak 

törekednie kellett arra, hogy minél alaposabb ismeretet szerezzen a gyermekek 

képességeiről (Kovács, 2011:301-303.). A cél az volt, hogy különbséget tudjanak tenni, 

fel tudják ismerni az ép („normális”) és a fejlődésben sérült, speciális segítségnyújtást 

igénylő „gyengetehetségű” (régi szakkifejezés szerint: „debilis”) tanulókat. 

A gyermektanulmányi mozgalom számos egyéb törekvései között (a 

kisdedóvói foglalkoztatás reformjának megindítása, a foglalkoztató oktatás területén az 

ún. lélektani irány kifejlődése, gyermekvédelem, gyermekkriminalitás, lélektani 

laboratóriumok létesülése, erdei iskolák, modern nevelő iskolák propagálása, tanítók 

továbbképzése stb.) az individuális értékek meggyökereztetését és a képességek 

fejlesztését tartotta legfőbb célkitűzésének (Nagy 1914). Mindezt alátámasztja az is, hogy 

az individuális nevelés-oktatás elvével és a gyermektanulmányi mozgalommal 

összefüggésben Vértes O. József (1881−1953) gyógypedagógus, pszichológus, egyetemi 

rk. tanár munkája nyomán az „idegesek állami iskolájának” (Ideges gyermekek Alsó és 

Középfokú Állami Intézetének) (1909–1920) létesítése is megtörtént. 

Megállapíthatjuk, hogy a Binet-Simon teszttel végzett vizsgálatok nem tették 

egyértelműen nyilvánvalóvá azt a fontos tényt, hogy nem lehet azonosságot vonni a 

nehéz szociális körülmények között élő gyermekek és a fogyatékos tanulók képességei 
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között. Az eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy az egyéni különbözőségek, 

másságok mellett az emberi minőség azonos. A pedagógia feladata, hogy a nevelés célja 

és metodológiája igazodjon a különleges igényű gyermekek eltérő biológiai (fejlődési) 

tulajdonságaihoz, segítsen leküzdeni az életükben jelentkező különböző 

akadályozottságokat. Ehhez külön intézmények felállítását sürgették. 

E témához kapcsolódóan fontos megemlítenünk azt is, hogy az Apáczai Csere 

János Pedagógiai Főiskola (Bizó Gyula, Oktatásügyi Minisztérium osztályvezető 

referátuma nyomán) is kiadványtervezetet szerkesztett a pedológiáról. Ebben 

foglalkoznak a külföldi pedagógiai elméletekkel, a pedológia megjelenésével 

Magyarországon, annak hatásával a pedagógia elméletére 1900-tól 1945-ig, azzal a 

céllal, hogy „nevelőinket az ellene folyó harcra felkészítsék” (Bizó 1954:1.). E 

tervezetben tíz szakember képezte a munkabizottságot a kidolgozás ütemezése szerint.  

Az I. fejezetben a külföldi elméleteket szándékozták elemezni, társadalmi 

meghatározottságuk, osztálytartalmuk, filozófiai, biológiai és lélektani alapjuk szerint. 

Ehhez kapcsolódóan Piaget, Montessori, Claparède, Ferrière, Dewey, a nácizmus, 

fassizmus (így!) pedagógiája és Decroly munkássága került volna bemutatásra. 

A II. fejezet a magyarországi fejlődést írta volna le Nagy László kísérleti-

lélektani, pedagógiai munkássága nyomán, továbbá a Montessori óvoda és iskola, a 

Családi iskola, az Új iskola, a szegedi, stb. kísérleti iskolák bemutatására került volna 

sor. 

A III. fejezet 1945-től foglalkozott volna a „pedológia térhódításával és 

kártevésével” tesztvizsgálatokkal, 5. osztályos érettségi vizsgálattal, szociogramm 

módszerrel. Az alábbi „hibákat” sorolták fel benne: pedagógusok háttérbe szorítása, 

helytelenül értelmezett ifjúsági autonómia, hibák az ifjúsági szervezetek és a 

kollégiumok vezetésével. Az egész tervezet az Országos Neveléstudományi Intézetre és 

annak a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumra (VKM) való hatására koncentrált. 

Majd a pedológia visszavonulási taktikáját szándékozott leírni és az 1950. március 19-i 

párthatározat iránymutatását. 

A könyv I. és II. fejezetét a tervezet alapján 1956 októberéig, az egészet 1957 

decemberéig kívánták elkészíteni. Érdekes megjegyeznünk, hogy a tervezetben a 

gyógypedagógia nem kapott közvetlenül szerepet, csak legfeljebb a tesztekkel 

kapcsolatos utalásban. A kötet végül nem készült el. 
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A budapesti ELTE Pedagógiai Intézet (Munkaközösség, kar:) 1955. évi 

tudományos tématerve az alábbiakat ismertette: A Magyar Dolgozók Pártja 1954 

januárjában határozatot hozott a közoktatás helyzetéről. Ennek alapján a Pedagógiai 

Tudományos Intézet munkatervet dolgozott ki az 1954–55-ös iskolai évre. A 

herbartiánizmust és a pedológiát jelzik káros hatásúaknak, de részleteiben nem 

foglalkoznak vele. Alapvetően a tanterv kérdései állnak a központban, amit 1956 

januárjára kellett volna elkészíteni. Kiadványok készítését a csekély számú munkatárs 

miatt nem vállalták. Az anyagot Nagy Sándor írta alá. 

Jelentős változás a gyógypedagógiai szakmai területet érintően az 1951. évi 15. 

számú törvény (mely oktatási törvénynek felelt meg) amely kimondta, hogy a 

gyógypedagógiai intézetekbe, iskolákba és osztályokba csak olyan értelmi fogyatékos 

gyermekek vehetők fel, akikről a pedagógiai és orvosi vizsgálat megállapította, hogy 

„hiányos előmenetelük oka agyi sérülésből származó értelmi fogyatékosság” (Gordosné 

2000:111.). Ennek az állásfoglalásnak a végrehajtásához a szakminisztérium 1260-as 

sorszámmal rendeletet adott ki, leírva bennük a szervezeti, működési szabályokat 

(Közoktatási Közlöny. 1951. évi 3. és 4. szám). Ezt azért is tekinthetjük jelentős 

fordulópontnak, mert az 1951. évi 15. számú oktatási törvény lesz az alapja többek között 

1952-ben az értelmi fogyatékos tanulók nevelését-oktatását végző gyógypedagógiai 

intézmények (gyógypedagógiai nevelőintézet, gyógypedagógiai iskola, gyógypedagógiai 

osztály) „egységes tantervének”. Ennek kifejtését a későbbiekben részletezzük. 

 

Rövid összegzésként: 

A hazai neveléstörténeti kutatásokban sajátos múltja van a II. világháború utáni 

esztendők pedagógiájának, ezen belül a pedagógiai nézetek leírásának, értelmezésének. 

1947/49-től a szocializmus sztálini koncepciója alapján kialakult politikai rendszerben a 

pedagógiai kérdéseket elsősorban nem szakmai szempontok alapján elemezték, hanem 

ideológiai és aktuálpolitikai megfontolások mentén minősítették. Ennek eredményeként 

az ötvenes években politikai kritériumok, illetve vulgáris, a sztálini, szovjet gyakorlattal 

azonosított marxista szempontok alapján radikálisan elvetették az 1945 és 1947/49 között 

működő, polgárinak nevezett különböző pedagógiai irányzatokat, nézeteket, megoldási 

módokat. Ez a megközelítés a tudományos megismerés korlátozásához, elmaradásához, 

a szakmai kérdések átpolitizált, alapvetően hamis megítéléséhez vezetett. 
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A gyógypedagógiai intézményeket, iskolákat, a gyógypedagógus 

szakembergárdát is elérte a radikális változtatások követelése a szovjet példa 

megismerésére, átvételére jelentkező igény. Az átalakításra, valamint a terminológia és a 

diagnosztikai gyakorlat megváltoztatására erős nyomást fejtett ki a kommunista párt és a 

közoktatási vezetés. A kritikák feldolgozásában és megválaszolásában Bárczi 

Gusztávnak – mint a későbbiekben látni fogjuk – fontos szerepe volt. Így az iskolák is a 

munkájukat a mindenkori párthatározatok szellemében végezték. Ezt bizonyítják a 

Gyógypedagógia szakfolyóirat következő tanulmányai: Kiss 1956; Bárczi 1958; Vincze 

1958; Devecsai 1958, 1966. A pártirányításnak a gyógypedagógiára vonatkozó 

publikációi azonban hiányosak, mert a II. világháború utáni első gyógypedagógiai 

folyóirat csak 1955-ben jelenhetett meg.  

 

3.3. A nervizmus recepciója 

 

A neveléstudomány és a művelődéstörténet területét érintő szakemberek sokféle 

elmélet recepciójának kutatását végezték el, ennek ellenére nehéz pontosan körülírnunk a 

nervizmus jelenségének és Bárczi munkásságának kapcsolatát. A német nyelvű 

szakirodalomban megjelenő tudósok között bennünket azok a személyek érdekelnek 

inkább, akik a pszichológiával, a pszichoanalítikus pedagógiával és gyógypedagógiával 

foglalkoztak (vesd össze: Németh András-Pukánszky Béla (1998): „Paradigmen in der 

Geschichte der ungarischen Pädagogik”). Ebből egyértelműen kiderül, hogy a magyar 

pedagógiára a német pedagógia 1945-ig jelentős hatást gyakorolt. Ugyanakkor azt is 

megemlítik, hogy megjelenik egy erős nemzeti irányzat, amelyben a német hatás már 

kevéssé érvényesült. Visszatérve azokra a tudósokra, akik a gyógypedagógia és a 

kapcsolódó területeken publikáltak, a teljesség igénye nélkül említünk néhány nevet: 

Ranschburg Pál, Somogyi József, Vértes O. József, Bálint Mihály és Ferenczi Sándor. 

Ehhez a tudós csoporthoz kapcsolható Bárczi Gusztáv is, aki az 1930-as években olyan 

hallásfejlesztő és nevelő módszert alakított ki, amellyel a maga korában Németországban 

is intenzíven foglalkoztak. Bárczi Gusztáv 1934-ben előadást tartott a VI. Nemzetközi 

Fonetikai és Beszédgyógytani Kongresszuson Budapesten. Az előadásban bemutatott 

elmélet kapcsolódott Ranschburg Pál munkáihoz. Bárczi az 1920-as évek végén alkotta 

meg elméletét. 1921-ben fejezte be az orvostudományi egyetemet, tehát az egyetemen 
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szerzett tudása és tapasztalatainak folytatásaként értékelhető az elmélet kidolgozása. 

Klaus-Peter Horn említi (2002:272.), hogy Ernst Schorsch, siketnémákat oktató 

németországi tanár elsőként figyelt fel Bárczi kutatásaira az 1930-as években, sőt 

szakmai találkozáson a témában véleményt is cseréltek (Schorsch 1935:791.). Schorsch 

szerint az elméletnek vannak vitatható elemei, de gyakorlati alkalmazhatósága és 

sikeressége kétségtelen. Schorsch tudományos beszámolóinak hatására Bárczi módszerét 

Németországban több siketnéma intézetben is kipróbálták. Schorsch tapasztalatai alapján 

a következőket állította: Bárczi elmélete és diagnózisa megkérdőjelezhető, ennek ellenére 

a módszert mégis hatékonynak találta. Hasonló vélemények születtek más oktatók 

részéről is, például Arthur Kern, heildelbergi oktató is méltatta Bárczi módszerét18 (Kern 

1937:704.). A német szakemberek a gyakorlati tapasztalataik alapján számos problémát 

vetettek fel, de azokról úgy gondolták, hogy megoldhatóak, amennyiben Bárczi még 

dolgozik rajtuk.  

Visszatérve Németh András és Pukánszky Béla tanulmányához, valóban a 

német pedagógia magyarra gyakorolt hatása azt váltotta ki, hogy a német pedagógusok 

saját koncepciójukat vélték a magyar törekvésekben viszontlátni (Zwanziger 1934:467.). 

Ebben éppen kivétel a Bárczi-féle elmélet és módszer, amellyel kapcsolatban felismerték, 

hogy egy valós magyar törekvéssel állnak szemben. Mivel a gyakorlatban a módszert 

kipróbálták, majd azután el is utasították, komolyan foglalkoztak vele. Horn azzal zárja 

rendkívül érdekes tanulmányát, hogy eddig nem történt meg ennek a jelenségnek a 

mélyebb vizsgálata, azaz, annak kutatása például, hogy a Bárczi-módszer a későbbi 

német szakirodalomban miért nem jelenik meg. Úgy gondoljuk, hogy Bárczi módszerét 

illető nemzetközi érdeklődésre természetesen úgy reagált, hogy az 1940-es években 

Magyarországon tovább kívánta fejleszteni elméletét és a kapcsolódó gyakorlatot. 

Munkásságát úgy is értelmezhetjük, mint egy állandó jobbító kísérletet, amely az 1920-as 

években megkezdett tudományos pályaív további finomítására vonatkozott.  

Bárczi Gusztáv visszatekintésében utal arra, hogy 1944. november 10-én a 

vallás- és közoktatásügyi minisztérium levelet intézett az intézményigazgatóknak, 

amelyben felszólítják őket, hogy intézményükkel vagy nyugatra vonulnak, vagy az 

akkori kormányzat elvei szerint működnek tovább. Bárczi Gusztávnak ekkor már kettős 

                                                           
18 Bárczi-módszer: A módszer lényege, hogy a fáradságos szájról olvasás helyére a hallás léphet, amelynek 

következtében a hallássérült gyerekek érthetően képesek beszélni.  
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vezetéssel kellett megbírkóznia. Egyrész vezette az Alkotás utcai intézetet, másrészt a 

tanárképző főiskola – vagy eltávolított, vagy nyugdíjba vonult – emblematikus tanárai 

után kellett átvennie a stafétabotot. Bárczi úgy emlékszik vissza, hogy 1944 után a 

speciális igényeket kielégítő intézetek gyakorlatilag már nem is működtek, ugyanis az 

épületeket közcélokra át kellett adniuk. 1945 a magyar gyógypedagógia átmeneti éve 

volt. Az intézmények újraszerveződése 1946. augusztusa után történt meg. Bárczi 

többször utal arra, hogy az újjászerveződő intézményekben az új munkatársak képzése 

egyrészt természettudományi, mert úgy véli, hogy enélkül nem érthetik meg a 

gyógypedagógia fogalmát. Majd 1950-ben a főiskola elméleti alapjává a pavlovi 

fiziológiai elmélet tanítása vált. Szerencsés egybeesés, hogy 1945-ben jelenik meg 

Szecsenov „Az agyi reflexek” című műve, amely rávilágít arra, hogy az emberi 

fejlődéshez egyértelműen kellenek a külső hatások és természetesen a belső 

életműködések. Úgy tűnik, hogy a Bárczi-féle módszer találkozott a nagypolitika 

igényeivel.  

Bárczi Gusztáv 1959-es híres könyvében így már olvashatunk a nervizmus 

fogalmának egyik legfőbb használójáról, Ivan Petrovics Pavlovról19. Az emberi 

viselkedésben kitüntetett szerepet tulajdonított a beszédnek (II. jelzőrendszer), és 

elindította az idegrendszeri folyamatok dinamikáján alapuló tipológiai kutatást. Máig 

nagy hatásúak a tájékozódási reakcióval foglalkozó kutatásai, melyek együtt a 

kondicionálás ingerpredikciós értelmezésével a kognitív tanuláselméletek kiindulópontját 

adják (Pléh 1997). Pavlov kutatási eredményeinek redukcionalista módon történő 

értelmezése jellemző volt az 1950-es évek Szovjetuniójára épp úgy, mint a környező 

szocialista országokra.  

Pavlov orvosi munkásságáért 1904-ben Nobel-díjat kapott. A gyógypedagógia 

vonatkozásában elsősorban mint a feltételes reflexek elméletének és a kondicionálás 

egyik eljárásának kidolgozójaként ismert, a modern tanuláskutatás egyik vezéralakja. 

Általa magyarázatot kapunk az agykéreg működési szabályszerűségeire is, valamint a 

betegségek következtében létrejövő kérgi zavarokra is.  

                                                           
19 Ivan Petrovics Pavlov (1849-1936): Nobel-díjas orosz-szovjet fiziológus, pszichológus, belgyógyász, a 

modern tanuláskutatás egyik vezető alakja. A neve elválaszthatatlanul összeforrt a feltételes reflexek 

elméletének és kondicionálásának eljárásával. http://hu.wikipedia.org/wiki/Ivan_Petrovics_Pavlov 

2013.06.10. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ivan_Petrovics_Pavlov
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Később Pavlov munkássága a szovjet filozófia materialista ideológiájában20 

fontos szerepet játszott, mivel a lelki jelenségeket reflexélettani felfogása alapján 

értelmezte. 

Pavlov tevékenységét Pléh Csaba így értelmezi: „A természettudós Pavlov 

eredményeit különösen az ötvenes években, a Szovjetunióban és a szocialista 

országokban redukcionista módon, mint a pszichológia, orvoslás és pedagógia 

megkérdőjelezhetetlen alapját kezelték. Ennek számos ideológiai oka volt: a tanulás 

általános elvei, az ember korlátlan alakítása mellett a hit az orosz tudomány fölényében. 

Ma, ennek elmúltával világosan látjuk Pavlov valódi tudományos érdemeit” (Pléh 

1997:136.). 

Ennek az időszaknak a jellemzője, hogy a fogyatékosságok, de különösen az 

értelmi fogyatékosság jelenségeinek, jegyeinek, de folyamatainak is a magyarázatára a 

természettudományos alapú megközelítését vette alapul Bárczi Gusztáv. Az 1952-ben és 

az 1959-ben kiadott tankönyvében részletes indoklással állt elő állásfoglalásának 

bizonyítására (Bárczi 1952:7-24.; Bárczi 1959:27-61.). Álláspontjában kifejtette, hogy az 

értelmi fogyatékos gyermek esetében „a gyógypedagógiai gyermekanyagot a pavlovi 

fiziológián keresztül vizsgálták, és a következő tények megállapítására jutottak: az 

értelmi fogyatékos gyermeknél kétségtelenül hiányos és hibás a gondolkozás, ennek 

megfelelően beszédjük vagy nincs, vagy hiányos, tehát a II. jelzőrendszerük nem 

működik emberi módon és ezeknél is a II. jelzőrendszert kell a nevelésnek kiépítenie” 

(Bárczi 1952:21.). Az I. és II. jelzőrendszer szerepét, funkcióinak kapcsolatrendszerét 

mint a pavlovi jelzőrendszerek kategóriáit, Bárczi Gusztáv megpróbálta a 

gyógypedagógia jelenségvilágára alkalmazni. A nervizmus kérdésköre a magyar 

gyógypedagógia szakirodalmából lassan eltűnik. A nervizmusra még talán utolsóként 

Illyés Gyuláné és munkatársai utalnak az 1978-ban megjelent „Gyógypedagógiai 

pszichológiában”.  

                                                           
20 A materializmus (lat. Materiális-anyagi, anyagra vonatkozó szóból) olyan egyedüli tudományos 

filozófiai irányzat, amely merőben ellentétes volt az idealizmussal. A materialista filozófiai világnézet az 

ösztönös materializmus szemléletének tudományos elmélyítése és továbbfejlesztése. A filozófia 

történetében általában a haladó társadalmi osztályok és rétegek világnézete volt. A legmagasabb rendű és 

legkövetkezetesebb formája a dialektikus materializmus, amelyet Marx és Engels alkotott meg a 19. sz. 

közepén. In: Gyimesi Kornél (1982, szerk.): Fogalomlexikon a marxizmus-leninizmus tanulmányozásához. 

Szabadság MGTSZ Nyomda, Gyál. 69. Az egykori Szovjetunióban ez a materialista szemlélet volt 

természetszerűleg az irányadó. 
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Néhány magyarázat a pavlovi fogalmakat illetően: „A nagyagy-féltekék alapvető 

és legáltalánosabb működése a jelző működés, a jelzések végtelenül nagy számával és 

azok állandó változásaival” – írta Pavlov (Pavlov 1958:20.) Ez a feltételes reflexek 

gondolatának legáltalánosabb megfogalmazása, amely a magasabb idegműködés 

fiziológiájának alapját képezi. Az ember viselkedése során ilyen mesterséges jel-

ingereket hoz létre, s ezzel válik urává a nagyagyféltekék jelző működésének. Az ember 

alapvető és legáltalánosabb tevékenysége a szignifikáció, vagyis a jelek alkotása és 

felhasználása. Pavlov az I. jelzőrendszeren a konkrét valóság érzékelhető ingereire adott 

jelzéseket érti, az állatoknál és az embereknél az érzelmeket, a benyomásokat, a 

képzeteket és az érzékleteket vizsgálta. Erre épülően mutatta be a II. jelzőrendszert, 

amely már a „jelzések jelzése” a szó által, ami a valóságtól való elvonatkoztatást és 

általánosítást, ezáltal a beszédet és a gondolkodást teszi lehetővé. Ezáltal tudnak az 

emberek tartósan és intenzíven környezetükben egymással érintkezni, gondolataikat, 

téziseiket kicserélni. Bárczi Gusztáv tevékenységét elemezve megállapítható, hogy 

kutatómunkájának középpontjában a siket és vak egyének diagnosztizálása és fejlesztési 

lehetőségeik álltak. Különösen sajátos a helyzet az értelmi fogyatékos gyermekeknél, 

mert az ő személyiségüket illetően mindkét jelzőrendszerben – a kognitív fejlődés 

hiányosságai következtében – zavarok, gyengeségek ismerhetők fel. Az I. jelzőrendszer 

zavara elsősorban a súlyosan sérült, nem beszélő gyermekeknél (ahogy akkor nevezték 

az „idiótáknál”) van jelen. A középsúlyosan és enyhén sérültek a II. jelzőrendszert 

használják hiányosan („szűkített nyelvi kóddal”), valamint náluk a két jelzőrendszer 

kapcsolatai „lazák” (Bárczi 1959). Mindezek kapcsán Bárczi Gusztáv hangsúlyozta, hogy 

az értelmi fogyatékos gyermekeknél elsősorban az I. jelzőrendszerbeli tapasztalatok 

kibővítése, korrekciója szükséges. Ezzel párhuzamosan tervszerű munkával kell 

fejleszteni a II. jelzőrendszert oly módon, hogy a gyermek képessé válhasson az egyes 

tárgyak és jelenségek körébe tartozó fogalmak, illetve a tárgyak és jelenségek szóbeli 

megnevezésére (Bárczi 1959). A megállapítottak szerint fejleszteni kell a hiányos I. 

jelzőrendszert, valamint fokozatosan kell kialakítani a II. jelzőrendszert. E feladattól 

vezérelve a gyógypedagógiai fejlesztő munkának folyamatosan biztosítania kell a két 

jelzőrendszer közötti kapcsolatot. Fontos mindezek mellett megemlíteni azt is, hogy 

Bárczi Gusztáv megállapítása szerint a hatékony, személyre szabott gyógypedagógiai 



 33 

nevelés ellenére az értelmi fogyatékos személyek absztraháló és asszociáló képessége 

többé-kevésbé korlátozott marad.  

Bárczi Gusztáv, hasonlóan a külföldi szerzőkhöz „defektusban szenvedők” 

(értelmi, hallás- és látásfogyatékosok, beszéd- és mozgászavaros egyének) elnevezéssel 

jelöli meg az összes idetartozó esetet, tehát a gyógypedagógia, defektológia néven is 

ismertté vált. A gyógypedagógia (defektológia) feladata a tevékenységi területébe 

tartozók gondozása, nevelése, oktatása, fejlesztése és foglalkoztatása (Bárczi 1959).  

A nervizmus egyik legfőbb érdeme, hogy rámutatott a feltételes és a feltétlen 

reflex fogalmával a kérgi sérülések jelentőségére és a gyógypedagógiai segítésre szoruló 

gyermekekkel való foglalkozás szoros kapcsolatára. A feltételes reflex elméletének az az 

elgondolás az alapja, hogy a feltételes és a feltétlen reflex közötti különbség nem a 

mechanizmusukban, hanem a reflexmechanizmus kialakulásában vélhető fel21. Ebből 

következően megállapíthatjuk, hogy a feltételes reflex olyan mechanizmus, amelyet két 

inger egybeesése újonnan hoz létre, vagyis kívülről létre hozott. 

Bárczi Gusztáv, ahogy már a korábbiakban is utaltunk rá, tudományos 

állásfoglalásában támaszkodik Szecsenov22 kutatási eredményeire, idéz is az „Agyi 

reflexek” című munkájából, a következőket hangsúlyozva: „Külső hatások nemcsak 

szükségesek az élet számára, hanem egyúttal olyan tényezők, amelyek meg is tudják 

változtatni az anyagi szervezetet és az életműködések jellegét” (Bárczi 1952:14.). 

Véleménye alapján ez a fiziológiai álláspont segített rávilágítani az 1945 előtt kialakult 

magyar gyógypedagógiai gyakorlatra. Az átvett természettudományos megközelítési 

mód olyan értelmezési keretként fogható fel, amellyel a gyógypedagógia jelenségvilágát 

magyarázták. Ez a nézőpont a magyar gyógypedagógia-történet egyik fejezetét jelentette, 

de annak folytatása nem mutatható ki. A nervizmus az 1950-es években volt 

meghatározó, rá vonatkozó utalásokat, felhasználását elsősorban a szovjet uralmi 

szférában élő országok gyógypedagógiai irodalmában találjuk meg. A nyugati országok 

gyógypedagógiájában a II. világháború után a nervizmus nem jelent meg, sőt az 1970-

                                                           
21 „Nincs más különbség – hangsúlyozza Pavlov –, mint az, hogy az egyik esetben kész a reflex, a másik 

esetben azonban csekély előzetes előkészítés szükséges” (Pavlov 1958:25.). 
22 Ivan Mihajlovics Szecsenov (1829-1905): orosz orvos, tudós. 1863-ban írta meg az „Agyi reflexek” című 

tanulmányát, melyben megfogalmazta azt az alapvető tételt, mely szerint az élettani és lélektani 

tevékenység egésze a reflexműködésre támaszkodik.  

In: Prof. Spielmann József: Adatok a nervista eszmék történetéhez Romániában. 

http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk05/pdf/2.15/1963_027_spielmann_jozsef_adatok_nervista.pdf. 

2013. 06. 10. 
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ben Szovjetunióban kiadott lexikonban sem Pavlov, sem a nervizmus nem került 

megemlítésre.  

Később a gyógypedagógia jeles elméleti és gyakorlati szakemberei közül többen 

kísérletet tettek arra – elsősorban az 1990-es évektől –, hogy értelmezzék és igazolást 

találjanak Bárczi ez irányú munkásságára.  

Illyés Sándor tanulmányaiban igyekezett tisztázni Bárczi Gusztáv 

állásfoglalásainak tudományos hátterét (Illyés 1989, 2000). Szerinte a II. világháború 

után a gyógypedagógia természettudományos megalapozása a szovjet ideológiai hatás 

egyik következménye, valamint „ennek a természettudományos irányzatnak a 

megjelenése a gyógypedagógián belül egybeesett a hagyományos orvostudományi és 

természettudományos törekvésekkel, és az 50-es évek pedagógiájától megkövetelt 

materialista világnézetnek is megfelelt” (Illyés 2000:23.).  

Gordosné Szabó Anna állásfoglalása erről a korszakról iránymutatásul szolgál: 

„Az 1950-es években a gyógypedagógiai intézményrendszer is szigorúan bizalmas 

jelzésű, a levéltárakban hiányosan megmaradt, az azok előkészítésében részt vett 

szakemberek kényszerű kompromisszumkészségét bizonyító minisztériumi döntések és 

párthatározatok szerint működik. Ezek a dokumentumok – melyek a szovjet mintára a 

pedológia (gyermektanulmányozás) indexre tétele után inkább politikai, mint szakmai 

döntéseket tartalmaztak – szabták meg a gyógypedagógiai tevékenység szellemét, a 

beiskolázási kritériumokat, a tantervek / tantárgyak tanításának célmeghatározásait, 

tartalmát stb.” (Gordosné 2004:34-35.). Véleményünk szerint a „kényszerű 

kompromisszumkészség” nem a „maradás – visszavonulás” kérdéseként jelenik meg. 

Sokkal inkább a felelősségtudat, a közös felelősségvállalás azokért, akiken segíteni 

akartak, és politikai komisszárok kezében nem látták biztosítva tevékenységük sikerét. A 

szakmai emlékezet tudja, bár a szakmatörténeti kutatás nem mélyedt el benne, – ezt a 

gyulai intézet történetének feltárása kapcsán is tapasztalhattuk (vö. a disszertáció 134. 

oldalán a munkásigazgató kinevezésével kapcsolatban írt részekkel) – milyen 

következményekkel járhat az ilyen beavatkozás. Közismert, hogy az 1949-1953-as 

években a gyógypedagógiai intézmények legfelsőbb minisztériumi vezetésébe, a 

gyógypedagógiai osztály élére a munkásosztály egy képviselőjét (szövőnőt) nevezték ki. 

Bárczinak is tárgyalásokat kellett folytatnia vele, illetve megismertetni a gyógypedagógia 

helyzetét és igényeit. Ha elmegy, további korlátlan hatalommal rendelkező laikusok 
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jöhettek volna. Amit lehet, meg kell óvni, – ez volt a „kényszerű kompromisszum” 

lényege. 

Fontos, hogy a továbbiakban rövid kitekintést adjunk a pavlovi tanok 1950-es 

évek tudományos fejlődésének hatásairól is.  

1950-ben az egykori Szovjetunióban a Szovjet Tudományos Akadémia és az 

Orvostudományi Akadémia szervezése által került sor az ún. Pavlov vitára, amelynek 

keretében „rehabilitálták a pszichológia tudományát, egyúttal azonban a pavlovi 

pszichológiát emelték az egyedül elfogadható hivatalos irányzattá. Sztálin 1953-as 

halálát követően megnövekedett a mozgástér; a hatvanas években kibontakozott Lurija 

neuropszichológiai munkássága, Leontyev tevékenység-elmélete, és nyilvánosan 

megjelenhetett a Vigotszkij-féle iskola is” (Szokolszky 2009:143-144.). 

A politikai változások következtében Magyarországon az 1960-as évek elején 

szerveződött újjá a pszichológia. Természetesen a marxista alapokon álló nézetek kaptak 

teret, és érezhető volt a Pavlov-kultusz hatása is. 

A pszichológiai kutatás és az alkalmazási területek az 1950-es évek végén, az 

1960-as évek elején gyors ütemben és nagy lélegzetvételű programokkal szerveződött 

újjá. „A pszichológia hazai fejlődéséhez ugyanakkor hozzájárult a szovjet tudományban 

felerősödő Pavlov-kultusz, amely az MTA-n keresztül a hazai tudományos helyzetére is 

kihatással lett” (Bíró 2008:165.). 

Szokolszky Ágnes (2009:143-144.) könyvében fejti ki, hogy a magyar 

pszichológia újjászerveződése az 1960-as években indult meg. Irányát tekintve „a 

szocialista tömb országaiban újraéledő pszichológia számára meghatározó volt, hogy a 

Szovjetunióban legitimációt nyert a »pavlovizált« pszichológia, és a hatvanas évektől 

kifejezett fellendülés volt tapasztalható ezen a tudományterületen. Mivel nyugati 

kapcsolatokat nem lehetett fenntartani, a feléledő szovjet pszichológia, illetve a 

szocialista tábor országai váltak elsősorban a nemzetközi kapcsolatok forrásává” 

(Szokolszky 2009:143.). 

Összességében megállapíthatjuk, hogy Bárczi Gusztáv a nervizmuson alapuló 

elméletét és módszerét, amelyhez nyilván kritikailag viszonyult, soha nem kívánta 

feladni. Ezt támasztja alá a „Gyógypedagógia” című folyóiratban megjelent írása is 

(1955), amelyben „A gyógypedagógia utolsó tíz éve” címmel Bárczi gyógypedagógiai 

hitvallását találjuk: „43 éve dolgozom a gyógypedagógiai pályán, s jóleső érzéssel tölt el 
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a tudat, hogy a 43 év minden mozgalmának részese voltam. […] Mielőtt a 

felszabadulásunk óta eltelt időszak eredményeit mérlegelném, összehasonlítom a jelent a 

múlttal. Elsősorban azért, hogy felfelé ívelő szakmánknak a múlt harcai és 

ellentmondásai között is érvényesülő haladó törekvéseire rámutassak, majd a történeti 

fejlődés vonalát követve szocialista gyógypedagógián lehetőségeit mérlegeljem” (Bárczi 

1955:8.). A további idézet igazolás lehet arra, hogy Bárczi a nervizmuson alapuló 

elméletét és módszerét a gyengeelméjű gyermekekre is kiterjesztette: „…eljárásomat 

átvittem a gyengeelméjű gyermekekre” (Bárczi 1955:10.).  

 

3.4. A pavlovi tanok, valamint a nervizmus hatása az értelmi fogyatékosok 

mozgásnevelésére 

 

Az értelmi fogyatékos gyermekek mozgásfejlesztésének kidolgozására Bárczi 

Gusztáv Pavlov azon elvét vette alapul, mely szerint „minden mozgásnak van tartalma, 

és ez a tartalom a mozgás formájában jut külső kifejezésre. Minden mozgás tartalma 

magába foglalja a mozgás célját és a szervezetben a mozgás folyamán lejátszódó 

anatómiai és élettani változásokat, tehát a mozgás lényegét alkotó feltételeket” (Bárczi 

1952:16.).  

Bárczi Gusztáv 1937-ben az Alkotás utcai gyógypedagógiai intézetet vezette. Itt 

alkalma volt a kortikális siketség gyakorlati megoldására kidolgozott eljárást kipróbálni a 

gyengeelméjű gyermekek fejlesztésében, amelyre hivatkozik is (Bárczi 1955). A 

kísérletek bizonyították számára, hogy az intézet lakóinál (értelmi fogyatékos 

gyermekeknél) nagyon fontos fejlesztő erő a mozgás, ami megelőzi a verbális kifejezés 

hatásmechanizmusát, idézve Bárczit „nem a szó a fontos, hanem a mozgás” (Bárczi 

1955:10.). Ebből a tényből indult ki, amikor a fejlesztés első fázisává az utánzó társítást 

jelölte meg. Ennek lényege, az utánzó mozgás szóval történő kísérése mindaddig, amíg 

„a mozgás előmutatás nélkül a szó ingerére is kialakul” (Bárczi 1955:10.). Mindez 

bizonyítja a feltételes és feltétlen reflex fogalmának lényegét. Megjegyezzük, hogy az 

értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztésében ma is központi helyen szerepel a 

mozgásfejlesztés, jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni.  

A fejlesztés második fokaként az érzékszervi társítást jelölte meg, amely az egyeztetést 

foglalja magában (képhez kötött szó, hangos és írásos feltételes reflexének kialakítása). 
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Az akkori felfogás szerint ezek a gyakorlatok a gondolkodás kezdeti fokaira utaltak, a 

gondolkodásfejlesztés alapozását is szolgálták. Mindezekre építetten a harmadik fok már 

az értelmes társítás, ahol az asszociáció mesterséges kiépítése szópárokkal és színekkel a 

beszéd és a gondolkodás egységéből áll. Itt már ténylegesen a konkrét műveletekhez 

érünk, amely szakasz azután az értelmileg akadályozott tanulók kognitív fejlődésének 

alapvető szakaszává válik az iskolai évek során. Általános értelemben, amikor a mozgást 

tesszük a vizsgálat tárgyává, formáját tekintve beszélhetünk szimmetrikus és 

aszimmetrikus mozgásról. A ciklikus mozgások alatt helyzetváltoztató mozgásokat 

értünk. Egyik jellegzetes tulajdonságuk az, hogy automatizálhatók. Ide kapcsolható a 

pavlovi tan, melyre Bárczi hivatkozik, hogy „a feltételes reflex kiépítése során az 

agykéreg irányítása mellett indulnak ugyan meg, de ez az irányítás, mozgás közben az 

alacsonyabb, ősibb idegközpontba leszáll, és a kéregtől függetlenül, automatikusan zajlik 

le. Ennek köszönhetően példaként említve vagyunk képesek járás közben beszélgetni, 

kirakatot nézni stb.” (Bárczi 1952:16.). 

Bárczi Gusztávnál utalást találhatunk Pavlov kutyakísérleteire, melyet a 

gyógypedagógiai mozgásneveléssel kapcsolatosan hozott összefüggésbe. A pavlovi 

kísérletsorozat eredményeképpen ismertté vált, hogy a reflexsorozatok kiváltásához a 

gyakorlást megelőzően nincs szükség valamennyi inger jelenlétére. A sorozat első 

ingerének hatása már elegendő ahhoz, hogy a feltételes reflexsorozat automatikusan 

létrejöjjön. A korábbi elnevezést használva a gyengeelméjű gyermekeknél az utánzás 

segítségével kezdetben ciklikus mozgások ismétlését végeztették el. Majd ezeket követte 

az aciklikus mozgásoknak a begyakorlása, ami különböző alapvető részekből állt, melyek 

a gyakorlás által összefonódtak és ciklikus mozgásjelleget vettek fel. A gyógypedagógiai 

fejlesztés során ezekből a mozgásokból alakították ki a gyengeelméjű gyermekek 

koordinált mozgását, melyet dinamikus sztereotípiává gyakoroltattak be. A gyermek 

mozgásfejlesztésének középpontjában az állt, hogy a gyermekre ható ingerekre a 

feltételes reflexeik mindig azonos sorozata mobilizálódik, dinamikus egészet alkotva, így 

maximálisan begyakoroltatható a műveletvégzés. 

A leírtak alátámasztása miatt szükséges visszatérni ismét a széles körben ismert 

pavlovi állatmodell-kísérletre, amely során az egyik kutya idegrendszerének kérgi részét 

teljesen eltávolították. A műtét után az állattal végzett vizsgálatok alapján 

megállapították, hogy a kutya mindent elfelejtett, amit addig megtanult. Ahogy Pavlov 
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leírja: „idiótává vált”, „elbutult” (Bárczi 1952:18.). Így fiziológiailag megszűnt minden 

összeköttetése a külvilággal, képtelen volt időleges kapcsolatok kialakítására. Ez 

támasztja alá az alábbi idézet is: „Ez a kutya teljes egészében élhet ugyan, de csakis 

abban az esetben, ha egy ápoló állandóan gondozza. Ha egy ilyen kutyát kiengedünk az 

utcára, az első kocsi el fogja gázolni. Ha ezt a kutyát izolált helyiségben elhelyezzük, 

akkor ott magában éhen hal, bármennyi hússal is vesszük körül. Tehát az ilyen kéreg 

nélküli kutya és az ép kérgű kutya között a különbség óriási” – idézi Pavlovot Bárczi 

(Bárczi 1952:18.). A gyógypedagógiára érintően Bárczi Gusztávtól olvashatjuk, hogy 

„akik olyan mértékű kérgi sérülést szenvedtek, hogy náluk a feltételes reflexek időleges 

kapcsolatok sem mozgás, sem szó formájában nem építhetők ki – nem nevelhetők” 

(Bárczi 1952:18.). A gyógypedagógiában ma már nem fogadjuk el a képezhetetlenség 

megítélését a súlyos és halmozottan sérült gyermekek esetében sem. Minden fogyatékos 

egyén súlyossági fokától, károsodásának okaitól, jellegétől függetlenül fejleszthető, 

megvalósul a fejlesztő gondozás.  

Összefoglalásul: A nervizmus képviselői az értelmi fogyatékos gyermekek 

esetében a következő megállapításokra jutottak:  

 Abból indultak ki, hogy az értelmi fogyatékos gyermekeknél „hiányos és hibás” a 

gondolkodás. 

 Ennek következtében beszédjük vagy nincs, vagy „hiányos”, tehát a II. 

jelzőrendszerük nem megfelelően működik.  

 Ezért a nevelés során törekedni kell a II. jelzőrendszer fejlesztésére. 

A gyógypedagógia hivatott arra, hogy a fogyatékos egyének nevelését vállalja fel, 

mindezt Bárczi így fogalmazta meg: „A gyógypedagógia a neveléstudománynak az az 

ága, amely azoknak az embereknek a nevelésével foglalkozik, akiknél a II. jelzőrendszer 

vagy teljesen hiányzik, vagy az I. és a II. jelzőrendszer kapcsolatai hibásak” (Bárczi 

1952:21.). Újra igazolást nyert, hogy Bárczi Gusztáv gondolkodásmódja egy sajátosan 

természettudományos aspirációjú paradigmatikus gondolkodás, ami az 1950-es években 

a magyar gyógypedagógia elméleti megalapozását is jelentette. A korszak szakemberei, 

elsősorban Bárczi Gusztáv és Szentgyörgyi Gusztáv23 a nervizmus bevezetését nemcsak 

                                                           
23 Szentgyörgyi Gusztáv (1885-1972): gyógypedagógus. 1904-ben Léván tanítói, majd 1906-ban 

gyógypedagógiai tanítói oklevelet szerzett Budapesten. Tanított a Siketnémák Országos Tanintézetében 

Vácott (1938-ig) és Budapesten, majd a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára helyezték. Nyugalomba 

vonulásáig (1958) tudományos munkatárs, könyvtáros, szakfordító és az igazgatói adminisztráció vezetője 
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lehetségesnek, de szükségesnek is tartották. A nervizmus ideológiai hatás 

eredményeképpen „érkezett hozzánk”. Szentgyörgyi Gusztáv és Bárczi Gusztáv 

kortársak a nervizmus kérdéskörét illetően nagyon egyetértettek, ennek hátterét 

ideológiai és szakmai okok együttesen határozták meg. Szentgyörgyi Gusztáv – 

hasonlóan Bárczi Gusztávhoz – siketekre szakosodott gyógypedagógus volt, 

gyógypedagógiai intézetet vezetett.  

1955-ben Kiss Gyula24 az akkori miniszterhelyettes az „Országos 

Gyógypedagógiai Konferencián” elhangzott referátumában kiemelte a nervizmusra való 

alapozás fontosságát és szerepét, illetve említést tett az 1952-es „Tanterv és Utasítás” 

megjelenéséről is: „A gyógypedagógia fejlődése az egységes elvi alap kidolgozásával, a 

szovjet tudomány eredményeinek felhasználásával indult meg. Tantervekkel, 

tankönyvekkel, kézikönyvekkel, szemléltető eszközökkel láttuk el intézményeinket. […] 

A foglalkoztató intézetek működését szabályozó új utasítás pontosan körvonalazta a 

feladatokat, részleteiben pedig a számukra készített és most forgalomba került tanterv ad 

nagy segítséget” (Kiss 1955:1.,7.). Említést tett az 1952-es tanterv után röviddel kiadott 

foglalkoztató intézetek számára létrehozott tantervről is. Kiss Gyula hangsúlyozta, hogy 

az 1952-es tanterv jelentős változást eredményezett az értelmi fogyatékos gyermekek 

nevelésében-oktatásában. Meglátása szerint a tantervben is kifejezésre került az értelmi 

fogyatékos gyermekek nevelésének-oktatásának területén a természettudományos 

megközelítés. Hangsúlyozta a munka, a tényleges fizikai tevékenység, cselekedtetés 

szerepének fontosságát az értelmi fogyatékos gyermekek nevelésében, ami szerinte a 

természettudományos megalapozás segítségével valósulhat meg. Mindez már a tanterv 

bevezető részében is hangsúlyosan megjelenik, mely szerint ez a munka a 

természettudományos megalapozás segítségével jöhetett létre. 

Illyés Sándor szerint a nervizmus szemlélete mögött korábbi törekvések is 

felismerhetők (Illyés 2000:23.). Bárczi Gusztáv, amikor orvosként a budai 

Gyógypedagógiai Nevelőintézet vezetője lett (1937), elhatározta, hogy csak 

gyengeelméjű gyermekekkel kíván foglalkozni. Így a tartalmi munkát ilyen irányba 

                                                                                                                                                                            
volt. Számos szakfolyóirat szerkesztője: A Siketnémák Zsebnaptára (1911–18), a Siketnémák Közlönye 

(1920–21), a Siketnémák és Vakok Oktatásügye (1934–38). Magyar Életrajzi Lexikon http//:mek.niif.hu 

2011.10.14. 
24 Kiss Gyula (1915-1994): tanító, középiskolai tanár, három évig (1954-1957) az oktatási miniszter 

helyettese. Hatáskörébe a tanügyigazgatás, iskolavezetés, valamint a gyógypedagógiai intézmények 

felügyelete tartozott.  
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alakította, és ebben kiváló munkatársra lelt Berényi Ferenc személyében, aki 

nagylélegzetű tanulmányban mutatta be a Bárczi Gusztáv vezette kutatómunka 

eredményeit „A fejlődésben zavart gyermek érési szakaszainak meghatározása és 

tartalmi kialakulása” címmel (1940). Ez a tanulmány sajnálatos módon a magyar 

gyógypedagógiai szakirodalomban, a gyógypedagógiai-lélektani irodalomban nem kapta 

meg az őt megillető elismerést, holott fontos, előremutató jelenségeket írt le. Kritikát 

fogalmazott meg, mely szerint hibásan odáig a „képezhetetlenséget” az 

oktathatatlansággal azonosították, „a csak nevelésre alkalmasakat” a gyógypedagógiai 

nevelőintézetekből kizárták, melynek következtében „a fogyatékosok jó része be sem 

kerülhetett a gyógypedagógiai intézménybe, vagy pedig onnan minden haszon nélkül 

eltávolíttatott” (Berényi 1940:76.). 

Az az új értelmezés, amit Bárczi Gusztáv és munkatársai a gyógypedagógiai 

tevékenységről megfogalmaztak (az 1938-39. évi intézeti évkönyvben), a helyzetet 

nagyon sok vonatkozásban megváltoztatták, mégpedig a fogyatékos személyek javára. 

„Azzal ugyanis, hogy a nevelhetőséget minden esetben fel lehet és fel is kell tételezni, a 

képezhetetlenséget, mint kizáró okot, megszüntették” (Berényi 1940:76.). A budai 

intézetben ezért „változik, módosul mindaz az eljárás, amit az intézet a nevelés 

érdekében igénybe vesz” (Berényi 1940:76.). 

Így jutottak el az új szerkezetig, amellyel azután az 1952-es tantervben 

találkozunk.  

 

3.5. Kritikák, nézetbeli különbözőségek a nervizmus alkalmazásáról 

 

A kezdeti nehézségeket jelzik – még 1955-ből – Kiss Gyula miniszterhelyettes 

szavai: „A magyar gyógypedagógia alapvetőbb hiányosságát volt hivatva pótolni elméleti 

és gyakorlati munkánknak a természettudományos alapra, a nervizmus szemléletén 

alapuló nevelő-oktató munkára való áttérése. Ez a törekvés azonban odáig vezetett, hogy 

elfelejtettük, hogy a gyógypedagógia pedagógiai tudomány, módszerei pedig pedagógiai 

módszerek, és ezeknek a természettudományos megismerése helyett fiziológiai módszerek 

kikísérletezéséről, értékeléséről beszéltünk, (kiemelés tőlem G. A.) holott a fiziológiát 

olyan alapnak kell tekinteni, amelynek ismerete elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy 

a speciális pedagógiai módszereket arra kidolgozhassuk. Az említett elvi homályosság 
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forrásává vált azóta is a gyakorlati munkában jelentkező számtalan hiányosságnak. Igen 

sok esetben találkoztunk mechanikus vagy helytelen megfogalmazásokkal még 

kiadványainkban is” (Kiss 1955:9-10.). A szerző, az akkori közoktatás egyik 

irányítójaként rámutatott az elvi hiányosságokra és a gyakorlati nehézségekre is. 

A fentieket érdekes összevetni Pálhegyi Ferenc25 „Heilpädagogisches 

Menschenbild als Grundlage der psychologischen Kultur des Heilpädagogen in Ungarn” 

(2000) című tanulmányával. Munkájának súlypontja azon kérdés köré csoportosítható, 

hogy melyek azok a közös és karakterisztikus csoportjegyek, melyek megléte 

gyógypedagógiai segítést, gondozást igényel. A válaszadás és az egyértelmű 

meghatározás Pálhegyi Ferenc szerint nem lehetséges, ellentétben Bárczi Gusztáv 

teóriájával. A legfőbb nézetbeli különbözőség mögött az áll, hogy Pálhegyi Ferenc sokkal 

elővigyázatosabb a kategorizálást, a felosztást illetően. Az elővigyázatosságra hívja fel a 

figyelmet az ismeretek körének bővülésével, a tudás tartalmának változásával, ami a 

megközelítések komplexitásához, az emberkép folyamatos változásához vezet. 

Tanulmányában konkrét példát említ arra vonatkozóan, hogy mennyire bonyolult 

összetevők teremthetnek meg teóriákat. Hivatkozik Bárczi Gusztávra, aki egyik előadása 

alkalmával mesélte el a megtörtént esetet. Egy kötetlen beszélgetés alkalmával azt a 

nehéz filozófiai kérdést tette fel, hogy „Ki tekinthető tulajdonképpen embernek?” „Az, 

aki tud beszélni.” – válaszolta egy szellemi fogyatékos személy. Ez a tézis annyira 

magától értetődő, hogy „mindezzel” mi is tisztában vagyunk (Pálhegyi 2000:123.). De 

Pálhegyi Ferenc felteszi azt a kérdést is, hogy ez alapján egy siketnéma ember soha nem 

válik emberré? E példa segítségével igyekszik rámutatni Bárczi hibás elgondolására. 

Ugyanakkor azt is igyekszik megláttatni, hogy ez a filozófiai antropológiai nézőpont – 

melynek leglényegesebb kritériuma az emberi lét alapjául szolgáló beszéd jelenléte – a 

pavlovi teória megfelelőjeként is értelmezhető. Véleményünk szerint, éppen a fenti példa 

mutatja, hogy Bárczi nem tévedett, amikor a beszédet hangsúlyozta mint kritériumot, 

hiszen a kortikális siketség kezelésével kommunikációra képessé tette a sérült 

gyermekeket. Legalább is fő törekvése több-kevesebb sikerrel járt. 

                                                           
25 Pálhegyi Ferenc: (Sepsiszentgyörgy, 1935. április 14.) gyógypedagógus, nyugalmazott főiskolai tanár, 

családgondozó. 1958-ban szerzett diplomát a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. A Vakok 

Intézetének tanára, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen pszichológiai doktorátust szerzett. A 

Budapesti Református Teológiai Akadémia professzora. 1976-tól a pszichológiai tudományok kandidátusa. 

1999-ben Apáczai Csere János-díjjal tüntették ki. http://hu.wikipedia.org/wiki/Pálhegyi_Ferenc 

2011.08.08. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pálhegyi_Ferenc
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Harminc év távlatából Gordosné a nervizmus hatásait elemezve így látja: „A 

Bárczi-módszer később teljesen lekerült a napirendről, annyira, hogy a hatvanas években 

külföldi (NDK-beli), máig élő karrierje itthon csak nagyon halovány visszhangot váltott 

ki” (Gordosné 1989:259.). Ezt bizonyítja, hogy az ún. Bárczi-módszert – melyet a 

pavlovi tanok alkalmazásának tekintettek – a volt NDK-ban felhasználta egy orvosnő, 

Eichler, Liselotte26. Kórházában (tulajdonképpen súlyosan sérültek osztályán) súlyos 

kritikával illették az alkalmazott módszert (Essbach, S.27), és ezért az értelmileg 

súlyosabban sérült gyermekek fejlesztésébe már nem építették be.  

Illyés Sándor „Az elméletmegújító Bárczi Gusztáv” című dolgozatában a „kritikai 

elemzés kereszttüzében” állónak jellemzi ezt az időszakot az egykori NDK-ban. Azt írja: 

„Napjaink szellemi átalakulása – saját korunk kihívásai – figyelmünket elkerülhetetlenül 

ráirányítja erre a korra (a 45-től 60-ig terjedő évekre G. A.), amelynek lehetőségeit és 

kényszereit Bárczi elméletének is vissza kellett tükröznie. Lehet, hogy ma még nem 

vagyunk abban a helyzetben, hogy helyesen lássuk, és helyesen ítéljük meg Bárczi 

elméletének kapcsolatát az 50-es évek szellemi környezetével, azonban a kérdés felvetése 

elől már ma sem térhetünk ki” (Illyés 1989:262.).  

Pukánszky Béla kutatásai alapján újabb adalék a Magyar Tudományos Akadémia 

Pedagógiai Bizottságának 1956. június 30-i ülésén elhangzott vita, melynek tárgyát 

képezte az a felvetés, hogy a pedagógia tudományának miből kell kiindulnia, és hogyan 

kell építkeznie. Megfogalmazódott, hogy ellentétben az 1950-es évek szovjet 

álláspontjától, a pedagógiának a kiindulópontját a tények és a gyakorlat kell hogy 

jelentse, nem pedig a marxizmus-leninizmus kijelentéseire épülő szovjet pedagógiát 

meghatározó párthatározatok. A neveléstudománynak a múlt és a jelen különböző 

pedagógiai irányzataiból kiindulóan kell építkeznie. Továbbá támaszkodnia kell a 

pedagógia segédtudományaira, nemcsak a pavlovi tanokra hagyatkozni (Pukánszky 

2007). Illyés Sándor fenti megállapításait Pukánszky Béla kutatásai nyomán is 

elemezhetjük. Nehezen eldönthető kérdés, hogy Bárczi Gusztáv szakmai szocializációja 

és elkötelezettsége miatt vagy az 1950-es évekbeli párthatározatok, politikai 

körülmények hatására tette le a voksát a nervizmus elmélete mellett. Valószínűsíthetjük, 

                                                           
26 Eichler, Liselotte: gyermekgyógyász, Bárczi Gusztáv támogatója, a brandenburg-görden-i intézetben a 

Bárczi Haus létrehozója (1950-es évek végén). 
27 Essbach, Sigmar: professzor a berlini (NDK) Humboldt Egyetemen. Magyar folyóiratokban is publikált 

(Gyógypedagógia 1975:67.). 
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hogy a szakmai és a politikai elgondolások nemcsak szükségszerűségből találkozhattak 

Bárczi elméletrendszerében. Az bizonyos, hogy a szovjet megszállás első évtizedében 

sokkal erősebb volt a hatása az ideológiai nyomásnak, mint akár a szakmai 

azonosulásnak. 1956-ban „politikai lazulás” történik, az akkori pedagógiai üléseken 

szabadabban lehetett kifejteni az elfogadott kánonnal egyet nem értő gondolatokat is. 

Illyés Sándor elsőként tesz kísérletet arra, hogy elemezze az 1950-es évek 

társadalomtudományi gondolkozásmódja és Bárczi Gusztáv elméleti munkássága közti 

összefüggéseket. Így fogalmaz: „Az 50-es évek divatos materialista elméletei közül 

Bárczi elméleti munkásságára mély és tartós hatást a pavlovi nervizmus gyakorolt. 

Bárczi a pavlovi tanokra építette fel gyógypedagógiai elméletét, Pavlovban hitt, a pavlovi 

nervizmusban látta a gyógypedagógia tudományos megalapozásának lehetőségét… ez az 

elmélet alkotás egyedüli járható útjának látszott” (Illyés 1989:263.). Illyés Sándor 

meggyőződése, hogy „Bárczi Gusztáv nem politikailag saját vagy a gyógypedagógia 

helyzetét kívánta erősíteni azzal, hogy a pavlovi nervizmusra alapozta gyógypedagógiai 

elméletét. Az 50-es években természetesen valószínűleg nem is tehetett volna mást” 

(Illyés 1989:265.). Bárczi életének, döntéseinek számos része még mindmáig feltáratlan, 

sajnos az emlékezők sem tudnak pontos és hiteles adatokhoz jutni. Annak megerősítése, 

hogy mennyire helytálló Illyésnek kétségtelenül mesterével szolidáris megjegyzése – 

melyhez hasonlóakkal találkozunk a korszak más kortársi megemlékezéseiben is (Vö. 

Bánfalvy és mtsai 2006) –, további kutatások kérdése lehet. A minél teljesebb 

értékeléshez azonban meg kell említenünk, hogy Bárczi érdeme a nervista tanok 

„szabad” alkalmazása, amely lehetővé tette számára a gyógypedagógia átmentését az 

1950-es évek sötét időszakában. 

Bárczi Gusztáv azonban „nem volt társadalomtudós abban az értelemben, hogy a 

pszichológiai vagy a szociális szférából kiindulva keresett volna elméleti magyarázatot a 

gyógypedagógia gyakorlati kérdéseire. Talán nem is igazán becsülte azokat a 

magyarázatokat, amelyek kizárólag pszichológiai vagy szociális szférában mozogtak… 

Bárczi a természettudományos magyarázatot tartotta igazi magyarázatnak és azért 

gyakorlati tapasztalataira, a testi folyamatok működési elvei körében kereste a választ. A 

pavlovi nervizmus azért vált számára fontossá, mivel Pavlov az agyi folyamatok 

működési elveit fogalmazta meg” (Illyés 1989:266.). Egyetértünk Illyés Sándor (1989) 

azon állásfoglalásával, mely szerint Bárczi Gusztáv gyógypedagógia elméletét nem a 
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pavlovizmus politikai divatjának elmúlása tette korszerűtlenné, hanem elsősorban az, 

hogy az elmélet távol maradt a gyógypedagógiai gyakorlat specifikus problémáitól. 

Mindezt igazolja a Gyulai Gyógypedagógiai Intézetben végzett 1952-es tantervi kísérlet 

alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai is, melyekről a későbbiekben részletes kifejtést 

teszünk (lásd a dolgozat 7. fejezetét). 

Bárczi Gusztáv 1953-ban Kossuth-díjat kapott (a nervizmus gyógypedagógián 

kifejtett tevékenységéért). Jelentős előrelépést mutat egy 1948-as adatokhoz képest, 

amikor olyan levéltári anyagok keletkeztek, amelyeken a következő mondat olvasható: 

„Ha jobb van helyébe, azonnal el kell távolítani” (Gordosné 2000:107.,119.). A politikai 

vezetés 1948-ban még azon gondolkodott, hogy Bárczi Gusztáv személye kire cserélhető 

le. Az 1950-es évek elején voltak, akik Bárczi Gusztávot szívesen elküldték volna a 

főiskola vezetéséből (a „helyében” szó a főiskolai pozíciójára vonatkozott). Erre 

bizonyíték a Gordosné Szabó Anna kutatásai során napvilágra került bizalmas politikai 

értékelés. A támadást Bárczi kivédte, sőt tanítványai támogatásával28 magas politikai és 

társadalmi elismerést kapott (Országgyűlési képviselő, Kossuth-díj /1953/). Bárczi 

Gusztáv a gyógypedagógia ideológiai alapjának tartotta a pavlovi tanokon alapuló 

természettudományos oktatást, és a főiskolán is úgy érvelt, hogy „a pavlovi fiziológia 

megvalósítása egyenlő a marxizmus-leninizmus megvalósításával” (Gordosné 

2000:125.). Bárczi Gusztáv a pártállami rendszer világnézeti kényszerébe szorítva tette 

és mondta, amit elvártak tőle, ilyen benyomásokat őriznek tevékenységéről közvetlen 

ismerői is. 

Így vált a nervizmus elméletének megjelenése a gyógypedagógia-történet egy 

fejezetévé Magyarországon, amelynek folytatása nincs29. A külföldi gyógypedagógia-

elméleti munkákban sem találjuk meg. Sajátosan az 1950-es évekhez, valamint a magyar 

gyógypedagógia egyik klasszikusához köthető. 

                                                           
28 Ebben a budapesti kerületben volt akkor a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, illetve egyes 

hallgatók a II. kerületi MDP pártbizottság vezetésében is benne voltak. 
29 Az egykori Szovjetunió Tudományos Akadémiája 1962-ben „a magasabb rendű idegműködés 

fiziológiájában és pszichológiájában jelentkező filozófiai problémák” megvitatásával foglalkozott. Ebben 

bírálták a nervizmus szélsőséges értelmezését, melyet azzal indokoltak, hogy a pavlovi terminológia 

kizárólagosan nem garantálja az emberi idegműködés megismerését. Magyarországon az akadémiai ülés 

anyaga 1965-ben jelent meg az Akadémiai Kiadónál. In: Filozófiai problémák a magasabbrendű 

idegműködés fiziológiájában és a pszichológiában. Fordította: Józsa Péter. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

1965. 



 45 

Később Illyés Sándor 2000-ben visszatért ehhez a történeti momentumhoz, és 

a hozzá kapcsolódó kérdésekben így foglalt állást: „A nyugati országok gyógypedagógiái 

a II. világháború után ’sérülés központú’, biológiai orientációjú pedagógiákból 

társadalomtudományi orientációjú ’szükséglet központú’ pedagógiákká váltak” (Illyés 

2000:24.). A magyar gyógypedagógiában a század közepén megjelent pavlovizmus és 

annak erőltetése éppen ezt a felismerést nem tette lehetővé, persze a kor politikai, 

ideológiai kényszereitől vezérelve. Ebben az értelemben a pavlovizmus hatását nem 

tudjuk reálisan értelmezni. 
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4. A budai Bárczi-kísérlet elemeinek bemutatása, elemzése 

 

4.1. Az értelmi fogyatékos gyermekek nevelésének-oktatásának elméleti 

értelmezése az 1940-es években 

 

Bárczi Gusztáv kiemelkedő gyógypedagógiai szakmai tevékenységén túl 

hozzájárult az általános beszédtudomány eredményének a továbbfejlesztéséhez is. Bárczi 

nevelésről vallott felfogásában igen nagy szerepet játszott az ember természeti 

meghatározottsága. Éppen ezért azt tanította, hogy a társadalmi környezet nevelő hatása a 

fiziológiai működések befolyásolása által szabályozható. Szorgalmazta, hogy a 

tanárjelöltek – a gyógypedagógiai nevelés eredményességének érdekében – minél több 

fiziológiát és pszichológiát tanuljanak. „Bárczi soha nem mondta ki önmagáról, hogy a 

gyógypedagógiai nevelés tekintetében a behaviorista pszichológiai irányzat képviselője 

lenne. A pavlovi fiziológia alkalmazása által azonban eljutott a klasszikus és operáns 

kondicionálás gyakorlatának kidolgozásához” (Mesterházi 2004:28.). Ez a maga korában 

és a hazai pedagógiai tudományos kontextusban újszerűnek számított, de ma már 

egyoldalú paradigmaként értékelhetjük. 

Bárczi Gusztáv 1937-től, azzal a tudatos elhatározással vállalta el az Alkotás utcai 

Gyógypedagógiai Nevelőintézet vezetését, hogy a korábban szerzett tapasztalatainak 

(„cortikalis siketség”, hallásnevelés) adaptálásával új elméleti és gyakorlati koncepciót 

dolgozzon ki a gyengeelméjű gyermekek nevelésére-oktatására vonatkozóan. Az általa 

kifejtett szakmai nézetek az intézet évkönyveiben kerültek kiadásra, és az alábbiakat 

tartalmazták: Ebben elsők között hivatkozott az 1868. évi Eötvös-féle népoktatási 

törvényre, mely szerint minden szülő köteles gyermekét 6 éves korában elemi 

népiskolába járatni. Azonban ez a törvény nem terjedt ki a fogyatékos gyermekek 

csoportjára, és ennek következtében nem jelentette az általános tankötelezettség 

megvalósítását Magyarországon. 

Voltak olyan gyermekek is, akik különféle fejlődési okok miatt vagy betegség 

folytán 6 éves korukra nem váltak iskolaéretté. A mindennapok gyakorlata mutatta, ha 

ezek a gyermekek mégis az iskolában maradtak volna, úgy „zavarták”, akadályozták 

volna a tanítást, és a többi gyermek munkáját is. Bárczi Gusztáv azokat a gyermekeket 



 47 

sorolta ide, akik „az iskola számára elviselhetetlenek” (Bárczi 1941:6.). A törvény ebben 

az esetben lehetővé tette számukra, hogy a tankötelezettség alól egy évre felmentésben 

részesüljenek. Mai szemmel nézve ez a stigmatizáló és igen képszerű kifejezés – „az 

elviselhetetlen” – nem tekinthető pedagógiailag korszerűnek és elfogadhatónak. 

Gondolatmenetének folytatásában hangsúlyt érdemel, hogy olyan további 

állapotok és okok is felmerülhetnek, amelyek annak a lehetőségét is előre vetíthetik, 

hogy a gyermek egy év múlva sem válik az iskola számára „elviselhetővé”, és a 

fejlődésében sem fogja tudni megfelelően elérni a „népiskolai elviselhetőség fokát” 

(Bárczi 1941:6.). A megnevezést illetően őket a „környezet számára elviselhetőknek” 

nevezi, de ugyanakkor „az iskola számára elviselhetetlennek” is (Bárczi 1941:6.). 

Részükre a kisegítő iskolában való elhelyezést javasolta, mivel úgy vélte, csak ebben az 

intézménytípusban valósulhat meg az ő optimális személyiségfejlesztésük. Ennek 

megfelelően ebben az iskolatípusban nyílik arra lehetőség, hogy egyéni tanítással és 

neveléssel, odafigyeléssel segítsék fejlődésüket, és biztosítsák számukra az életre való 

felkészítést. A kisegítő iskolában tanuló gyermekek a szülői házból naponta utaztak be, 

így az iskoláknak nevelőotthoni funkciót nem kellett betölteniük. Ez esetben a nevelés fő 

színtere a család volt, ahol a gyermek élt. Bárczi Gusztáv ennek kapcsán szorgalmazta a 

nagyobb létszámú iskolákban az ún. „kislétszámú osztályok” létrehozását is, melyet a 

következőkkel indokolt: „Részint azért, hogy a népiskola haladását ne zavarja oda nem 

való elem, részint azért, hogy ezeknek a gyermekeknek a családi nevelését az iskola 

jobban támogassa” (Bárczi 1941:6.). 

Vannak olyan hat éves gyermekek is, akik „mind az iskola, mind a környezet 

számára elviselhetetlenek” (Bárczi 1941:6.). Bárczi Gusztáv a következő megállapítást 

tette velük kapcsolatban: „Ezek a gyermekek nemcsak az iskolai életet zavarják, hanem a 

családi életre is bomlasztóan hatnak. Nem szobatiszták, nem tudnak ülni, állni, járni, 

enni. Óvatlan pillanatban vagy magukban, vagy másokban kárt tesznek. Hogy mégsem 

mondjuk őket ön-és közveszélyesnek, csak azért van, mert a fizikai erejük nem nagy, sőt 

rendszerint fizikailag nagyon is gyengék, betegesek, sőt állandóan betegeskednek, 

legfeljebb a betegségüket senki sem veszi észre, mert panaszkodni nem tudnak, 

fájdalomérzetük nincs. A környezetből egy munkás kezet állandóan lekötve tartanak és 

úgy a szülőre, mint a közvetlen környezetre igen rossz hatást gyakorolnak” (Bárczi 

1941:6-7.). Megoldásként a nevelőotthonokkal kapcsolatos intézeti elhelyezést (ahogy ma 
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nevezzük: kollégiumi, diákotthoni, nevelőotthoni) tartotta a legmegfelelőbbnek, ahol 

olyan fejlesztésben részesülhettek – megfelelő pedagógiai és orvosi segítségnyújtás 

mellett – ami által hamarabb képessé válhattak a társadalmi beilleszkedésre. 

Bárczi Gusztáv által használt, a mai gyógypedagógiai tudomány álláspontját 

tekintve elfogadhatatlan, stigmatizáló kifejezések, a századforduló szakemberei között 

elterjedt súlyos értelmi fogyatékosok gyermekképéből adódtak. Bárczi Gusztáv 

idézetében, mely szerint ezen gyermekcsoport „munkás kezet lekötve tart”, arra próbált 

rávilágítani, hogy a súlyosan értelmi fogyatékos gyermekek állandó felügyeletet, ellátást 

igényelnek, melynek felügyeletét általában a családban az édesanyák látták el, aminek 

következtében „kiszorultak” a munka világából. Ez a probléma a későbbi évtizedekben 

megoldódott az intézmények számának bővítésével, az egészségügyi gyermekotthonok 

létrejöttével, ami által lehetővé vált, hogy a súlyosan értelmi fogyatékos gyermekeket is 

megfelelően el tudták helyezni a szakintézményekben. Bárczi Gusztáv nézetei is 

nyilvánvalóvá tették, hogy kit nevezhetünk „szocialista embertípusnak”. A „szocialista 

embertípus” egyik ismérve, hogy a munka és a munkához való viszonyulás az egyén 

politikai tudatának része. A szocialista hazaszeretet és a nemzetköziség eszménye 

megkívánja, hogy az egyénnek a munkához és a közösséghez igen pozitív viszonya 

legyen (Soltész 1963). A dokumentumok alapján valószínűsíthető, hogy Bárczinak nem 

volt más választása, mert veszélyes lett volna abban az időszakban a korszak 

diktatúrájának ideológiájával szembeszállni. Egyértelműnek látszik, hogy szigorúan 

ellenőrzött társadalmi elvárásoknak megfelelően mondott és tett olyat, amit a kor 

ideológiája megkívánt tőle. Úgy véljük, hogy ebben a kontextusban nem lehet elítélni 

Bárczinak ezt a megjegyzését, mert a szocialista emberkép vonatkozik a 

sérült/akadályozott gyermekek szüleire is. Saját értelmezésünkben úgy is tekinthetünk 

erre a kiragadott mondatra, mint amely arra irányult, hogy segítse a gyógypedagógiai 

iskolarendszer kiépítését. Mindezekből arra is következtethetünk, hogy ténylegesen 

hihetett abban, hogy az általa elgondolt intézményrendszer hozzájárulhat a 

sérült/akadályozott, speciális igényű gyermekek fejlesztéséhez. 

A továbbiakban arra is kitért, hogy ki jogosult ennek az állapotnak az igazolására. 

Elsősorban a népiskolának kellett igazolást kiállítania abban az esetben, ha nem tartotta 

alkalmasnak a gyermeket az iskolai nevelésre-oktatásra. Bárczi Gusztáv felhívta a 

figyelmet arra is, hogy mindezt nagy körültekintéssel kell végrehajtani. Azt is igazolnia 
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kellett a népiskolának, hogy a gyermek a fejletlenségéből adódóan a „környezet számára 

is elviselhetetlen”. Ez azért vált fontossá, mert a nevelőotthon magas költségeket vont 

maga után és a nevelőotthonok valójában „a szülői ház védelmét szolgálták” (Bárczi 

1941:7.). Ez a kijelentése arra utalt tehát, hogy ténylegesen csak olyan gyermekek 

váljanak jogosulttá a nevelőotthoni ellátásra, akiknek az állapota valóban indokolttá teszi 

a felvételt.  

A környezet számára való „elviselhetetlenséget” nem a gyógypedagógus, hanem a 

tisztiorvos által kiadott igazolással kellett alátámasztani. Úgy gondolta, hogy csak ez 

biztosíthatja a felvétel célszerűségét és indokoltságát. A szemléletekben uralkodó orvosi 

paradigma egyértelmű oki magyarázatul szolgál arra, hogy a tisztiorvosi igazolás a 

meghatározó a fogyatékossági kategóriába sorolásnál. Ezt tükrözik a tisztiorvos által 

kiadott igazolások. 

Az eddigiek alapján, az értelmi fogyatékos gyermekek körében Bárczi Gusztáv 

három csoportot különböztetett meg:  

1. Vannak olyan gyermekek, akik „az iskola számára elviselhetetlenek” – felmentésben 

részesülhettek. 

2. Vannak olyan gyermekek, akik „a környezet számára elviselhetetlenek” – kisegítő 

iskolába javasolt az elhelyezésük. 

3. Vannak olyan gyermekek, akik „mind az iskola, mind pedig a környezet számára 

elviselhetetlenek” – gyógypedagógiai intézetben kerültek elhelyezésre. 

 

Ebben az időszakban a magyar közoktatást az „1940. évi XX. törvénycikk az 

iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos népiskoláról” címmel szabályozta újra. A 

9. § kimondta, hogy a gyengeelméjűeket ki kell zárni a népiskolából, nevelésükről a 

gyógypedagógiai nevelőintézetben kell gondoskodni. 

Az egyik ilyen intézet volt a budai Alkotás utcai, melynek nevelőtestülete éppen 

ezeknek a gyermekeknek a számára készített fejlesztési tervet, túlhaladottnak tartva a 

pusztán súlyos intelligenciahiánnyal való jellemzést. A gyógypedagógiai tevékenységük 

a fejlődésmenetükben sérültek személyiségfejlesztésére irányuló speciális korrigáló, 

fejlesztő, gyógyító-nevelői tevékenység és a rehabilitációs tevékenység egyik formája 

volt. A súlyossági foktól függetlenül minden sérült gyermeket fejleszthetőnek ítéltek. 

Gordosné Szabó Anna így írta le a Bárczi vezette intézmény jelentőségét: „A Bárczi 
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vezette intézményben törekedtek új jellemzők beírására, Bárczinak a középsúlyos értelmi 

fogyatékosok nevelésében végzett tevékenysége ezért gyógypedagógiai történeti 

jelentőségű” (Gordosné 1990:28.). 

Az intézet nevelőtestületének elképzelése az volt, hogy a környezet számára az 

„elviselhetetlenség” állapotában lévő gyermeket az elviselhetőség szintjére emelje, alapul 

véve Ranschburg Pál és Várkonyi Hildebrand30 munkásságát, akik egyebek mellett az 

erőteljes szoktatás jelentőségét hangsúlyozták a nevelési folyamatban (lásd: 5. 

fejezetben). 

Összességében, Bárczi Gusztáv szakmai nyelvhasználatát, terminológiáját 

elemezve az alábbiakat állapíthatjuk meg: Az értelmi fogyatékos népesség megnevezését 

illetően az 1940-es években a korábban használt terminológiák (gyengetehetségű, 

gyengeelméjű) gyűjtőfogalom alá kerültek. Bárczi Gusztáv az általa használt 

szakterminológiákkal új kifejezést vezetett be („elviselhetőség” foka), melynek 

segítségével differenciálta a népességcsoportot. Bár ez negatív jellemző volt és nem is 

terjedt el, de egyben jelzi Bárczi azon törekvését, hogy a legsúlyosabban sérültekkel is 

foglalkozni kell. 

 

4.2. Az újító kísérlet 

 

Bárczi Gusztáv az 1940–1950-es években részletes elemzést készített az értelmi 

fogyatékos gyermekek fejlesztésével foglalkozó tudományról (Bárczi 1959). A 

visszatekintő történeti kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a gyógypedagógia 

értelmezésének változásai 20-30 évenként követhetők nyomon, hiszen Ranschburg Pál 

1909-ben, Tóth Zoltán pedig 1933-ban összefoglaló értelmezést tárt fel, gazdagítva a 

magyar gyógypedagógia elméletét. 

                                                           
30 Várkonyi Hildebrand Dezső (1888-1971): A Magyar Királyi Szent Erzsébet Tudományegyetem 

magántanára Pécsett, 1929-1940 között vezette a szegedi tudományegyetemen az önálló pedagógia-

lélektani intézetet, a mai Pedagógiai és Pszichológiai Intézet elődjét. 1940 októberétől Kolozsvárott, majd 

Budapesten volt egyetemi tanár. 1952-ben szerezte meg a kandidátusi fokozatot. Az ötvenes-hatvanas 

években a „Gyógypedagógia” folyóirat munkatársa. Előadásaiban ismertette a korszak jelentős 

pszichológiai irányzatait, sőt Pavlov reflextanát is. Budapesti éveiben előadásokat tartott a 

gyógypedagógiai főiskolán, jó kapcsolata volt Bárczi Gusztávval, Berényi Ferenccel, Szilvágyi Lajossal, a 

folyóirat szerkesztőjével. Amikor állását fel kellett adnia, a pályaalkalmasságot vizsgáló pszichológusok 

mellett éppen a gyógypedagógusok foglalkoztatták. Életművét Pukánszky Béla ismertette a Pedagógiai 

Lexikonban (1997 III. kötet:621.). 
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Bárczi Gusztáv elemző értékeléseiben központi helyen szerepeltette a 

középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek felismerésének problematikáját (korábbi 

elnevezéssel: imbecillis). Ehhez felhasználta az Alkotás utcai gyógypedagógiai intézet 

vezetése során szerzett gyakorlati tapasztalatait. A korszak gyógypedagógiai jellemzője, 

hogy az értelmi fogyatékosok alcsoportjainak számos elnevezési variációja volt. A 

helyzetet továbbá nehezítette a nem megfelelő differenciálás, amelynek következtében 

nem tudták biztosítani az értelmi fogyatékos gyermekek súlyossági fok szerinti külön 

iskoláztatását, differenciált, individuális fejlesztését. A halmozottan sérült, súlyos értelmi 

fogyatékos gyermekek fejlesztésére irányuló foglalkozás elsősorban az ápolásra 

korlátozódott.  

Komoly problémát jelentett a „normálishoz fokozatosan közelítő esetek” 

felismerhetőségének, megítélésének nehézsége. A jegyek pontatlanságának 

következménye, hogy a diagnosztizálási modellben maga a folyamat és a diagnózis 

felállítása és a prognózis meghatározása is akadályba ütközött. A gyógypedagógiai 

koncepció a háború után folyamatos változásokon ment keresztül, mely jól 

megfigyelhető Bárczi Gusztáv tudományos állásfoglalásaiban is. Hivatkozva Berényi 

Ferenc gondolataira, aki a szükséges változásokról és Bárczi Gusztáv állásfoglalásáról a 

következőket írta: „Dr. Bárczi Gusztáv a gyógypedagógiát úgy definiálja, hogy az 

azoknak a nevelői eljárásoknak összességét jelenti, amelyek segítségével a fejlődési 

zavarokban szenvedő gyermekek fejlődését siettethetjük és a fejletlen gyermek ápolási 

időtartamát csökkenthetjük” (Berényi 1943:33.). A gyógypedagógia 

természettudományos alapjait, ahogy azt a dolgozat előző fejezetei is bemutatták, Bárczi 

Gusztáv elsősorban a nervizmussal kívánta bizonyítani és megerősíteni. Bárczi Gusztáv, 

aki nemcsak tanító és gyógypedagógus volt, orvosként szükségesnek tartotta a folyamat 

természettudományos jellegének vizsgálatát. 1941-ben a „Gyógypedagógiai 

nevelőintézet” című tanulmányában így írja: „A gyógypedagógia azon nevelési és orvosi 

eljárások összege, melyek igénybevételével siettetjük a fejlődésben gátolt gyermekek 

fejlődését” (Bárczi 1941:6.). Itt ellentmondásosnak látszik a gondolkodásmódja, mert 

mindig azt hangsúlyozza, hogy a nevelési eljárások rendkívül fontosak a 

gyógypedagógiában, de idézetéből úgy tűnik, hogy nem tud felhagyni a 

természettudományos megközelítésmóddal. Képzettségeiből eredően nem hagyhat fel az 

egyik vagy másik területtel, mert ő holisztikusan szemléli az embert.  
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A II. világháború utáni megváltozott és elbizonytalanodott társadalmi, gazdasági és 

politikai helyzetben Bárczi Gusztáv kötelességének érezte, hogy a gyógypedagógia 

tudományára figyelemfelhívóan irányítsa rá a széles közösség figyelmét. A 

gyógypedagógiát elsősorban a tevékenység szintjén tárgyalta, amely tevékenységet nem 

lehetett beszorítani az egyszerű pedagógiai nevelési eljárásokba, és nem lehetett 

egyszerűen besorolni az elemi iskoláztatás világába. Bárczi Gusztáv tudományos 

magyarázatot keresett az előzőekben csak gyakorlati, tapasztalati úton kialakított 

eljárásokhoz, konkrétan a kognitív fejlődésükben súlyosabban sérült fogyatékosok és az 

érzékszervi fogyatékossággal élő gyermekek esetében is. Tudományos magyarázatát a 

pavlovi tanok és a nervizmus elméletére alapozta.  

Bárczi és közvetlen munkatársainak kezdeményezésére Magyarországon a 

középsúlyos értelmi fogyatékosok (ma értelmileg akadályozottak) nevelése az óvodától a 

felnőtt korig egységes rendszerben alakult ki. Az intézményi rendszer tartalmi 

munkájának minőségében pedig nem maradt el a legfejlettebb államok gyakorlataitól. 

Más országok is a magyar gyakorlatot tekintették példának (az egykori Szovjetunió, 

Lengyelország, NDK-beli Berlin), munkáikban, hivatkozásaikban megjelenik mindaz, 

ami az 1930-as évek közepétől jelen volt nálunk31. A megújítás közben kudarcok is 

voltak, például a nevelő tagozatra32 épülő iskolaszervezet, aminek később nem volt 

folytatása.  

A következő fejezetben tekintsük át, hogy milyen szakmai munka alapozta meg 

az 1952-es Tanterv és Utasítás bevezetését. 

 

 

 

 

                                                           
31 Ez olvasható ki például a berlini (NDK) Humboldt Egyetem Rehabilitációs kara képzési anyagaiból, 

vagy a Moszkvai Lenin Egyetem Defektológiai Tudományos Intézete közleményeiből (Eβbach, S. (1982): 

Studienmatrial. 1-6. Die Bildung und Erziehung schulbildungunfähiger, förderungsfähiger, intelligenzgeschädigter 

Kinder und Jugendlicher. Berlin. Vagy a Szovjetunióban a szociális minisztérium és a SzSzSzR Pedagógiai 

Akadémiája Tudományos defektológiai intézete kiadványaiból. – Például: Maller, A.R. (1987): Szociolno trudovaja 

adaptacija gluboko atszlalich gyetyej i podvosztkov b specialnih ucsescsenyija. Moszkva. - Programmi 

obucsenyijagluboko umsztvenno atsztalih gyetyey. Kiadta a szociális minisztérium. Nagyon hasonló, mint a kísérleti 

formában 1963-ban megjelent, majd véglegesen 1972-ben kiadott magyar iskolai foglalkoztató tanterv! 
32A nevelő tagozatot a gyengeelméjű (középsúlyos értelmi fogyatékos, imbecillis) gyermekek iskolája 

kezdő három osztálya képezi: az ún. kísérleti, átmeneti és előkészítő osztály. Megtalálható a budai 

nevelőintézet 1942-44-es években kiadott évkönyveiben. Részletes bemutatását a jelen disszertáció 7.2. 

fejezetében „Az 1952-es Tanterv és Utasítás” címmel találja az Olvasó. 
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5. A tanterv és az oktatási tartalom megújításának kísérlete 

 

5.1. Az „egységes tanterv” szakmai előzményei 

 

Mind külföldi és mind hazai vonatkozásban a nevelés-oktatás területére irányuló 

gyógypedagógiai szakmát tekintve két korábbi előzményt szükséges megemlítenünk. 

1. Külföldi vonatkozásban Theodor Heller33, osztrák gyógypedagógus nevét, aki az 

1925-ben írt művében34 ír a súlyosan értelmi fogyatékosok (gyengeelméjűek, 

imbecillisek, idióták) foglalkoztatásáról, és ismerteti a pavlovi gyakorlatot. Ez a műve az 

akkori német nyelvterületen az egyik legmodernebb, legátfogóbb könyvnek számított az 

értelmi fogyatékosok foglalkoztatásának körében. Theodor Heller a gyengeelméjű 

gyermekek esetében a pavlovi kutatásokra hivatkozott. 

A Gyógypedagógiai nevelés (Die heilpädagogische Erziehung) című fejezet 

elején hangsúlyozottan megjelenik, hogy a gyógypedagógiának minden esetben az 

egyéni szükségletekhez kell illeszkednie: „A gyógypedagógia egyik legnehezebb és 

legfelelősségteljesebb feladata abban mutatkozik meg, hogy módszereiben igazodnia kell 

az egyéni szükségletekhez” (Heller 1925:293.). Azonban a tapasztalatok alapján ez nem 

minden esetben valósult meg a gyengeelméjű gyermekekkel való pedagógiai 

foglalkozások során. Gyakran tévesen vagy nem megfelelően foglalkoztak azokkal a 

gyermekekkel, akik bizonyos értelemben „eltérően” viselkedtek. Ez a tévedés abban 

nyilvánult meg Heller szerint, hogy a módszert tekintet nélkül minden gyermekre 

egyformán alkalmazták, és a kezelés időtartama alatt figyelmen kívül hagyták a 

pszichikus viselkedésben bekövetkezett változásokat. Emellett kevés figyelmet szenteltek 

annak a fontos tényezőnek is, hogy egy gyengeelméjű gyermek pszichikus állapota 

változatos eltéréseket mutathat. Véleményünk szerint, ez a megállapítása korának 

rendkívül előremutató szemléletét tükrözi, hiszen itt utal arra Heller, hogy az értelmi 

                                                           
33 Theodor Heller (1869-1938): az általános gyógypedagógia osztrák képviselője. Az 1900-as évek elején 

kora egyik legmodernebb, legkeresettebb gyógypedagógiai intézményét hozta létre Bécsben, és 43 éven át 

vezette. Meggyőződése volt, hogy a gyógypedagógia nemcsak gyakorlat, hanem tudomány. Heller 

munkásságát ismerjük a legújabb szakirodalmi közlésekből: Buchka, Maximilian – Grimm, Rüdiger – 

Klein, Ferdinand (2002): Lebensbilder bedeutender Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im 20. 

Jahrhundert. 2. durchgesehene Auflage. Ernst Reinhardt Verlag, München. 111-128.  
34 Heller, Theodor (1925): Grundriss der Heilpädagogik . Dritte, umgearbeitete Auflage. Verlag von 

Wilhelm Engelmann, Leipzig. 
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fogyatékos gyermekek eltérő képességeinek optimális és eredményes fejlesztése 

érdekében különféle, egyénre szabott módszerek használata javasolt. 

A tanulók „szellemi fejlődése” gyakran nem felelt meg annak a metodikai fokozatnak 

sem, melyet eleve a gyógypedagógia erre vonatkozóan képzelt el. Nem ritka, hogy egy 

gyengeelméjű gyermek a pedagógiai hatásokra különböző módon reagált. Ezért az egyes 

módszerek tervezése során elvárásként fogalmazódott meg, hogy a gyógypedagógus 

alkalmazkodjon a gyermek sajátos reakciómódjához, számításba véve azokat a tüneteket 

is, melyek közben felszínre kerülhettek, és melyeket minden esetben szem előtt kellett 

tartania. Ezáltal minden gyógypedagógusnak olyan képességre kellett szert tenni, ami 

által érdemi megfigyeléseket és értékeléseket szerezhetett a különféle pszichikus 

tartalmak megismerésére vonatkozóan.  

Heller tanulmányában azt is kifejtette, hogy a „képezhetőség” fogalma továbbra 

sem tisztázott, melyet azzal indokolt, hogy egyesek a fogalom alatt „tanítási képességet”, 

míg mások általában „nevelési képességet” értenek. A két fogalmat a következőképpen 

definiálta: „Tanítási képesség a gyengeelméjű gyermekek iskolai ismeretekre vonatkozó 

lehetőségeit foglalja magába, míg a nevelési képesség esetében cél a gyengeelméjű 

személynek a társadalom normális tagjai közé való beillesztése” (Heller 1925:296.). Úgy 

véljük, ezzel a szemléletével Heller már bizonyítottan az integráció gondolatáig is eljut. 

Egy újabb megállapításával pedig utalt a pavlovi tanok szükségszerű figyelembevételére: 

„Azonban ha a képezhetőség fogalmát a gyengeelméjűek esetében tárgyilagosan akarjuk 

megvizsgálni, akkor mindenekelőtt szükségessé teszi számunkra azt, hogy azokat a 

mélyebb határokat is megállapítsuk, amelyek a neveléssel még egyáltalán összefüggésbe 

hozhatók” (Heller 1925:296.). A pavlovi tanokra támaszkodva a nevelés legegyszerűbb 

formájának a betanítást vagy az „idomítást” (dresszúra) tartotta (Heller 1925:296.). 

Véleménye szerint ez nem a magasabb rendű szellemi funkciókra irányul, hanem az 

egyszerűbb lelki folyamatokra, de feltételezi az alapvető pszichikus funkciók működését, 

mindenekelőtt az emlékezeti és az asszociációs képességeket. Példaként az állatok 

idomítását említette meg: „Idekapcsolhatjuk az állatidomítást, és ebben az esetben azt 

látjuk, hogy csak az ún. »intelligens« állatokat lehet idomítani. Az idomítás a 

veleszületett ösztönökre épít, de nem hagyja meg őket eredeti formájukban, hanem oly 

módon alakítja át, hogy egyes ösztönöket elnyom, másokat megerősít és új 

kombinációkat hoz létre” (Heller 1925:297.). 
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Heller gondolatmenetét tovább folytatva, arról is kifejtette álláspontját, hogy mit ért 

„állatidomítás” alatt: „Az állatidomítás abból áll, hogy örömérzet felkeltésével (’szelíd 

idomítás’) vagy kemény kényszer alkalmazásával (’vad idomítás’) bizonyos reakciókat 

egyenletesen és olyan sokáig váltunk ki, amíg az asszociatív memória ezeket a komplex 

(inger-válasz) kapcsolatokat el nem sajátítja. Ezeknek a reakcióknak a metodikai 

felépítésével különösen kedvező körülmények között olyan magasabb rendű összetett 

kapcsolatokat lehet megszilárdítani, amelyek azt a benyomást keltik, mintha az állatnak 

önálló akarata lenne (’gondolkodó állatok’)” (Heller 1925:297.). Ehhez kapcsolódóan 

hangsúlyozta, hogy a gyermeknevelésben különös jelentőséget kell tulajdonítani a 

feltételes reflexnek, amelynek sajátosságaira Pavlov az állatkísérletein keresztül mutatott 

rá. Ennek kapcsán utalt Pavlov által definiált fiziológiai reflex folyamatának fontosságára 

is: „Fiziológiai reflexnek nevezi azokat a motoros és kiválasztási folyamatokat, amelyek 

egy perifériás idegpálya ingerlése és az inger központi idegpályára való átvitele által 

jönnek létre az egyén aktív közreműködése nélkül. Ezekben a folyamatokban egy 

bizonyos inger mindig ugyanazt a motoros vagy kiválasztási reakciót váltja ki, kivéve a 

patológiás eseteket” (Heller 1925:298.). További példaként szemléltetve az alábbiakat 

ismertette: „Ha egy kutyának csak megmutatjuk az ételt, nyálkiválasztással reagál rá, 

azaz összefut a nyál a szájában. Ha ugyanezt a folyamatot többször megismételjük, de 

továbbra sem adunk ételt neki, akkor egy idő után megszűnik a nyálelválasztása. A 

feltételes reflexek kiváltását más érzéki hatásokhoz is lehet kötni, úgy, mint például 

csengő vagy zajok kiváltásával, és itt mutatkozik meg a feltételes inger szigorú 

specifikuma, melyben a hangmagasság csekély megváltoztatása is elegendő ahhoz, hogy 

ez a reflex megszűnjön” (Heller 1925:298.). Mindezekből következően az „idomítás”, és 

ebben az esetben különösen a feltételes reflex elsajátítása, Heller szerint a legegyszerűbb 

nevelési tevékenységet fejti ki. A súlyosan sérült (idióta) gyermekek esetében az egyetlen 

lehetséges nevelési eljárásnak az „idomítást” tartotta, mivel ennél a gyermekcsoportnál 

állapítható meg a „magasabb rendű értelmi fejlődés alapfeltételének” hiánya, azaz nem 

rendelkeznek spontán figyelemmel (Heller 1925:300.). Úgy ítélte meg, hogy az a 

figyelem, amelyre a „kevésbé súlyos idióta gyermekek” képesek, az csak annyira 

elegendő, hogy passzívan lehessen őket ingerelni, és ezt a passzív ingerületi állapotot 

mechanikusan fenn lehessen tartani. Viszont azok a súlyosan sérült (idióta) gyermekek, 

akik sem a figyelem, sem az emlékezet képességével nem rendelkeztek, nem 
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„idomíthatóak”, azaz nem is „képezhetőek” Heller szerint. Mint már többször is 

említettük, gyógypedagógiai munkánkban a fogyatékossági tipológiát tekintve nem 

ismerjük a „képezhetetlen” fogyatékos fogalmát. Ennek szellemében szerveződött át a 

„képzési kötelezett”35 tanulók fejlesztésének szervezeti formája, azaz a 

tankötelezettségük teljesítését a fejlesztő iskolai ellátás biztosítja. 

Végezetül arra is felhívta a figyelmet, hogy annak a gyógypedagógusnak, aki ilyen 

súlyos értelmi fogyatékos gyermek nevelését vállalja fel, a gyermek képezhetőségére 

vonatkozóan a fenti megállapításokat figyelembe kell vennie.  

Összességében megállapíthatjuk, hogy Theodor Heller elméleti koncepciójának 

fő gondolata az volt, hogy a súlyos fejlődési zavarban szenvedő értelmi fogyatékos 

(gyengeelméjű, illetve idióta) gyermekek fejlesztésének alapja a „szoktatás” a feltételes 

reflexre épülően. 

 

2. Az „egységes tanterv” másik fontos és meghatározó szakmai előzményeként 

tartjuk számon a Bárczi Gusztáv által írt dolgozatot a „dresszúráról”, gyógypedagógiai 

értelemben az „idomításról”, amit 1942-ben a Budapesti Állami Gyógypedagógiai 

Nevelőintézet évkönyvében tett közzé. Ez a tanulmánya a következő megállapításokat 

tartalmazta: 

Elsőként a nevelés célját határozta meg, melynek kapcsán Weszely Ödön, a XX. 

századi magyar neveléstudomány kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakemberének 

definíciójára támaszkodott: „A nevelés célja az egyént életkörülményeinek megoldására 

alkalmassá tenni. Ebből a megállapításból adódik, hogy a nevelés fentebbi célja 

mindenesetben valamely befolyásolás, vagy ráhatás következtében beálló állapoti 

megváltozással azonos, amely viszont gyakorlatilag, a szokások kialakításához, azok 

megszerveződéséhez és állandósításához vezet” (Bárczi 1942:42.). Ez alapján 

megállapította, hogy a nevelés „kétoldalú” tevékenység. Egyrészt fontos a nevelői 

ráhatás, másrészt az egyén részéről való együttműködés, vagy legalábbis az erre irányuló 

hajlam. Ennek következtében ez a tény – álláspontja szerint – „kétirányú elhatárolást” 

tesz szükségessé: „A nevelői tevékenység egészen más módokkal és eszközökkel érhet 

célt, ha az egyén vagy csoport egész beállítottságával részt vesz, együtt érez a munkában, 

vagyis aktíve viselkedik, vagy ha ennek a tevékenységnek csak olyan részese, akinek 

                                                           
35 A 2010-es évtől a képzési kötelezettek tankötelezettségüket fejlesztő iskolában teljesítik. 
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valamely cél érdekében viselkedési válaszok hozandók létre, illetve a meglevők 

megváltoztatandók” (Bárczi 1942:42.). Bárczi ezzel arra is igyekezett rávilágítani, hogy 

amennyiben a gyermek habitusa vagy a körülmények alakulása, jelenléte nem teszi 

lehetővé az ún. „ösztönző motívumok” létrejöttét, nem alkalmazható eredményesen az 

általános pedagógia módszertana és eszköztára. Ilyen esetben a nevelés módjának és 

eszközének kell az együttműködést pótolni, illetve helyettesíteni. Ennek megoldását, 

lehetőségét – Theodor Heller szakmai álláspontjához hasonlóan – a „dressura” mint 

eszköz alkalmazásában vélte felfedezni. 

A szoktatásnál alkalmazott dresszúra esetében a Gyermeklélektan című könyvből 

a következőkre támaszkodott: „Az engedelmesség kialakulásának első foka a dresszúra 

(idomítás) eredménye. A dresszúra a gépies egymásután kapcsolatain alapszik, s nem a 

gyermek viszonyismerésén. Az ok és okozati kapcsolatot a gyermek nem ismeri még, de 

megszokja a mozdulatok egymásutánját” (Bárczi 1942:45.). Bárczi Gusztáv ezt a 

megoldási módot tartotta a legcélszerűbbnek abban az esetben, ha az egyén nem 

együttműködő. Azonban azt is kiemelte, hogy ez a megjelölés nem azonos azzal a 

dresszúrával, amit az állatok idomítására alkalmaznak, és ahol különböző eszközöket 

(korbács, bot, hang), módszereket vetnek be a cél megvalósítása érdekében. Arra 

azonban nem utalt, hogyan lehet felkelteni belsőleg az együttműködést. „A gépiesség, az 

elemeknek mindig ugyanazon sorrendben való ismétlése a lényeg. Ez büntetés és 

jutalmazás nélkül is megteremthető. Ha azonban szükség szerint és esetenként a cél 

érdekében a büntetést és jutalmazást is igénybe kell venni, ezáltal nem jutunk semmiképp 

sem ellenkezésbe a morális értelemben vett dressurával” – írta tanulmányában (Bárczi 

1942:45.). 

A továbbiakban a dresszúra gyógypedagógiai hatását vizsgálta meg a 

gyengeelméjű gyermekekre vonatkozóan. Hangsúlyozta, hogy a gyengeelméjű 

gyermekekkel való gyógypedagógiai foglalkozás célja azoknak a hiányoknak a pótlása, s 

a hibák korrigálása, amelyek valamilyen „fejlődési zavar” következtében, természetes 

érés útján nem alakulhattak ki (Bárczi 1942). Ez a megfogalmazása defektorientált 

szemléletet sugall: „A veleszületett, de szerzett gyengeelméjűségnél is az esetek 

túlnyomó részében a fejlődési zavar, s ezzel együtt a hibák és hiányok a fejlődés 

kezdetén jelentkeznek, s azt mondhatjuk, hogy az intézetekbe kerülő gyengeelméjű 

egészének kialakítását a csecsemőkorra vonatkoztatva kell elkezdeni” (Bárczi 1942:45-
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46.). Így a minél korábbi diagnosztizálás és az arra irányuló terápiás munka 

megkezdésének fontosságát tartotta szem előtt. Ezért a nevelés első és legfontosabb 

színterét, a családot és annak nevelői hatásának fontosságát emelte ki. Véleménye szerint 

a gyermek minél alaposabb megismerése érdekében a közvetlen környezetében kell a 

fejlődést elősegítő és hátráltató okokat felkutatni. Úgy tartotta, hogy a gyengeelméjű 

gyermekek otthonról hozott szokásaik – kiemelte azt is eközben, hogy ha ilyenekről 

beszélhetünk egyáltalán esetükben – okozzák elsősorban „elviselhetetlenségüket”. Ezért 

gondolta úgy, hogy különösen ez a körülmény teszi szükségessé esetükben a dresszúra 

alkalmazását. Ehhez kapcsolódó gondolatait részletesen kifejtette, és különböző 

szakaszokat nevezett meg: 

1. Az első időszak az „utánzó társítás” szakasza, melyben a kitűzött célokat a 

dresszúra alkalmazásával tartotta megvalósíthatónak. Ennek a szakasznak a feladatai az 

„elviselhetetlenség” megszüntetésére irányultak, ami megegyezik a normális fejlődés 

esetében a csecsemőkorral. A gyengeelméjű gyermekeknél mindez a „környezethez való 

alkalmazkodásban” nyilvánult meg (Bárczi 1942:46.). Ez a környezet esetükben az 

intézetet jelentette. Megfontolás tárgyává tette azt is, hogy az intézetbe kerülő gyermekek 

az értelmi, érzelmi és akarati életet illetően mutatnak-e egyáltalán valamilyen 

megnyilatkozást, vagy csak ahogy ő fogalmazta, „teljesen vegetatív életet élnek” (Bárczi 

1942:46.). Az általa tapasztaltak alapján általában az utóbbi esettel kell számolni. 

„Az utánzó társítás” szakaszában (előkészítő I.) a fő hangsúly a mozgásfejlesztésre, s 

azok célszerűsítésére irányult, amely elsősorban „az akarati élet megindulását és 

összerendezését” szolgálta (Bárczi 1942:47.). Ennek tökéletesítésére hívta fel a 

figyelmet: „A gyengeelméjű gyermek az elviselhetetlenségét megszüntető szokásokra 

csak akkor tehet szert (pl. az emésztéssel, alvással, táplálkozással, s általában, hogy olyan 

módon viselkedjék, hogy ne legyen magával tehetetlen), ha egyfelől a gyógypedagógiai 

tevékenység az akarati élet összerendezésére irányuló dressurát a legtökéletesebben 

megvalósítja, de ugyanakkor az internátus a gyógypedagógiai tevékenységre 

támaszkodva, az egyéntől magatartásában okvetlenül megkíván annyit, amennyi a nála 

elvégzett dressura folytán már megkövetelhető (kiemelés tőlem G. A.)” (Bárczi 

1942:47.). Amíg a dresszúra, véleménye szerint a reflexszerűség fokát el nem éri, addig 

más – különösen didaktikai – mód alkalmazása nem lehet célravezető. 
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A második szakasz az érzékszervi társítás foka (előkészítő II.) „ahol már az 

érzetek keletkeztetése, s azok asszociálása, tehát az értelem megindulása a jellemző” 

(Bárczi 1942:47.). A dresszúra Bárczi Gusztáv szerint itt már nem kizárólagosan 

szoktatási eszköz, hanem csak esetleges, s a ritmusgyakorlatok kialakításánál és 

fejlesztésénél nyer leginkább alkalmazást. Ebben az esetben már csak közvetett hatást 

fejt ki, s ez a nevelés további időszakában is így marad. Végezetül, az ún. „társítási 

gyakorlatokat” az értelmes társítás fokozatával zárta. 

Összességében, Bárczi Gusztáv a fentebb megfogalmazottakban találta meg a 

dresszúra indokolt és szükséges szerepét. Hangsúlyozta, hogy a gyengeelméjűség 

egészének megítélése és felfogása nagyon sok esetben feltevéseken alapszik, kiemelve az 

egyéni tekintélyen és kijelentéseken alapuló érveléseket is. Ezért úgy gondolta, hogy 

ennek a ténynek a megállapítására elsősorban a tudomány, a hozzátartozók, s rajtuk 

keresztül a közösség válik jogosulttá. Ezért minden nevelésnek, így „a gyengeelméjűek 

nevelésének alappillérje azoknak a szokásoknak a megteremtése, amelyek nélkül az 

emberi magatartás és a viselkedés nem érhető, illetve a gyengeelméjűeknél ez ki nem 

alakítható” (Bárczi 1942:47.). E kijelentései ellenére azonban hozzáfűzte azt is, hogy a 

gyógypedagógiai tevékenység e területen nem elégedhet meg a dresszúrával kialakítható 

szokások állandósításával, mivel a törekvést ennél sokkal messzebbmenőnek tartja. 

Viszont a dresszúra felhasználásának – hangsúlyozta – szükséges annyi teret biztosítani, 

amennyit a „normális fejlődésű” gyermek nevelésénél alkalmaznak. 

 

A kutatás megállapításai Theodor Heller és Bárczi Gusztáv munkásságára 

vonatkozóan 

 

Theodor Heller és Bárczi Gusztáv műveire történő utalást azért tartjuk fontosnak, 

mert a tárgyalt időszakban Theodor Heller volt az egyik legjelentősebb európai 

szakember, aki az adott korszak viszonyai között perifériára szorult. Ehhez kapcsolódóan 

fontos megemlítenünk, hogy a Nemzetközi Gyógypedagógiai Társaság megalakulása 

(1937) alkalmából, 1937. április 18-án alakuló ülést rendeztek Budapesten. Ausztria 

képviseletében a bécsi professzor, Theodor Heller is a meghívott szakemberek között 

szerepelt, akit díszelnökké is megválasztottak (Gordosné 2000). Ebből is megállapítható, 
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hogy a nemzetközi kapcsolatok kiépítésével, bővítésével hazánkban is ismertté vált 

Heller szakmai tevékenysége. 

Heller 1925-ös munkájában a súlyosan értelmi fogyatékosok (gyengeelméjűek, 

imbecillisek, idióták) foglalkoztatásáról, gyógypedagógiai neveléséről szóló leírásokban 

felhívta a figyelmet Pavlov felismeréseire a reflexekről, és áttételesen azok 

indokoltságáról. Bárczi Gusztáv erre is gondolhatott, hiszen már Frim Jakab európai 

tapasztalatai, leírása kapcsán a magyar szakemberek is ismerték a súlyosan értelmi 

fogyatékosok nevelésében alkalmazott eljárások egy részét, amelyeket Heller 

tudományosan is indokolni szándékozott.  

Heller állásfoglalása (az 1925-ös munkája) összecsengett Bárczi Gusztáv 

elképzeléseivel, és egyben támaszt, megerősítést is jelentett szakmai elképzeléseinek 

megvalósításához. Bárczi Gusztáv meggyőződésből, szakmai ismereteire alapozva 

fordult a pavlovi magyarázatokhoz. Emellett Bárczi Gusztávnak ebben az időben orvosi, 

szakorvosi (fülészeti) kutatásai voltak, Heller pedig gyakorló pedagógus, pszichológus, 

tudományosan felkészült, Európában vezető szakembernek számított a gyengeelméjűek 

(az értelmi fogyatékosok) nevelése, ellátása terén. Több évtizede fennálló magánintézete 

Bécsben, egész Európában szakmai irányító központnak számított. A 

dokumentumelemzések alapján megállapítható, hogy Theodor Heller már az 1920-as 

években szorgalmazta a reflexek tanulmányozását, a „dresszúra” szerepét a feltételes 

reflexekre épülően. Azonban a munkásságára hivatkozni a II. világháború idején már 

nem lehetett ideológiai, politikai okokból kifolyólag, de szakmai gondolatai a Bárczi-

intézet munkáiban, a dokumentációkkal bizonyítottan (ezt támasztja alá az 1942-es 

évkönyvben írt tanulmány is) mind visszaköszönnek.  

Elgondolkodtató Heller hangsúlyozott gyermeknevelésre vonatkozó 

megállapítása, mely a feltételes reflexek sajátosságaira mutat rá, amit Pavlov 

állatkísérleteivel bizonyít. Ugyanakkor törekedett a „képezhetőség” fogalmának tartalmi 

meghatározására, ezért is érdemes kiemelni Heller tevékenységének elemzésekor az 

integrációs gondolat felismerését.  

Nagy jelentőséget kell annak is tulajdonítani, hogy Bárczi Gusztáv az 1940-es 

években hangsúlyozottan kezeli a minél korábbi segítés fontosságát a család nevelői 

hatásrendszere mellett.  
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Mindkét szerzőnél megfigyelhető a fejlődési rendellenességek okainak feltárása 

kapcsán a komplexitásra való törekvés, valamint a nevelés legfontosabb színtereként a 

családot jelölik meg.  

Bárczi Gusztáv a dresszúráról írt tanulmányát követően propagálni kezdte Pavlov 

tanításait a magasabb idegrendszeri működésről, melyet Szegeden, az orvosi karon is 

bemutatott „A pavlovi tanok alkalmazása a nevelésben” címmel (Gyógypedagógia, 

1955:58-60.). Sőt valószínűsítjük, hogy Bárczi orvostudományi képzésének is abban az 

időszakban meghatározó építőköve volt Pavlov. Mindezt bizonyítja a Magyar 

Tudományos Akadémia által 1955. május 26-án szervezett Nagygyűlés, melyen Bárczi 

Gusztáv ismertette azokat a gyógypedagógiában elért eredményeket, amelyeket Pavlov 

tanaira építetten dolgozott ki. Előadásának kezdetén („A magyar gyógypedagógia a 

pavlovi fiziológia szemléletében” címmel) már hangsúlyozta, hogy az orvosi képzésben 

is hatást gyakorló volt a pavlovi szemlélet. Mindebből arra következtetünk, hogy az 

1921-ben megszerzett diplomáját követően nem akart hátat fordítani a szakmai képzés 

egyik korai szemléletének.  

Bizonyított továbbá az is, hogy a Bárczi Gusztáv által vezetett intézet az 1940–

1943-as években innovációs törekvéseivel az értelmi fogyatékos gyermekek 

nevelésének-oktatásának tartalmi megújításán dolgozott. Ezt igazolja Berényi Ferenc 

1943-ban megjelent tanulmánya, melyben megfogalmazott téziseit később az 1952-es 

tantervbe beépítették (lásd. 5.3. fejezet). 

 

5.2. A tanulók fejlettségének megállapítása 

 

Bárczi Gusztáv tudományos tevékenysége során feltárta a rangsor (fejlődési 

besorolás) kérdésköreit az érintett gyermekekre vonatkozóan. Fontos e tevékenységének 

is alapos tanulmányozása, értelmezése, hiszen célként fogalmazódott meg a 

gyengeelméjű gyermekek minél teljesebb megismerésének az igénye. 

A Budapesti Állami Gyógypedagógiai Nevelőintézet 1940–1941-es iskolai 

évkönyvében az intézet igazgatója a „Gyermek fejlődési értékelése intézetünkben” című 

értekezésében írta le a rangsor megállapításánál a követendő szempontokat. Ebben az 

ismertetésben jelenik meg a rangsor lényege, a viszonyszám megállapításánál követendő 
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eljárás. Kifejtette, hogy ez a rangsori viszonyszám mennyivel és hogyan járul hozzá a 

gyengeelméjű gyermek megismeréséhez. 

A tanulók személyiségfejlődésének számszerű kimutatását összehasonlító 

értékelés mutatja. Az ép gyermekek fejlődésére irányuló értékelés szintén összehasonlító 

számadatok alapján végezhető el, mivel a tanító a növendékek tanulásbeli előmenetelét 

hasonlóan számjegyek (1,2,3,4) segítségével állapíthatja meg. Bárczi Gusztáv álláspontja 

szerint e számok viszonyszámoknak tekinthetők, mert az adott iskolára irányulóan 

kevesebb, ugyanakkor az iskolák együttes vonatkozását tekintve több hibát mutatnak: 

„Nevezetesen valamely tárgyból 4-essel jelzett tanuló egy másik iskolában talán 3-as, 

esetleg a 2-es osztályzatot is elérte volna és viszont az 1-es osztályzatú egy más 

viszonyítású iskolában talán a 2-es, vagy a 3-as osztályzat mélyére esne le” (Bárczi 

1941:51.). Ennek ellenére a „relatív viszonyítás” elvégzését mindenképp szükségesnek 

tartotta. Megemlítette, hogy a gyógypedagógiai intézetek az „iskola és a környezet 

számára elviselhetetlen” fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek nevelését-oktatását látja 

el. A célok között fogalmazódik meg, hogy e csoportba tartozó tanulók fejlődésénél – a 

szakszerű nevelés által – az „elviselhetőség”, mások esetében a „hasznos elviselhetőség”, 

míg a legjobb képességűeknél az „iskolai elviselhetőség” fokának elérése a végső cél. 

Mindezek alapján kifejtette, hogy a fejlődési zavarokban szenvedő gyermekek 

fejlődési viszonyszámai – hasonlóan az ép tanulókéhoz – 1, 2, 3, és 4-es osztályzattal 

kerüljenek megjelölésre a következő formában: 

„az elviselhetetlenség fokát 4-es,  

az elviselhetőség fokát 3-as,  

a hasznos elviselhetőség fokát 2-es és  

az iskolai elviselhetőség fokát 1-es osztályzattal” (Bárczi 1941:51.). 

Ez az eljárás azonban – Bárczi Gusztáv álláspontja szerint – a tanulók fejlődésbeli 

árnyalatainak és az „összegyéniségükre” vonatkozó sokrétűségük felismerhetőségét nem 

teszi lehetővé. A viszonyszámok kialakításánál ezért figyelembe kell venni az ún. „finom 

fejlődési mozzanatokat” is (Bárczi 1941:51.). 

Az értelmi fogyatékos tanulók értékeléséhez a következő területek vizsgálata 

szükséges: 

1. Az „általános képességi állapot”, mely a gyógypedagógusok használata szerint 

„pedagógiai viszonyszám”. A „pedagógiai viszonyszám” magába foglalja a különböző 
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kognitív területeket, úgy mint a figyelem, az emlékezet, továbbá erre a területre irányul 

az akarat, az ítélőképesség megállapítása is, melyet a gyógypedagógus 1–10 pont keretei 

között határozhatott meg. Így a legjobb pedagógiai magatartást tanúsító gyermek 1 

pontban, a legrosszabb 10 pontban részesülhetett. 

2. A „szociális magatartás” összetevői a következők:  

a) társaival szembeni, 

b) „feljebbvalóival” (pedagógusaival) szembeni, 

c) „általában”, általános magaviselete a mindennapok során. 

 

a) A társaival szemben tanúsított magatartásnál a következő jegyekre kellett 

irányulnia a vizsgálatnak: az alkalmazkodás képessége, segítés (segítségnyújtás), a jó 

vagy rosszindulat, barátkozás, bizalom, bizalmatlanság, én tudat, „birtok viszony”, 

gyűlölet, indulatosság, irigység. A csoport legjobb szociális magatartást nyújtó 

növendéke 1, a legkevésbé szocializálható tanuló pedig 10 pontban részesült. 

b) A „feljebbvalókkal”, azaz a pedagógusokkal szemben tanúsított magatartás 

esetében: az engedelmesség, szolgálatkészség, alázatosság, hazugság, igazmondás, dac, 

harag, gyávaság, alattomosság, megtérés, megbánás stb. magatartásjegyek megállapítását 

kellett meghatározni. A legjobb esetben 1, a legrosszabb esetben 10 pont volt szerezhető. 

c) Az általános magatartásvizsgálat e két korábbi „sokrétű lelkiség” értékelésében 

jelentkező hibák korrigálására irányult. Nem kizárt ugyanis, hogy a „fejlődési zavarban” 

szenvedő gyermek egyik vagy másik esetben, így társaival vagy a pedagógusokkal 

szemben „feltűnő fejletlenséget” tanúsított, azonban „összmagatartása” mindezek 

ellenére „elviselhető” lehetett.  

Bárczi Gusztáv a következő példát említette: „Például kleptomániás, de összmagatartása 

kifogástalan. Kleptomániája folytán a társaival való viselkedése rovatán 10 pontot kap, 

ellenben ’általános magaviselete’ rovatán ez némi korrekciót kaphat, amennyiben az 

kifogástalan. Tehát ezzel az összegyéniség az összmagatartás bizonyos fokú 

rehabilitációt kap és az így kapott viszonyszám pillanatnyilag lerögzíti az 

összegyéniséget” (Bárczi 1941:52.). Ilyen jellegű korrektívumot, mai fogalomhasználat 

szerint korrekciót, az ép tanulók esetében is szükségesnek vélt, azonban a 

gyógypedagógiában ezt a felhasználási módot különös jelentőségűnek tekintette. 
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d) Értékelték továbbá a gyermek rendszeretetét, a környezethez való viszonyulását 

(„simulása”) is 1–10 ponttal. 

e) Az „összegyéniségre” vonatkozó megállapítás jelentősen megjelent a munka 

folyamatában, mely többféleképpen nyilvánulhatott meg: „Lehet ez a munka értéknélküli 

nevelő jellegű, vagy félig értékes nevelő jellegű összrendezett gyakorlás, vagy teljes 

értékű, pénzzel kifejezhető hasznos tevékenység” (Bárczi 1941:52.). 

f) Végezetül ide tartozott még: a ritmusos járás, a fegyelmezett ülés, öltözködés, 

téglahordás, akadályjárás, mászás, ugrás, futás, dobás, „kosárvivés”, tépés, 

papírhajtás, tárgyválogatás, hangfelismerés, hangforrás-érzékelés, kérés, köszönés stb. 

vizsgálatai is. 

 

A vizsgált csoportot alkotó gyermekek – korra való tekintet nélkül – eltérő 

fejlődési fokon/szinten állnak, intellektusukat és teljes személyiségképüket érintően is. 

Bárczi Gusztáv kiemelte, ha minél korábban kezdődik a fejlesztés, annál nagyobb 

eredményt lehet elérni társadalmi rehabilitációjukat illetően. Ezzel korát megelőző fontos 

megállapítást tesz. Gyakorlati példákra hivatkozva hangsúlyozta, hogy minél idősebb egy 

gyermek, annál nagyobb problémát jelent abban az esetben, ha még mindig ugyanabba a 

csoportba tartozik, ahová alacsonyabb életkorú társai. Ugyanis nem mindegy, hogy 

valaki 11 éves, vagy 6 éves korában részesül ebben a mozgásos tevékenységben. Ezért a 

viszonyszámok ebben a csoportban „súlyosak, nehezek”. A súlyosság kifejezhető abban, 

hogy a szorzótényezőt használják a hibakorrekcióhoz. E munkacsoport szorzótényezője 

10, a szorzandója 1 és 10 között húzódó bármely számot tartalmazhatta. Így a legjobb 

fejlődésű gyermek sem kaphatott 10-nél jobb viszonyszámot, és a legrosszabb 

viszonyszám 100 lett. Mindezt alátámasztotta azzal is, hogy e gyermekek 

mozgásfejlődése korukat tekintve lényegesen elmaradottabb, jelen esetben a 2-3 éves 

gyermekek mozgásfejlődési szintjének felel meg. Ezért nem osztályozhatók másképpen, 

mint a környezetüket tekintve „elviselhetetleneknek”, mindez 10 ponttal, de a súlyosság 

foka szerint akár ennél magasabb pontszám is lehetett. 

A „félig értékes nevelő jellegű” munkatevékenység (félig hasznos munkacsoport) 

során „tartós” munkafolyamat valósult meg:  

A munkatartalom is ennek megfelelően került meghatározásra: 
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1. Ügyesítő gyakorlatok: „rongytépés”, „rongyvarrás”, nyírás, gyomlálás, 

virágszedés (hársfavirág) stb. 

2. Testerősítő gyakorlatok: téglahordás, fahordás, talicskázás, ásás, kapálás, 

gereblyézés stb. 

3. Különleges ügyesítő gyakorlatok: tapasztás, szögbeverés/kihúzás, gombvarrás, 

söprés, krumplitisztítás stb. 

4. Ritmusgyakorlatok: kéz, láb, fej, törzs, nyak egyszerű és összetett gyakorlatai, 

táncmozdulatok, meghajlás stb. 

A gyógypedagógiai gyakorlat megvalósításakor a munkaórák megtervezése során mind a 

négyfajta gyakorlat beépítését javasolták. 

Világosan kitűnik, hogy a tanulók tevékenysége helyhez kötött, huzamosabb ideig 

tartó, irányított munkát igénylő. Viszonyszám kifejezője 1–10. Szorzótényezője 5. A 

korrigáló pontszámra ez esetben is szükség volt. Így a legjobb eredményt elérő 5, a 

legrosszabban teljesítő 50 pontszámot érhetett el. Viszonyítása szerint ezen 

munkafolyamatokat végző tanulók az 5-6 éves korú ép gyermekek munkatartalom 

szintjének megfelelő tevékenységet végeztek. Ezért a 7 éves korú növendék még a 

legtökéletesebb kivitelezés esetén sem jutalmazható a „normalitás mértékével”, de nem is 

büntethető az „elviselhetetlenség 100-as fokával”, legfeljebb annak felével. Ez indokolta 

esetükben a szorzótényező 5-ös megállapítását. 

„A teljes értékű pénzben kifejezhető hasznos” (hasznos munkacsoport) 

tevékenység körébe sorolt gyermekek már képesek voltak bármilyen önálló munka 

elvégzésére. Ez az oktatás útján szerzett tapasztalatszerzés „előiskolája” volt, melyet 

Bárczi Gusztáv Ranschburg Pálra hivatkozva a következőképpen fogalmazott meg: 

„Ettől kezdve a tapasztalatoknak oktatás útján való szerzése lép előtérbe” (Bárczi 

1942:10.). (Bárczi Gusztáv „oktatás” fogalmának értelmezésére itt sajnos nem térhetünk 

ki). 

A lányok és a fiúk ennek megfelelően különböző munkatevékenységeket 

végeztek, példaként:  

Fiúk: kapálás, ásás, favágás, különféle műhelymunkákban való részvétel stb. 

Lányok: házi jellegű tevékenységek, mint mosás, vasalás, mosogatás, varrás, szövés, 

fonás, kötés, illetve különféle konyhai munkák végzése stb. 
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Az általuk végzett tevékenység a „környezet számára hasznos”, ezért a viszonyszámot 

nem lehetett szorzóval megterhelni. A szorzószám 1, a szorzandó 1–10-ig terjedő 

pontszámot foglalt magába.  

 

Összességében és az egyes munkacsoportokat tekintve az alábbi pontszámok 

kerültek meghatározásra: 

A „nevelő” (kezdő) munkacsoportban lévő legjobban teljesítő gyermek számára 10, és a 

legrosszabban teljesítő számára 100 pont volt adható.  

A „félig hasznos csoportban” a legjobban teljesítő 5, a legrosszabban teljesítő 50, míg a 

„hasznos csoportban” a legjobb 1 és a legrosszabb 10 pontot érhetett el. 

Bárczi Gusztáv a viszonyszámok felhasználásának figyelembevételét 

kezdeményezte a tanulók fejlettségének megfelelő csoportokba történő elhelyezésére is. 

Az elértek alapján a 100 hibapontot meghaladó „kísérleti csoportba” kerülő gyermekek: 

Azok a tanulók, akiknek hibapontszáma 100-ra csökkent, ők az „Előkészítő I.” 

csoportot alkotók. Ezen a szinten tovább folytatódott a szakszerű munka, és további cél 

volt a hibapontok redukálása, –20 pont elérése egy éven belül. 

Így a 70–80 pontszámot elérő tanulók az „Előkészítő II.” csoport tagjai voltak, 

akiknél a kitűzött cél évente további 20–30 pont csökkentése volt. 

A 25 pontszám alatt teljesítők az „iskolai elviselhetőség” fejlődési fokával 

rendelkezők voltak. A VKM. 34.983/1941. IV./2. ü. o. rendelet alapján ezeket a 

növendékeket az elemi iskola I. osztályából magánvizsgára bocsáthatták. Amennyiben e 

vizsgának megfeleltek, akkor „elemi iskolai bizonyítványban” is részesülhettek. 

Azok a tanulók, akik 25 pontot nem voltak képesek elérni, de hibapontszámuk a 

35-öt sem haladta meg, a „környezet számára hasznosak”, ezért a szülői környezetbe 

kellett őket visszahelyezni. 

A 35 és 70 pontszám közöttiek a „környezet számára elviselhetők”, otthoni 

ellenőrzés mellett foglalkoztathatók. 

A kialakult rangsort a hat terület vizsgálati eredményei jelentették. 

A rangsort tekintve a vizsgált területek: 

1. pedagógiai viszonyszám, 

2. magaviselet, 

3. szorgalom, 
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4. rendszeretet (szociális érzék),  

5. társaival szembeni viselkedés,  

6. munkateljesítmény. 

 

A rangsor kidolgozása alapján a legjobban teljesítő gyermek 1, 2, 3, a leggyengébb 8, 

9 vagy 10 pontban részesülhetett. A „kezdő munkacsoport” pontjait 10-zel szorozták 

meg, a „félig hasznosat” 5-tel. Ennek alapján került kiszámításra a hibapont. A 

viszonyítást szorzással érték el. 

Bárczi Gusztáv álláspontja szerint az egyes teljesítmények viszonyszámai, illetve 

azok összegének vizsgálata teszi lehetővé, hogy átfogó képet kaphassunk az egyes 

gyermekek vagy gyermekcsoportok képességeiről. Ezzel teljes tájékoztatást szerezhetünk 

a fokozatosan haladó csoportok értékéről a hibapontok arányszámai összegének a 

fokozatos csökkenésével. Mindezek alátámasztásául: a kísérleti osztálynál az 

arányszámok összege 139,7 pont, az egyik előkészítő (Előkészítő „A”) 57, 6, a II. osztály 

(legidősebb tanulók) legmagasabb szintű rangsor arányszámok összege 18,5 pont volt 

(Bárczi 1942:60.). 

Ezek alapján megállapítható, hogy három munkacsoport különült el: 

1. a „kezdő” munkacsoport, 

2. a „félig hasznos” munkacsoport, 

3. a „hasznos” munkacsoport. 

 

A tanulói népesség munkaképesség szerinti munkacsoportokba sorolása már a 

budai intézetben az 1940-es évektől megjelenik. Ez azért történt, mert a nevelés-tanítás 

központi elemének a munkára nevelést tartották az iskolai tudás bizonyos részeinek 

erőltetése helyett. A munkacsoportokba sorolás sikeressége mellett a rangsorolás már 

nem terjedt el. A munkacsoportok szerint nagyon részletesen megtervezték a teendőket, 

amit Máriafalvi Zoltánné (1954): A munkára nevelés kézikönyve című munkája 

(Budapest, Tankönyvkiadó) bizonyít, melynek egyes részeit még ma is használni tudják a 

metodikában. 
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Az alábbi táblázat a leírtak szemléltetésére hivatott: 

1. táblázat: A rangsor hat területének mutatója a „kísérleti” és az „előkészítő I-II.” 

osztályok tanulóinak tükrében (Bárczi 1941:56-57.) 
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5.3. A fejlődési dokumentáció ‒ Berényi Ferenc módszertani programja 

 

Bárczi Gusztáv új oktatási kísérletének szakmai kidolgozásában Berényi Ferenc 

(lásd életrajzát az 5. oldalon) is közreműködött. Amellett, hogy nagy tájékozottságú 

gyógypedagógusként tartották számon, elsők között dolgozta ki a súlyos és halmozottan 

fogyatékos tanulók elméleti és gyakorlati tennivalóit, azaz módszertani és gyakorlati 

program megalkotója is volt. A program gyakorlati részének bemutatása előtt elsőként 

részletes elméleti kifejtést tesz. Ennek kapcsán a módszer fogalmát határozza meg, 

melyet tervszerű eljárásként definiál, és amelynek eredményessége bizonyos elvek és 

szempontoktól előre meghatározott (Berényi 1943). Kiemelte, hogy ez a meghatározás 

általános definícióként értelmezhető. Gyakorlati értelemben a módszer alatt általában az 

„értelmi anyagot” és az „ismeretek feldolgozásának módszerét” értette (Berényi 

1943:31.). Megfelelő módosítással e fogalmat a gyengeelméjű gyermekekkel való 

foglalkoztatásra is érvényesnek tekintette: „A módszer fogalmának ez a meghatározása a 

gyengeelméjűekre való vonatkoztatással úgy változik, hogy itt először annak az 

előzménynek a megteremtéséről kell gondoskodni, amelyik szükséges ahhoz, hogy a 

módszer lényegét – a tervszerű eljárást – meg lehessen kezdeni” (Berényi 1943:31.). 

Berényi Ferenc, ahogy korábban már történt rá utalás, Bárczi Gusztáv 

gyógypedagógia definíciójának meghatározását is alapul vette. A célja ezzel az volt, 

hogy alátámassza azt az általa fontosnak vélt álláspontot, mely szerint: „a 

gyengeelméjűeknél az a mód lesz alkalmas a fejletlen gyermek ápolási időtartamának 

csökkentésére, illetve a fejlődési zavarokban szenvedő gyermek fejlődésének siettetésére, 

amelyik a testi és lelki szervezetet fejlődésre alkalmas állapotba hozza, és így a 

képességekre gyakorolt emberi hatás által a célszerű és értékes hatások iránti reagálásra 

alkalmassá teszi” (Berényi 1943:34.). A megfogalmazottak kapcsán szorgalmazta e 

gyermekcsoport számára olyan új módszer kidolgozását, mely alaposabb megismerést 

tesz lehetővé az eltérő képességek feltárására vonatkozóan. Következésképpen arra a 

megállapításra jutott, hogy a gyengeelméjű gyermekekre vonatkozó gyógypedagógiai 

tevékenység feladata kettős: ez a megismerés és a nevelés. Megjegyezzük, hogy ez 

megegyezik Tóth Zoltán (1933) elméleti fejtegetéseivel, aki a rendszerelméleti 

gyógypedagógia egyik megalkotója volt. A megismerés azokat a lehetőségeket 
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tartalmazza, amelyek segítségével a „gyengeelméjűségi kórforma” megállapítható 

(Berényi 1943:34.). A nevelés alatt azt a nevelői módot tárgyalja, ahogyan „a 

megállapított kóros állapotból kiindulva a nevelés a természetes érésnél 

megkülönböztethető érési sequentiák36 és fázisok szerint megvalósítható” (Berényi 

1943:34.). 

A gyengeelméjű gyermekek minél alaposabb megismerése érdekében Berényi 

Ferenc fontosnak tartotta annak a ténynek a tisztázását is, hogy a gyógypedagógia kinek 

a nevelését vállalhatja fel, kit lehet nevelni, és ki tekinthető gyógypedagógiai alanynak, 

azaz kire irányul a tevékenység, és kit nevezhetünk gyengeelméjűnek. A 

megválaszolandó kérdésekre két meghatározó tényezőt emelt ki, ami szerinte gyakorlati 

és elméleti részek összetevőiből áll. 

A gyakorlati kérdés kapcsán megemlítette, hogy az érintett gyermekeket a 

népiskolától elkülönítetten, gyógypedagógiai intézményben kell nevelni, ellátni. Ez az 

intézkedés csak akkor tekinthető törvényesnek, ha a kizárási határozatért – minden 

esetben – az illetékes népiskola vállalja a felelősséget. 

Az elméleti részben a gyengeelméjűségnek, mint kórformának a megállapítására 

hívta fel a figyelmet. Az elnevezés alkalmazásához kapcsolódóan kétféle felfogást 

említett meg: „Az egyik irányzat a súlyos értelmi fogyatékost jelöli meg így, a másik 

pedig túlhaladott álláspontnak tartja azt, hogy az értelmi fogyatékosság gradusa37 a 

gyengeelméjű megnevezéssel kifejezhető lenne” (Berényi 1943:35.). 

A gyengeelméjűség fogalma alatt a fejlődési zavartság egyik megnyilvánulását 

érti, és pontos meghatározást is nyújtott e definíció értelmezésére: „A gyengeelméjűség 

olyan fejlődési állapot, ahol a meghatározó tényezők a normálistól eltérően 

determináltak. Az egyén önkifejlődése által elérhető közösségi viszonya elviselhetetlen 

(szociálisan negatív) az önfenntartásra irányuló törekvése pedig csak a létet biztosítja” 

(Berényi 1943:36.). Véleménye szerint, ennél a fogyatékossági típusnál egyformán 

zavartnak tekinthető mind az értelmi, mind az érzelmi, mind az akarati élet, és a 

kezelések, fejlesztések során mindegyiket egyforma fontosságúnak kell tekinteni. 

Szerinte ez maga után vonja, hogy a gyengeelméjűséggel mint kórképpel, s a 

gyengeelméjű gyermekkel mint egyénnel kapcsolatban csak az tekinthető kiindulási 

                                                           
36 A kifejezés magyar szaknyelvi megfelelője: időszak 
37 A kifejezés magyar szaknyelvi megfelelője: foka, súlyossága, fokozata. 
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alapnak, ha a személyiséget meghatározó faktorok a lehetőség szerint tisztázódnak. Az 

összetevő faktorok alatt az „öröklődést, a környezetet és a lélek aktivitását” érti. Az 

öröklést „okozónak”, a környezetet pedig „módosító tényezőnek” tekinti (Berényi 

1943:36.). Álláspontja szerint az öröklési tényezőkön már neveléssel sem lehet 

változtatni, viszont a környezeti viszonyok, a környezet minél optimálisabbá tételével 

különböző hatásokat válthatnak ki. Kiemelte, hogy a gyógypedagógia nevelői 

tevékenység eredményessége nemcsak a „didaktikai rátermettségtől”, a minél 

változatosabb „módszeres eljárások alkalmazásától” függ, hanem magától a gyermektől 

is (Berényi 1943:37.).  

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a nevelés célját, tartalmát, idejét a 

gyermek „öröklési és környezeti hatásai” határozzák meg. Ebből következően a fejlődési 

zavart két összetevő: a biológiai tényezők és a környezeti tényezők elégtelensége 

determinálja. Ez a két ok általában kombinatív módon van jelen az esetek nagy 

százalékában. 

Berényi Ferenc gondolatai eredeti felismerések, új felvetések visszhang nélkül. A 

magyar gyógypedagógiai irodalomban nincs nyoma, talán azért is, mert egy nagyon kis 

példányszámú intézeti értesítőben, a háború közepén látott napvilágot. 

 

5.3.1. A gyengeelméjű gyermekek megismerését segítő dokumentum – A 

törzslap funkciója, jelentősége 

 

A gyengeelméjű gyermekek adatait a Magyar Királyi Gyógypedagógiai Kórtani 

és Gyógytani Laboratórium által kidolgozott törzslapban rögzítették (Berényi 1943). 

Ebben a dokumentumban jegyezték le a tervszerű nevelési tevékenység által befolyásolt, 

irányított fejlődést is. A feljegyzés által a gyengeelméjű gyermekek szociális 

fejlődésének és nevelésének folyamata is végigkísérhető volt. 

A gyengeelméjű gyermekek megismerésére és a fejlődéslélektanra vonatkozó 

megállapításokat Várkonyi Hildebrand könyve alapján fogalmazta meg. Elsősorban a 

fejlődés fogalmát vizsgálta. Kifejtette, hogy: „A kis gyermekben megtalálhatjuk fejletlen, 

kezdetleges, mint egy csíraképes állapotban mindazokat a lelki alapképességeket, erőket, 

tevékenységeket, mint a felnőttben” (Berényi 1943:37.). Ezért a törzslap részletezésénél 

is ezt a megállapítást alkalmazta. Mindez azért volt jelentős, mert a fejlődés és ezzel 



 72 

összefüggésben az „előállható fejlődési zavartság” értelmezését, annak globális 

álláspontját ez segítette. 

A megismerés kapcsán hangsúlyozta az „egyéni megnyilatkozások” – passzív 

vagy aktív – fontosságát. Felhívta arra is a figyelmet, hogy a nevelés módjának 

alkalmazása során mindenképpen törekedni kell az oksági kapcsolatok felderítésére, mert 

csak ennek segítségével kaphatunk minél átfogóbb képet a személyiségről. A törzslap 

összetevőinek megállapításánál hangsúlyosak a személyiség meghatározó faktorai, 

melyek belső tartalmához az értelmi, az érzelmi és akarati élet megnyilvánulásai 

kapcsolódnak. 

A továbbiakban beszámolt arról is, hogy ennél a tevékenységnél minden 

lehetőséget figyelembe kell venni, ami hozzájárulhat a minél pontosabb megismeréshez. 

Ezért ennek a folyamatnak tervszerűen kell haladnia. A cél elérésére, a minél teljesebb 

anamnézis megállapítására a kísérletezést és a megfigyelést egyaránt hangsúlyosnak 

ítélte meg. 

Az antropológiai (embertani) méréseket az orvosi feljegyzések, majd a 

kórtörténeti adatok feldolgozása követte. A kórtörténeti adatok körébe tartozott: az 

„öröklött terheltség”, a „szerzett bántalmak” és az „elégtelen környezeti viszonyok”. A 

szükséges adatok beszerzéséhez, feldolgozásához segítséget nyújtottak az érintettek 

hozzátartozói, az orvos, a falubeli lelkész és a tanító, de hangsúlyozta, hogy a kapott 

információk mellett szükséges a folyamatos kiegészítés is. 

Berényi Ferenc minden erre irányuló kórtörténeti adatot nagyon fontos módosító 

tényezőnek tartott mind a személyiség fejlesztésében, mind a megfelelő segítségnyújtás 

elérésében, éppen ezért úgy gondolta, csak a teljesség teszi lehetővé a pontos 

feldolgozást, felhasználást. Mindezek feltárásával válik lehetővé az öröklési és 

környezeti tényezők alapos megismerése: „A fiziológiai, biológiai és kórtörténeti adatok 

összevetése, egymásra vonatkoztatása által az öröklési és környezeti viszonyokat 

ismerjük meg” (Berényi 1943:38.). 

Az antropológiai adatok bejegyzésének menetét is részletesen ismertette: „A 

mindenkori mérési számot a megnevezés megfelelő oszlopába írjuk be, úgy hogy az első 

mérési számot alulról a 8-ik rovatnál kezdjük. A következő mérési szám, ha az előzővel 

megegyezik, vagy annál nagyobb, a fölötte lévő rovatba, ha kevesebb, akkor az alatta 

lévőbe kerül. Ezeket a méréseket 6 éven keresztül, évenként háromszor végezzük. Minden 
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alkalommal a megnevezés oszlopába beírjuk a mérési számot, az évnek, illetve azon 

belül az ismétlésnek oszlopába pedig más-más színű jelet téve, az azonos jeleknek 

összehúzása adja azt a grafikont, ami a nevelés állapoti változását mutatja” (Berényi 

1943:38-39.). 

Az orvosi feljegyzések (itt elsősorban a gyengeelméjű, és nem a siket, vak, vagy 

mozgássérült gyermekekre kell gondolni) véleménye alapján nem tartoznak a 

gyógypedagógiai tevékenység működési köréhez. Ahhoz azonban, hogy egy 

gyengeelméjű gyermekről véleményt lehessen alkotni, nagyon fontosnak tartotta azt, 

hogy ismerjék az orvosi megállapításokból származó következtetéseket. 

Az „öröklött terheltségnél és a szerzett bántalomnál” három fokozatot tartott 

szükségesnek megkülönböztetni, melyre a „súlyos”, a „kismértékű” és a „nincs” 

megnevezést használta (Berényi 1943:39.). 

Az egyes fokozatoknál részletes indoklásokat fogalmazott meg: 

„Súlyos” kategóriának tekinthető az, ha a szülők vagy a nagyszülők 

bármelyikénél olyan mértékű az elváltozás, amelyből a fejlődési zavar származása 

egyértelműen megállapítható. Idesorolta: a tuberkulózist, a nagyfokú alkoholizmust, a 

súlyos idegbajt (elmebaj) stb. „Szerzett bántalom” során az tekinthető súlyosnak, amikor 

valamelyik szülő vagy nagyszülő esetében vérbajt állapítottak meg, vagy valamilyen 

súlyos betegség állt fenn, mint például az agyhártyagyulladás. 

„Kismértékűnek” minősítette az „öröklött terheltséget” és a „szerzett 

bántalmakat”, ha a korábban nevezett eltérések, vagy szerzett betegségek a nagyszülők 

valamelyikén túl az „oldalágon” is megjelent. Az esetben is fenntartható volt ez az 

álláspont, amennyiben a fertőző betegség következményeiben és lefolyásában már 

kevésbé volt veszélyesnek tekinthető. Általában mindazokat az eseteket sorolta ide, 

melyeknél a terheltségi ok fennállása nem olyan mértékű, mint azoknál az eseteknél, 

amelyek a „súlyos” kategóriában kerültek felsorolásra. 

„A nincs megnevezés alatt csak annyit szabad érteni, hogy a kórtörténeti adatok 

iránti kutatás ez idő szerint semmi pozitívumot nem hozott” (Berényi 1943:39.). Ebben 

az esetben a további kutatás szükségességét hangsúlyozta. 

A környezeti viszonyokat is csoportosította, úgy, mint „rosszak”, „hátrányosak” 

vagy „megfelelők” (Berényi 1943:39.). Kiemelte, hogy a környezet megítélésénél nem 

elegendő csak a gazdasági és a szociális tényezők figyelembevétele. 
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„Rossz”-nak ítélte azt a környezetet, ahol nem vagy nem megfelelően történt a 

gyermek gondozása. Mindezt vonatkoztatta a gyermek táplálkozására, a bánásmódra és a 

higiéniás feltételekre (tisztaság, egészséges lakás). Idesorolható az is, ha a szülő 

valamilyen oknál fogva nem észlelte gyermeke fejlődési zavarát, s nem gondoskodott 

megfelelő neveléséről sem. 

„Hátrányos a környezet” akkor, ha az előbbiekben felsorolt okok nem álltak fenn 

olyan nyilvánvalóan, megjelenésük csak esetleges. A megítélés ebben az esetben is csak 

annyit jelent, hogy a környezet megfelelőnek tartotta a gyermek otthoni körülményeit, de 

ugyanakkor szükségessé vált a további kutatás is. 

Mindezekből megállapíthatjuk, hogy Berényi Ferenc nagyon aprólékos és 

részletes pontosságal törekedett azoknak a háttértényezőknek a feltárására és 

összegyűjtésére, amelyek a gyengeelméjűség állapotának a minél pontosabb 

megismerését és diagnosztizálását segítették elő. Ha az egyetemes gyógypedagógia 

történetben vizsgálódunk, akkor Jean Gaspard Marie Itard (1775-1838) híres francia 

orvos és tanítványa Edward Seguin (1812-1880) műveiben is már találkozhatunk olyan 

utalásokkal, amelyek az értelmi és az érzékszervi fogyatékos gyermekek fejlesztését 

célozzák meg.  

A pedagógiai diagnosztika kialakítása a reformpedagógiában gyökerezik. A 

hagyományos reformpedagógiai koncepciókban természetesen a gyermek áll a 

vizsgálódások középpontjában, és a gyermek igényeihez igazítva hozzák létre a 

differenciált tanulásszervezési módokat. Tehát Berényi Ferenc más fogalmakkal 

dolgozott, de a reformpedagógiai hagyományokra építette koncepcióját. Egyébként a 

mára már jól kidolgozott diagnosztikára épülő pedagógiai fejlesztés koncepciója is 

visszavezethető a 20. század eleji reformpedagógiai mozgalmakra. 

Berényi Ferenc a személyiség szerkezetét alakító faktorok közül harmadikként 

nevezte meg a „lélek aktivitását”. Indoklása szerint ahhoz, hogy az egyén pszichés 

állapotát megismerhessük, és annak viszonylagos értékét kifejezhessük, egyaránt 

szükségesnek tartotta a kísérlet és a megfigyelés alkalmazását. Felhívta a figyelmet arra 

is, hogy pontosan kell meghatározni, hogy mit és hogyan kell és lehet kísérlet útján 

megállapítani, illetve milyen szempontok szerint kell a megfigyeléseket csoportosítani. 

Szükséges pontosan konkretizálni, hogy a tudományos kutatás eredményeiből mit és 

mennyit lehet a gyengeelméjűség megismerésére vonatkozóan felhasználni.  
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A leírtak is bizonyítják Berényi Ferenc korszerű szemléletét, mely a megújítás 

szándékát is előrevetíti, hiszen az eddigi kutatások csak kizárólag a normál 

intelligenciaövezetbe tartozó gyermekek képességeinek mérésére irányultak. Minden 

esetben csak az került megállapításra, hogy az egyén milyen szociális értékekkel 

rendelkezett. Az intelligenciavizsgálatok, a diagnosztikus és más alkalmazott módszerek 

a fejlődésükben eltérő gyermekekre nézve csak annyi megállapítást tettek, hogy ők 

mások, mint a többség, akiket „normálisnak” neveznek. Ezt minden esetben 

negatívumnak tartja, amire így szerinte nem lehet nevelői tevékenységet építeni. Ezért az 

intelligenciavizsgálatok nem alkalmasak a gyengeelméjű gyermekek esetében az 

állapotuk meghatározására. Az intelligencia fejlődésének jellemzésére inkább a fejlődési 

korok felvételét, tartalmuknak a megállapításait részesíti előnyben, melyek az egyén 

egész habitusának megismerésére nyújtottak lehetőséget. 

 

A gyengeelméjű gyermekek nevelésében Várkonyi Hildebrand Dezső: 

Gyermeklélektan című könyve alapján három egység megnevezését emelte ki a 

fejlődéstanból átvett fogalmakkal: „.az utánzó társítást, az érzékszervi társítást és az 

értelmes társítást” (Berényi 1943:41.). Mindhárom szakaszt a módszertani programjába is 

beépítette. Berényi Ferenc kutatási eredményeinek megállapítása szerint a fejlődési 

szakaszok segítségével deríthető fel a gyengeelméjű gyermekek lelki tartalmának 

megállapítása, annak hiányosságai, és ennek segítségével jelölhető ki a nevelés további 

útja is. Az egyén megnyilvánulásai pedig „a mozgás, a nyelv, az értelem és a magatartás 

vizsgálataiban” ismerhetők fel és értékelhetők (Berényi 1943:42.). Erről részletes 

gyakorlati kifejtést is tesz (lásd 3. számú melléklet).  

Megállapíthatjuk, hogy Berényi Ferenc szakmai munkásságával, a módszertani 

program kidolgozásával jelentős mértékben hozzájárult az új kísérlet előzményeinek 

kidolgozásához. Mindezt alátámasztja az is, hogy a módszertani programban javasolt 

tartalmi elemeket, gyakorlati feladatokat, példákat megtalálhatjuk az 1952-es tanterv 

egyes szakaszaiban is. (Részletesen összehasonlítható a 7.2. „Az 1952-es Tanterv és 

Utasítás elemzése” című fejezettel). Példaként szemléltetünk az 1952-es tantervből egy 

rövid részletet a kísérleti csoportra vonatkozóan (vesd össze a 2. melléklet, a 

megfigyelés és a kísérlet alkalmazásának a.) pontjával: az utánzó társítás szakaszával és 

„A.) A mozgás” címszó alatt): „A kísérleti csoport nevelésének feladata az 
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összerendezettség és fegyelmezettség állapotának utánzás alapján való kialakítása” 

(Tanterv és Utasítás 1952:8.); „Mozgás és ritmusnevelés: Mozgások, melyek az 

összerendezettség és utánzás szempontjából szükségessek: állás, ülés, járás, tapsolás, 

kargyakorlatok: „Kezeket hátra, karba, fejre, padra”! (Tanterv és Utasítás 1952:9.); 

Beszédnevelés: „A beszéd kialakítása szógyűjtéssel indul meg” (Tanterv és Utasítás 

1952:10) stb.  

 

Összegzésként: 

Bárczi Gusztáv és Berényi Ferenc kortársak tevékenységükkel mélyen 

befolyásolták a XX. század közepén az értelmi fogyatékosok pedagógiájának fejlődését.  

Bárczi Gusztáv miután 1937-ben átvette az Alkotás utcai intézet vezetését, még 

nem rendelkezett erről a területről gyakorlati tapasztalattal. Ezért a kísérleti munka 

megkezdéséhez felhasználta egyrészt széleskörű szakmai tájékozottságát, ezt Heller 

munkássága kapcsán is bemutattuk, továbbá a munkatársak szakmai tudására, köztük a 

kiemelkedően jó pszichológiai felkészültségű Berényi Ferenc munkájára, és a 

nevelőtestület gyakorlati tapasztalataira hagyatkozott. 

Szakmai munkásságuk azért is tekinthető kulcsfontosságúnak, mert a kísérleti 

folyamat előzményeinek kidolgozása, a történések kezdeti lépései innen indultak. 

Tapasztalhatjuk azt is, hogy szakmai nézőpontjukat, elképzelésüket a magyar 

gyógypedagógia-történeti irodalom (különösképpen a metodikai) ilyen részleteiben eddig 

nem igen tárgyalta. Kiváltképpen Berényi Ferenc munkásságának Bárczi Gusztáv 

szakmai tevékenységére vonatkozó utalása sem történt meg eddig, pedig ez fontos 

tényező volt, hiszen barátok és munkatársak is voltak egyben. 

Bárczi Gusztáv a rangsor kidolgozásával bevezette a „munkával munkára 

nevelés” programját, ami alapján három munkacsoport különült el: a „kezdő”, a „félig 

hasznos” és a „hasznos” munkacsoport (amely később az 1952-es tantervbe is beépítésre 

került). A tanulók képességei, a szociabilitás fejlődésének vizsgálata és az egyes 

munkateljesítmények alapján fejlettségi értékeket kifejező pontrendszert határozott meg. 

További megállapításunk az is, hogy a Bárczi-féle elképzelésnek az iskolai rendszert 

illetően voltak gyenge pontjai (lásd: „Az 1952-es és az 1958-as tantervek összehasonlító 

elemzése, az »egységes tanterv« tudományos kritikája” című fejezetet). De az 
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értékelésben kiemelést érdemel az is, hogy munkájának egyedisége példaértékű, és 

európai viszonylatban is számottevőek az általa feltártak. 

Munkatársa, Berényi Ferenc a fejlődési szakaszok felderítésének segítségével 

kívánt tudományos alapot nyújtani a gyengeelméjű gyermekek minél alaposabb 

megismeréséhez. Tevékenysége is joggal hasonlítható Bárczi Gusztáv munkásságához, 

mert hozzájárult a modern gyógypedagógiai szemlélet kialakulásához. Gyógypedagógiai 

munkássága közül ki kell emelnünk az értelmi fogyatékos gyermekek megismerésére 

irányuló szakmai álláspontját, leírásainak pontosságát és az információk rendszerbe 

foglalását. Szakmai gondolatai rendkívül előremutatóak, hiszen hangsúlyozta, hogy nem 

szabad a „képezhetetlenség” fogalmát érvényesíteni, és hogy a homogénebb 

tanulócsoportokat eredményesebben lehet fejleszteni. Rendszerező munkájával a 

nevelés-oktatás gyakorlatát érintően nagyon fontos dokumentum létrejöttét segítette. 

Sajnos alakja az utókor szemében Bárczi árnyékában háttérbe került, életrajza, értékelése 

hiányzik a legújabb gyógypedagógiai lexikonból (Mesterházi 2001), a munkásságára 

vonatkozó hivatkozások a módszertani könyvekből. Talán jelen tanulmány is segít 

ráirányítani a figyelmet! 

Mindkettőjük célja volt a szenzorosan és értelmileg sérült egyének 

személyiségének sokirányú megközelítése. Életük során sokat tettek a hallás-, és az 

értelmi fogyatékos egyének felkészítéséért, munkalehetőségük bővítéséért és társadalmi 

beilleszkedésükért. Kiemelten foglalkoztak a munkára való előkészítéssel, a munkára 

való szoktatással, szem előtt tartva, hogy a munkát végzők szeressék a tevékenységet, és 

képességeiknek megfelelő foglalkoztatásban részesüljenek. Tevékenységük a 

későbbiekre is nagy hatást gyakorolt.  

Munkájuk folytatásának legfőbb eredményeként a korszerű diagnosztizálás 

mellett az értelmi fogyatékosok foglalkoztatásának, társadalmi hasznosságának 

megítélését tekinthetjük. 

A következő fejezetben a Gyulai Gyógypedagógiai Intézet kialakulásának és 

működésének történetét tekintjük át, ami hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a 

tantervelméleti kérdéseket és a gyógypedagógiai tantervek történetét jobban 

megismerjük. 
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6. A Gyulai Gyógypedagógiai Intézet legfőbb állomásai 

 

A gyógypedagógiai és gyermekvédelmi tevékenységének kettőssége meghatározó 

a gyulai intézet megalakulására és működésére nézve is. Jelen dolgozat nem tudja 

felvállalni a gyermekvédelmi tevékenység elemző bemutatását, de kikerülhetetlen az 

utalás arra vonatkozóan, hogy milyen hatást gyakorolt magára az intézet létrejöttére és 

működésének alakulására. Mindehhez szükséges egy nagyon rövid történeti áttekintés a 

gyermekvédelemre vonatkozóan is.  

A középkor elején hazánkban is, mint Európa számos országában a szegények, betegek, 

idősek, árvák ellátásáról az egyházi menhelyeken (asylums) gondoskodtak. Ez az 

intézmény nálunk is csak a későbbi századokban vált árvaházra, kórházra és öregek 

otthonára. A 18. századot az árvaházalapítások korának is nevezik Magyarországon. A 

későbbiekben árvaházszervezők sorában többen voltak, akik Pestalozzi és tanítványai 

mellett tanultak. A 19. században már egyletek és községek is szerveztek árvaházakat. A 

század végén „105 árvaház működött, közülük 9 állami, 4 megyei, 18 községi, 45 

felekezeti, 29 egyesületi (pl. nőegyleti, tanítóegyleti) összesen kb. 2000 gondozottal” 

(Hazai-Herczog 1994:271.). 

A gyógypedagógia és a gyermekvédelem kapcsolatrendszeréről megállapítható, hogy a 

kezdetektől fogva szoros, egymást érintő, egymásba fonódó tevékenység. A 

gyógypedagógia szakterületére tartozók jelentős létszáma nemcsak azért volt hátrányos 

helyzetű, mert különböző kóroki tényezők következtében speciális megsegítést 

igényeltek, hanem olyan élethelyzetűek voltak, hogy a család nem tudta ellátni az 

alapvető gyermeki személyiségfejlesztésre irányuló óvó, védő biztonságot nyújtó 

funkcióit. Mindez az érintetteknek halmozódó nehézséget jelentett. A gyulai intézet 

alakulásának kezdetétől meghatározó ez a kettőség: „A Békésvármegyei Fehérkereszt 

Egyesületet 1896-ban gr. Almássy Dénesné, Károlyi Ella ügybuzgósága hívta életre” 

(Scherer 1938:289.). 1899. július 17-én a Békésvármegyei Fehérkereszt Egyesület által 

tartott közgyűlés határozott arról, hogy Gyulán gyermekmenhelyet létesít, amely 

intézményt elsősorban a környéki, majd a megyei rászoruló árvák részére fogják 

működtetni. 
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A gyermekmenhely megalakulásának éve megegyező a Békésvármegye 

Közkórháza Elmeosztályának szervezési és építési idejével. Az elmeosztály működtetése 

– mint a későbbiekben látni fogjuk – szoros összefüggést mutatott a gyermekmenhely és 

a gyulai Gyógypedagógiai Intézet későbbi megalakulásával. 

A Fehérkereszt Egyesület a gyermekmenhely létrehozására a Szent István utcában 

lévő Follman-féle házat vásárolta meg. Az elemi igényeknek megfelelően szerényen 

átépítették, átalakították és felszerelték (Scherer 1938). A gyermekmenhely ünnepélyes 

megnyitására 1899. október 30-án került sor. A kialakított intézményt a Békésvármegye 

Fehérkereszt Egyesülete „Ella Gyermekmenhelynek” nevezte el. Nevét Almássy 

Dénesné, Károlyi Ella grófnőről kapta. A gyermekmenhely, melyet 4 szobával és 10 

csecsemőággyal rendeztek be, ekkor kezdte meg működését. Ez lett az országban – a 

fővárost nem számítva – az első gyermekmenhely. Szervezett nevelés kezdetben nem 

folyt, a közvetlen felügyeletet az „Irgalmas Rend” apácái látták el.  

A gyermekvédelem ebben az időszakban még nem volt állami feladat. A 

gyermekmenhely tevékenységét a környező lakosság kezdetben távolságtartással fogadta, 

az árvaházat, az ott folyó munkát inkább sajnálattal szemlélték. A magyar 

gyermekvédelemre hosszú ideig rányomta bélyegét, hogy nem tett különbséget a 

különböző jellegű anyagi és nem anyagi természetű intézkedések között, továbbá, hogy 

összekapcsolta az árva, az elhagyott és a „züllés útjára lépett” gyermekek gondozásba 

vételét. Hosszú időn át tevékenysége a „látható” bajok elhárítására és orvoslására, azaz 

tüneti kezelésére szorítkozott (Hanák 1983). Ezért is vonhattak az emberek párhuzamot a 

gyermekmenhely és a „tébolyda” között. Misztikus légkör vette körül a 

gyermekmenhelyet, a valóság és a képzelet színes ötvözeteként.  

A gyermekmenhely működésére vonatkozó első gyermekvédelmi 

törvényjavaslatot Gyulán készítették elő (Scherer 1938). Az előkészítés menete a 

következőképpen zajlott: Lukács György főispánsága idején Bosnyák Zoltán megbízást 

kapott Széll Kálmán akkori miniszterelnöktől, hogy az állami gyermekvédelemről 

törvényjavaslatot készítsen elő, és tartalmilag azt dolgozza ki. A munkálatok menetében 

anyaggyűjtésként, valamint a reális kép kialakításához szükséges tények feltárásához 

Bosnyák Zoltán nyári szabadságának egy részét Lukács Györgynél – Békésvármegye 

főispánja vendégeként – Gyulán töltötte. Részletesen tanulmányozta az egyesületi 

gyermekmenhely tevékenységét, és ezt összehasonlította a hasonló célok 



 80 

megvalósításával létrehozott budapesti árvaház működésével. A tényfeltárást követően 

elkészítette a törvényjavaslatát, melyről Széll Kálmán elismerően nyilatkozott, és 

vállalta, hogy az országgyűlésben azt felterjeszti, melyet így a miniszterelnök javaslatára 

az országgyűlés elfogadott, s így a tervezet hatályba lépett.  

Megállapítható, hogy az állami gyermekvédelem 1901-ben jelenik meg az ún. 

Széll Kálmán-féle törvényekkel, melyek az elhagyott gyermekek állami védelmének 

szabályozására irányultak. Mindezek mellett a gyulai intézet tevékenysége is nagyban 

hozzájárult a törvény megszületéséhez. Az állam főként a nevelőszülői hálózat 

kiépítésére törekedett, bentlakásos intézményeket csak a fogyatékos és krónikus beteg 

gyermekeknek létesítettek (Hazai-Herczog 1994). 1906-ban a társadalmi erők 

összehangolására megalakult az Országos Gyermekvédő Liga. Ugyanekkor a Magyar 

Gyermektanulmányi Társaság is bekapcsolódott a munkába, elsősorban a haladó 

pedagógiai, pszichológiai és szociológiai eredményeket állítva csatasorba. 1908-ban az 

állami gyermekvédelem már több mint 50.000 gyermekről gondoskodott a menhelyi 

rendszerben (Hazai-Herczog 1994). 

A törvény életbelépését követően komoly átszerveződések indultak el. Többek 

között az a folyamat, melynek köszönhetően az állami gyermekmenhelyet felállították, és 

az állami kincstár terhére több vármegyére is kiterjedő „Magyar Királyi 

Gyermekmenhely Igazgatóságokat” szerveztek. A gyermekmenhelyi igazgatóságok 

egyike Lukács György kezdeményezésére, illetve Bosnyák Zoltán javaslatára Gyulára 

települt. Így a gyulai gyermekmenhely Békés-Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék 

gyermekvédelmi feladatait látta el. Széll Kálmán akkori miniszterelnök 1902. május 26-

án kelt rendelete értelmében az állam átvette a Fehérkereszt Egyesület 

Gyermekmenhelyét, és megalakította a gyulai „Gyermekmenhely Igazgatóságát”. 

Az intézetben a bővítés elemi követelmény lett, ezért a gyermekmenhely igazgatósága 

hozzáfogott ennek a megvalósításához. A fejlesztés megkövetelte újabb ingatlanok 

vásárlását, többek között a menhely melletti, Kissék tulajdonában lévő házat vásárolták 

meg. 

Az épület végleges formáját Ybl Lajos műépítész tervei alapján 1903-ban nyerte 

el. A létrejött épületkomplexumban működött a gyermekmenhely egészen 1923 júliusáig. 
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6.1. Békésvármegye Közkórháza Elme és Gyermekelme Osztályának működési 

adatai és összefüggései a gyógypedagógiai oktatással 

 

A gyermekmenhely munkájának bemutatásakor szükséges utalni a fenti címben 

megnevezett intézmény tevékenységére, mert a mindennapok során a két egység között a 

tartalmi munkát illetően együttműködés és bizonyos fokú kiegészítő tevékenység alakult 

ki. 

Fontos történeti momentum, hogy 1896-ban Dr. Berkes Sándort a gyulai 

„Békésvármegye Közkórháza” új igazgatójának nevezték ki. A kinevezett igazgató még 

az év december 31-én a főhatóságoknak tett jelentésében arról számolt be, hogy az 

elmebeteg osztályon „tarthatatlan, szégyenletes” állapotok uralkodnak. Álláspontját a 

nem megfelelő higiénés körülményekkel támasztotta alá. A kórtermeket szűkösnek, 

egészségtelennek tartotta, így az osztályon a megbízott feladatokat nem tudták teljes 

mértékben ellátni. Ezért szükségesnek tartotta egy új elmebeteg osztály, pavilon építését 

(Berkes 1903).  

A bővítést, az építkezést 1898. augusztus hónapban kezdték el, és az új épület 

végül 1899 novemberében került átadásra. De még ez sem bizonyult elég nagynak 250 

fős férőhelyével, mert a betegek száma ennél jóval magasabb volt, összesen 322 beteget 

kellett volna ellátni. A létszámadatokat tekintve a későbbiekben még további emelkedés 

mutatható ki, hiszen 1903-ban már 384 beteget ápoltak az osztályon (Berkes 1903). 

Ebben az időszakban dr. Pándy Kálmán volt az elmebeteg osztályvezető 

főorvosa. Modern gondolkodású szakember lévén nem engedte, hogy „elfektető 

tébolyda” legyen az elmeosztályból. Szakmai közléseiben kifejtette, hogy bizonyos új 

eljárású betegfelvételt tart szükségesnek az „elmegyógyító” intézmény életében. Szerinte 

egy „tespedő” intézetben a betegekkel együtt az orvosok szakmai nívója is évről-évre 

csökkenő tendenciát mutat. „Ez az álláspont, valamint az évi megfelelő számú új 

betegfelvétel korszerű gyakorlatra és intézetvezetésre enged következtetni” (Németh 

1994:11.). A megfelelő diagnosztizálást nehezítette a vizsgálathoz szükséges korszerű 

eszközök hiánya, melynek következtében nehezen vált egyértelműen elkülöníthetővé az 

értelmi fogyatékosság az elmebetegségtől. Elsősorban és többségében azonban 

pszichotikus tünetekkel rendelkező betegek ápolását végezték az osztályon. 
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Pándy Kálmán az osztály szakmai munkájába a gyógyító eljárások közül a modernebb 

eljárásokat igyekezett bevezetni és alkalmazni. Modern és újító szemléletét támasztotta 

alá az is, hogy elavult módszereknek tekintette a testi fenyítést, az „óvóköntöst”, a 

„hidegvizes kúrát”, a börtönszerű, hermetikus elzártságot. A korábbi eljárásokkal 

ellentétben a kevés gyógyszer híve volt. Kezelési eljárásaiban a kombinatív módszerek 

alkalmazását részesítette előnyben. Emellett felhívta a figyelmet a betegek 

foglalkoztatásának fontosságára is, mely szerinte örömteli foglalatosságot biztosít a 

gyermekeknek, és a gyógyulásukra is jótékony hatást fejt ki. A tényleges 

foglalkoztatásuk megvalósítására többféle lehetőséget kínált fel, mint például: fűz- és 

gyékénymunkák; kerti munkák; bádogos, kovács, asztalos, cipő és csizmadia 

mesterségek; seprűkötés stb. Ez a kezdeményezése azért is tekinthető jelentősnek, mert 

ezzel az újszerű betegfoglalkoztatással valóban korszerű szemléletet igyekezett a 

gyakorlatban megvalósítani. Pándy Kálmán a munka gyógyító jellegét az életközeliség 

tekintetében azzal erősítette meg, hogy díjazásban részesítette a foglalkoztatott betegeket, 

akik a pénzüket szabadon, korlátok nélkül használhatták fel.  

De a változások, valamint Pándy törekvése mellett továbbra is mindennapos 

gondokkal kellett az elmeosztály működése során számolni. A szakellátást érintően az 

alorvosok és segédorvosok az alacsony díjazás és csekély kereseti lehetőség mellett rövid 

ideig vállaltak állást, és az ápolószemélyzet fluktuációja (létszámingadozása) is nagy 

volt.  

Pándy Kálmán tevékenységének vitathatatlan érdemeként állapítható meg az, 

hogy az 1800-as évekre jellemző szakmai gyakorlati jellemzőket elvetette, szakított a 

XIX. század embertelen, könyörtelen módszereivel. Az elmeosztályon tapasztalt légkör, 

a korszerűbb szakmai eljárásokra való törekvés, a szakmai sikerek vezettek el odáig, 

hogy a későbbi években létrejöhetett, elindulhatott az épület földszintjén – gyermek 

elmeosztályán – a gyógypedagógiai tevékenység. „Az itteni hagyományok reális 

lehetőséget biztosítottak a gyógypedagógiai tevékenység céljainak is” (Németh 

1994:12.). 

A Békésvármegye Közkórháza Elmeosztálya a kezdetektől fogva különböző 

életkorú betegek gondozását vállalta fel, így a felnőtt betegek között iskoláskorú, 

fiatalkorú gyermekek is voltak. Csak észrevétlen lassúsággal kezdett kialakulni a 

gyermek elmeosztály, ami az első világháború alatt és a háború befejezése után egyre 
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nagyobb létszámú növekedést mutatott. Ebből az következett, hogy kezdetben az ott 

folyó munka elsődlegesen a gyógyításra irányult, tehát az orvosi paradigma volt a 

meghatározó. A világégés egyik szomorú következményeként megnőtt az osztályon a 

betegfelvétel. Az ország egész területéről kerültek ide ellátottak.  

Az előzőekkel összefüggően a háborút követően a gyulai gyermekmenhely 

létszáma is megháromszorozódott. Sok volt a hadiárva, a hadigondozott és az elhagyott 

gyermek. „Nagy létszámú budapesti gyermekcsoportok érkeztek folyamatosan – állami 

gondozottként – Gyulára, a gyermekmenhelyre” (Németh 1994:12.). Helyszűke és egyéb 

okok miatt a „Gyermekmenhely Igazgatósága” az állami gondozott gyermekeknek csak 

egy részét tudta nevelőszülőknél elhelyezni, ezért a gyermekmenhely létszáma 

folyamatosan növekvő tendenciát mutatott. Az egyébként is nagyszámú állami gondozott 

gyermek között magas számban voltak értelmi fogyatékos gyermekek.  

Ez további problémát jelentett, hiszen a fogyatékosságügy tekintetében az 1900-

as évek elején az érzékszervi és mozgásfogyatékos gyermekek iskoláztatása 

eredményesebb volt, mint az értelmi fogyatékos gyermekeké. „Ez az állapot az 1920-as 

évekre sem változott. Az értelmi fogyatékos gyermekek iskolahálózatának kiépítése 

továbbra is lassan haladt, és elmaradt a vak, siket, mozgásfogyatékos gyermekek számára 

kiépült iskolafeltételektől” (Németh 1994:12.) Az értelmi fogyatékos tanulókat nevelő 

budapesti Állami Gyógypedagógiai Nevelőintézet (Alkotás u. 53. sz.) mellett még nem 

alakultak meg a többi fővárosi és vidéki gyógypedagógiai intézetek.  

De az értelmi fogyatékos tanulók száma további növekvő tendenciát mutatott. A 

férőhelyhiány kétségbeejtő volt. A 10.601 fő közül mindössze 228 (2,16%) részesült 

intézeti elhelyezésben, s a probléma további súlyosságát érzékeltette az a tény is, hogy 

évente 1200–1500 értelmi fogyatékos gyermek felvételét kérvényezték, s ebből 

mindössze alig 25–30 gyermek nyerhetett felvételt a megfelelő intézetek elégtelensége 

folytán (Klug–Simon 1927). 

Ebben a helyzetben a gyulai gyermekmenhely a túlzsúfoltság csökkentése 

érdekében a hozzá kerülő értelmi fogyatékos gyermekeket a Békésvármegyei Közkórház 

Gyermek Elmeosztályának igyekezett átadni. Ezt a folyamatot a Népjóléti és Munkaügyi 

Minisztérium által kiadott rendelet is segítette, melynek következtében 1921-ben már 

100–120 fő volt az értelmi fogyatékos gyermekek száma a Gyulai Közkórház Gyermek 

Elmeosztályán (Németh 1994). A gyermekek magas létszáma miatt az egész földszintet 
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igénybe kellett venni, ami további problémát okozott a kórház és az elmeosztály 

vezetőségének. 

A helyzetet nehezítette az is, hogy a gyermekcsoport összetétele rendkívül 

heterogén volt. A nehézségeket tovább fokozta az, hogy volt közöttük nem 

elmegyógyintézetbe való fogyatékos személy is. Az is előfordult, hogy téves diagnózissal 

kerültek az elmeosztályra, így az osztályon kisebb idegrendszeri sérüléssel beutalt 

gyermekek is voltak. 

A felvétel és a beutalás a következő eljárási rend alapján történt: a 

gyermekmenhely valamelyik igazgatósága állami gondozásba vette a gyermeket. Ezután 

a vezetőség vagy nevelőszülőkhöz, vagy saját intézeti otthonába helyezte el a 

növendéket. Az is előfordult, hogy a gyermek adatait felterjesztették a Népjóléti és 

Munkaügyi Minisztériumba, amely intézkedett arról a gyermekmenhely útján, hogy 

melyik kórház elmeosztályára kerüljön.  

A felvételhez a következő okmányokra volt szükség: 

- születési anyakönyvi kivonat, 

- előzetes környezettanulmány, 

- hatósági javaslat. 

Ezeknek a szükséges dokumentumoknak a felhasználásával állították ki az „állami 

gondozási törzskönyvet”, melyben az igazgatósági orvos által bejegyzett különböző 

fogyatékossági tipológiák is rögzítésre kerültek. 

Az állami gyermekmenhelyi igazgatóságoknak külön kérvény formájában kellett a 

fogyatékos gyermekek elhelyezését kérvényezni, melyet az illetékes minisztériumok a 

kérvényre tett záradékkal hagytak jóvá. Előfordulhatott, hogy azok a gyermekmenhelyi 

igazgatóságok, amelyek „szabadulni” akartak egy problémás gyermektől, 

fogyatékosságot diagnosztizáltak. Emiatt a gyermek menthetetlenül a gyermek 

elmeosztályra került át. Ennek következtében a gyermek elmeosztályok zsúfoltsága és 

ellátatlansága még tovább fokozódott. 

A kialakult helyzet reális elemzéséhez hozzátartozik, hogy akadtak olyan kórházi 

vezetők, akik a gyermek elmeosztályra kerülő gyermekeken „segíteni próbáltak”. A 

segítés megvalósítási formáját jelentette, hogy az akkori „képezhető” értelmi fogyatékos 

gyermekek számára gyógypedagógiai nevelést-oktatást igyekeztek biztosítani. Így 

alakulhatott ki egy újabb fontos állomás, a Békésvármegyei Közkórház Gyermek 
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Elmeosztálya keretén belül az értelmi fogyatékos gyermekek nevelését-oktatását-

foglalkoztatását szolgáló „Gyógypedagógiai Oktató és Foglalkoztató Telep”.  

 

6.2. Békésvármegye Közkórháza Gyógypedagógiai Oktató és Foglalkoztató 

Telep szervezése és működése 

 

Az elmeosztályt vezető főorvos és a kórház vezetősége állást foglalt abban, hogy 

a gyermek elmeosztályon lévő értelmi fogyatékos, de „képezhető” gyermekek 

nevelésének-oktatásának kérdését megoldja. Kidolgozták tervezetüket, melyet a 

Népjóléti és Munkaügyi Minisztériumba fel is terjesztettek. A Népjóléti és Munkaügyi 

Minisztérium, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériummal együtt elfogadta és 

támogatta a benyújtott tervezetet. 

A munkálatok lebonyolítására felkért szakemberek 1921 tavaszán a „Gyulai 

Közkórházban” tájékozódtak az értelmi fogyatékos gyermekek nevelésének-oktatásának 

gyakorlati, szervezési kérdéseiről. Látogatásuk eredményeként arra a megegyezésre 

jutottak, hogy haladéktalan továbbfejlesztésre, átszervezésre van szükség, és prioritásokat 

állapítottak meg a munkálatok elvégzését illetően: 

 Megállapították, hogy az elmeosztályon sok az olyan gyermek, akiknek 

gyógypedagógiai oktatást kellene biztosítani. 

 „Ezek a gyermekek továbbra is maradjanak a gyermek elmeosztályon. 

 A tanítási időn túli gyermekfelügyeletet a gyermek elmeosztály ápolószemélyzetének 

kell ellátni. 

 A közkórház vezetőségének az irányítása csak a nevelési-oktatási feladatokon túl 

érvényesülhet. 

 Az Oktató és Foglalkoztató Telep külön államsegély terhére létesüljön. 

 Az Oktató és Foglalkoztató Telepet gyógypedagógus irányítsa és vezesse. 

 Az oktatás szakmai ellenőrzését a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium lássa el. 

 A gyermekek ruházatáról a gyulai Állami Gyermekmenhely Igazgatóságának kell 

gondoskodnia” (Németh 1994:13-14.). 

Az alapító gondolatokban megfogalmazottak bizonyos fokú önállóságról és a későbbi 

különválás lehetőségéről rendelkeztek. Az idevonatkozó dokumentáció a megyei 
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levéltárban, illetve a gyulai intézmény „Régi Dokumentumainak Gyűjteményében” 

lelhető fel.  

A feljegyzések szerint az 1921. év nyarán a budapesti Alkotás utcai 

Gyógypedagógiai Intézetből került Gyulára a Népjóléti Minisztérium felkérése nyomán a 

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 203.751/1921 VII. számú rendeletével Kádas 

György gyógypedagógus. Feladata az lett, hogy megszervezze és vezesse a 

Békésvármegye Közkórháza Gyógypedagógiai Oktató és Foglalkoztató Telepét. 

Az új intézet igazgatójának mindent az alapoknál kellett kezdenie (dr. Papp 

Mihály igazgató visszaemlékezései alapján), és nehéz feladatokat kellett megoldania. 

A gyermekek egyéni képességeinek összetételét tekintve mintegy 80 fő részint 

idióta, részint gyengeelméjű gyermekből kellett a nevelésre-oktatásra alkalmasakat 

kiválasztani. Kádas György megfogalmazásában minderre azért volt szükség, hogy az 

arra alkalmas növendékeket megfelelő elméleti és gyakorlati, főképp kertgazdasági 

oktatásban részesítsék (Kádas 1922). 

A körülményeket és a feladatellátást nehezítette a tárgyi feltételrendszer hiánya is: 

- Bútorzat, helyiség nem volt. 

- A gyermekek ellátása tekintetében alapvető gondok voltak, az étkeztetés nem volt 

megfelelő, zsúfoltság uralkodott a gyermek elmeosztályon. 

- A gyermekek ruházata, öltözködése nagyon szegényes volt. 

- Tovább nehezítette a helyzetet, hogy a gyermekek felügyeletét sem tudták teljesen 

megoldani. 

- A gyermekek egészségvédelmével is komoly problémák voltak: a testi tisztálkodás, a 

higiénés helyzet sem volt kielégítő. 

- A járványos megbetegedések miatt gyakori volt a gyermekelhalálozás. 

A gondok elemzéséhez hozzá tartozik, hogy a vesztes háború gazdasági 

következményei erőteljesen kihatottak az intézmény életére. A nehézségeket fokozta az 

is, hogy az ápolószemélyzet, az osztályorvosok között akadtak olyan személyek is, akik 

nem támogatták, ellenszenvvel szemlélték a gyermek elmeosztályon működő 

gyógypedagógiai tevékenységet. Valószínűtlennek, megvalósíthatatlannak tartották a 

gyermek elmeosztályon belüli „iskola” gondolatát.  

Kádas György mindezek ellenére szorgalmasan folytatta a megkezdett 

átszervezést. A siker érdekében mindent megtett, mindent megmozgatott, támogatókat 
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keresett. Békés megye főispánjától is kérte munkájának a támogatását: „Mindjárt 

kezdetben felkértem az akcióban való részvételre a római katolikus püspöki helynök úr 

Őméltóságát, aki körlevélben hívta fel az egyes plébániákat a gyűjtésre” (Kádas 

1922:55.). 

Az alapvető tárgyi feltételek megteremtéséhez a román–görögkeleti iskolaszéktől 

bútorokat kölcsönzött. A minisztériumtól pénzügyi támogatást kért, melynek 

eredményeképpen az induláshoz 20.000 koronát kapott. Különböző társadalmi akciókat 

szervezett a pénzügyi hiányok enyhítésére. Széles társadalmi réteg közbenjárását kérte a 

fogyatékos gyermekek ügyének jobbításához. „Felkereste a Szociális Misszió Társulatot, 

és kérte gróf Almássy Dénesné elnöknő közbenjárását. Kérvényt nyújtott be, a 15/1922 

III. 28. ikt. sz. alatt a Békésvármegyei Törvényhatóság Bizottságához segélykérés 

céljából. Az Alispán Úr 3000 koronát utalt ki számára. Felkérésére a zsidó-nőegylet 2000 

koronát biztosított az Oktató – Foglalkoztató – Telepnek. A 4/1922. II. 17. számú 

felterjesztésében az Igazságügyminiszter segítségét kérte, hogy az államfogház ’lakói’ 

ingyen elkészíthessék a Telep bútorzatát stb.” (Németh 1994:15.). 

Kádas György kiváló szervező, irányító, végrehajtó tevékenysége nagymértékben 

hozzájárult a gyulai, de az országos fogyatékosságügyben az értelmi fogyatékos 

gyermekek elhelyezésének, fejlesztésének, nevelésének korszerűbbé tételéhez, sajátos 

igényeiket kielégítő feltételrendszerének kialakításához.  

Az Oktató és Foglalkoztató Telep növendékei azok lehettek, akiket a vizsgálat, 

amit Kádas György rendelt el, alkalmasnak talált nevelésre-oktatásra és foglalkoztatásra. 

A vizsgálat komplex jellegű volt, mert a gyermekeket szakmai és orvos-egészségügyi 

szempontból egyaránt megvizsgálták, majd az eredményeket dokumentálták. Kizáró ok 

volt a „trachomás” szembetegség (a kötőhártya idült, fertőző gyulladása). Ők „zárt 

osztályi” elhelyezésre kerültek (amin a későbbiekben változtattak).  

Kezdetben a szervezés első fázisaként, 1921-ben Kádas György összevontan 

„előkészítő és foglalkoztató első csoportot” szervezett. Ezt később – a levéltárban 

fellelhető dokumentáció szerint – a vallás- és közoktatásügyi miniszter utasítására meg 

kellett szüntetnie. Helyette összevontan I–III. osztály működtetésére nyílt lehetőség. A 

tagozat indulásakor megnyitásra került a törzskönyv, amely tartalmazta a gyermekek 

személyi adatait és a gyógypedagógiai nevelés realitását.  
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Ez alapján megállapítható, hogy tartalmi struktúra tekintetében a törzskönyv 

összhangban állt és megfelelt az 1909-ben kiadott Tanterv és Utasítással. A törzskönyv 

bevezetése, hivatalos használatra rendelése olyan szakmai megfontolásokat tükrözött, 

amely alapos viták után, az akkori szakmai tapasztalatok összegzéseként, rögzítésre 

kapott létjogosultságot. 

Érdekessége ezen dokumentációnak az, hogy a törzskönyv eredeti vignettájára 

1925-ben (a Gyógypedagógiai Intézmény megalakulásakor) egy másik vignettát 

ragasztottak – így az eredeti vignetta pontos felirata nem ismert – de az bizonyos, hogy a 

törzskönyvet a következő tanévekben már folyamatosan vezették. 

A törzskönyv belső borító oldalán Kádas György saját kezű írásával a következő szöveg 

olvasható: „Az oktatás tényleg megkezdődött 1922. febr. 6-án” (Kádas 1922). 

Kádas György Békésvármegye főispánjának 1922. május 1-jén írt levele a 

következőket tartalmazta: „A szervezési munkának az idei csonka tanévre eső részét 

február 6-ig befejezvén, az oktatást e napon megkezdem 28 növendékkel” (Kádas 1922). 

Az eredeti dokumentációk által bizonyítottan 1922. február 6-tól indult meg Békés megye 

gyógypedagógiai működésének kezdete. Ez a magyar gyógypedagógiában nagy 

jelentőségű fejlődés, hiszen az országos intézményhálózat struktúráját tekintve összesen 

öt intézmény működött (lásd a dolgozat 6.4. fejezetét „Az intézmény működése Pánczél 

Imre vezetése alatt” címmel). 

A szakmai munka alapját az 1909-ben kiadott Tanterv és Utasítás adta, mely 

alapján szervezte és vezette az intézet tevékenységét Kádas György. Ez a tanterv az 

akkori Budapesti Állami Gyógypedagógiai Nevelő-intézet részére készült, s a Vallás- és 

Közoktatásügyi Magyar Királyi Minisztérium 1909. évi 53.523 számú rendeletével került 

kiadásra. 
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Az általános óraterv a következőket tartalmazta: 

 

2. táblázat: Tanterv és Utasítás a Budapesti Állami Gyógypedagógiai Nevelő-intézet 

részére 1909:3. 

 

 

 

Tárgyak 

Előkészítő csoport 

heti óraszáma 

 

Osztály heti óraszáma 

I. II. I. II. III. IV. V. VI. 

1. Érzékszervek fejlesztése  

(szemléltető gyakorlatok, 

érzékszervek gyakoroltatása) 

 

10 

 

10 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2. Foglalkoztató gyakorlatok 6 6 - - - - - - 

3. Játék 2 2 - - - - - - 

4. Hittan - - 2 2 2 2 2 2 

5. Olvasás és írás - - 8 8 8 8 8 8 

6. Beszéd- és értelemgyakorlatok - - 5 5 5 - - - 

7. Szülőföldismeretek - - - - - 5 5 5 

8. Számtan - - 5 5 5 5 5 5 

9. Rajz - - - - 2 2 2 2 

10. Ének - - 2 2 2 2 2 2 

11. Torna - - 2 2 2 2 2 2 

12. Kézügyesség, női kézimunka - - 4 4 4 6 6 6 

Heti órák összege 18 18 28 28 30 32 32 32 
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A tanterv a táblázatban felsorolt tantárgyakat és azok heti óraszámait az előkészítő 

csoport (I–II.) és az I–VI. osztályos tanulók számára írta elő. Emellett részletes 

tananyagfelosztást és módszertani utasításokat is tartalmazott évfolyamonként. 

Megfogalmazta a „gyengébb értelmi képességű” gyerekek tanításának célját, a 

növendékek csoportba sorolását (az egyéni fejlettségi szint alapján), a tanításnál elvárt 

módszereket (részletező, szemléltető oktatás), a tanítás és a nevelés viszonyát az 

oktatáshoz (ebben a részben kiemelve az erkölcsi szabályok követését) stb.  

A tanterv szerzői az elsajátítandó ismeretek mennyiségénél kiemelték, hogy mindenkor a 

gyermek átlagos képességeit kell figyelembe venni, annak érdekében, hogy megfelelő 

ismeretekre tudjon szert tenni: „A nyújtandó ismeretek mennyiségének megállapításakor 

soha se tévessze szem elől a tanító, hogy csak az az ismeret ér valamit, csak az mondható 

igazán tudásnak, amelynek minden részlete tisztán áll a lélekben, amelyre az egyén 

kívánatra pontosan beszámol, s amellyel szükség esetén élni is képes. Ilyen biztos tudást 

pedig csakis körültekintő, a gyerek átlagos képességeit figyelembe vevő tanítás és alapos 

begyakorlás eredményezhet” (Tanterv és Utasítás 1909:19.). 

 

Kádas György ezt a tantervet tekintette munkája alapjának, figyelembe véve a 

helyi sajátosságokat, adottságokat, és ezek alapján határozta meg a telep szakmai-

működési rendjét. 

A működés legfőbb mutatói a következők voltak: 

 Az órarendbe beillesztett heti 2 alkalommal római katolikus hittant, aminek ellátása a 

kórházi káplán feladata volt. 

 A reggel 6 órás ébresztés és az elfogyasztott reggeli után a tanulás délelőtt 8 órától 

1130-ig tartott. 

 Az épület földszinti jobb szárnyán egy kisebb méretű termet tanteremnek rendeztek 

be. 

 Meghatározták azt is, hogy az óraközi szüneteket hol töltsék a gyermekek: jó idő 

esetén az udvaron, rossz időben a folyosón kellett tartózkodniuk. 

 Délután 14-17 óráig a telep növendékei különböző foglalkozásokon vettek részt, mint 

például: kerti, női, kézi- és műhelymunkán. A délutáni foglalkozások vezetését egy 

„mester” látta el. Kádas György igyekezett a növendékeknek önálló foglalkozási 
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lehetőségeket is biztosítani. Elérte, hogy a munkavezetők sokat foglalkozzanak a kis 

„inasokkal”.  

 Délután 17 órától szabad program keretén belül a gyermekek az udvar egy elkülönített 

részében játszhattak. 

 A gyermekek vacsora után a kórtermekbe (hálótermekbe) vonultak vissza, és az erre 

vonatkozó ügyeletet az elmeosztály személyzete látta el (Németh 1994). 

 

Az Oktató és Foglalkoztató Telepen a gyermekcsoportok összetétele a fejlettség 

valamint a fogyatékosság típusa szempontjából is nagyon heterogén volt. A heterogenitás 

az alábbi fogyatékos csoportok összetételéből adódott: pl. „nehézkóros gyengeelméjű 2 

fő, gyengeelméjű 8 fő, gyengeelméjű siketnéma 1 fő, epilepsziás gyengeelméjű 2 fő, 

pszichozis epileptika imbecill 1 fő, imbecill 6 fő stb.” (Németh 1994:17.). 

Az 1921–22-es tanév végén (csonka tanév) a növendékek teljesítményét nem 

minősítették érdemjeggyel, mert a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 714. 93/1922. 

VIII. sz. rendelete alapján osztályzatban nem részesülhettek. 

A gyulai intézet működését a kezdetektől élénk szakmai érdeklődés kísérte. Még 

a megalapítás évében – ami nem tekinthető egész tanítási évnek – a Népjóléti 

Minisztérium képviselője is látogatást tett a telepen. Az Országos Szakfelügyelet 

tematikus látogatása során ellenőrzést végzett Gyulán. 

A személyi feltételek tekintetében az 1922–23-as tanévtől változás következett 

be, mert az Oktató és Foglalkoztató Telep egyre komplexebb tevékenysége miatt 

bővítésre szorult. A változtatások első lépéseként Kádas György mellé kinevezték Tiffert 

György gyógypedagógust. A működés megkívánta, hogy a két gyógypedagógus szakmai 

munkáját összehangoltan végezze. Munkájukhoz a tantermek biztosítottak voltak, így 

Tiffert György az „előkészítő” osztályt tanította 16 fővel, Kádas György pedig az 

összevont I–II–III–IV. osztályt vezette 30 növendékkel. Az „előkészítő” osztályban 

hangsúlyt helyeztek a játékos foglalkozásokra, a rendszeresen alkalmazott szemléltető 

gyakorlatokra, az érzékszervek fejlesztésére stb. Ebben a tanulócsoportban a gyermekek 

teljesítményét már osztályzattal is értékelték. 

Az időrendiséget követve az 1923–24-es tanévben az első osztályt Tiffert György 

vezette 22 fővel, a II–III. összevont osztály pedig Kádas György vezetése alá tartozott. 

Az összevonások abból a kényszerűségből adódtak, hogy az Oktató és Foglalkoztató 
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Telep megalakulásától fogva tanerőhiánnyal dolgozott. Sajnálatos tényként állapítható 

meg az, hogy az 1924–25-ös tanévben a személyi feltételek nem változtak, nem lehetett 

újabb gyógypedagógust alkalmazniuk, melynek következtében a felmenő rendszerben 

való oktatás biztosítása sérült. Kádas György bejegyzésében is olvashatjuk a hiányból 

adódó intézkedés kényszerűségét: „Az 1924–25-ös tanévben a III-IV. osztály tanerő 

hiánya miatt nem nyílik, így a növendékek a II. osztályba osztatnak be” (Kádas 

1927:77.). 

A mindennapi munka során ez azt jelentette, hogy ezeket a gyermekeket a többi 

tanulóval együtt foglalkoztatták, például a délutáni kerti és műhelymunkában, vagy 

egyéb tevékenységeken belül is. 

Munkássága azért is tekinthető kiemelkedőnek, mert tervei előrelátóak és nagyon 

célirányosak voltak. Végleges megoldást igyekezett keresni gyermekei, pártfogoltjai 

számára. 

 

6.3. Kádas György szakmai törekvése az önálló Gyógypedagógiai Intézet 

megteremtésére, intézményvezetői tevékenységének bemutatása 

 

Kádas György társadalmi kapcsolatrendszere széles kört érintett. 

Munkakapcsolatot épített ki a szakmai minisztériummal, együttműködést alakított ki a 

megye felső vezetésével és Gyula város értelmiségével. Nagy tudású, együttműködési 

készséggel rendelkező, színes egyéniségű ember volt, aki nagy jártasságot mutatott a 

társasági viselkedésben és szakmai tudása elismert volt. Bejáratos volt a grófi kastélyba 

is, és szerteágazó kapcsolatrendszerének köszönhetően segítséget kapott a „Közkórház 

Igazgatóságától”, a „Királyi Törvényszék” vezetőitől, az „Állami Gyermekmenhely 

Igazgató-Főorvosától”, a „Békés Megyei Pártfogó Egyesület Elnökségétől”. Az írásos 

dokumentumok, így a minisztériumoknak, a főispánnak írt levelei, azok tartalma és 

stílusa, problémaérzékenysége azt vetítették elő, hogy Kádas György már az Oktató és 

Foglalkoztató Telep megalakulásának kezdetétől azon fáradozott, hogy a Szt. István út 

36. sz. alatti régi gyermekmenhely épületét megszerezze, és önálló gyógypedagógiai 

intézet céljaira használja fel, ezért még személyes kapcsolatait is érvényesítette. 

Németh László – aki sokáig volt a gyulai Gyógypedagógiai Intézet igazgatója – 

beszámolt arról, hogy Papp Mihály, aki előtte volt az intézet igazgatója, személyesen is 
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találkozott Kádas Györggyel, aki ezeken a találkozásokon szívesen mesélt erről a gyulai 

időszakról (Németh 1994). 

Kádas György elbeszélései során külön kiemelte szervező munkájának azt az 

időszakát, amely az intézet fejlesztését célozta meg. Többek között a 19/1922. számú 

(levelezései a főhatóságokkal és Békésvármegye főispánjával) kérvényében kéri a 

népjóléti és munkaügyi minisztertől a gyermekmenhely épületének gyógypedagógiai 

célokra történő felhasználását. Ehhez az elképzeléséhez megnyeri Kádár L. Levente 

miniszteri osztálytanácsosnak, a Gyermekvédelmi Főosztály akkori vezetőjének 

támogatását. 

Sokat tett azért, hogy az ügynek megnyerje Békés megye főispánját és a helyi 

vezetőket is. Elérte azt, hogy az ügyben érdekeltek levelezzenek, személyesen 

találkozzanak és megbeszéljék a kialakult helyzetet, amire igyekeztek megoldást találni. 

Ennek eredményeképpen a gyógypedagógia ügyében eltérő nézeteket valló személyek 

véleményét Kádas György közelíteni tudta egymáshoz azzal az általa nem titkolt céllal, 

hogy a gyógypedagógiai oktatás számára kedvező döntés szülessen. 

Diplomáciai érzékére vall, hogy Széll Imrét, a gyulai gyermekmenhely igazgató 

főorvosát azzal győzte meg, hogy elsősorban gyermekvédelmi feladatokat szolgálna – az 

állami gondozott értelmi fogyatékos tanulók felvételével – a gyógypedagógiai intézet. 

A Közkórház vezetősége kérésére pedig olyan felterjesztést küldött a Népjóléti és 

Munkaügyi Minisztériumba, hogy az Oktató és Foglalkoztató Telep a kórház keretében 

nem tartható. Azért volt szükség ezekre a „hivatkozásokra”, mert a Szent István út 36. 

szám alatti épületre többen is igényt tartottak. Papp Mihály visszaemlékezése szerint a 

város is igényelte az épületet – kedvező elhelyezkedése miatt – iparos tanonciskola, 

illetve polgári fiúiskola céljaira (Németh 1994). 

A Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium, illetve a „Főispán Hivatal” között 

többszöri levélváltás után született meg az a döntés, melynek értelmében – az 

56.313/1922. IV. számú leiratában közli ezt a népjóléti miniszter – a gyulai 

gyermekmenhely régi épületét az új épület befejezése után gyógypedagógiai nevelésre 

szoruló gyermekek elhelyezésére lehet igénybe venni. Fontos momentum, hogy a Szent 

István út 36. szám alatti épület ekkor még nem állt üresen, mert nem készült el az állami 

gyermekmenhely új épülete sem. De az építési munkálatok már folyamatban voltak, 

hiszen az állami gyermekmenhely új székházának felépítését már az első világháború 
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kitörése előtt elhatározták (Scherer 1938:406.). Az építkezések 1915. július hónapban 

kezdődtek el, de a világháború miatt félbeszakadtak. Végül a gyermekmenhely 

növendékei 1923 júliusában költözhettek be új otthonukba, ami a mai Kárpát utcai 

gyermekkórház épülete. A kialakított gyermekmenhely férőhelyszámát 100 főben 

állapították meg.  

Így a Szent István úti 36. sz. alatti épület megüresedett, s a Népjóléti és Munkaügyi 

Minisztérium a 31. 240/1925. IV. számú leirata alapján ingyenes használatra megkapta 

Békés Megye Pártfogó Egyesülete. Az átadott épület funkciójának meghatározásakor az 

volt a kikötés, hogy az épületben olyan „gyermekmenhelylakó” kerüljön elhelyezésre, 

aki az akkori szakmai terminus használatában „szellemileg képezhető és 

foglalkoztatható”, valamint „szellemileg nem képezhető, de gyakorlatilag 

foglalkoztatható” volt. Kikötötték, hogy a létesült gyógypedagógiai intézet legalább 70 

fős legyen, a fiúk és lányok arányát tekintve fele-fele létszámmal. 

Kádas György munkája szakmatörténeti szempontból kiemelkedő jelentőségű 

alkotótevékenység, mert 1925. augusztus 1-jén a Gyulai Gyógypedagógiai Intézet – a 

vidéki intézmények között elsőként – a Szent István út 36. szám alatti épületben 

megkezdhette működését. 

A megalakult új intézmény szakmai munkájáról készült igazgatói beszámolójában 

Kádas György a következőket fogalmazta meg: „Az 1925. augusztus 1-én született 

csecsemő immár 2 éves. Az első, kezdeti életmegnyilvánulások bizonytalansága után, a 

fokozatos, biztos fejlődés stádiumába lépett a szellemi fogyatékosok gyulai intézete” 

(Kádas 1927:77.). A rövid idézet mondanivalója jól érzékelteti azt is, hogy a gyors 

fejlődés előfeltételeként Kádas György jól megszervezte az induló éveket. A gyulai 

intézet munkájának megalapozásához felhasználta a budapesti Alkotás utcai intézet 

szervezeti szabályzatát és házirendjét is. A helyi adottságok feltérképezése után célul 

tűzte ki a napi tevékenységek eredményes megvalósításához a rendelkezésére álló tárgyi 

és személyi feltételek maximális kihasználását. Felhasználva személyes kapcsolatait és 

ismeretségét kisebb fejlesztéseket is megvalósított. A permanens fejlesztés és bővítés 

első lépéseiként az eddigi kereteket igyekezett tágítani oly módon, hogy növelte a 

hálószobák, tantermek, tanműhelyek számát. 

Az intézmény szakmai munkájának irányvonulataként – a foglalkozások területén – 

meghatározó lett a szellemi- és a gyakorlati képzés is.  
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A fentebb már említettek szerint az intézmény az indulás éveiben koedukált volt.  

A minisztérium folyamatos figyelemmel kísérte Kádas György szakmai tevékenységét, 

és ezáltal a gyulai intézet munkáját is átlátta. Klug Péter, a gyógypedagógiai intézetek 

országos szakfelügyelője miniszteri biztosként látogatást tett az intézetben, és elismerően 

nyilatkozott az ott folyó munkáról.  

A további fejlesztések, bővítések változtatások jogosultságát jól mutatja az intézet 

tanulólétszámának alakulása is, ami dinamikus növekedést mutatott. Az 1926–27-es 

tanévben az intézet növendéklétszáma 52 fő volt és I–II–III. osztályokat működtettek. 

Egyre jobban nőtt az igény a gyermekek felvétele iránt. Így a gyermeklétszám fokozatos 

emelkedésének köszönhetően 1928-ban már 74 fő növendéket tartottak nyilván (Klug–

Simon 1927, 1929). 

A Gyulai Gyógypedagógiai Intézet ezekben az években már szűknek bizonyult, 

az ide utalt nagyszámú menhelyi és hadiárva fogyatékos gyermekeket már nem tudta 

befogadni. Közben a főhatóságoknál egy olyan nézőpont kristályosodott ki, hogy a fiú- 

és lánynövendékek nevelését célszerű lenne külön intézetben biztosítani. Az elképzelések 

konkrétságát mutatja, hogy felvetődött a fiúnövendékek Kisújszállásra történő 

áttelepítése. A megvalósításhoz adott volt Kádas György intézetalapító tevékenysége, aki 

szívesen vállalkozott egy újabb intézmény megszervezésére is. A főhatóság igényt tartott 

Kádas György felajánlására, és így hamarosan egy újabb intézmény megnyitására 

kerülhetett sor.  

A Békés Megyei Pártfogó Egyesület a kisújszállási intézmény megnyitása mellett 

döntött. Az intézmény vezetésére Kádas György kapott megbízást, aki a gyulai 

intézmény megalapítója és első igazgatója volt, így megvált intézményétől, és a 

kisújszállási intézetben folytatta munkáját tovább igazgatói beosztásban. Gyulán az utána 

következő vezetőre rengeteg feladat hárult, de az tényként megállapítható, hogy egy jól 

prosperáló intézményt hagyott utódjára. 

 

Összegzésként:  

A Gyulai Gyógypedagógiai Intézet megalakulásával kapcsolatosan 

megállapítható, hogy kezdetben menhelyi és hadiárva értelmi fogyatékos gyermekek 

számára nyújtott ellátást. Minisztériumi segítség eredményeképpen rendeződött az 
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intézmény tulajdonjoga, valamint a szakmai feladatokat ellátó gyógypedagógiai tanárok 

Gyulára kerülése és alkalmazása. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az intézmény magánkezdeményezés által jött létre. 

Mindez azért lényeges, mert a két világháború között Magyarországon összesen 5 

gyógypedagógiai nevelőintézet volt, 1 állami, 1 székesfővárosi, 1 győri és a 2 Békés 

megyei. Az intézetekben lévő gyengeelméjű gyermekek száma az 1934–35-ös tanévben 

538 volt, ebből 133 lány Gyulán, 169 fiú pedig Kisújszálláson került elhelyezésre (Klug–

Simon 1935). A számok tükrében is az intézet szerepe igencsak felértékelődik.  

Kádas György szakmai tevékenységéről, munkájának méltatásáról 

megállapítható, hogy az első vidéki gyógypedagógiai intézet megalapítója volt, aki 

egyben a permanens fejlesztés elindítójának is tekinthető.  

 

6.4. Az intézmény működése Pánczél Imre vezetése alatt 

 

Kádas György távozása után a gyulai intézmény vezetését a budapesti Alkotás 

utcai intézetből áthelyezéssel Pánczél Imre igazgató vette át. Az intézet 1928-tól 1949-ig 

működött az ő irányítása alatt.  

A fogyatékosságügy vonatkozásában a gyógypedagógia tudományának országos 

szintű fejlődése erre az időszakra tehető. Az intézményhálózat struktúráját tekintve 

jelentős növekedést mutatnak a siketnémák, a vakok és a szellemi fogyatékosok 

intézményei.  

A hivatalos kimutatás szerint az értelmi fogyatékos gyermekek országos 

intézményhálózata az alábbiak szerint alakult:  

 Állami Gyógypedagógiai Nevelőintézet, Budapest, Alkotás u. 53. 

 Békés Megyei Pártfogó Egyesület Gyógypedagógiai Intézete, Gyula, Szent István 

út 36. 

 Békés Megyei Pártfogó Egyesület Gyógypedagógiai Intézete, Kisújszállás. 

 Székesfővárosi X. ker. Gyógypedagógiai Tanintézet, Rákosfalva, Kerepesi út 67. 

 Székesfővárosi III. ker. Gyógypedagógiai Nevelő- és Foglalkoztató Intézet, 

Miklós tér 5. 
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Kádas György megkezdett munkájának folytatója Pánczél Imre volt, aki hosszú 

időn át bizonyította, hogy kiváló szakmai és vezetői egyéniség. Munkájának egyik fő 

erényét jelentette, hogy a szakterületén jelentkező új kihívásokra gyorsan és 

eredményesen tudott reagálni. A kezdetekről ő maga így ír: „Az intézet működésének 

most lezáródott negyedik éve az átalakulás jegyében folyt. Növendékanyagunk a tanév 

derekán kettéosztatott: a fiúk a kisújszállási gyógypedagógiai intézetbe telepíttettek át, 

intézetünkben pedig csak a leánykák maradtak. Ez az átalakulás az egész tanévi 

munkásságunkra kihatással volt” (GYNJ-Pánczél 1929:118.).  

Megállapítható, hogy 1929-ben a Gyulai Gyógypedagógiai Intézetben a 

koedukáció megszűnt, és leányintézetté alakult át. 

A leányintézetté való átalakulás a gyakorlati foglalkoztatás változtatását is 

szükségessé tette. Pánczél Imre korán felismerte a munkára nevelés jelentőségét, és 

igyekezett rugalmasan alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. A fiúgyermekek 

gyékénytépési és fonási munkája helyett a lányokat jobban érdeklő házi szövés 

bevezetését tartotta indokoltnak. 1929 januárjában egy szövőszékkel kezdték meg a 

szövést, a szövőszékek számát tanévenként fokozatosan növelték. Ez az újító 

próbálkozás olyan sikeresnek bizonyult, hogy felvetődött az a gondolat, hogy a jövőt 

illetően már nemcsak az intézeti szükségletek fedezésére készítenek terméket, hanem 

eladásra is, amely plusz forrásbevételi lehetőséget is biztosított volna az intézet számára: 

„Műhelyünkben elkészült eddig 600 törölköző, 139 konyharuha, 136 asztalkendő, 20 

méter vászon, 30 méter kender szalmazsák és 86 méter hosszú, 145 cm szélességű lepedő. 

Ezek alapján jogosult az a reménységünk, hogy a felesleges árúk eladásával intézetünk jó 

hírnevét és anyagi javát is előmozdíthatjuk” (GYNJ-Pánczél 1929:119.). 

A szövés, varrás és az intenzív módon tanított kézimunka mellett a gyermekek a 

tanítási időn kívül felváltva vettek részt az intézet háztartási (takarítás, főzés, mosogatás, 

mosás stb.) munkáiban, valamint az állat- és kertgazdaság gondozásában is. 

A Gyulai Gyógypedagógiai Intézmény nemcsak emberbaráti célokat szolgált, hanem 

kulturális és szociálgazdasági feladatokat is ellátott. Törekedtek annak megvalósítására, 

hogy a tanulók az általános műveltség elemi fokát képességeiknek megfelelően sajátítsák 

el, és minden olyan további ismeretet, ami őket, mint az állam polgárait és a társadalom 

tagjait megillet. Másrészt arra irányult igyekezetük, hogy növendékeiket mindazokkal az 

önkiszolgáló eszközökkel is ellássák, amivel képesek lesznek megfelelő munkát végezni. 
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Pánczél Imre tehát igyekezett elérni azt, hogy a gyakorlati élethez szükséges ismereteket 

minél közvetlenebb és könnyebb formában sajátítsák el a tanulók (figyelembe véve a 

növendékek képességeit, illetve fogyatékosságukat is). A növendékek gyakorlati 

foglalkoztatására, továbbfejlesztésére a helyi körülmények jó lehetőséget biztosítottak. 

A tanulók létszáma az évek múlásával egyre csak nőtt. Az 1930–31. tanévben 75 

főről 81–104–111 és az 1934–35. tanévben 133 főre emelkedett.  

Az osztályok száma és elosztása is évről évre változott. Pánczél Imre összefoglalóan így 

nyilatkozott erről: 

„Az 1930–31. tanévben egy I., kettő II., egy III., egy V. és egy foglalkoztató,  

az 1931–32-ben egy-egy I., II., III., IV. és VI., továbbá egy foglalkoztató, 

az 1932–33-ban öt felmenő osztály I–V. csoportosítással, 

az 1933–34. és az 1934–35. tanévben pedig különálló I–VI. osztályokban beosztva 

tanítottuk leánykáinkat” (Pánczél 1935:96-97.).  

A fentiek alapján az 1930–35. közötti időszakra az intézmény működése 

tekintetében a következő volt jellemző: az intézet fennállásának kilencedik évében 

bevezetésre került a különálló hat felmenő osztályban való tanítás, előkészítő tagozat 

nem működött. Ki kell hangsúlyozni pedagógiai fontosságát a tekintetben, hogy a 

nevelőtagozatból kikerült növendékek továbbtanítását két ízben az ún. „foglalkoztató 

csoportban” kísérelték meg. Ezzel Pánczél Imre, ha átmenetileg is, de nagyon sok család 

gondját átvállalta, megoldotta. 

Mind a tárgyi feltételrendszer, mind a szakmai munka figyelemre méltó ezekben 

az években. Az ismeretterjesztést, szórakozást a rádió, a hangszórós gramofon segítette. 

A nevelők felolvasásokat, meseórákat tartottak. A jó magaviseletet tanúsító növendékek 

időközönként jutalomból színielőadásokon is részt vehettek. Pánczél Imre írásaiból az is 

kitűnik, hogy a tantestület állandóan tökéletesítette tanítási módszereit. A 

„beszédértelemgyakorlat” és „szülőföldismereti” tárgyak ismeretanyagának bővítése 

céljából különböző kirándulásokra vitték a gyermekeket. Az ott szerzett tapasztalatokat 

az említett tantárgyakon kívül még az írásbeli fogalmazás gyakorlására is felhasználták. 

A tanártestület tagjai esetenként egymásnál hospitáltak. Tankönyvekkel, taneszközökkel, 

kézimunka- és háziipari anyagokkal látták el állandóan növendékeiket. 

A tanítással-neveléssel kapcsolatos kérdéseket a tantestület „rendes”, illetve 

rendkívüli és módszeres értekezleten tárgyalta meg. 
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A jegyzőkönyv tanulsága szerint minden tanév végén, egy értekezlet keretén belül az 

intézmény növendékeinek egészségügyi ellátásának megtárgyalására került sor. 

A tanártestületben is az öt év alatt folyamatos személyi változások történtek. A legutolsó 

tanév végén a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által fizetett tanárok száma: 4, az 

intézet saját költségvetésének igénybevételével ideiglenesen alkalmazottak száma pedig 

5 fő volt.  

A tanári könyvtár 496 kötettel gyarapodott. Az akkori állomány 659 művet és 871 

kötetet tartalmazott. Az igazgató és a tanárok az országos és helyi pedagógiai, továbbá 

több társadalmi szervezet tagjai voltak. 

A növendékek nevelésük befejezésekor 15., illetve 18. életévük betöltése napján 

léptek ki az intézet keretei közül. Pánczél Imre igyekezett a növendékek sorsát 

figyelemmel kísérni, melyről így nyilatkozott: „A kihelyezettek a gyakorlati életben 

általában megállják a helyüket, s az intézettel az összeköttetést levelezés vagy alkalmi 

látogatásokkal tartják fenn” (Pánczél 1935:98.). 

Az intézet működésében problémaként jelentkezett, hogy a növendékeknek a 

férőhely egyre szűkösebbé vált. Pánczél Imre így próbálkozott a Szent István úti épület 

kibővítésével, de anyagi kondíciók hiánya miatt végül ez nem valósulhatott meg. A 

zsúfoltság csökkentésére, a behívásra váró növendékek felvételének megoldására az 

intézet közelében béreltek egy földszintes épületet. Itt externátust (bejáró diákokat 

foglalkoztató intézet) alakítottak ki 40–60 növendék számára. Ez azonban csak átmeneti 

megoldást eredményezett. A kiutat a következők megvalósítása biztosította: 

1934 őszén Gyula megyei várostól a Békésmegyei Pártfogó Egyesület jogán „örök-

használatra” megkapta a gyulai volt szeretetház épületeit a hozzá tartozó 21 kateszter 

holdnyi szántó és egyéb ingatlannal együtt. Így 1935 áprilisában 93 növendék 

költözhetett át az új épületbe. Onnantól kezdve a tanítás, nevelés és foglalkoztatás 

megosztva történt (Pánczél 1935). 

Az I–II. osztály növendékei a városi intézetben, a felsőbb osztályosok pedig a 

„Külső Gyógypedagógia” elnevezésű telepen vehettek részt az oktatásban. Ez utóbbi 

helyen a felsőbb osztályosok, az iskolát végzett és máshol elhelyezkedni nem tudó 

növendékek háztartási, kert-, állatgazdasági- és háziipari munkákat végeztek. 

Az intézet a növendékek tartásdíjából volt képes fenntartani magát. Ebből 

fedezték az összes felmerülő költséget, mint például, az épületek karbantartását, 
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felszerelését, a fűtést, a világítást, a növendékek élelmezését, tanszerekkel stb. való 

ellátását, az alkalmazottak fizetését. 

Ugyancsak az intézeti pénztárt terhelte a szakorvosok tiszteletdíjának, a 

hitoktatók óradíjának és az ideiglenesen alkalmazott 4–5 intézeti tanár tiszteletdíjának a 

kifizetése is. Az intézeti gazdálkodás ellenőrzését a nm. belügyminisztérium közvetlenül 

és ennek megbízásából a helybéli Békésmegyei Pártfogó Egyesület látta el.  

Pánczél Imre nagyon körültekintően szervezte meg a gyerekek tevékenységeit, 

azok szakszerű irányítását. A kertgazdálkodást szerződéses kertésszel végeztette. Az 

öntözéshez szükséges vizet elektromos motorral juttatták el a vezető árkokba. A MÁV az 

intézmény közelében „Remete” néven feltételes megállóhelyet létesített.  

Az intézmény a korabeli termelési módszerekhez felzárkózva versenyképessé tudott válni 

a piacon.  

Az ország gyógypedagógiai intézményeinek szakemberei, külföldi 

szakdelegációk évről-évre látogatást tettek az intézetben, és elismeréssel nyilatkoztak 

annak szakmai tevékenységéről. A Békés Megyei Pártfogó Egyesület, az irányító 

főhatóságok mindig követendő példaként hívták fel a figyelmet a gyulai intézményre. 

Közvetlenül a II. világháború kitörése előtt az intézmény egyre nehezedő anyagi 

körülmények között gazdálkodott. A megélhetési költségek nagyon magasra szöktek. A 

gondokat jól tükrözi – Pánczél Imre által beterjesztett, s báró Apor Vilmos, a Békés 

Megyei Pártfogó Egyesület elnöke által jóváhagyott – az 1939–40-es évi költségvetés. 

 

3. táblázat: Részlet a Gyulai Gyógypedagógiai Intézet 1939–40. évi költségvetéséből 

 Az előző 

1937–38. évi 

zárszámadás 

Az folyó 

1938–39. évi 

költségvetés 

Az jövő 1939–40. 

évi előirányzat 

A jóváhagyott 

1939–40. évi 

költségvetés 

  

Pengő 

 

Bevételek 

összege 

86336.12 69260 69500 69500 

Kiadások 86336.12 69260 69500 69500 



 101 

összege 

Hiány, 

maradvány 

0 0 0 - 

 

Az intézmény fő bevételi forrása a növendékek tartásdíja volt, ami biztosította az intézeti 

működést. Pánczél Imre körültekintő, takarékos gazdálkodást folytatott, ennek ellenére a 

költségvetés így is szűknek bizonyult. Nehezen fedezték az épület karbantartását, 

állagmegóvását, a működési költségek előteremtése – fűtés, világítás, élelmezés, 

tanszerellátás, bér – komoly gondot okozott. 

Az intézmény működésének egyre fokozódó igényjogosultságát bizonyítja a 

létszám drasztikus emelkedése: az 1926–27-es tanévben mindössze 52 fő volt, ez a 

létszám 1944-ben 134 főre emelkedett. Ennek ellenére az intézmény költségvetése 

likviditási gondokkal küzdött. 

A háború alatt az intézetet is súlyos csapás érte, belső telepének főépületét 1944. 

szeptember 25-én találat rombolta szét. Az intézet felszerelési tárgyainak jelentős része a 

háborúban odaveszett. A harcok elmúltával a megsérült épületek helyreállítása 1944. 

október 6-án kezdődött el. Az újjáépítésben a növendékek, az alkalmazottak, a 

tanártestület tagjai és az igazgató is egyaránt részt vettek. A helyzet súlyosságát mutatja, 

hogy az intézet élelmiszer és tüzelőanyag-hiánnyal is küzdött, és ennek következtében 

kényszerszünetet rendeltek el: „A tüzelőanyag-hiány következtében 1945. évi december 

hó 21-től 1946. évi március 4-ig kényszerszünetet tartunk” (GYNJ-Pánczél 1946:359.).  

A háború ártó hatása megmutatkozott abban is, hogy nem tudták biztosítani a 

gyermekek egészséges fejlődéséhez a megfelelő élelmiszereket és ez egészségügyi 

problémák elszaporodását is eredményezte: „[…] hüvelyesekre, tengeridarára és 

tésztafélékre zsugorodott, vitaminokat nélkülöző egyoldalú táplálkozás 

következményeként hiánybetegség lépett fel. Több gyermek ágynak esett, közülük három 

el is hunyt” (GYNJ-Pánczél 1946:361-362.).  

Az egyre kilátástalanabbá váló nehéz helyzeten különféle szervezetek igyekeztek 

enyhíteni, többek között a „Magyar Nők Demokratikus Szövetségének” és a 

„Szociáldemokrata Párt” helyi csoportjának női bizottsága természetbeni adományok 

juttatásával sietett az intézet segítségére.  



 102 

1947. május 12-én Baranyay Géza tanulmányi felügyelő, elnök, látogatást tett a 

gyulai intézetben, mindenre részletesen kiterjedő véleménye jegyzőkönyvben maradt 

fenn. 

Az intézetről az alábbi összegző véleményt alkotta: „Az egyik felfogás szerint a 

gyógypedagógiai nevelés célja az, hogy a családban elviselhetetlen iskolaköteles korú 

gyermekeket elviselhetővé nevelje át, s úgy adja vissza a családnak. A másik felfogás 

szerint a gyógypedagógiának az a feladata, hogy a népiskolákban, általános iskolákban 

eredményesen nem nevelhető és nem tanítható kiskorút képezze ki, s adja át a munkás 

társadalomnak. Ebben az intézetben az igazgató ez utóbbi rendszert építette ki és tartotta 

fel mindezidáig” (GYNJ-Baranyay 1947:391.). A beszámoló értelmében a gyulai intézet 

profilját tekintve tulajdonképpen kisegítő iskola, állami gondozottak, többségében 

menhelyről érkezett gyermekek nevelését-oktatását vállalta fel a kezdeti időszakban 

(Megjegyezzük, hogy ez a forma az 1948–49-es években megváltozott, mert átalakult a 

gyengeelméjűek intézetévé.). Az ott tanuló növendékek bentlakásos elhelyezésben 

részesültek. A jegyzőkönyv ezt meg is erősíti: „Bejáró növendék nincsen. Mindegyik az 

intézet tanuló otthonában nyer elhelyezést és gondozást. Internátusvezető az igazgató, 

segítségére van két felügyelő, egy házvezetőnő, egy-egy ápolónő, szakácsnő, mosónő és 6 

munkajutalomban részesült iskolaköteles kort meghaladó volt növendék” (GYNJ-Pánczél 

1947:393.). 

Az intézetben gondozott 138 lány közül 131 állami gyermekmenhelyi kötelékbe tartozott, 

1 gyermek önköltséges, 6 iskolaköteles koron túllévő létszám feletti „munkajutalmas” 

volt.  

A Kisújszálláson megszűnt gyógypedagógiai fiúintézet ideiglenes pótlására a 

Népjóléti Minisztérium 1945-ben tervbe vette az intézet külső telepének fiúkkal való 

átköltöztetését. Pánczél Imre, igazgató összefoglaló jelentést készített az egyre 

tragikusabbá váló intézeti működés feltételrendszeréről: „138 növendékünk 46 ágyban 

alszik. A nagyobbak ketten feküsznek egy, a kisebbek 6–8-an mozognak két ágyban” 

(GYNJ-Pánczél 1947:9.). Az internátusi túlzsúfoltság veszélyeztető tényező volt a 

gyermekek egészségére vonatkozóan, ez megnehezítette a nevelést is, és egyre inkább 

ellehetetlenítette a foglalkoztatást.  

Pánczél Imre tudatában volt annak, hogy az előző időkben az intézet öntözéses 

gazdálkodása, baromfitenyésztése és háziipari munkássága országos vonatkozásban 
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élenjáró volt. A gazdasági hasznon túlmutatóan ezek a foglalkoztatások a gyermekek 

személyiségfejlődésére is pozitív hatást gyakoroltak, az intézet szakmai súlyát is 

növelték, valamint jelentős anyagi jövedelmet eredményeztek. A kialakult helyzetről 

Pánczél Imre szomorúan nyilatkozott: „Ma mindez a múlté” (GYNJ-Pánczél 1947:10.). 

A helyzetet súlyosbította az a tény is, hogy a Békés Megyei Pártfogó Egyesület 1947-ben 

megszűnt. 

A mindennapok túlélését nehezítette az is, hogy Pánczél Imrének mint az intézet 

igazgatójának az épület megtartásáért is komoly erőfeszítéseket kellett tennie. A veszély 

elsősorban a volt remetei szeretetotthonban működő Külső Gyógypedagógiát érintette. 

Gyula megyei város képviselő testülete egyhangú határozattal semmisnek minősítette az 

1934. július 15-én kelt ajándékozási szerződést, így a város 318/1946. iktatott szám alatti 

határozatával a Szeretetház épületét átengedték a szervezés alatt álló „paraszt irányú” 

általános iskola és a „paraszt dolgozók tanítóképzője” (más megfogalmazásban: Paraszt 

Dolgozók „Kertmagyarország” Tájtanítóképzője) számára. A tájtanítóképző elkezdte 

működését, növendékei a remetei épület nagy részét elfoglalták. A konfliktusok pedig 

szaporodtak a gyógypedagógiai intézet és a tájtanítóképző között. Pánczél Imre alábbi 

megnyilatkozása is ezt támasztja alá, melyben megjelöli a konfliktusok forrását: „A 

tanítóképző vezetésével megbízott dr. Varga Ferenc tanügyi segédtitkár a Népjóléti 

Minisztérium tulajdonát képező, s intézetünk használatában lévő felszerelési és 

berendezési tárgyakat „egyoldalúan” átvette a paraszt tanítóképző és a vele kapcsolatos 

Tessedik kollégium használatába. Dr. Varga Ferenc okozója az intézetünkben fennálló 

túlzsúfoltságnak. Az ő eljárása veszélyezteti növendékeink nehézségét, nehezíti meg 

iskolai és iskolán kívüli foglalkoztatását. […] Négy tantermünket, internátusunkat, húsz 

holdas gazdaságunkat használja, s mi a túlzsúfolt hálótermeket vagyunk kénytelenek 

tanterem céljára felhasználni, iskolai táblák nélkül” (GYNJ-Pánczél 1947:11.).  

Pánczél Imre több beadványt intézett a Népjóléti Minisztériumba. Az ügy rendezése több 

éven keresztül húzódott. Molnár Erik, az akkori népjóléti miniszter, minden jó szándéka 

és segítőkészsége ellenére sem tudta igazukat bizonyítani, így az ügyet elveszítették. 

Dallos Ferenc, gyulai polgármester segítségül felajánlotta Pánczél Imrének – a 

Szeretetház helyett – a kétegyházi, illetve a gyulai kastélykertben lévő Almássy 

kastélyokat. Az „Államépítészeti Hivatal levele a megyei alispánhoz” (5641/1947. sz.) 

című dokumentumból az is kiderül, hogy hasonló módon egész előrehaladott tárgyalások 
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folytak a pósteleki volt Széchenyi kastély gyógypedagógiai célokra történő 

hasznosításáról is. Pánczél Imre igyekezett úgy taktikázni, illetve olyan érveket felhozni 

az épületek ellen, melynek köszönhetően a felajánlott lehetőségek egyike sem volt 

megfelelő, így a tevékenysége kiemelkedő jelentőséggel bíró. A Külső Gyógypedagógia 

megszűnésével a belső intézményre így nagy teher hárult. 

Mindezt még tovább nehezítette az is, hogy 1947. május 14-i nevelőtestületi 

értekezleten Pánczél Imre igazgató ismertette a magyar vallás- és közoktatásügyi 

miniszter 20.000/1946 számú rendeletét, mely a régi széttagoltságot megszüntette, s a 

gyógypedagógiai nevelés-oktatásügyet az általános iskolához kapcsolta (GYNJ-Pánczél 

1947:390.).  

Pánczél Imre igazgató 1949-ben, 20 éves vezetői munka után nyugalomba vonult. 

Általában a gyógypedagógiai intézményekre jellemző volt az ezt követő időszakban, 

hogy a nevelés-oktatás tárgyi, személyi feltételeit a lehetőségekhez mérten maguknak 

kellett biztosítani. Ennek feltétele az volt, hogy „meg kellett védeni” az intézmények 

épületét – a gyulaihoz hasonlóan –, ehhez pedig szükséges volt, hogy az egyes intézetek 

megfelelő tanulólétszámmal legyenek feltöltve.  

Vincze Antalné osztályvezető, az Oktatásügyi Közlöny 1957. január 1-jén 

megjelenő számában ennek fontosságára hívta fel a gyógypedagógusok, igazgatók és az 

oktatási osztály vezetőinek figyelmét: „Ahol a bentlakó gyermekek szüleivel az igazgatók 

fel tudják venni a kapcsolatot, igyekezzenek meggyőzni a szülőket, hogy gyermekeiket ne 

vigyék haza, illetve ha az elmúlt események következtében gyermekeiket elvitték, vigyék 

vissza az intézetbe. Fennáll ugyanis a veszélye annak, hogy az ideiglenes távollevő 

gyermek miatt lecsökkent létszámú intézetek épületeit esetleg más szervek igénybe 

akarják venni” (Vincze 1957:7.). Ebből is kitűnik, hogy feltétlenül szükségesnek tartották 

a gyógypedagógia céljainak megvalósítását szolgáló épületek megvédését, melyet 

indokolttá tett az is, hogy a fogyatékos gyermekek számarányához képest igen kevés 

férőhely állt az intézmények rendelkezésére. 

A következő fejezetben tekintsük át az értelmi fogyatékos gyermekek számára 

létrehozott 1952-es és az azt követő 1958-as tantervek tartalmát, illetve az 1952-es 

tanterv gyakorlati megvalósítását a Gyulai Gyógypedagógiai Intézet keretein belül. 
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7. Az értelmi fogyatékos gyermekek oktató-nevelő munkáját 

szabályozó 1952-es Tanterv és Utasítás elemzése és gyakorlati 

alkalmazása 

 

7.1. Az 1952-es Tanterv és Utasítás létrejöttének előzményei 

 

A tantervek áttekintésénél szembetűnő, hogy míg a középsúlyos értelmi 

fogyatékos gyermekek számára az első tanterv 1952-ben jelenik meg Magyarországon, 

addig a „nevelőintézetek” számára már 1900-ban, majd 1909-ben, illetve a „kisegítő 

iskolák” számára 1902-ben, 1905-ben majd 1910-ben adtak ki tantervet. Ami azért is 

figyelemre méltó, mert amíg a középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos gyermekek 

számára az első intézetet 1875-ben hozta létre Frimm Jakab, addig az enyhe értelmi 

fogyatékos gyermekek számára az első kisegítő iskolát csak valamivel később, 1898-ban 

létesítette Éltes Mátyás. Az első kisegítő iskolák számára létrehozott tantervek 

tartalmukat tekintve jellegzetes eltéréseket még nem mutatott.  

A gyógypedagógiai tantervi dokumentumok létrejöttét vizsgálva a következő 

jelentős dátum 1947, mivel ekkor lépett életbe a gyógypedagógiai iskolák, illetőleg 

osztályok ideiglenes óraterve és tanterve, melyet a vallás-és közoktatásügyi miniszter 

7400/1947. VKM számú rendelete tartalmazott. Az 1947-es tanterv az „előkészítő” 

osztály és a nyolc éves kötelező oktatás tartalmi szabályozását tartalmazta. A tanügyi 

dokumentum lehetőséget adott a teljesen osztott osztályok létrehozása mellett az egyes 

osztályok, tanulócsoportok összevonására is. A primer források rámutatnak arra, hogy a 

tanulásszervezés gyakorlati megvalósításában gyakran szükségessé vált az egyes 

tanulócsoportok összevont oktatása. Itt lényeges utalni arra is, hogy ezek az oktatási 

problémák a többségi iskolákban, az általános pedagógia területén is érzékelhetőek 

voltak. Pukánszky és Németh (1996) kutatásaikban kimutatták, hogy a nyolcosztályos 

általános iskola megteremtése előre nem látható gondokat, nehézségeket eredményezett. 

A legtöbb helyen hiányoztak az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek. Így 

például a kis településeken, az egy-két tanítós osztatlan iskolákban nehéz volt 

megszervezni a külön tanítóval és tanteremmel működő osztályt. 
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A gyógypedagógiai nevelés-oktatás számára létrehozott központi szabályozó 

szerint az ideális tanulói létszám osztályonként 15-20 fő, amit az összevont 

gyógypedagógiai osztályok alakításánál figyelembe kellett venni. A tanterv az alábbi 

csoportok kialakítását tette lehetővé: 

„– Egy csoport esetén I.; I–II.; I–II–III. osztály, 

– két csoport esetén I. és II. osztály; I–II. és III. osztály; I–II–III. és IV. osztály; I–III–

III. és IV–V. osztály, 

– három csoport esetén I–II–III. osztály; I–II. III. és IV. osztály; I–II. III. és IV–V. 

osztály; I–II–III. IV. és V. osztály, 

– négy csoport esetén I.; II.; III.; IV. osztály; I–II., III., IV. és V. osztály; I–II–III., IV., 

V., VI. osztály” (7400/1947.V.K.M.sz.r. 1947:170.). 

A gyógypedagógiai iskolák és osztályok órabeosztása az alábbiak szerint valósult meg 

(az előkészítő csoportok óraszámait a tanterv tartalmazza). 

 

4. táblázat: A gyógypedagógiai iskolák és osztályok órabeosztása 

(7400/1947.V.K.M.sz.r. 1947:170.) 

 

TANTÁRGYAK I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

osztály 

Hit- és erkölcstan…………………… 2 2 2 2 2 2 2 2 

Magyar nyelv és irodalom…………. (10) (10) (10) (12) (12) (6) (6) (6) 

  a.) beszélgetés…………………….. 4 4 4 4 4 - - - 

  b.) olvasás-írás…………………...... 6 6 6 - - - - - 

  c.) olvasás…………………………. - - - 4 4 3 3 3 

  d.) helyesírás, nyelvi ismeretek…… - - - - - 3 3 3 

Föld- és néprajz…………………...... - - - - - 2 2 2 

Történelem…………………………. - - - - - 2 1 1 

Az ember élete……………………… - - - - - - 1 1 

Természeti ismeretek………………. - - - - - 1 1 1 

Számolás és mérés…………………. 4 4 4 4 4 4 4 4 

Rajz………………………………… - - 2 2 2 1 1 1 
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Ének………………………………… 2 2 2 2 2 2 2 2 

Testnevelés és gyógytorna…………. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kézügyesség, kézimunka…………... 4 4 4 4 4 - - - 

Gazdasági, műhely vagy háztartási 

gyakorlatok…………………………. 

- - - - - 8 8 8 

Heti óraszám 24 24 26 28 28 30 30 30 

 

 A táblázatból látható az egyes tanulócsoportok heti óraterhelése, melyből 

megállapíthatjuk, hogy már az 1. osztálytól kezdve igen magas óraszámot kaptak a 

humán tantárgyak, ami hozzájárult a tanulók heti magas óraszámú óraterheléséhez. Ez 

rámutat arra, hogy a tanterv készítői kiemelt figyelmet fordítottak a tanulók beszéd-, írás- 

és olvasási képességének fejlesztésére. 

Az 1947-es tantervet elemezve ismeretet szerezhetünk a tanítók és a tanárok 

óraterheléséről is, miszerint a heti óraszám a 22 órát csak kivételes esetben haladhatta 

meg. Ez az „előkészítő”, 1. és 2. osztályokban a tanulócsoportok összevonása nélkül 

megoldható volt, a 3. osztálytól viszont gyakran a személyi feltételek hiánya miatt csak 

az osztályok összevonásával vált megvalósíthatóvá. Így például két-két osztály ének, 

testnevelés és kézügyesség óráit egy csoportban összevontan is lehetett tanítani. 

A tanterv meghatározta az ajánlott tanítandó tananyagot, amitől indokolt esetben 

el lehetett térni, így az csak irányadóként szolgált a gyógypedagógiai nevelési-oktatási 

intézmények számára. Ezzel a tantervi előírások lehetővé tették az egyéni sajátosságok 

figyelembevételét. Az oktatás célja az volt, hogy alapos, sokoldalú, főként gyakorlati 

ismeretet közvetítsen a tanulók számára. Az alkalmazott tanítási módszerek tekintetében 

azok voltak a meghatározók, amelyek az értelmi fogyatékos gyermekek képességeihez 

leginkább illeszkedtek. Ezt példázza a tanterv következő idézete is: „Cél a gyermek 

sokoldalú, minden érzékszervét minden tantárgy keretén belül foglalkoztató 

munkáltatása, hangsúlyozottan a munkaiskola38 megvalósítása legyen” 

(7400/1947.V.K.M.sz.r. 1947:170.). 

                                                           
38 A hagyományos „tankönyviskola” sematizmusát, gyermekellenességét több 19. század végén, 20. század 

elején jelentkező reformmozgalom élesen bírálta. E pedagógiai törekvések nem a gyermek passzív 

befogadására irányultak, hanem a gyermekek pszichikus képességeinek fejlődésére, érdeklődésüknek 

alakulására, s az ezen alapuló „szellemi munkájukra”. A munkaiskola gyakorlatának első elméleti 

megalapozója Georg Kerschensteiner (1854-1932) volt. A pedagógiai rendszeralkotáson túl az ő 
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7.1.1. Az 1952-es Tanterv és Utasítás bevezetését megelőző szakfelügyelői 

látogatások eredményei (1940, 1944) 

 

A továbbiakban figyelmünket összpontosítsuk a gyulai intézetben folyó 

szakfelügyelők tevékenységére, akik egyrészt vizsgálták az intézményben folyó nevelő-

oktató munkát, másrészt a pedagógusok módszertani repertoárjának fejlesztéséhez 

kívántak hozzájárulni. A vallás- és közoktatásügyi miniszter tanácsadó szervezeteként 

1898-tól működő „Gyógypedagógiai Intézetek Országos Szaktanácsának” feladatához 

tartozott az intézetek és az iskolák belső működésének és a tantestület nevelő-oktató 

munkájának alapos és sokoldalú megismerése, új módszerek bevezetése, amit a 

következő idézet is példáz: „A szellemi fogyatékosok tanításánál alkalmazandó 

módszerek kérdése szintén igen alapos tanácskozásnak volt a tárgya” (Klug-Simon 

1935:8.). Bárczi Gusztáv, a budai Gyógypedagógiai Nevelőintézet igazgatója, 

szakfelügyelőként hozzájárult a pedagógusok módszertani ismereteinek bővítéséhez. Őt 

tekintjük az új pedagógiai módszerek egyik meghatározó kezdeményezőjének és a 

kísérletek irányítójának. A szaktanács munkáját a Gyulai Gyógypedagógiai Intézet 

igazgatósága is támogatta és javasolta a szaktanács elnökségének, hogy az eredményeket 

tegyék nyilvánossá (Klug-Simon 1935). 

Bárczi Gusztáv első látogatására a Gyulai Gyógypedagógiai Intézetben 1940. 

december 6-án került sor. Szakfelügyelőként a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

gyógypedagógiai oktatáspolitikáját képviselte és annak végrehajtását ellenőrizte. Ez azért 

is meghatározó, mert 1914 előtt a magyar gyógypedagógiai intézmények működése 

karitatív jellegű volt. Az intézmények főleg alapítványi támogatásból tartották fent 

magukat, ami azt is jelentette, hogy nagyobb szakmai autonómiával rendelkeztek, mint 

az első világháború után. 1914 után sok intézeti alapítvány működésképtelenné vált, így 

megnőtt az állami támogatás szerepe, melynek hatására az állam egyre nagyobb befolyást 

gyakorolt a gyógypedagógiai intézetek szakmai munkájára. Az 1921. évi XXX. törvény 

volt az első olyan törvény, amely a fogyatékos tanulók tankötelezettségét szabályozta. 

Céljai között szerepelt, hogy minden tanköteles korú gyermek iskoláztatása 

                                                                                                                                                                            
működésének köszönhető az irányzat széles körű elterjedése. A témára vonatkozó bővebb leírást 

Pukánszky Béla-Németh András (1996): Neveléstörténet című könyvében találhatunk. 
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megvalósuljon, azonban a törvény kinyilvánította a fogyatékos gyermekek elkülönített 

oktatását. Meghatározta, hogy milyen kritériumok alapján zárhatók ki a gyermekek 

hosszabb vagy rövidebb időre a nyilvános oktatásból. A törvény értelmében a 

gyógypedagógiai oktatásban csak az elemi iskolából kizárt gyermekek vehettek részt, 

amit az intézeteknek a tanulók felvételénél szem előtt kellett tartaniuk (Gordosné 2000). 

Bárczi Gusztáv a gyógypedagógiai iskolák funkciójánál kiemelte, hogy azok az 

elemi iskolák és az értelmi fogyatékos gyermekek számára preventív, óvó-védő funkciót 

töltenek be: „A kis létszámú iskola növendékeinek kiválasztásával védjük az elemi 

iskolások előrehaladását. A gyógypedagógiai növendékek kiválasztásával szüleiket 

védjük. Munkánk az egészségeseket védő munka” (GYNJ-Bárczi 1940:185.). Ezzel is 

kifejezte hitét az értelmi fogyatékos gyermekek nevelhetőségében, ami szükségessé teszi 

a gyógypedagógiai intézmények működését. A gyógypedagógiai intézetek célját a 

következőkben foglalta össze: „[...] a gyógypedagógiai intézetbe csak azok vehetők fel, 

kik környezetük számára elviselhetetlenek. Ezeket kell a környezet számára elviselhetőkké 

nevelni. A gyógypedagógia azon nevelési eljárások összege, ami a környezet számára 

elviselhetetlen gyermek fejlődését a lehetőség határain belül biztosítja” (GYNJ-Bárczi 

1940:185.). A „környezet számára elviselhetetlenek” csoportjába azok a gyermekek 

tartoztak, akik ma enyhe értelmi fogyatékosnak minősülnek. A Bárczi Gusztáv által a 

gyógypedagógia fogalomkörébe bevezetett új terminológiák ebben az időben még nem 

voltak elterjedtek a pedagógusok körében.  

Bárczi Gusztáv az intézménylátogatásai során arra törekedett, hogy felhívja a 

törvény előírásaira, irányelveire a figyelmet: „Hajtsa végre a Miniszter Úr rendelkezését, 

s csak olyan gyermekeket vegyen fel, akiket az elemi és kisegítő iskola eltávolíttatott” 

(GYNJ-Bárczi 1940:185.). Az érintett gyermekek gyógypedagógiai intézetbe való 

felvételhez az illetékes tanító és az iskolaigazgató által kiállított „kizárást igazoló 

bizonyítvány” okirat beszerzése is szükségessé vált. A korábbiakban a gyulai intézet 

ilyen dokumentummal még nem rendelkezett, mivel felsőbb hatósági rendelet hivatalos 

okirat beszerzését nem írta elő.  

A szakfelügyelő további észrevételei között szerepelt az előkészítő osztályok 

létrehozásának szükségessége: „Az előkészítő osztályok hiányzanak. Ha ezt felállítanák, 

teljessé tennék vele az intézetet” (GYNJ-Bárczi 1940:185-186.). Ez az igény szintén az 

oktatás megújításának szándékával jelentkezett, ugyanis a súlyosabban sérült értelmi 
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fogyatékos gyermekeknek az iskoláztatás kezdetén szükséges olyan játékos elemeket 

tartalmazó, képességfejlesztési és önkiszolgálás elsajátítását szolgáló gyakorlatokról 

gondoskodni, amelyek hozzájárulhatnak a gyermekek optimális fejlődésének 

biztosításához.  

Bárczi Gusztáv nemcsak az intézményi dokumentumok alapján vont le 

következtetéseket a gyulai intézet működésére vonatkozóan, hanem személyes 

tapasztalatokat is gyűjtött az egyes osztályokban végzett hospitálások alapján. Az 

óralátogatások során megvizsgálta az órán használt tankönyveket, figyelemmel kísérte az 

oktatás színvonalát, a tanórán alkalmazott nevelési és oktatási módszereket, a tanulók 

órai aktivitását stb. Meglátásait az intézmény dolgozói számára az intézeti nevelőtestületi 

értekezleten is ismertette.  

A továbbiakban álljon itt egy összefoglaló a szakfelügyelői látogatás 

legfontosabb megállapításairól. Bárczi Gusztáv tapasztalatainak összegzése rámutat arra, 

hogy mennyire találta a megtekintett tanórákat gyógypedagógiai szakmai szempontból 

megfelelőnek, azaz vizsgálta, hogy a gyógypedagógusok, pedagógusok mennyire vették 

figyelembe az értelmi fogyatékos gyermekek sajátos specifikumait a tanítási órákon.  

 

5. táblázat: Az 1940-es években tett szakmai látogatás tapasztalatainak összegzése 

Osztály Létszám Tanítási óra 

 

Tanfelügyelői beszámoló 

I. 15 fő 

 

 

 

Beszédértelem 

gyakorlat óra. 

A Mikulásról 

tanultak ismétlése. 

 

 

 A tanárnő a hagyományos elemi népiskolai 

„kérdve-kifejtő” oktatási módszert alkalmazta. 

 Olvastatásnál fonomimikai eljárást használt. 

 A tanfelügyelő két tanuló esetében 

gyógypedagógiai nevelés szükségességét 

állapította meg (az órai munkába nem 

kapcsolódtak be). 

 A többi 13 tanuló értelmi képessége alapján 

elemi iskolában is tanulhat. 

 Az órai munkának gyógypedagógiai 

vonatkozása nem volt. 

II. 20 fő Számolási óra.  Az olvasmány tárgyalása szó- és 
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20-as körben 

végzett 

gyorsszámolás. 

fogalommagyarázat segítségével módszeres 

volt. 

 Elemi iskolai tankönyvet használtak az órán.  

 A tanulók értelmi színvonala megfelelő, 

elemi iskolába járhatnak.  

 A tanárnő munkája „kifogástalan”. 

 A tanítás elemi iskolai tanítás, melynek 

gyógypedagógiai vonatkozása nem volt.  

III. a. 18 fő 

 

Beszédértelem 

gyakorlat óra. 

 Az óra anyaga a bolt/vásárlás témakörét 

foglalta magába a tanárnő feltett kérdései 

alapján. 

 Számolás: összeadást, kivonást, szorzást 

végeztek 30-as körben.  

 A tanárnő eredményes és magas színvonalú 

pedagógiai munkát végzett, melynek 

gyógypedagógiai vonatkozása nem volt. 

  Elemi iskolás tankönyvet használtak.  

 Néhány növendék a képességei alapján 

gyógypedagógiai intézetbe, a többi tanuló 

kisegítő iskolába javasolt. 

III. b. 

 

 

 

 

18 fő 

 

Olvasmány-

tárgyalás, 

számolás és 

beszédértelem 

gyakorlat. 

 A tanítónő tanítási anyaga, módszere elemi 

népiskolai és a gyermekek értelmi 

színvonalának megfelelő volt.  

 A tanfelügyelő gyógypedagógiai vonatkozást 

a tanításban nem tapasztalt. 

IV. 

 

 

 

26 fő Olvasás, számolás 

és szülőföldisme-

ret-földrajz 

tanítás. 

 Tanítási anyag elemi népiskolai III. osztályú 

anyag.  

 A tanításnak gyógypedagógiai vonatkozása 

nem volt. 

Össze-

vont 

V.-VI. 

V. oszt: 

16 fő, 

VI. oszt: 

7 fő 

  A tanítás kifogástalan elemi népiskolai.  

 Az órának gyógypedagógiai vonatkozása 

nincs.  

 Az idejáró növendékek „rendes” elemi 

iskolai bizonyítványt kaphatnának. 
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Alsó-

csoport 

(Kovács 

Mária 

nevelő) 

Ének, 

torna 

  „Hazafias indulókat énekeltek, s énekes 

játékokat mutattak be” (GYNJ-Bárczi 

1940:187.). 

 

Közép-

ső és 

felső 

csoport 

(Kele-

men 

Mária 

nevelő-

tanár) 

Ének, 

torna 

  „Kifogástalan ritmusos ének és 

tornagyakorlatot mutatott be” (GYNJ-Bárczi 

1940:187.). 

 

 

Bárczi Gusztáv, szakfelügyelő az egyes osztályokban tett látogatása és megfigyelései 

alapján megállapította, hogy a nevelők az intézetben az elemi iskolai oktatásban használt 

tankönyveket használták, és a tananyag feldolgozása, a tanítás menete nem az értelmi 

fogyatékos tanulók értelmi szintjéhez igazítottan valósult meg. Tapasztalatai alapján azt is 

kiemelte, hogy vannak olyan növendékek, akik értelmi képességük alapján elemi iskolai 

oktatásban is részesülhetnének. Megállapította továbbá, hogy az intézet nevelőtestülete 

ugyan színvonalas nevelő- és oktatómunkát végzett, azonban a gyógypedagógiai 

követelményeket pedagógiai munkájuk során nem vették figyelembe. Miután elemi 

iskolából kizáró okmánnyal a tanulók nem rendelkeztek, feltétlen szükségesnek tartotta, 

hogy a jövőben az intézet csak olyan gyermekeket vegyen fel, akik rendelkeztek a szükséges 

dokumentummal (GYNJ-Bárczi 1940:187.). A tanítási órák mellett Bárczi megfigyelte az 

intézet szövőműhelyének, kert- és állatgazdaságának működését is, azonban az ott folyó 

munkáról jegyzőkönyvet nem készített.  

Pánczél Imre, a gyulai intézet igazgatója támogatásáról biztosította Bárczi Gusztáv 

tanulmányi felügyelőt, amit a következő idézet is példáz: „Mindig úgy éreztük, hogy a 

látogatók észrevételeiből sokat tanulhatunk. Most teljesen új irány megismerésére nyílt 

alkalmunk. Nevelő, tanító és foglalkoztató munkának célja a növendékek fejlesztése, 
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ellátásának megjavítása volt és lesz a jövőben is. A tanártestület e téren álló munkája 

egyedülálló az intézetek sokaságában” (GYNJ-Pánczél 1940:188.).  

Az új kísérletbe való bekapcsolódást illetően az igazgató mind az intézet, mind a 

nevelőtestület és saját maga nevében egy újfajta irányvonal követését tűzte ki célul az 

értelmi fogyatékos tanulók nevelését-oktatását illetően. Megjegyezte továbbá azt is, hogy 

kihívást és lelkiismeretes munkát kíván a mindennapi oktatásban a magas létszámú 

osztályok tanítása. Szükségesnek tartotta a tanárok létszámának növelését, ami lehetővé 

tette volna az előkészítő tagozat bevezetését. Bárczi intézményi látogatását megelőzően 

szakmailag hatékonyan működő középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek nevelését és 

oktatását biztosító foglalkoztató tagozatot a tanárok kevés száma miatt kellett 

megszüntetnie. Ebből adódóan az osztályok összetétele heterogén volt a gyermekek 

képességeit figyelembe véve.  

Figyelemre méltó, hogy az iskolaigazgató az értelmi fogyatékosokat egy 1929-ben 

megjelent tanulmányában („Az értelmi fogyatékos gyermekek taníthatósága”, Magyar 

Gyógypedagógia, 1929) „taníthatatlannak” minősítette: „A siker reményével tanítható 

értelmi fogyatékosak alsó határa alatt a 44,4-33,33% közöttiek olyan gyenge képességűek, 

kiknek tanítása csak akkor biztathat tartósabb értékű eredménnyel, ha %-aikat megjavítják. 

Míg azokat, akiknek %-ka 2 éves gyógypedagógiai tanítás hatására sem emelkedik a 

27,77% fölé, s az esetleges emelkedés irányából feljutásra, a gyakorlati használhatóság 

szempontjából taníthatatlanoknak vagyunk kénytelenek minősíteni” (Pánczél 1929:137.). A 

következő idézet viszont példát mutat arra, hogy 1940-ben már kifejezte hitét ezen 

gyermekek nevelhetőségében. Ennek a szemléletbeli változásnak a hátterében 

feltételezhetően az értelmi fogyatékosok nevelésével és oktatásával foglalkozó intézetben 

szerzett tapasztalatai állhattak: „Mi mindannyian hiszünk a nevelhetőségben, s e hitünk ad 

erőt nehéz munkánk keresztülvihetőségéhez. Oly munkát végeztünk és végzünk, mely 

egyedül áll a nevelés és tanítás terén” (GYNJ-Pánczél 1940:189.). 

A módszerek egyoldalúságának alkalmazására utal az igazgató, amikor arról szól, 

hogy az értelmi fogyatékos gyermekek képességeihez történő alkalmazkodás a gyakori 

ismétlésben valósult meg: „Az értelmi fogyatékos gyermekekhez történt alkalmazkodás 

megkívánja az új anyagnak a hét elején való tanítását, s a hét végén a visszakérdezését” 

(GYNJ-Pánczél 1940:188.). A tanítási folyamatban abból a „hétköznapi” tapasztalatból 

indultak ki, hogy a gyerekek azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket tudják 
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megtanulni, amit sokat ismételnek, azonban a tanult ismeretek gyakorlati 

hasznosíthatóságával kevésbé foglalkoztak.  

A szaktanács által kiküldött tanulmányi felügyelő 1944. január 20-án ismételt 

szakmai látogatást tett a Gyulai Gyógypedagógiai Intézetben, hogy továbbra is 

figyelemmel kísérje és ellenőrizze az intézetben folyó nevelői-oktatói munka 

hatékonyságát. 

Az intézet infrastruktúrájának tanulmányozása során nyert tapasztalatai szerint az 

intézet épülete, helységei és a növendékek megjelenése a négy évvel korábbi állapothoz 

hasonlóan továbbra is rendezett és higiénikus: „Vetekedhetik bármelyik intézettel. Mindez 

az alkalmazottak rendes munkáján át az igazgatót dicséri. A növendékek is kifogástalanul 

tiszták” (GYNJ-Bárczi 1944:292.). Elismerően nyilatkozott a gyógypedagógusok, 

pedagógusok nevelőmunkájáról is, amire a jegyzőkönyvben a következő egy mondattal 

utal: „Nevelési szempontból csak dicséretet érdemel az intézet” (GYNJ-Bárczi 1944:292.). 

Az óralátogatások során tapasztalt meglátásait, tanácsait a nevelőtestületi értekezleten tette 

közzé, amit az alábbi táblázatban mutatunk be: 

 

6. táblázat: A meginduló kísérlet első tapasztalatai a tanítások tükrében. 

Osztály Létszám Tanítási óra 

 

Tanfelügyelői beszámoló 

Belső Telep 

I. 

30 fő 

 

 

 

Olvasás. 

Vezeti: 

Kovács Béláné 

 

 Az osztályba járó gyermekek 

csoportja nagyon heterogén, mivel 

közöttük „hallónémák, kretinek, 

mongoloid típusú idióták is 

találhatók” (GYNJ-Bárczi 

1944:293.).  

 Az olvasást fonomimikai eljárással 

tanítják.  

 A tanárnő mozgatható betűkkel 

tagolvasást gyakoroltatott. 

 A tanulmányi felügyelő a globális 

eljárás alkalmazására hívta fel a 

figyelmet. 

II. 25 fő Olvasás.  Az olvasmány tartalmának 
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Vezeti: 

Jászay Istvánné 

Vajda Vilma 

feldolgozása megfelelő volt. 

 A tanárnő a gyermekekkel mindent 

vonatkozásba hozott. 

 „Élénk, ügyes, temperamentumos 

volt” (GYNJ-Bárczi 1944:293.). 

III. Külső 

Telep 

 

22 fő 

Beszédértelem 

gyakorlati óra. 

Vezeti: 

Prohászka 

Béláné 

 A különböző mesteremberekről 

beszélgettek.  

 Ismétlő órát tartottak.  

 A tanulmányi felügyelő a szemléltető 

eszközök, rajzok hiányosságára hívta 

fel a figyelmet. 

IV. 

 

 

 

 

 

 

 

19 fő 

 

Olvasás. 

Vezeti: 

Turehányi 

Hedvig 

 A tanulmányi felügyelő kérésére még 

nem tárgyalt témát olvastak a 

gyermekek.  

 A tanárnő emiatt nem tudott előre 

felkészülni az új téma módszeres 

tárgyalására, és a szemléltető 

eszközöket sem tudta előkészíteni.  

 A szakfelügyelő a következő 

megjegyzést tette: „Az olvasmányt 

tartalmi és alaki szempontból külön-

külön lehet tárgyalni a fokozatok 

betartatásával” (GYNJ-Bárczi 

1944:293.). 

Összevont 

számtan-

csoport 

 

5-8 fő Számolás óra. 

10-es, 20-as 

számkör. 

Vezeti: 

Csomor Anna 

 Megállapította, hogy a tanárnő 

türelme átlagon felüli volt.  

 Tanácsként megfogalmazta, hogy „a 

20-as csoportban a gyermekekhez 

közeleső tárgykörből vehette volna a 

példáit” (GYNJ-Bárczi 1944:294.). 

 18 fő Számolás óra 

50-es körben. 

Vezeti: 

Prohászka Béláné 

 Az órán növekvő és csökkenő 

számsort képeztek.  

 A gyakorlati példákat megoldották.  

 „Kívánatos, hogy példái 
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 mutatósabbak, és eljárása 

szemléletesebb legyen” (GYNJ-

Bárczi 1944:294.). 

 22 fő Számolás óra 

100-as körben. 

Vezeti: 

Turehányi 

Hedvig 

 

 A tanárnő tanítása inkább elméleti, 

mint gyakorlati jellegű volt.  

 Már tanult anyagot gyakoroltatott a 

gyermekekkel.  

 „Tanítását mutatósabbá, 

szemléletesebbé kell tennie. Egy 

dadogó gyermek beszédhibáját nem 

kísérelte javítani. Minden alkalmat 

fel kell használni a beszédjavításra” 

(GYNJ-Bárczi 1944:294.). 

Összevont 

számtan-

csoport 

5-9 fő Számolás óra 

100-as és az 500-

as körben. 

Vezeti: 

Nagy Györgyi 

 

 Osztási példákat oldottak meg 

írásban.  

 „Két elosztásból szóló példája 

maradékkal végződött, amit az ilyen 

gyakorlati példáknál lehetőség 

szerint el kellene kerülni. 

Szemléletesebb anyagon kell 

gyakoroltatni a példákat” (GYNJ-

Bárczi 1944:294.). 

 

Megállapítható, hogy a négy évvel korábbi tanulásszervezési hiányossághoz 

hasonlóan továbbra is magasnak találta a tanulói csoportok létszámát, és továbbra is 

heterogénnek találta az osztályok összetételét, amit a tanárok alacsony létszáma idézett elő. 

Valószínűsíthető, hogy az akkori politikai és gazdasági kényszerhelyzetből adódóan nem 

volt lehetősége a gyulai intézetnek magasabb létszámú pedagógusokat és 

gyógypedagógusokat alkalmazni.  

A tanítási órákon tett hospitálási tapasztalatai alapján javaslatot tett az értelmi 

fogyatékos gyermekek képességeinek megfelelő eljárások és módszerek bevezetésére, mint 

például speciális példák és értelmi képességnek megfelelő, gyakorlatorientált feladatok 

felhasználására. Nézete szerint a sikeres tanítás fontos feltétele a változatos oktatási 
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módszerek alkalmazása, minél több szemléltető eszköz használata a tanítási órákon, és a 

fokozatosság alapelvének betartása. Felhívta a nevelőtestület figyelmét a tanítási 

vázlatokhoz készített reflexiók jelentőségére, ami meglátásunk szerint hosszú távon 

hozzájárulhatott a szakmai fejlődéshez és a gyógypedagógusok, pedagógusok közötti 

szakmai tapasztalatcseréhez. Az oktatás hatékonyságához nézete szerint az intézményen 

belül hozzájárulnak a gyógypedagógusok és pedagógusok egymás óráin való hospitálásai, 

ami azonban a gyakorlatban a tanárhiány miatt nem valósult meg. Ennek ellenére mégis 

szorgalmazta annak alkalmazását. Szükségesnek látta a súlyosabban sérült értelmi 

fogyatékos gyermekek számára megfelelő abc- és olvasókönyv írását.  

A nevelőtestületi munkaértekezleten miniszteri utasításra hivatkozva tájékoztatta az 

intézet munkatársait az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskoláztatásában bekövetkezett 

változásokról. A kisegítő iskolák közül „gyógyítva-nevelő iskolákká” szervezték át azokat, 

amelyek bővítésre alkalmas épületben voltak elhelyezve. Ezzel párhuzamosan kis létszámú 

osztályokká alakult át a többi kisegítő iskola, ahol a gyógypedagógiai tanárok tanítása vált 

szükségessé. Ennek bevezetése hozzájárulhatott volna a homogén tanulócsoportok 

kialakításához. A dolgozatban a továbbiakban látni fogjuk, hogy ez még sokáig nem 

valósult meg. A gyulai intézetből a kisegítő osztályokba átkerülő gyermekek felvételéhez 

az intézmény által kiállított „kizáró okirat” vált szükségessé. A kizárást a Gyulai 

Gyógypedagógiai Intézetből azonban megnehezítette, hogy állami gyermekmenhelyként is 

működött, ami a gyermekek gondozását, felügyeletét és ellátását biztosította. A miniszter 

utasította a gyógypedagógiai intézményeket arra is, hogy kísérjék figyelemmel, hogy kik 

azok a tanulók, akik tanév végén különbözeti vizsgát tehetnek annak érdekében, hogy az 

elemi iskolába átkerüljenek (GYNJ-Bárczi 1944:295.). 

Pánczél Imre, igazgató a miniszteri utasításra tett reflektálásában tényként közölte, 

hogy az intézményükbe másfél éve „kizáró okirattal” kerültek felvételre a növendékek. 

Mindazonáltal az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek népiskolai vizsgáztatásával 

kapcsolatban arra hivatkozott, hogy a népiskola I. osztályának tananyagából való 

vizsgáztatást gyakorlati szempontból nem tartja szükséges lépésnek. A felsőbb 

osztályokban történő esetleges vizsgáztatást pedig a tantervi különbség teszi lehetetlenné 

(GYNJ-Pánczél 1944:295.). 
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7.2. Az 1952-es Tanterv és Utasítás elemzése 

 

Az 1950-es évi párthatározat meghatározta az évtized oktatáspolitikáját és a 

tantervekkel kapcsolatos munkát, ami determinálta a gyógypedagógiai iskolák szakmai 

munkáját is. A határozat megkövetelte a szovjet tantervek mintájára új tantervek, 

tankönyvek kidolgozását. A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek számára elsőként 

kidolgozott 1952-es Tanterv és Utasítás műfajilag a centralizált tantervek csoportjába 

tartozik. A központi tantervek legfontosabb ismertetőjegye, hogy részletes aprólékossággal 

határozza meg a tanítandó tananyagot, valamint az oktatási célok, feladatok és annak 

megvalósítását szolgáló módszerek, eszközök az állami elvárásoknak megfelelően 

érvényesül. A központi tantervre a tantervi diktatúra jellemző, aminek hatására megszűnik 

az iskolák, a pedagógusok autonómiája. A tantervben a pedagógiai előírások mellett direkt 

ideológiai, politikai célok hangsúlyozottan jelennek meg.  

Az 1952-es tanterv egységes szemléletre épült, amit a tanterv következő idézete is 

jól mutat: „Az értelmi fogyatékosok gyógypedagógiája egységesen szemlélve magába 

foglalja mindazokat a feladatokat, célkitűzéseket, amelyeket azokkal a gyermekekkel kell 

elérni, akik az általános iskolában értelmi fogyatékosságuk miatt haladni nem tudnak” 

(Tanterv és Utasítás 1952:5.). A tanterv célként tűzi ki, hogy „az értelmi fogyatékos 

gyermekeket a szocialista társadalom dolgozó tagjaivá nevelje” (Tanterv és Utasítás 

1952:3.), ami tükrözi a szocialista nevelés ideológiáját. Az értelmi fogyatékos gyermekek 

nevelésének és oktatásának általános feladatai között megtalálhatóak a politikai célok: „A 

haladó materialista tudományok felhasználásával mindazoknak a képességeknek kialakítása 

és fejlesztése, amelyek a közösségi életbe való beilleszkedéshez szükségesek” (Tanterv és 

Utasítás 1952:3.). Az idézetből látható, hogy a gyógypedagógiai intézmény feladata a 

gyermekek személyiségének fejlesztése, ami előrevetíti a nevelés és oktatás perspektíváját. 

Ezek alapján a pedagógus feladata volt a gyermekek felkészítése a szűkebb vagy tágabb 

közösségben való beilleszkedésre. Ez is utal arra, hogy a középpontban a szocialista 

pedagógiának megfelelően a közösségformálás állt, és ezzel az egyéni fejlesztés háttérbe 

szorult. 

Az értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai nevelése és oktatása egyrészt a 

gyógypedagógiai nevelőintézetekben, másrészt a gyógypedagógiai iskolákban valósulhatott 
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meg. Mindkét intézménytípusban az 1952-es Tanterv és Utasítás szabályozta a pedagógiai 

munkát, de intézménytípusonként eltérő volt az óraterv. A kutatási témánk szempontjából a 

gyógypedagógiai nevelőintézetek a meghatározóak. 

 

1. „Gyógypedagógiai nevelőintézetek 

a) Kísérleti csoport 

b) Átmeneti csoport 

c) Előkészítő osztály 

d) Gyógypedagógiai osztályok 

 

2. Gyógypedagógiai iskolák, osztályok 

a) Előkészítő osztály 

b) I–VIII. gyógypedagógiai osztály” (Tanterv és Utasítás 1952:3.). 

 

Az intézményi struktúrára jellemző a horizontális és vertikális szerkezet, ami azt 

jelentette, hogy a felvételnél az értelmi képességek alapján sorolták be a gyermekeket az 

adott csoportba. A gyermekek fejlődését nyomon követve a tanterv ugyanakkor lehetővé 

tette a csoportok közötti átjárhatóságot. Főként a pedagógusok szubjektív meglátása 

alapján lehetővé vált egy magasabb szintű osztályba való átkerülés. 

A tanterv differenciáltan határozta meg az egyes csoportok tananyagát, így külön 

szabályozta a gyógypedagógiai nevelőintézetek és a gyógypedagógiai iskolák oktatási 

tartalmát. A tantervben a „nevelő és a nevelő-oktatói rész” foglalkozik a nevelőintézeti 

tananyaggal, az egyes csoportok tananyagát külön-külön részletezve. Míg a „nevelő-

oktatói rész” a gyógypedagógiai intézetek, gyógypedagógiai iskolák és az általános 

iskolák mellett működő gyógypedagógiai osztályok tananyagára fókuszál. Az óratervek 

is ennek megfelelően kerültek meghatározásra, amit az alábbi két táblázat is szemléltet. 
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7. táblázat: A gyógypedagógiai intézetek „kísérleti”, „átmeneti” és „előkészítő” 

osztályainak óraterve (Tanterv és Utasítás 1952:122.) 

Sor-

szám 

Tárgy Kísérleti 

csoport 

Átmeneti 

csoport 

Előkészítő 

csoport 

1 Mozgás-ritmusnevelés 7 4 - 

2 A környezethez való 

alkalmazkodás nevelése 

6 - - 

3 Beszédnevelés 6 7 5 

4 Írás-olvasás előkészítése - - 5 

5 Képességnevelés  

(tulajdonság-felismerés, 

megfigyelések) 

- 5 3 

6 Számolás előkészítése - 3 4 

7 Munkára nevelés 4 4 4 

8 Testnevelés, játék - - 2 

Összesen: 23 23 23 

 

A gyógypedagógiai nevelőintézetbe kerülő gyermekek értelmi fejlettségi szintje 

nagyon alacsony volt. Ami azt jelentette, hogy mentális koruk gyakran a 2–3 éves szinten 

álló gyermekek értelmi fejlettségi szintjével egyezett meg. Ennek következtében ezek a 

gyermekek iskolaéretlennek bizonyultak, és felkészítő fejlesztésre szorultak annak 

érdekében, hogy átkerülhessenek a gyógypedagógiai osztályokba.  

A gyógypedagógiai intézetek, iskolák, osztályok óratervét az alábbi táblázat 

szemlélteti: 
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8. táblázat: Gyógypedagógiai intézetek, iskolák, osztályok óraterve 

I–VIII. osztályig (Tanterv és Utasítás 1952:122.) 

 

Sor - 

szám 

Tárgyak I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

1. Beszédfejlesztés 4 4 4      

2. Beszélgetés - - - 5 5 - - - 

3. Olvasás-írás 8 8 6 - - - - - 

4. Olvasás - - - 4 4 4 4 4 

5. Írásgyakorlás - - - 1 1 - - - 

6. Fogalmazás 

előkészítése 

- - 1 - - - - - 

7. Fogalmazás - - 2 2 2 2 2 2 

8. Nyelvi ismeretek - - - 1 1 2 2 2 

9. Történelem - - - - - 2 2 2 

10. Számolás-mérés 5 5 5 5 5 5 5 5 

11. Természeti 

ismeretek 

- - - - - 2 2 2 

12. Földrajzi 

ismeretek 

- - - - - 2 2 2 

13. Testnevelés 2 2 2 2 2 2 2 2 

14. Ének -  1 1 1 1 1 1 

15. Rajz - - 1 1 1 1 1 1 

16. Munkára nevelés 4 4 4 4 4 4 4 4 

Összesen: 23 23 24 26 26 27 27 27 

 

A tanterv az értelmi fogyatékos gyermekek nevelésének-oktatásának alapvető 

kérdéseiben a pavlovi fiziológiára39 támaszkodott, ami meghatározta a fejlesztési 

területeket. Elsősorban a beszédprodukció és a beszédpercepció kialakítására, a 

                                                           
39 Lásd elemzését a 3. fejezetben 
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gondolkozás fejlesztésére fektette a hangsúlyt. Az oktatás során a pavlovi modell szerint 

az „I. és II. jelzőrendszert” vette figyelembe (Tanterv és Utasítás 1952:6.). Ennek 

megfelelően a gyógypedagógusnak fejlesztenie kellett az I. jelzőrendszer alapján a 

gyermekek képzeletét és az érzékelést, hatni kellett a gyermekek érzelmi világára. A II. 

jelzőrendszer alapján pedig az absztrahálást és a generalizálást kellett fejleszteni, ami 

Pavlov szerint a beszélgetést és a gondolkodást alapozza meg. Ebből adódhat, hogy 

mindkét intézménytípusban magas óraszámban jelent meg a beszédnevelés, a 

kommunikációs fejlesztés. 

A tanterv szerkezeti struktúráját és tartalmát meghatározta az értelmi fogyatékos 

gyermekek nevelésének különböző színtere (gyógypedagógiai nevelőintézet, 

gyógypedagógiai iskola), valamint az intézményrendszer tagolódása (kísérleti-, átmeneti- 

és előkészítő csoport). A továbbiakban a tanterv elemzését ennek figyelembevételével 

végezzük el, és figyelmünket a gyógypedagógiai nevelőintézetekre fordítjuk. 

Elsőként tekintsük át a gyógypedagógiai nevelőintézetek kísérleti csoportjának 

tantervét. A kísérleti csoportba a gyermekek aktuális fejlettségi szintjét figyelembe véve 

a súlyos értelmi fogyatékos gyermekek tartoztak. A pavlovi modellnek megfelelően ezek 

a gyermekek nem rendelkeztek az I. jelzőrendszerrel. Ezért a tanterv nem az elméleti 

ismeretekre helyezi a hangsúlyt, hanem az egyes készségek és képességek fejlesztésére. 

A tantervben nagyobb arányban jelentek meg a készségfejlesztő tárgyak, mint az elméleti 

ismereteket közvetítő tárgyak. A kísérleti csoportba tartozó gyermekek többsége nem 

volt képes a kommunikációra, így ebben a csoportban a kitűzött cél és feladat a 

kommunikációs képesség fejlesztése volt. Az oktatás további céljai között a gyermekek 

helyes szociális magatartásformáinak kialakítása szerepelt, például a fegyelmezett 

magatartás kialakítása, önuralom fejlesztése. A tanterv leghatékonyabb módszerként az 

utánzást emeli ki. Ennek megfelelően a pedagógus, mint mintakövető modell jelent meg 

az értelmi fogyatékos gyermekek számára. 

A tanterv készítői a tananyagot a tervszerűség és a célszerűség szempontjainak 

figyelembevételével határozták meg. Célszerű tevékenységek között a tantervben az 

alábbiakat értik: 

1. Mozgás- és ritmusnevelés. 

2. A környezethez való alkalmazkodás nevelése. 

3. Beszédnevelés. 
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4. Munkára nevelés (Tanterv és Utasítás 1952:8.). 

Az egyes részterületek és hozzájuk kapcsolódó gyakorlatok bemutatása a tanterv 

felépítését követve a következőket tartalmazta (Tanterv és Utasítás 1952:9-10.): 

1. Az értelmi fogyatékos gyermekek „Mozgás- és ritmusnevelése” tárgy fő célja a 

ciklikus és aciklikus mozgások gyakoroltatása volt, amit a tanterv készítői utánzás 

segítségével tartottak megvalósíthatónak, azaz kezdetben ciklikus mozgások ismétlését 

kellett az aciklikus mozgások begyakoroltatásának követnie. Ezek a mozgásformák 

különböző alapvető részekből épültek fel, melyek a gyakorlás által összefonódtak, és 

ciklikus mozgásjelleget vettek fel. Ilyen gyakorlatokat tartalmaztak, például a 

kargyakorlatok (pl. Kezeket hátra, karba, fejre! Jobb kezet fel! stb.), kézgyakorlatok (pl. 

tapsolás, padra ütögetés, labdafogás stb.), ujjgyakorlatok (pl. ökölbeszorítás, ujjak 

nyitogatása, eszközök szorítása stb.) alapvető mozgásformái. Majd erre épültek a 

célszerűséget szolgáló mozgásgyakorlatok, mint például: Menj az ajtóhoz!, Gyere ide! 

(az osztályban való tájékozódáshoz), Hajolj le!, Vedd fel! (labda, gesztenye). Ennek a 

területnek a fejlesztéséhez kapcsolódott továbbá a ritmusfejlesztés is, mint például 

ütemtelen ütögetés a padra, ütemes ütögetés, ütemtelen tapsolás/csengetés/kopogás, 

ütemes tapsolás/csengetés/kopogás stb. 

Mindezekből a gyakorlatokból megállapíthatjuk, hogy a mozgásos képességek 

fejlesztésében központi szerepet kapott a nagy- és finommotorikus mozgások, valamint a 

ritmusérzék fejlesztése. A pszichomotoros gyakorlatok hozzájárultak egyben az 

alapvető egyensúly és mozgáskoordináció, továbbá a térbeli tájékozódás fejlesztéséhez.  

2. „A környezethez való alkalmazkodás nevelése” című tantárgy szoros tantárgyi 

koncentrációt mutatott a „Beszédnevelés” című tantárggyal. Mindezt alátámasztja az is, 

hogy az óratervben mindkét tárgy azonos és magas óraszámban (6 óra) jelent meg. A 

tantárgy célja, hogy a gyermekek a környezetükben lévő tárgyakat (pl. lámpa, asztal, 

ajtó, szék stb.) és a környezetükben élő személyeket (társak, nevelő, fiú, lány, bácsi, 

néni) pontosan felismerjék és megismerjék. A tárgyakkal és személyekkel kapcsolatos 

szókincsbővítés a beszédmegértés fejlesztéséhez is hozzájárult. A „Beszédnevelés” 

című tárgy a beszédkedv felkeltésére irányult. A tanterv a gyermekek fejlesztése során 

Bárczi Gusztáv által javasolt új módszerek (vagy inkább nevezhetjük pedagógiai, 

oktatási fogásoknak is) és szemléltető eszközök alkalmazását szorgalmazta, mint 
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például színes táblák, szóképek használata, szógyűjtés (ismert tárgyakkal), a hangos 

beszédre való folyamatos ösztönzés. 

3. A kísérleti csoportba tartozó gyermekek tananyagának felépítése elsődleges 

célként a munkára nevelést tűzte ki, amit kiemelten a „Munkára nevelés” című tárgy 

tanításában kellett megvalósítani, másrészt minden tantárgy oktatási tartalmába be 

kellett építeni. Az oktatási cél megvalósulását különböző tevékenységi formák 

segítették, így például különböző tárgyak válogatása (bab, gesztenye, kavics), 

„tolltépés”, különböző háztartási (önkiszolgáló) munkák gyakoroltatása (portörlés, 

sepregetés, takarítás stb.). 

Az utasítás rendelkezett azokról a gyermekekről, akiknél egy év fejlesztő 

munka után sem mutatkozott fejlődés. Azok a tanulók, akiknél a megfigyelések alapján 

nem volt látványos és érzékelhető a fejlődés, vagy foglalkoztató csoportba vagy 

súlyosabb esetben ápolóintézeti elhelyezésbe kerültek. A jegyzőkönyvek elemzése 

alapján megállapíthatjuk, hogy ebben a kérdéskörben gyakran a gyógypedagógusok 

szubjektív meglátása alapján a nevelőtestület döntött. Ezt példázza a következő idézet is: 

„Én Bene Erzsébet ügyében szeretnék döntést hozni. Most is állom azt a kijelentést, hogy 

képezhetetlen. […] A tantestület Jáky kortársnő javaslatát elfogadja. Bene Erzsébetet a 

foglalkoztató I. csoportjába helyezi” (GYNJ-Jáky 1953:359.). Ez azért is lényeges, mert a 

nevelőtestület döntése megpecsételte a gyermekek további életútját, ami ellen később az 

intézményben dolgozó gyógypedagógusok egy része is szót emelt. A vizsgált időszakban 

voltak, akik a „képezhetetlenség” fogalmával nem értettek egyet. A személyes 

tapasztalatok alapján kifejezték hitüket a gyermekek fejleszthetőségében. Ezt támasztja 

alá Sajtos Ferenc felszólalása: „Én nem mondanám ki egy gyerekre sem, hogy 

képezhetetlen. Szerintem a lassú fejlődés is eredményt hozhat. Működésem alatt volt egy 

pár eset, hogy képezhetetlennek vélt növendéknél 1–2 év alatt eredményt tudtam elérni. 

Nehéz és idegölő munka ez. Hiába ez a mi sorsunk” (GYNJ-Sajtos 1953:360.).  

A „képezhetetlenség” állapotának szemléletét tükrözi az orvosi modell is, amely 

betegségekre, etiológiai tényekre hivatkozott, mereven kategorizált, az 

intelligenciavizsgálatok alapján különítette el a súlyossági fokokat, s ennek eredménye a 

„képezhetetlenség” állapotának a minősítése volt, amely az irreverzibilitás 

hangsúlyozásával pedagógiai pesszimizmushoz vezetett (Hatos 2002). Ez az orvosi 

modell még a XX. század első felében is meghatározó volt. A fogyatékosság fogalma 
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nagyon sokat változott az elmúlt évtizedekben, egyre fontosabbá válik a fogyatékosság 

szociális dimenziója, egyre meghatározóbbnak tekintjük a szociális hatásokat a 

fogyatékosság kialakulásában. A határtudományok különféle modelljei, például a 

stigmatizációs elmélet megjelenése óta látjuk, hogy a fogyatékosság nem utolsósorban 

minősítési folyamat eredménye. Azaz, a fogyatékosságok legalább annyira határozódnak 

meg a társadalomban, mint biológiai szinten. Zászkaliczky Péter megítélése szerint, 

jórészt a környezet, az interakció, a kommunikáció hatása, hogy ki minősül 

fogyatékosnak (Földes 2002). Ma már bizonyított, hogy minden gyermek állapotától 

függetlenül nevelhető, még a legsúlyosabban sérült gyermek is fejleszthető.  

Visszatérve a tanterv idevonatkozó részéhez, a tantárgyak célját és tartalmát 

áttekintve megállapíthatjuk, hogy az egyes tárgyak tanítása során a feladat a gyermekek 

kognitív, kommunikációs, motoros és szociális képességeinek fejlesztése volt, melynek 

alapvető módszerei között a bemutatás és a gyakoroltatás szerepelt.  

A rendszer működésének egyik specifikuma az átmeneti csoport működtetése volt. 

Az elnevezés utalt arra a helyzetre, ami átmenetivel jellemezhető, mert az ún. 

„természettudományos megalapozottságra” hivatkozva az I. jelzőrendszerből kellett a II. 

jelzőrendszerre áttérni, majd azt felépíteni. Ennek megoldásaképpen hívták életre az 

„Átmeneti osztályt” (régebben „Előkészítő I.” osztályt), melynek tagjai a következő 

gyermekek voltak: „a kísérleti csoportból azok, akik a fegyelmezettség és az utánozni 

tudás fokát elérték; a szülői házból és az áttelepítés során azok, akik ezen a fokon 

vannak” (Tanterv és Utasítás 1952:14.). Ebben a csoportban, az eredményes fejlesztés 

érdekében már további képességek fejlesztésére is hangsúlyt fektettek. Ezeknek a 

fokozatoknak az elsajátítása volt a meghatározó a csoportba kerülést illetően is. Azonban 

tisztázatlan maradt a fegyelmezettségnek mint régi pedagógiai fogalomnak az 

értelmezése, továbbá az is, hogyan alakítható, hogyan valósítható meg, valamint mik a 

fegyelmezettség ismérvei, követelményei, és az is, hogyan hozható kapcsolatba ez a 

tudatossággal. 

Az átmeneti csoportban a mozgás és ritmusnevelés a kísérleti csoportban már 

megalapozott és állandósított mozgások továbbfejlesztésére irányult. Az összetett 

mozgások továbbfejlesztéséhez az alábbi mozgásgyakorlatok váltak irányadóvá: 

Folyamatos mozgásgyakorlatok (pl: „Állj fel! Fogd meg a széket! Vidd az asztalhoz!” 

stb.), játékos gyakorlatok (pl: „Indul a bicikli! /lábváltogatás./ Indul a motorbicikli! Az 
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előbbi mozgáshoz r-r-r hangutánzó mozgásgyakorlat.) stb., összetett járásgyakorlatok, 

játékosan (pl: Jobbláb, balláb emelése énekkel.), cselekvést utánzó mozgásgyakorlatok 

(pl. fűrészelés). A mozgásnevelés fejlesztéséhez felhasznált tevékenységek további 

alapot nyújthattak a beszéd fejlesztéséhez is. 

A „Beszédnevelés” tárgy keretén belül a kommunikáció fejlesztése továbbra is 

cselekvéshez kötötten, de a gyermekek által már megtanult, ismert tárgyak köréhez 

kapcsolódóan bővült tovább. A pavlovi modellt követve, a II. jelzőrendszerre való áttérés 

abban mutatkozott meg, hogy ebben a csoportban már a gondolkodás fejlesztésére is 

további hangsúlyt fektettek.  

Ennél a csoportnál új tantárgyként vezették be a „Képességnevelés” című tárgyat, 

azzal a céllal, hogy mindazokat a megismerő funkciókat (figyelem, emlékezet, 

gondolkodás, kombinatív stb.) fejlesszék, amelyek megfelelő alapot nyújtanak az 

előkészítő osztályba való továbblépéshez. Ennek a tárgynak a tanítása, tanulásszervezése 

kapcsán a tantervszerzők lehetőséget biztosítottak arra, hogy a pedagógusok szabadon 

dönthessenek az egyes gyakorlatok kiválasztásáról, alkalmazásáról. Ez arra enged 

következtetni, hogy itt nyílt lehetőség leginkább az egyéni képességek 

figyelembevételére, ami a gyógypedagógiai fejlesztés során az egyik legfontosabb 

alapkövetelmény. 

A következő feladat a személyiségfejlesztés fokozatosságát tekintve a II. 

jelzőrendszer kialakítása volt. Ennek a feladatnak a megvalósítására szerveződött az 

előkészítő osztály. A korszak szakemberei e csoport elsőrendű feladatát abban látták, 

hogy ezen a szervezeti fokon dől el az, ami a gyermek életútjára meghatározó 

jelentőségű, vagyis „alkalmas” lesz-e a gyermek a nevelésre-oktatásra. Mindez konkrét 

utalás arra vonatkozóan, hogy az időszak felfogása szerint nem állt szándékukban minden 

egyes gyermeket végig vezetni az oktatási rendszeren, azaz ilyen értelemben a 

tankötelezettség nem értelmezhető általánosnak, tényként kezelendőnek, hiszen a 

tantervhez kellett alkalmazkodni a gyermeknek. 

A nevelés és oktatás céljainak elérésében meghatározó volt a beszéd és a 

munkatevékenység mint az iskolai oktathatóság biztosítója, ezért az „előkészítő 

nevelésnek” ezt meg kellett alapoznia. Ennek megfelelően ebben a csoportban kitűzött 

cél a beszédnevelés volt, ennek alapján a beszédfejlesztés, az írás-olvasás tanítása: 

„Célunk a képességek további fejlesztése, mert ezek biztosítják a továbbnevelhetőséget. 
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Erre felhasználjuk a gyermek meglévő beszédtartalmát, beszédkészségét és a munkát 

mint ráépülési alapot” (Tanterv és Utasítás 1952:23.).  

A tanterv szerzői arra is felhívták a figyelmet, hogy a tantárgyak szétválasztásának, a 

teendők csoportosításának szoros kapcsolatban kell állnia az iskolai élettel, s ennek a 

kapcsolatnak az egyes tevékenységekben és a tantárgyak megnevezésében is kifejezésre 

kell jutni. 

A továbbiakban a beszéd mint az emberiség különleges vívmánya, és az erre való 

nevelés mint eszköz szerepelt az olvasás-írás tanításánál: „Ennek tökéletes elsajátítása 

teszi lehetővé azoknak az ismereteknek a megszerzését, amelyek által az értelmi 

fogyatékosok fokozatosan bekerülhetnek az egyes gyógypedagógiai osztályokba” 

(Tanterv és Utasítás 1952:6.). Világosan látszik ennek a követelménynek irreális 

maximalizmusa, valamint az is, hogy tisztázatlan a nyelv, a beszéd, a kommunikáció 

kapcsolatrendszere, funkciójának meghatározása. A fogyatékosságügy vonatkozásában 

az értelmi fogyatékos gyermekek nevelésének-oktatásának egyik legalapvetőbb kérdése a 

beszéd (ma már a kommunikáció) tartalmi és alaki részének a kiépítése, módszeres 

fejlesztése. A szakmódszertan tekintetében erre vonatkozóan módszeres nevelői-oktatói 

eljárásra nem találtunk (a vizsgált korszak esetében) példát.  

További nehezítő tényezőként mutatkozik az is, hogy az 1. osztályos gyógypedagógiai 

iskolai tanulók beszédfejlettségére vonatkozóan nem volt kidolgozott a pontos felmérés. 

Nincs meghatározás arra vonatkozóan sem, hogy az 1. osztály végére milyen 

beszédfejlettségi szintet kellett a tanulónak elérnie ahhoz, hogy meg tudjon felelni az 

osztályfok követelményeinek. Ennek következménye az volt, hogy a beszédfejlettség 

foka nem töltött be meghatározó szerepet alsó tagozatban a továbbjutás szempontjából. A 

fentiekből kitűnik, hogy a leírtak ellentmondásosak, mert az előbbi idézet épp arra 

vonatkozik, hogy a fokozatos előrehaladás feltétele a beszéd „tökéletes elsajátítása”. 

Abban az esetben, ha a tanulónál nagyfokúnak minősíthető a beszédfejletlenség, akkor 

nem biztosított az előrehaladása, visszamaradó lesz az osztályban, de ez a 

követelményszint nem volt meghatározva. Az előzőekben érzékeltetett ellentmondást a 

tantervet készítő szakemberek feloldani kívánták: „Ezen változtatni kell az értelmi 

fogyatékos tanulók érdekében. Meg kell indulni a kutató munkának, hogy a legközelebbi 

tantervben már az előbb említett fejlesztési rend és fejlődési fokok tudása birtokában 

pontos tantervi kívánalmakat állíthassunk fel” (Tanterv és Utasítás 1952:34.).  
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A tantervben a beszédtanítás elemzése kapcsán is jól nyomon követhető a szocialista 

nevelés ideológiájának hatása, a szovjet szerzők műveire való hivatkozás. A következő 

idézet is ezt mutatja: „A Szovjetunióban az általunk felvetett probléma már jóval 

haladottabb állapotban van. Itt az értelmi fogyatékos tanulók beszédfejlesztésének nagy 

irodalma van. Magyarul megjelent Sz. Sz. Ljapigyevszkij: Az encephalitis 

következményei gyermekeknél, és Gnyezgyilov M. F.: Az értelmi fogyatékos tanulók 

beszédének fejlődése” (Tanterv és Utasítás 1958:34.). Mindez hatással volt a tárgy 

tanítási módszereinek és eszközeinek a kiválasztására is: „ […] Útmutatásnak szánjuk az 

analitikus-szintetikus módszer (hangoztató-elemző-összetevő módszer) közlését, 

tekintettel arra, hogy a Szovjetunióban is ezt a módszert alkalmazzák eredményesen az 

értelmi fogyatékosok nevelésében-oktatásában” (Tanterv és Utasítás 1952:26.).  

A művelődési anyag hozzáférhetőségét az értelmi fogyatékos tanulók részére 

külön tantervek kidolgozásával igyekeztek biztosítani, melyet sürgős feladatként 

határoztak meg: „Az általános iskolai I. osztályos olvasókönyv tartalmát nem értheti meg 

az értelmi fogyatékos I. osztályos növendék” (Tanterv és Utasítás 1952: 65.). 

Az I. osztály olvasás-írás tantárgy tanításhoz kapcsolódóan már 

megtalálhatjuk Bárczi Gusztáv által bevezetett módszerek közül a színtáblák40 javasolt 

használatát. Ehhez gyakorlati példát is találhatunk a tantervben, melyet a következő 

idézet példáz: „A fogalmazás előkészítésére a színtábla használata igen jól bevált a 

gyakorlatban. A kérdéseket tegyük fel először tárgyakra vonatkoztatva (mi kérdés). 

Bemutatom pl. az almát. Milyen? Másodszor képekre, rajzra vonatkoztatva, harmadszor 

cselekvésre vonatkoztatva, negyedszer személyekre vonatkoztatva. A megalkotott 

mondatokat bontsák fel a kérdések alapján, de ilyenkor már a megfelelő színnel írják le, 

olvassák el együtt. A második osztályban az előbbiek alapján még mindig igénybe 

vehetjük a színtáblák segítségét, de itt adjunk lehetőséget a gyermek gondolkodásának 

is” (Tanterv és Utasítás 1952:49.). 

Az óratervet tovább elemezve, a gyógypedagógiai nevelőintézethez kapcsolódó 

tantárgyak sorában megjelenik a „Testnevelés, játék” illetve a „Mozgás-ritmusnevelés” 

tantárgyak is. Szembetűnő, hogy a két tantárgy óraszámát tekintve jelentős különbséget 

                                                           
40 A Bárczi-féle módszerek között alkalmazott, tárgyképeket, szóképeket színes lapokon gyűjtő és 

osztályozó eljárás, tulajdonképpen a fogalmi gondolkodás megalapozását kívánja elősegíteni cselekvések 

közbeiktatásával. 
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fedezhetünk fel. Míg a „Mozgás-ritmusnevelés” tárgyat a legmagasabb óraszámban a 

kísérleti csoport tagjai tanulták (7 óra) és az átmeneti csoport tagjainak is heti 4 órában 

kötelező tantárgyként szerepelt, addig az előkészítő csoport számára az óratervben ez a 

tantárgy már nem kapott helyet, helyette a „Testnevelés, játék” tantárgy minimális 

óraszám keretén belül (2 óra) került bevezetésre. A tantervet elemezve nem deríthető ki 

egyértelműen, hogy a tantervszerzők milyen megfontolásból szüntették meg a 

mozgásfejlesztéshez kapcsolódó tantárgyat az előkészítő osztályban. Mindez azért is 

tekinthető lényegesnek, mert a gyógypedagógiai nevelés során minden egyes korosztályt 

tekintve a mozgásfejlesztésnek kiemelt szerepet kell biztosítani. Az elemzésből csupán az 

derül ki számunkra, hogy a „Testnevelés, játék” és a „Munkára nevelés” című tárgyakat a 

tanulásszervezés szempontjából összevont csoportokban is oktathatták. De a 

„Testnevelés, játék” című tantárgyhoz kapcsolódóan külön útmutatás nem található. 

Az óratervben szereplő „Számolás előkészítése” című tantárgy az átmeneti (3 óra) 

csoporttól kezdődően jelenik meg. A számolástanítás legfontosabb lépcsőfokait az 

útmutatás alapján az alábbi pontokban leírtaknak megfelelően foglalták össze: „1. A 

számfogalom kialakítása. 2. A tízes fogalmának kialakítása. 3. A tízes átlépés megértése. 

4. Az írásbeli számolási műveletek szabályainak megértése. 5. A számok alaki és helyi 

értékeinek megértése. 6. Az elvont számolási képesség gyakorlati alkalmazása” (Tanterv 

és Utasítás 1952:72-73.). Az előkészítő osztályban a számfogalom tanítása az átmeneti 

csoportban tanítottakhoz hasonlóan valósult meg. Eltérés az előző csoporthoz képest, 

hogy a számfogalom kialakulásának utolsó lépéseként, a mennyiség számjeggyel való 

jelölésének tanítása ettől a csoporttól kezdődően indult meg. A tárgy tanításához ajánlott 

módszerként jelent meg a számképek használata. Ez a mennyiségek azonos megjelenésű 

térbeli formájának megjelenítését segítette. Így a számkép tanítása során nemcsak a 

tárgyakkal végzett manipulációs tevékenységeket ajánlották, mint például a dominó 

elrendezését, hanem saját cselekvéshez kötött mozgásokat, így például a kéz megfelelő 

ujjainak használatát is előnyben részesítették. Ebből következően, alapvető 

követelményként fogalmazódott meg az is, hogy az értelmi fogyatékos gyermekek 

értelmi képességeit a cselekvéssel szoros összefüggésben kell fejleszteni.  

Bizonyított tény, hogy minden egyes időszakban a fogyatékos emberek 

befogadásának kulcskérdése a foglalkoztatásuk megszervezése. Az eredményes 

foglalkoztatáshoz elengedhetetlenül szükséges volt a megfelelő munkaképességgel való 
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rendelkezés. Vélhetően a vizsgált időszak tantervalkotói is meg voltak győződve a 

foglalkoztatás, a munka személyiségfejlesztő hatásáról. Mindezt bizonyítja, hogy külön 

felhívták az 1952-es tanterv szerzői minden nevelő figyelmét arra, hogy a munkára való 

nevelést kell elsődleges feladatként megvalósítani, mivel ez biztosítja legjobban a 

dinamikus sztereotípiák kialakítását. 

Ennek alapján megoldható volt a hármas fő feladat:  

„1. Neveljen az értelmi fogyatékosból hasznos dolgozó tagot a társadalomnak.  

2. Az értelmi fogyatékos érezzen megbecsülést mindazokkal szemben, akik érte 

fáradnak. 

3. Az értelmi fogyatékos szeresse hazáját és a dolgozó népet” (Tanterv és Utasítás 1952: 

6-7.). 

Amint Gordosné Szabó Anna 2004-ben utalt rá, a célmeghatározásokban felismerhetjük a 

döntéshozók szemléletét. A 2. és 3. pontok nem értelmezhetők a tanulók különleges 

helyzetére épülő személyiségfejlesztő célként, pusztán hangzatos ideológiai kijelentések. 

Ebben az időszakban nagy hangsúlyt fektettek az értelmi fogyatékos gyermekek 

munkára nevelésére, mely a vizsgált időszak politikai ideológiájából adódóan is 

szükségszerűen következett. Ez a szemlélet igen fontos előrelépést jelent olyan 

tekintetben, hogy az értelmi fogyatékos ember számára is meg kell teremteni azt a 

lehetőséget, hogy hasznosnak érezhesse magát a közösség szempontjából, ő is „dolgozó” 

emberként vehessen részt a társadalmi munkamegosztásban. A munkára nevelés a 

leírtakon túl lehetőséget biztosít a mozgás- és beszédbeli sztereotípiák kialakítására, és az 

eredményes fejlődést is elősegíti. A tanterv a munkára nevelés jelentőségének 

megfelelően, annak kiemelésére pontokba szedett, részletes kifejtést tesz. Bárczi Gusztáv 

értelmi fogyatékosok nevelésével foglalkozó munkásságának is egyik sarkköve volt a 

munkára nevelés fontosságának hangsúlyozása, az eredményes munkavégzéshez való 

feltételrendszer feltérképezése („környei kísérlet”41). 

Visszatérve a tanterv idevonatkozó részének elemző bemutatásához, a munkacsoport 

gyakorlati foglalkozásának a célját és a szükséges tennivalókat a következőképpen 

határozták meg: 

                                                           
41 1953-ban Környén, Bárczi Gusztáv irányításával értelmi fogyatékos fiatalok mezőgazdasági munkában 

történő foglalkoztatására tettek kísérletet nagyüzemi körülmények között. Az értelmi fogyatékos fiatalok a 

felnőtt épek normáihoz viszonyítottan 80%-os munkaerőnek bizonyultak. In: Göllesz Viktor (1985): 

Gyógypedagógiai rehabilitáció. Tankönyvkiadó, Budapest. 133. 
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„1. Kialakítani a gyermekben azokat az összerendezett mozgásokat, amelyek a 

munkával való nevelésben felhasználhatók; ezen kialakított mozgások fokozatos 

fejlesztése. A munkafolyamatban felhasználandó anyagok és eszközök megismerése. 

Szemmérték és kézügyesség fejlesztése. Teremtsük meg a munka szükségességének és 

hasznosságának érzését. A gyermek leljen örömet a munkában és szeresse meg. A 

közösségi egyéni versenyszellem kialakítása. A gyermeket fokozatosan vezessük rá a 

munka eredményének helyes értékelésére, mennyiségi és minőségi szempontból. 

2. Munkával, neveléssel a helyes közösségi szellem kialakítása és új ismeretanyag 

nyújtásához a ráépülési alap megteremtése. 

3. Teremtsük meg mindazon munkával kapcsolatos képességeket és készségeket, melyek 

birtokában a későbbiek folyamán beilleszkedhet a gyermek a közösségi életbe, és 

hasznos tagjává válhat a társadalomnak” (Tanterv és Utasítás 1952:111.).  

Az intézetek gyógypedagógiai nevelő-oktató munkájának megszervezésében a munkára 

nevelés mellett megjelenik a munkával nevelés. A tantervszerzők ezzel kapcsolatosan 

felhívják a figyelmet arra, hogy a munkára nevelés és a munkával nevelés között egyes 

nevelők nem minden esetben tesznek különbséget, s így a mindennapok során a 

gyakorlati foglalkoztatásra szánt órakeretet a többi tantárgynak rendelik helytelenül alá. 

Ez abból a szempontból tekinthető lényegesnek, hogy az egyes tanítási egységek 

munkával való előkészítése fontos gyógypedagógiai követelmény, de a gyakorlati 

foglalkoztatásnak önálló célja is van: a munkára nevelés. 

Bárczi Gusztáv elméleti koncepciója (1942) alapján a tanterv az értelmi fogyatékos 

gyermekeket, fiatalokat munkaképesség és munkakészség szempontjából három 

csoportba sorolta (részletesen lásd az 5.2. fejezetben „A tanulók fejlettségének 

megállapítása” címmel) :  

a) kezdő munkacsoportra, 

b) fejlődő munkacsoportra, 

c) hasznos munkacsoportra. 

A három munkacsoport munkaképességére vonatkozó összegzésként a következő 

megállapításokat tehetjük: 

- Az első csoportba tartozó gyermekek folyamatos segítségnyújtást igényeltek, önálló 

munkára nem voltak képesek.  
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- A második csoportba tartozó tanulók is igényelték az állandó útbaigazítást, tanácsot, 

ez volt a feltétele az adott tárgy elkészítésének, az egyszerűbb munkák elvégzésének, ami 

már nem okozott problémát számukra.  

- Az utolsó csoport közvetlen megfigyelés alapján önálló munkát is képes volt ellátni. 

A nevelő-oktató munka folyamán a munka kettős funkciót töltött be: 

1. a munka mint cél és 

2. a munka mint eszköz. 

 

Összegezve: 

Az egyes óraterveket tanulmányozva rögtön szembetűnő, hogy mindhárom 

csoportban (kísérleti, átmeneti, előkészítő) és a gyógypedagógiai iskolák óratervében is 

hangsúlyos szerepet kapott a beszédnevelés. Ez is igazolja, hogy a pavlovi modell szerint 

az I. és a II. jelzőrendszer fejlesztésére kellett a mindennapi oktatás során fókuszálni, így 

a gyermekek beszédképességét kellett elsősorban fejleszteni. Ugyanakkor közös mindkét 

óratervben a munkára nevelés hangsúlyossága, ezzel is tükrözve a szocialista ideológia 

alapelvét, miszerint a gyermekekből „hasznos alattvaló állampolgárokat” kellett 

formálni, a gyermekeket munkára kellett nevelni. 

Az óratervek elemzése során az is megállapítható, hogy az előkészítő osztály 

óraterve azonos volt az intézetek előkészítő osztályának óratervével. A gyógypedagógiai 

intézetek, iskolák, osztályok óraterveinek tananyagbeosztását megvizsgálva azt is 

megállapíthatjuk, hogy azok leginkább a harmincas évek kisegítő iskolai tanterveire és 

az 1947-es tanterv tantárgyaira emlékeztetnek bennünket. 

A tantervben hangsúlyozták, hogy nem az egyes csoportokat kell figyelembe 

venni, hanem a teljes struktúrát. Mindezt azzal indokolták, hogy csak ennek 

figyelembevételével lehet a tervszerű fokozatokat, átjárhatóságot a tanmenet alapján 

biztosítani. Másrészt – hivatkozva az egységes gyógypedagógia szempontjaira – 

szükségesnek vélték azt is, hogy minden csoporttal külön is foglalkozni kell: „Egyformán 

vonatkozik ez a kísérleti nevelés tananyagára, úgyszintén bármelyik osztály 

értelemfogyatékosai számára írt tantervi anyagra is. Mindenütt gyógypedagógiai munkát 

kell kifejteni” (Tanterv és Utasítás 1952:5.). Az előbb leírtakból is nyilvánvaló, hogy a 

kitűzött cél minden csoport, osztály esetében egységes volt, ami figyelmen kívül hagyta a 

gyermekcsoportok heterogén összetételét.  
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Bizonyítottá vált, hogy az értelmi fogyatékos tanulók számára létrehozott legelső, 

1952-es Tanterv és Utasítás mint szabályozó dokumentum, az előrehaladást igyekezett 

meghatározni és biztosítani. Azonban az individualizálás, az egyéniesítés és a 

differenciálás nem állt a fejlesztés középpontjában, így a sajátosan különleges igények 

kielégítése nem valósulhatott meg, nem kapott hangsúlyozott szerepet az egyéni fejlesztés 

és a fejlesztő terápia. 

Vitatott továbbá a pavlovi nervizmus szerepe és hatása a gyógypedagógiában, 

azonban a korszak politikai ideológiájából következően bizonyított tény, hogy az 1952-es 

tantervben hangsúlyozott szerepet kapott. Elgondolkodtató, hogy az 1978-ban megjelent 

Pedagógiai Lexikonban (szerkesztette Nagy Sándor) még címszó sem említi, ahogyan a 

később megjelent Gyógypedagógiai Lexikon (szerkesztette Mesterházi Zsuzsa, 2001) 

sem.  

Az értékeléshez szükséges Gordosné Szabó Anna véleményét (Gordosné 2001) is 

idézni, aki szerint ez a tanterv később nagyon erős bírálat tárgyát képezi: a kritikák 

azonban csak részben vonatkoznak a népesség egyoldalú biológiai szempontú 

megjelölésére (csak agyi sérült értelmi fogyatékosok nevelésére vonatkozik G. A.), 

elsősorban az értelmi fogyatékosok nevelési szempontból történő differenciálásának 

hiányát, a tanterv minden értelmi fogyatékos tanulóra érvényes követelményrendszerét 

kifogásolják. Ezt a kritikát Illyés (1964) és Lovász-Krausz (1966) fogalmazta meg 

hangsúlyosan. 

Ugyanakkor az 1952-es törekvéseknek ‒ szakmatörténetileg ‒ fontos 

jelentősége van. Mindezt bizonyítja, hogy egy intézmény és a felkészült tanárai a régebbi 

gyakorlattal szakítva – ahol az oktathatóság, és ezzel együtt az iskolai ismeretelsajátítás 

volt a központi kritérium –, újra megerősítették a gyógypedagógia szándékát a minden 

gyermekkel való törődésre, a súlyosabban sérült gyermekek ellátására. Azonban ez a 

törekvés sok esetben vitatható, gyakran elégtelenül szerepelt, ahogy arra az előzőekben 

az elemzés kitért. Nem törekedtek arra, hogy minden gyermeket a rendszerben tartsanak, 

erre majd csak a későbbiekben a foglalkoztató iskola vállalkozik. Új eljárásokat vezettek 

be (így is nevezték „Bárczi-módszer”), mely a későbbiekben részletezésre kerül. Erről a 

korabeli főiskolai jegyzetekből is tájékozódhatunk (Máriafalvi Zoltánné: Értelmi 

fogyatékosok neveléstana, 1959., Az értelmi fogyatékos gyermekek nevelő oktatása, 

/Didaktika, 1960./).  
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A dolgozat további részében a vizsgált intézet munkájának elemzésével 

foglalkozunk és elemzés tárgyává tesszük, hogy a fenti elméleti részben kifejtettek 

hogyan valósultak meg Gyulán.  

 

7.3. Az 1952-ben kiadott és bevezetett „egységes tanterv” tapasztalatai a Gyulai 

Gyógypedagógiai Intézetben 

 

Az intézmény vezetését 1949-ben Szikes Antal – az akkori megnevezés szerint 

– „munkásigazgató” vette át. Az új vezető munkájához felhasználta az ország hasonló 

típusú intézményeinek szakmai tapasztalatait. Igazgatói tevékenységének időtartamára 

esik az új tanterv bevezetése. Szakmai tapasztalatszerzés céljából Budapestre utazott, 

melyről 1951. szeptember 11-én tartott munkaértekezleten számolt be. Erősen 

foglalkoztatta az új tantervből adódó teendők meghatározása, a további szakmai, 

fejlesztési lehetőségek kiaknázása. Ugyanakkor törekedett a feltételrendszer korszerűbbé 

tételére is. A mindennapok során folyamatosan javítani kellett azokon az állapotokon, 

amit a férőhelyhiány idézett elő. Örömmel számolt be azokról az eredményekről, melyek 

az intézet életében a javulást jelentették: „26 nagy lány alszik külön ágyban a november 

hónapi fejlődésünk következtében. Ezt állandóan fokozzuk. Rendeltem 30 szalmazsákot és 

javításra kiadtam 30 ágyat. Úgyhogy rövidesen ezeket is be tudjuk állítani a növendékek 

számára” (GYNJ-Szikes 1951:109.).  

Jelentős változást eredményezett az is, hogy a remetei intézet 1951-ben 

visszakerült a gyulai intézet hatáskörébe. Az épület elhanyagoltságának ellenére – a 

folyamatos és fokozatos javítgatások mellett – állapotjavulást eredményezett a 

férőhelybővülés. Konkrétumokkal alátámasztva: Az intézet állaga jelentősen javult, a 

fekvőhelyek száma 34 új ággyal bővült. Az ellátottak decemberben új téli ruhát és cipőt 

kaptak, megszűnt a tüzelőanyag-hiány és az élelmezés minősége is javult.  

Az intézet szakmai munkájának szervezésére meghatározó jelentőségű volt az 

1952-ben kiadott és bevezetett Tanterv és Utasítás. Az igazgató tantestületének minden 

tagját felkérte, hogy részletesen tanulmányozza, ismerje meg az új központi szabályozót 

és észrevételeknek, megjegyzéseknek adjanak hangot. Az iskolai jegyzőkönyvek 

tanulmányozása során tapasztalható volt, hogy a tantestület tagjai élénk figyelemmel 

kísérték a tantervben megfogalmazottakat.  
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A tantervi követelmények megvalósíthatóságát illetően a következőkben az 1952-

es tanterv alkalmazásának tapasztalatait mutatjuk be a „Beszédnevelés” az „Olvasás-

írás fejlesztése”, valamint a „Számolás-mérés tárgya” című tantárgyak keretein belül. 

Papp Mihály, a kísérleti csoport vezetője általánosságban véve a tantervi 

irányelveket reálisnak és megvalósíthatónak tartotta. A kritikai észrevételei a 

következőket tartalmazták: „Kifogásolható, illetve bővíthető azonban a Beszédnevelés 

fontos tananyaga. A tárgy egyeztetése tárgyal, illetőleg néhány esetben tárgy és tárgykép 

egyeztetés sem biztosítja a gyermek beszédkészségének nagyfokú fejlődését” (GYNJ-Papp 

1952:149-150.). A Beszédnevelés bővítéséhez kapcsolódóan konkrét példát is említett: 

„Például: Mit csinál a baba? A baba ül stb. Így a gyermeknek nemcsak a tárgyak, azok 

tulajdonságait, hanem a tárgyakkal végrehajtható reális cselekményeket is megismerik. A 

munkacsoportok gyakorlati foglalkozásának anyaga gyakorlati tapasztalataim alapján 

válogatásnál 3 különböző tárgyon túl ne terjedjenek, mert a növendékek nem bírják” 

(GYNJ-Papp 1952:150.). 

A tanári testület Papp Mihály nevelő észrevételeit és gyakorlati újításait helyesnek találta 

és tantervbírálatnak elfogadta. 

Lengyel Józsefné is feltárta véleményét a témát illetően: „Én a kísérleti csoportot 

vezetem. Október közepéig az előző év előkészítő I. tanmenetét vettem. Elkészítettem az új 

tanterv szerinti kísérleti csoport tanmenetét is és e szerint haladok. Gyermekanyagom 

nagyon súlyos és ezért a beszédnevelésre kell elsősorban a fő súlyt fektetnem” (GYNJ-

Lengyel 1952:196-197.). 

Özv. Jáky Károlyné az elmondottakra reagálva egyetértését fejezte ki: „Lengyel 

kortársnő csoportjában nagyon sok növendék nem tud beszélni. A fő súlyt szerintem is a 

beszédnevelésre kell fektetnie” (GYNJ-Jáky 1952:197.). A fentebb elhangzottak is azt 

támasztják alá, hogy a kísérleti csoportban a legsúlyosabban sérült, nem beszélő, de azért 

kommunikációs lehetőségekkel rendelkező gyermekek tartoztak. 

Az elhangzottakat illetően az igazgató is ismertette álláspontját: „Szerintem mindent 

a gyakorlatra kell kiépíteni. A kísérleti csoportnál a szemléltetés a legfontosabb. 

Szemléltetni az összes érzékszerveken keresztül” (GYNJ-Szikes 1952:197.). A tantervet 

elemezve megállapíthatjuk, hogy az igazgató beszédében támaszkodott a tantervi 

útmutatóban előírt javaslatokra. A kísérleti csoportot tekintve, elsősorban az utánzásra 

alapozva határozták meg a kitűzött célokat. Majd ehhez kapcsolódóan következett a 
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„kötött mozgások” használata, mely a beszéd megindításának alapját (pl. pipi /kopogás/, 

baba /altatás/ stb.) képezte. Másrészt a szemléltetés, azaz a képek használata is 

hangsúlyos szerepet kapott ennél a csoportnál (Tanterv és Utasítás 1952:13). 

Jákyné folytatta a már megkezdett beszámolóját, és további megoldási 

javaslatokat is megfogalmazott a nehézségek leküzdésére: „Az előkészítő csoportot 

vezetem. Gyermekanyagom azonban két csoportra oszlik. Az egyik csoportot az átmeneti 

csoport tanterve szerint tanítom, a másik csoportot pedig az előkészítő tanterve szerint. 

Munkámat ez eléggé megnehezíti. Ha Papp Mihály kortárs helyett kapunk egy nevelőt, 

sokkal jobban megoldottuk volna a csoportokra osztást. Felállíthattunk volna egy 

átmeneti csoportot, és akkor az I., II. osztály gyenge növendékeit 1-1 csoporttal lejjebb 

helyezhettük volna, és így nevelői-oktatói munkánk még jobb lehetett volna” (GYNJ-Jáky 

1952:197.). 

Lengyelné hozzászólásában hasonlóképpen kiemelte a tanárhiányból adódó 

nehézségeket: „Igyekezni kell az anyagot elvégezni. Aki nem végzi el, az lemarad. 

Szerintem is csak akkor lehet az új tanterv szerinti anyagot elvégezni 100%-ig, ha Papp 

kortárs helyett kapunk egy nevelőt. Így nem” (GYNJ-Lengyel 1952:199.). 

Az igazgató az elhangzottakra reagálva megemlítette, hogy erre lehetőséget nem 

tud biztosítani, a körülményeknek megfelelően kell a munkát végrehajtani. 

A fenti véleményekből megállapíthatjuk, hogy a tanárhiányból adódóan a 

nevelőtestületnek komoly kihívást jelentett a tantervben előírt tananyag teljesítésének 

megvalósítása. A tananyag eredményes tanítását tovább nehezítette a heterogén 

gyermekcsoport. 

Csüllög Sándorné is csatlakozott az előbbi véleményekhez: „A II. osztály 

beszédanyagát az új tanterv szerint nehéz volt feldolgoznom, mivel a növendékeink 

intézetben laknak és még hozzá tanyán. Így azon részek helyett, amit ezen okok miatt nem 

tudok tárgyalni, a mi esetünket veszem fel anyagként a tanmenetbe. Azt is tervbe vettem, 

hogy a növendékeket kirándulásképpen többször behozom a városba. Ismerjék meg a 

város életét is, mert nem biztos, hogy mindegyikük tanyán fog élni. A számolási anyagot 

sem biztos, hogy el tudom végezni ezzel a gyermekanyaggal” (GYNJ-Csüllög 1952:198-

199.). 

Az elhangzottak mellett fontos azt is hangsúlyoznunk, hogy az új tanterv 

bevezetése és alkalmazása előtt a tárgy tanítására vonatkozó módszeres-nevelői-oktatói 
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eljárás kidolgozása nem történt meg. Emellett nem rendelkeztek pontos adatokkal az I. 

osztályos gyógypedagógiai iskolai tanulók átlagos beszédfejlettségéről sem. A 

mindennapi oktatás során ez is nehezítette a nevelők számára az alapvető 

követelményszint kitűzését és teljesítését. 

Az olvasás-írás elemeinek elsajátítása hosszú és összetett folyamat a középsúlyos 

értelmi fogyatékos gyermekek tanítása során. Ugyanakkor a beszéd (kommunikáció) 

szintje is jelentősen meghatározza az olvasás-írás elsajátításának a szintjét. A 

továbbiakban a gyulai nevelőtestület tagjai által feltárt olvasás-írás fejlesztéshez 

kapcsolódó tapasztalatokat vizsgáljuk meg.  

Az előkészítő csoport Özv. Jáky Károlyné vezetőjének észrevételei a következők 

voltak: „Tapasztalatom a következő: szavak írott és nyomtatott formájának együtt való 

alkalmazása nem helyes. Összekeverik a növendékek. Nehézség a II. osztályban 

mutatkozik. A kisbetűk nyomtatott formája, s a nagy és kisbetűk írott formájának tanítása 

sok” (GYNJ-Jáky 1952:150.).  

Az I. a osztály vezetője, Prohászka Béláné nevelő is részletesen ismertette a 

betűtanításra alkalmazott módszerét: „Az új módszerrel a gyermekek megtanultak olvasni 

nagybetűs szöveget. A gyengébbeknek segítség volt az, hogy pl. mikor az A betűtanításnál 

az almával kapcsolatos beszélgetést kiépítem, az alma rajzát is elkészítem amihez 

hasonló képet minden betűtanításnál készítek. Először a táblára rajzolom fel ajtó, ablak, 

stb. kíséretében az alma képét s mikor az új betűt már megismertük az előre elkészített 

rajzot is felmutatom, amin már az új betű képe is rajta van.  Almának a betűje A. 

Így a gyermekeknek jobban megrögződött az alma képéhez kötött A betű formája. A 

képecskék, ahogy haladunk a betűkkel úgy szaporodnak. Minden óra elején kirakjuk az 

olvasótáblára, s egyeztetjük a megfelelő nyomtatott betűformákat. Így haladva a 

gyermekek egy-kettő kivételével szép eredményt mutattak fel. A nyomtatott betűformákat 

is tudják írni. A nehézség a II. osztályban mutatkozik. A kisbetűk nyomtatott formája, s a 

nagy és kisbetűk írott formájának tanítása sok” (GYNJ-Prohászka 1952:152.). 

A tanári testület Prohászka nevelőnő beszámolóját elfogadta, és az alkalmazott 

betűtanítási módszert megfelelőnek találta. Nehézséget a II. osztályban a betűformák 

tanításánál véltek felfedezni. Ahogy Prohászka Béláné beszámolójából is kiderül, a 

betűtanítás során nélkülözhetetlen eszköz a betűkártyák, hívóképek használata. A 
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gyógypedagógiai fejlesztés során minden betű tanításánál változatos módon szükséges 

biztosítani a szoros asszociációs kapcsolatot (a betű látási-hallási-beszéd-mozgási 

emlékképe között). Az értelmi fogyatékos tanulók esetében az emlékezeti-tárolási 

problémák miatt ehhez több időre van szükség. A tanult betűk felszínen tartása, ismétlése 

ezért is meghatározó feladat az egész tanév folyamán. 

Az I. b osztály vezetője Csüllög Sándorné nevelő az egész tantervvel kapcsolatos 

bírálatát mondta el: „Általánosságban az a véleményünk az 1951–52. iskolaévben kiadott 

tantervről, hogy a tananyag minőségi és mennyiségi szempontból ütközik a 

gyermekanyag qualitásával. Valahogy nehezen elképzelhető, hogy a mi kísérleti 

osztályunk növendékcsoportja annyira bekandiziálódjon, hogy alkalmas legyen a fizikai, 

kémiai ismeretek és összetettebb számolási műveletek befogadására. A mostani felsőbb 

osztályokban található tanulók még nagyjából megbirkóznak a tananyaggal, bizonyos 

részletkérdéseket leszámítva. 

Részleteiben a következő észrevételeink voltak. Az I. osztály tantervi útmutatásai 

megfelelőek, a tananyag kiválasztása helyes. Az olvasás-írás területén azonban 

aggályaim vannak. Az I. osztályban tanult 1 féle betűforma (nyomtatott nagybetű) 

elsajátítása után a II. osztályban, hogy tud a mi növendékanyagunk 3 formát elsajátítani? 

Szerintem itt egy nagy zökkenő lesz, amit ki kell valami módon küszöbölni. A nagy betűk 

írott formájának párhuzamos tanítása gyakorlatilag nem megalapozható, mert csak 

nagybetűvel nem szokás írni” (GYNJ-Csüllög 1952:153-154.). 

A II. osztály vezetője Lengyel Józsefné az alábbiakkal reagált az elhangzottakra: 

„Nekem az új tanterv II. osztály olvasás-írás anyagához annyi a megjegyzésem, hogy sok. 

Sok azért mert az I. osztályban csak a nyomtatott nagybetű formát kell elsajátítani, addig 

a II. osztályban a kisbetű írott és nyomtatott és a nagybetű írott formáját kellene 

megtanítani. Tehát ez az anyag az I. osztály anyagának háromszorosa. Ebben az évben a 

nagybetűk írott és nyomtatott formáit tanítottam. Így is több gyermeknél nehézségbe 

ütközött ezek elsajátítása. A II. osztály olvasás-írás anyagból az I. osztálynak kellene 

leadni a nyomtatott kisbetűk írását” (GYNJ-Lengyel 1952:155.). A tanári testület a 

javaslatot elfogadta. 

Prohászka Béláné ismertette a tanmenethez kapcsolódó tapasztalatait: „Az új 

tanterv szerint dolgoztam fel a tanmenetemet. Nehézségeim az írásoktatásánál van. Ezzel 

kapcsolatban kérem az előkészítő csoport vezetőjét, hogy szigorúbb elbírálás alá vegye a 
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növendékeket. Inkább maradjon még egy évig a gyenge tanuló ugyanabban a csoportban, 

mint hogy az I. osztály munkáját hátráltassa. A 19-es létszámú osztályomban nehéz 

külön-külön tanítgatni egyes elmaradt növendékekkel az írási előgyakorlatokat, amikor 

már a többivel betűtanításokat kell vennem. [...] Szerintem annyit kell venni az írási 

anyagból, amennyit el tudunk végezni eredményesen” (GYNJ-Prohászka 1952:198-199.). 

Csüllög Sándorné is csatlakozott a korábbi véleményekhez: „Az írástanítás is sok 

lett, mivel az előző évben éppen másképpen tanítottuk az írást. Véleményem, hogy az új 

tanterv nagy tempót diktál, az intézeti gyermekanyag nem biztos, hogy bírni fogja ezt az 

iramot” (GYNJ-Csüllög 1952:198-199.). 

Az elhangzott beszámolók előremutatóak, hiszen jól érzékeltetik azt, hogy az 

olvasás-írás tanítása során a nevelőknek a magas követelményszint elvárásából adódóan 

milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük. Az olvasás komplex készség, melynek 

elsajátításához mind a beszédészlelés, mind a beszédmegértés fejlettségére, a verbális és 

vizuális emlékezet megfelelő működésére is szükség van. Az értelmi fogyatékos tanulók 

esetében a verbalizmus jellegzetességeiből vagy hiányából adódó nehézségek gátolják 

önkifejezésüket, információszerzésüket. Motiváltság, akarati tényezők nélkül olvasni sem 

lehet megtanulni. A gyermekekkel való foglalkozás, a fejlesztés sokrétű feladat. Emellett 

az értelmi fogyatékos gyermekek fejlődési, tanulási sajátosságai hosszú évekig tartó 

előkészítő szakaszt tesznek szükségessé. Ezeknek a követelményeknek a figyelmen kívül 

hagyása nagymértékben hozzájárulhat a tantágy tanításának nehézségéhez, 

sikertelenségéhez. 

A továbbiakban a „számolás-mérés” tantárgyra vonatkozó nevelőtestületi 

megállapítások tapasztalatait tegyük elemzés tárgyává: 

A III. osztály vezetője, Honti Józsefné nevelő, a „Számolási-mérés” tantárgy 

tanítására vonatkozóan bíráló megjegyzéseket tett: „Általában a tanterv sok anyagot ölel 

fel. Sokat követel a gyermektől, és ha mindig gyengébb anyag lesz nagyon nehezen 

végezhető el. A III. osztály számtanánál a begyakorláshoz kevés idő van biztosítva. Egy-

egy számkör bővítéshez másfél hét begyakorlás lehetséges mivel az összes mértékek, 

pénz, római számok, mértani fogalmak megismerése szintén sok időt vesz igénybe. Így a 

túlzsúfoltság miatt a begyakorláshoz kevés idő jut. Javaslat: Mivel a II. osztályban az 

osztozkodás és többszörözés fel van véve, a III. osztályban is a szorzótábla felépítésével 
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karöltve a fejbeni osztást tanítsuk, mivel a IV. osztályban nehézség van az osztás 

tanításánál” (GYNJ-Honti 1952:155.).  

A IV. osztály vezetője Huszka Mihályné nevelő folytatta a kritikai 

megjegyzéseket: „Általában véve a tanterv túlzsúfolt a IV. osztályban is. Nehéz anyagot 

dolgoz fel értelmi fogyatékos gyermekek számára. A IV. osztályban súlyos kívánság az 1-

100-ig terjedő osztás megtanulása bennfoglalással és részekre osztással szóban és 

írásban, mivel ezt a három alsó osztályban nem készítik elő kellőképpen. A tanterv szerint 

a harmadik osztályban is csak az összeadás és kivonás 10-es átlépéssel, szorzótábla 

fokozatos felépítése van. Tehát elég lenne 1-50-ig megtanítani a IV. osztályban az osztást 

úgy szóban, mint írásban. Javaslom én is, hogy vegyék be a tantervbe az alsó osztályokba 

az osztásra való előkészítést” (GYNJ-Huszka 1952:156.). A tanári testület a 

felszólalásokkal egyetértett és a javaslatot elfogadta.  

Prohászka Béláné (I. oszt.) a felszólalását kiegészítette azzal, hogy a szorzáskor már lehet 

osztást, vagyis az osztás alapját tanítani.  

Lengyelné szerint az alapot az ő II. osztályában meg fogja tudni valósítani – 

osztozkodás-többszörözés szerinte az osztásra való előkészítés.  

Hontiné szerint azonban a III. osztályosok nem tanultak osztást, mert a tantervben az nem 

szerepelt. 

Tarnai Ottó (később Nyíregyházán magas kitüntetésben részesült, elméleti 

munkát folytató gyógypedagógus-igazgató) nevelő megjegyzése az elmondottakhoz a 

következőket tartalmazta: „Az észrevétel szerintem helyes, ha II. osztályban van 

osztozkodás-többszörözés, akkor III.-ban is kell tanítani. A tanterv azonban nem írja elő. 

Általában a tanterv nagyon szűkszavú a részletezésnél” (GYNJ-Tarnai 1952:157.). 

Honti Józsefné az alábbi problémákat tárta fel: „Számolással kapcsolatban egy 

gyerek van, aki csak a 10-es körben számol. Ezzel a növendékkel külön foglalkozom. Az 

új tanterv szerint a III. osztályban a fogalmazáselőkészítés új óra. Munkára való nevelés 

a probléma nálam. A munkaórát a IV. osztállyal együtt tartom az összevonás miatt. 32 

növendék sok. Olyan anyagot kell kiválasztanom, hogy minden gyerek le legyen kötve. 

[…] A tantervben felvett számolási anyag a tavalyihoz képest nehezebb lett” (GYNJ-

Honti 1952:199.). 

Honti József beszámolója a következő problémákra irányult: „A IV. osztály 

anyaga nagy részben begyakorlás. Nagy elmaradás a számolás anyagánál van a mértani 
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részben. Igyekszem ezt a hiányt pótolni. Elég nehéz a gyógypedagógiai alanyoknak 

mértani ismeretet tanulni. Ének tanmenetem közös a III. osztállyal, mivel összevontan 

tanítom az éneket. Új dolog a nyelvi ismeret. Az elején még jól megy. Újdonság, szeretik 

a gyerekek, nem tudom, hogy később, hogy lesz. Munkaórákon: gyékény, háncs és 

papírmunkákat veszek” (GYNJ-Honti 1952:200.). 

Összességében, a nevelőtestület tagjai a tantárgy tanítása kapcsán főként az 

alábbi problémákat, nehézségeket tárták fel: A tantervi előírás nem igazodik a gyermekek 

értelmi fejlettségi szintjéhez, sok és nehéz anyagot követel tőlük, és a begyakorláshoz 

sem biztosít megfelelő időkeretet. Emellett az elhangzottakból az is egyértelmű, hogy a 

tanterv a tárgy tanítására vonatkozó teljeskörű és részletes módszertani leírást sem 

tartalmaz. Ezt a tantervkészítők is elismerték: „A gyógypedagógiai intézetek számolás 

tanításának módszertanával minden irányban foglalkozni nem célja a tanterv 

útmutatójának. Itt csak a számolástanítás legfontosabb lépcsőfokainak kialakítására 

kívánunk segítséget nyújtani” (Tanterv és Utasítás 1952:72.). A tárgy tanítása kapcsán 

megjelent az alábbi módszertani tanácsok javasolt figyelembevétele is, úgy mint például 

minél több érzékszerv bevonása, mozgásos, cselekvésbeágyazott feladatok 

megvalósítása. Azért is fontos a sokféle érzékelés bevonása az értelmi fogyatékos 

tanulók tanítási-tanulási folyamatába, hogy ne csak vizuális emlékképei legyenek, hanem 

hallási (pl. tapsolás), tapintási (pl. lépés) is. Így a különféle tevékenységek során 

biztosítható, hogy sokféle érzékeléssel szerezhessenek tapasztalatokat.  

Mindezek alapján megállapíthatjuk azt is, hogy az értelmi fogyatékos gyermekek 

számolástanításának, fejlesztésének legfontosabb módszertani alapelve a valóságon 

alapuló, cselekvő tapasztalatszerzésből kiinduló tanulás. Ugyanis a mindennapi 

cselekvések során, az életből vett gyakorlati feladatok megoldásakor ismerik meg a 

tárgyak formáját, nagyságát, majd azok számát. Azonban a konkrét tárgyak szemléltetése 

önmagában még nem vezet el a mennyiségi fogalmak megértéshez. Ehhez az kell, hogy 

az ismeretszerzés a cselekvéshez kapcsolódjék. A cselekvés eredményességének azonban 

további feltételei is vannak (pl. a cselekvések indokoltak legyenek: játékszituációban, 

személyhez kötött feladat; ne váljanak gépiessé, unalmassá stb.), amelyek egymásba 

fonódva biztosíthatják az eredményt. Arra kell törekedni, hogy a gyermekek egyéni 

gondolkodásának fejlődése útján megfelelő lassú tempóban, de a tanulók aktív 

részvételével vezessük el őket az alapvető mennyiségi viszonyokban való 
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tájékozódáshoz, majd a konkrét, szemlélethez kötött számolási készség megszerzéséhez 

(Hatos 1997:125.). Fontos feltétel tehát ennek a tantárgynak a tanításánál is a cselekvésbe 

ágyazott ismeretszerzés, és a tanulók értelmi szintjéhez igazodó követelmény. A nevelők 

beszámolójának elemzése megerősíti azt a tényt, hogy ez utóbbi alapvető szempontot a 

tantervkészítők figyelmen kívül hagyták, ami nagymértékben hozzájárulhatott a tárgy 

tanításának sikertelenségéhez, eredménytelenségéhez. 

A jegyzőkönyvekből az is megállapítható, hogy a tanterv magas óraszámban 

tartalmazott elméleti órákat. Az ehhez fűződő kritikai megjegyzést az V. osztály 

vezetője, Honti József (évekkel később Girincsen kiváló munkát végző gyógypedagógiai 

nevelőintézeti igazgató) a következőkben foglalta össze: „A tanterv hibája 

általánosságban az, hogy elméleti jellegű. Nem tűnik ki az anyag összefüggése a 

gyakorlati élettel. A munkára való nevelés nem érvényesül. Több gyakorlati, mint 

elméleti anyag kell az V. osztályba, mert a gyakorlati életre való nevelésünk csak akkor 

lesz eredményes” (GYNJ-Honti 1952:157.). 

Honti Józsefné a csoportösszevonásokból és az eszközhiányokból fakadó 

gondokra hívta fel a figyelmet: „Az új tanterv szerint a III. osztályban a »Fogalmazás 

előkészítése« új óra. Munkára való nevelés a probléma nálam. A munkaórát a IV. 

osztállyal együtt tartom az összevonás miatt. 32 növendék sok. Olyan anyagot kell 

kiválasztanom, hogy minden gyerek le legyen kötve. Anyagbeszerzéshez pénz kell. Ezt 

kérem igazgató kortárstól. A tantervben felvett számolási anyag a tavalyhoz képest 

nehezebb lett, pedig az elméletre az év végén a bírálatunknál könnyítést kértünk” (GYNJ-

Honti 1952:199-200.). 

Az elhangzottak alapján megállapíthatjuk, hogy a tantestület tagjai igen 

felelősségteljes és meggondolt kijelentéseket tettek. E jól felkészült pedagógusok később 

kiváló gyógypedagógusokká váltak, közülük Papp Mihály lett évtizedekre a gyulai 

intézet igazgatója, és mint már jeleztük Honti József, valamint Tarnai Ottó más 

megyékben iskolaalapítókká váltak, és kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtottak. 

Konstatálhatjuk továbbá, hogy a nevelőtestület tagjainak az új tanterv tanítására 

vonatkozó beszámolója által elmondottak sok tekintetben rendkívül előremutatóak. Jól 

érzékeltetik azokat a hibákat, melyek e gyermekcsoport esetében egyértelműen nem 

eredményezhettek nevelői-oktatói hatékonyságot. Kiemelték a tanterv túlzott elméleti 
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jellegét, az értelmi fogyatékos gyermekek értelmi szintjéhez nem illeszkedő tananyag 

jellegét és a gyakorlati oktatás fontosságának hiányát.  

Ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy törekedtek azoknak az alapvető alapelveknek a 

betartására is, ami a gyógypedagógiai oktatás területén nélkülözhetetlen, úgy mint pl. a 

differenciálás, szemléltetés, fokozatosság elvének a betartása. 

 

7.3.1. Az ideológiai tartalom megjelenési formája 

 

Az igazgató egyik javaslata az ideológiai képzés szemináriumszerű bevezetését 

tartalmazta. Szerinte ugyanis az ideológiai képzés nincs jelen a gyógypedagógiában.  

Ennek kapcsán felkérte a tantestület tagjait javaslatainak megvitatására. A hozzászólások 

a következőket tartalmazták: 

Honti József: „Az ideológia a tanításba van beleszőve. Külön ideológiát tanítani 

fölösleges, mert a gyerekek úgysem értik meg a helyes nézeteket és félreértések 

keletkezhetnek, mint azt a múltbeli példák mutatják” (GYNJ-Honti 1952:158.). 

Papp Mihály: „Az ideológia vagy politika komoly kérdés. Ehhez értelmes emberek 

nyúlhatnak. Szellemi fogyatékosoknak direkt oktatni nem lehet. Szerintem is a tanításba 

kell beleszőni az ideológiát” (GYNJ-Papp 1952:158.). 

A tantestületi értekezlet további napirendi pontja között szerepelt az igazgató 

azon javaslata, mely egyrészt a VIII. osztály megszüntetésének kezdeményezésére 

irányult. Így a VI. osztály elvégzése után már lehetőség nyílt volna az érintett tanulók 

foglalkoztató tagozatba való elhelyezésére. A foglalkoztató tagozat még az 50’-es 

években megnyílt azoknak az értelmi fogyatékos fiataloknak, akik a felsőbb 

osztályokban nem tudtak eredményesen haladni. 

Tarnai Ottó: „A foglalkoztató nem a VIII. osztályra van ráépítve. Én úgy 

értelmezem, hogy a gyp. nevelés lényeges része a kísérleti, előkészítő és I. osztályokban 

van. Az első osztály elvégzése után három lehetőség áll elő. Vagy olyan a gyermek 

szellemi fejlődése, hogy visszatelepíthető az általános iskolába, vagy a gyógypedagógiai 

osztályokba tanulhat tovább és akkor a VIII. osztály elvégzése után kerül ki az életbe. 

Vagy pedig az első osztályban a szellemi fejlődése megállt, tovább tanítani felesleges és 

ekkor kerül a foglalkoztatóba. Ha ez így van, akkor ideológiai oktatás nem lehetséges a 

foglalkoztató csoportoknál. A cél akkor, mint ahogy a legújabb rendelet is írja, a 
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meglévő tudás megtartása, esetleg fokozása, valamilyen munkaterületen való képzés” 

(GYNJ-Tarnai 1952:158-159.). 

Honti József: „Az osztályokban is van munkaóra. Igaz ez kevés. Azonban ha az 

elméleti anyagot csökkentenénk, a gyakorlati anyagot pedig emelnénk, akkor VIII. osztály 

elvégzése után a gyermek jól fel lenne készítve az életre” (GYNJ-Honti 1952:159.). 

Papp Mihály: „Hogy VI. osztályos legyen a gyógypedagógia, ez nem helyes. Az 

ügyosztály VIII. osztályt állapított meg, mivel az általános iskola is VIII. osztályos. 

Lehetne azonban olyan foglalkoztatót is létesíteni, ahol a VIII. osztályt végzettek 

tanulhatnak tovább valamilyen szakmát” (GYNJ-Papp 1952:159.). 

Tarnai Ottó: „Szerintem a szakmára való tanítás a VIII. osztály elvégzése után a 

Munkaerőtartalék-hivatal feladata” (GYNJ-Tarnai 1952:159.). 

Amint a feljegyzésekből is látszik, a politika és ideológia még a gyógypedagógiai 

intézet számára sem volt elkerülhető. 

A tantestület egyértelmű megállapítása szerint külön ideológiai képzés 

bevezetését nem tartották indokoltnak, mivel annak tanítása rendkívüli nehézségekbe 

ütközött volna a gyermekek értelmi szintjének alacsony képessége miatt. Javaslatuk az 

ideológiai tanítás gyakorlati oktatásban való beépítésére irányult.  

A külön ideológiai képzés tanítását és az osztályok számának csökkentésére tett 

javaslatokat az alábbi körülmények is nehezítették. A foglalkoztató tagozat vezetői 

Tiffert György, gyógypedagógiai tanár és Tarnai Ottó gyógypedagógiai szaktanító az 

alábbi nehézségekről számoltak be: „[…] Az elméleti foglalkoztatás igen nagy 

nehézségekbe ütközik, annál is inkább, mivel még jelenleg nagyon heterogén 

gyermekanyag van a foglalkoztató intézetnél. Az előképzettség különböző. Van közöttük, 

aki a gyógypedagógia V. osztályt is elvégezte, de van olyan is, aki az előkészítő 

osztályból került-e tagozatra. Így elosztásuk igen nehéz. Amellett a létszám is sokkal 

nagyobb, mint amit a fent említett rendelet előír...” (GYNJ-Tiffert-Tarnai 1953:262-263). 

Fontos megjegyzésként szerepelt a gyakorlati képzés hiányára tett felhívás a 

jelenlegi tanmenetet illetően. 

Az igazgató az elhangzottakat követően a következőket határozta meg: „Javaslat: 

A gyógypedagógiai intézetben nevelés-oktatásnál a VI. osztály elvégzése után vagy az 

életbe (az ált. iskolába) vagy gyógypedagógiai foglalkoztatóba kerüljön a gyermek. A 
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foglalkoztatóban az ideológiai képzést szemináriumszerűen szervezzük meg” (GYNJ-

Szikes 1952:159-160.).  

Megállapíthatjuk, hogy a gyulai tantestület helyesen felmérte annak a 

következményét, hogy milyen akadályokba ütközött volna az ideológiai tanítás külön 

megszervezése. Mindennek a megvalósítását továbbra is akadályozta a növendékek 

magas létszáma és az eltérő értelmi képességgel rendelkező vegyes csoportok. 

 

Összességében, az 1952-es tanterv bírálatára vonatkozó észrevételek közös 

kritikai megállapításai a következőket tartalmazták: 

 Az új tanterv elméleti anyaga a korábbihoz képest szigorúbb elvárásokat 

fogalmazott meg. Rövidebb idő alatt többet követelt a gyermektől, nem illeszkedett az 

egyéni különbségekhez, emiatt sok tanuló a tananyagban lemaradt, ami a tanítás 

hatékonyságát még tovább nehezítette.  

 Az osztályok magas létszáma, az eszközök hiánya, a csoportösszevonások, az 

egyéni tempó figyelmen kívül hagyása nem tudta biztosítani a megfelelő 

gyógypedagógiai fejlesztést.  

 A legnagyobb problémát a nevelőtestület egybehangzó véleménye alapján a 

számolás tanítása okozta. Bizonyított, hogy az értelmi fogyatékos személyek kognitív 

fejlődésüket tekintve – mind az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás 

területén – nagy mértékű elmaradást mutatnak. Ha csak arra gondolunk, hogy az 

észlelésük többszörösen akadályozott, figyelmi teljesítményük ingadozó, rövid idejű, a 

bevésés folyamata lassú, az információk megőrzése gyakran bizonytalan, 

gondolkodásukat nagyfokú konkrétság jellemzi. Emellett egyéb más összetett okok is 

fennállhatnak. 

Mint látható, az eltelt másfél évtized alatt megindult az intézet oktató-nevelő 

munkájának átalakulása, javult a pedagógusok gyógypedagógusi felkészítése, 

felkészültsége. Átalakult az osztályszerkezet is, ennek ellenére az 1952-es tanterv 

megvalósítása komoly gondokat és nehézségeket okozott. 

Mindezeket az okokat figyelembe véve, az új tanterv előírása alapján nem 

várható el megfelelő szakmai eredmény erre az intézménytípusra vonatkozóan, ezért az 

értelmi fogyatékos gyermekek számára külön tanterv kidolgozása vált szükségessé. 
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A nevelőtestület tagjainak közös állásfoglalásaként fogalmazódott meg egy új 

tanterv létrejöttének fontossága, amely az értelmi fogyatékos gyermekek számára kell, 

hogy készüljön, az ő szintjük figyelembevételével. Jól tükrözi a nevelőtestületi 

véleményt az alábbi nevesített kinyilatkoztatás: „Csüllög Sándorné: A zárt intézetek célja 

azonban az, hogy a társadalom számára elviselhetetlen gyermekeket kondicionálja be 

elviselhetővé Pavlov útmutatása szerint. – Ezt szem előtt tartva nem utánozhatjuk az 

általános iskolát, hanem külön tanterv kell a gyógypedagógia területén, amely a konkrét 

gyermekanyaggal kapcsolatba hozható” (GYNJ-Csüllög 1952:154.).  

A mindennapok pedagógiai tevékenységeinek középpontjában a tanultak alapján 

a munkára nevelés állt, ez határozta meg az intézet profilját. A dolgozat előző részében 

már részletesen elemzett pavlovi tanokra épült ez a tanterv, így nem hozhatott átütő 

eredményt. Ez a tanterv nem volt alkalmas arra, hogy alapdokumentumát szolgáltassa az 

egyre súlyosabb sérültségi fokú gyermekcsoport fejlesztési koncepciójának. A nervizmus 

szemlélete, a szecsenovi, pavlovi tanok nem mutattak kellőképpen a 

problémacentrikusság irányába, egy túlhangsúlyozott és látszólagos optimizmust 

sugároztak, ami nem tudta kellőképpen szolgálni a vizsgált gyermekcsoport fejlesztését. 

Ugyanakkor még gyógypedagógiailag fejleszthető, nevelhető gyermekeket ezáltal 

kirekesztettek az iskolai nevelésből. 

A helyzetet tovább nehezítette az a tény is, hogy a dokumentációk szerint a 

nevelők előtt sok volt a tisztázatlan fogalom, nem értették annak tartalmát, pontatlanul 

használták, ami hibás cél- és feladat meghatározáshoz vezetett. Példázatképpen Lengyel 

Józsefné, a kísérleti osztály vezetőjének beszámolójából: „Növendékeim nem 

rendelkeztek ép funkciójú feltétlen reflexszel, ennek következtében a feltételes reflexek 

nem voltak képesek kialakulni. Így környezetük számára elviselhetetlenek voltak. Például: 

tisztátalanok” (GYNJ-Lengyel 1953:284.). 

 

7.4. Felügyelői beszámoló az intézet látogatásáról 

 

Egy évvel az új tanterv bevezetése után, 1953. február 12-én Laborfalusi Gyula, 

tanulmányi felügyelő tett szakmai látogatást a gyulai intézetben, ahol a korábbiakhoz 

hasonlóan a tanórán látottak alapján ismertette észrevételeit, javaslatait. 

A tanfelügyelő óraelemzése alapján emeljük ki a legfontosabb jellemzőket: 
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9. táblázat: A meginduló kísérlet további tapasztalatai a tanítások tükrében (1953) 

Osztály Létszám Tanítási óra Tanfelügyelői beszámoló 

Kísérleti 

osztály 

11 fő Beszédnevelés. 

Mozgásnevelés. 

 A kísérleti csoportnál ügyelni kell a 

kérdésekre, illetve a kérdéseket 

helyettesítő parancsokra: „Ha a reflexet 

akarjuk kialakítani, akkor a parancs 

állandó és azonos legyen” (GYNJ-

Laborfalusi 1953:252.). 

 A mozgás- és ritmusnevelés kapcsán 

kiemelte a mozgások jellegének 

figyelembevételét és annak megfelelően az 

óra megtervezését. 

 Javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a 

lehetőségekhez képest minden óra keretén 

belül legyenek mozgásos feladatok, utalva 

a pavlovi modellre, melyek az 

„összerendezettség és utánzás” 

szempontjából szükségesek: „Itt 

alkalmazzuk a kar, kéz és 

ujjgyakorlatokat” (GYNJ-Laborfalusi 

1953:253.). 

Előkészítő 

csoport 

16 fő Írás-olvasás 

előkészítése. 

 Az addig tanult 24 írott képet a tanulók 

biztosan felismerték, olvasták, a tanult 

betűket a szóképen leírták. 

 Az osztály – egy-kettő kivételével – 

megoldotta a feladatot. 

 Helyes lett volna a színtáblák alkalmazása. 

 Az osztály „fegyelmezett, jó osztály”, 

annak ellenére, hogy itt is igen súlyos 

fejlődési zavarban szenvedő gyermekek 

vannak. 

 Az osztályban igen sok túlkoros gyermek 

található. A tanfelügyelő javaslata: Az 
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érintett tanulók képességeinek év végi 

felülvizsgálata, és szükség szerint 

foglalkoztató tagozatba való áthelyezésük. 

I. osztály 16 fő Beszéd-

fejlesztés. 

 A múlt órán tanultakat elevenítették fel. 

 A tisztálkodásról tanultakat foglalták 

össze, majd áttértek az új ismeret 

megtárgyalására.  

 Megfelelőek voltak a táblai rajzok, 

melyek változatossá tették a tanítást és a 

gyermekek figyelmét is lekötötte. 

 Helyes lett volna, ha a valóságban is 

bemutatta volna a tanárnő a tanult 

folyamatot (az orvosságos üveget, a 

lázmérőt, valamelyik gyerek 

hőmérsékletének megmérését).  

 Helyesen és jól foglalták össze az órán 

tanultakat. A nevelő továbbra is használta 

a színes táblai rajzot. 

 A tanárnő vázlata megfelelő.  

 Munkaórán eredményesen használta fel a 

munkát és kapcsolta össze a 

beszédfejlesztési anyaggal.  

 A tanult vers illusztrálása megfelelő volt.  

 Az osztályban eredményes, igen jó munka 

valósult meg. 

 Két túlkoros tanuló található az 

osztályban: „Szabó M. 14 éves, Madarász 

K. 13 éves, akiknek a foglalkoztatóba való 

áthelyezése a tanév végén indokolt lenne” 

(GYNJ-Laborfalusi 1953:256.). 

II. 17 fő „G-GY” írás.  Elsőként a már tanult írott nagybetűk 

ismétlése történt.  

 A tanulók a betűket egyeztették, majd írott 

alakban felismerték, és a táblára is leírták 
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a betűket.  

 A fokozatok betartásával kialakították az 

írott formát.  

 Általában az osztály szép eredménnyel 

oldotta meg a feladatot.  

 „Az írkáj rendes, tiszta. Határozott 

vonalvezetéssel írnak” (GYNJ-Laborfalusi 

1953:257.).  

III. 16 fő Számolás: 

A műveletek 

gyakorlása a 70-

es számkörben. 

 Elsőként a szorzótáblát gyakorolták a 

fokozatok betartásával. 

 További javaslatként fogalmazódott meg: 

„Helyesebb lett volna, ha konkrétan 

mondja meg, hogy a cukrot, a sót, a lisztet 

stb. mivel mérjük, s úgy vezetjük a 

gyermeket rá arra, hogy ez a súlymérték” 

(GYNJ-Laborfalusi 1953:258.).  

 A következőkben írásbeli feladatokat 

oldottak meg a tanulók (32+18, 18+52 

stb.). 

 Az oszlopos összeadást gyakorolták. Majd 

a kivonást és a szorzást is. Az órákból 

hiányzott a gondolkodtatás. Igen 

mechanikus volt az egész számolási óra.  

 A tanítónő számára javasolt a módszertani 

útmutató ismételt áttanulmányozása. 

 A tanfelügyelő a vázlatírás javítására és 

részletezésére is felhívta a figyelmet: „Pl. 

az olvasmány tárgyalásánál jegyezze ki az 

értelmezendő szavakat is és azt is, hogy 

hogyan kívánja azt a gyermeknek 

megmagyarázni. Kicsit részletesebb legyen 

a vázlata” (GYNJ-Laborfalusi 1953:259.). 

IV. 16 fő Olvasmány-

tárgyalás: 

 A gyp. tanító helyesen oldotta meg a 

feladatát.  
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„A víz 

körforgása a 

természetben” c. 

olvasmány 

tárgyalása. 

 Az olvasmányban foglalt kísérleteket 

magukkal a gyermekekkel közösen 

végrehajtották, és mindjárt megbeszélték.  

 Az olvasási órát a tanító egyben 

összekapcsolta a természetismerettel.  

 Helyes lett volna még, ha az új 

fogalmakat, szavakat „csermely, forrás” 

felírták volna a táblára, s a belső 

szemléltetést táblai rajzzal is 

alátámasztották volna.  

 Jó volt a visszakérdezés, ami alapján a 

tanító meggyőződhetett, hogy a tanulók az 

olvasottakat megértették.  

 Ezen a fokon már ügyelni kell a 

hangsúlyos, szép olvasásra is, illetőleg 

törekedni annak elérésére.  

V. 15 fő Olvasás óra: 

„Fertőző 

betegségek” c. 

olvasmány 

tárgyalása. 

 Az olvasmány gyakorlása volt a cél, 

valamint a szép olvasásra való törekvés.  

 Az olvasmányt kimerítően, jól tárgyalták, 

és teljes tájékozottságot mutattak a 

tanulók.  

 Az idegen szavakat („influenza”, 

„tuberkolózis”) – amit a tanulók nehezen 

tudtak kimondani – helyes lett volna a 

táblára ismételten felíratni és több 

gyermekkel elolvastatni (GYNJ-

Laborfalusi 1953:260.).  

  A tanulók az órán igen aktívak voltak.  

 Minden gyermek bekapcsolódott a 

munkába. 

 Az osztály tanulóinak életkora igen magas 

(három 16 éves, öt 15 éves, három 14, 

három 13 éves és egy 12 éves tanuló van). 

Fejlődésük megfelelő. A túlkorosságuk 
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miatt az általános iskolába való 

visszatelepítésük nem megoldható. 

„Foglalkoztatóba való átosztásuk még egy 

évi gyp. nevelői foglalkozás után lenne 

csak indokolt” (GYNJ-Laborfalusi 

1953:261.). 

Foglal-

koztató 

tagozat 

Foglal-

koztató I. 

csoport 

23 fő. 

Foglal-

koztató 

II. 

csoport 

24 fő. 

 

  A foglalkoztató tagozatban két csoportban 

folyik az elméleti oktatás. Mind a két 

csoportban a 852-663/1952 K. M. sz. 

rendeletben előírt óraszámban.  

 A téli időszakban is a gyakorlati 

foglalkoztatásra szánt időkeretet 

célszerűbb lenne magasabb óraszámra 

emelni. 

 Az elméleti oktatást megnehezíti a nagyon 

heterogén gyermekcsoport.  

 Az előképzettség különböző. „Van 

közöttük, aki a gyp. V. osztályt is 

elvégezte, de van olyan is, aki az előkészítő 

osztályból került-e tagozatba. Így 

elosztásuk igen nehéz” (GYNJ-Laborfalusi 

1953:263.).  

 A létszám is sokkal magasabb annál, mint 

amit a fent említett rendelet előír: „A 

rendeletben jelzett »legfeljebb 15 

növendék« helyett 24-es létszámú csoport 

van. Ezzel szemben tanerő csak kettő” 

(GYNJ-Laborfalusi 1953:263.). 

 A tanulók a gyakorlati foglalkoztatás 

alkalmával a konyhán, mosóban, az állatok 

gondozásában, kertészetben (téli időben a 

melegházban) és a szövőműhelyben látták 

el a feladatokat. A nevelői irányítás e 

területen is megfelelő volt. 
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Laborfalusi Gyula nemcsak a nevelők munkájáról alkotott véleményt, hanem az 

igazgató vezetői alkalmasságát is figyelemmel kísérte, ellenőrizte: „Az igazgató 

munkáját igyekezettel és szorgalommal látja el. Az intézet problémáit ismeri. Rendszeres 

osztálylátogatásokat végez és arról jegyzeteket is készít. Továbbtanulásba részt vesz. A 

főiskolán az első alapvizsgáját sikerrel letette. Jó példát mutat azoknak a kartársaknak, 

akik a főiskolára jelentkeztek, hogy időt és fáradságot nem kímélve készült a vizsgáira és 

ott eredményt tudott felmutatni. A nevelőtestületekhez a viszonya megfelelő. Ezt jobbá 

kell tenni kölcsönösen. Vezetésben legyen határozott, és ha mindenkor a 

rendelkezéseknek megfelelően jár el, mint ahogy eddig is tette, munkájában minőségi 

javulás várható. A Párt irányvonalán halad” (GYNJ-Laborfalusi 1953:263-264.). 

A tanfelügyelő beszámolója alapján megállapítható, hogy az egyes órák 

látogatása alkalmával minden nevelő figyelmét felhívta a konkrét utasítások 

alkalmazására, a jelzőrendszerek megfelelő kiépítésének betartására. Emellett 

hangsúlyozta a tantervben előírtaknak megfelelő követelmények figyelembevételét is. 

Részletes beszámolójában kiemelt helyen szerepeltette a szemléltető eszközök 

alkalmazását, és javaslatot tett a „túlkoros” tanulók foglalkoztató tagozatba való 

áthelyezésére is. 

Ki kell emelnünk a tanulmányi felügyelő azon fontos és előremutató felhívását is, 

mely a tárgyakkal való manipuláció fontosságára vonatkozóan került megemlítésre. A 

gyógypedagógiai munka során azért is kell ezt jelentősnek tekintenünk, mert az értelmi 

fogyatékos gyermek számára a környezet, a valóság megismerésének alapvető módja, 

tapasztalatainak köre is a környezet tárgyaival való cselekvés során bővül. A tárgyakkal, 

eszközökkel való cselekvések útján szerzik tapasztalataikat a különféle eszközök, 

anyagok tulajdonságaira, felhasználhatóságukra vonatkozóan. Mindezt megfelelően 

érzékeltette a nevelőtestület számára. 

Összegző megállapítása az írástanítás kapcsán a fokozatok betartásának megfelelő 

figyelembevételére is irányult.  

Beszámolójában szigorú elvárásoknak adott hangot, több hiányosságra hívta fel a 

nevelők figyelmét, konkrét módszertani tanácsokat fogalmazott meg a tanítás menetére, a 

tanítási óra anyagának feldolgozására vonatkozóan. Precíz, igényes munkát kívánt a 

jövőt illetően.  
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Ugyanakkor a pozitívumok kiemelésére is hangsúlyt fektetett, megerősítést 

nyújtva azzal a céllal, hogy a nevelők módszereiket tekintve jó úton haladnak. 

Az órai tanítások menetét precíz részletességgel idézte vissza az értékelései során, 

arra építve tanácsait, kritikai megjegyzéseit. Jól példázza mindezt az I. osztályban tett 

látogatása is: „Beszédfejlesztés óra. „Egészséges és beteg gyermek. A múlt órán 

tanultakat elevenítik fel. A tisztálkodásról tanultakat foglalják össze. Majd áttérnek az új 

ismeret megtárgyalására. Hol van Szombati? (Kórházba.) Miért? Ki volt beteg? (Pipic.) 

Honnan vették észre, hogy beteg? Milyen a színe? Hogyan viselkedik? Mi lett vele? A 

felügyelő néni mit csinált? Megmérte a lázát. Mit csinálunk a beteggel? Hova tesszük a 

beteget? Ügyes a táblai rajz: Megbeszélik az orvos szerepét. Előbb elmondják, hogy 

milyen tünetek vannak a beteg gyermeknél. Az orvos munkáját mutatják be. Orvosi 

vizsgálat…” (GYNJ-Laborfalusi 1953:255-256.). 

II. osztályban tett látogatása során az alábbiakat ismertette: Vezető: Csüllög 

Sándorné, gyp. tanár. Létszám: 17. Írás óra: „A »G, GY« írása. […] Az új betű 

levezetése: A G felírása a táblára, majd a tanulók mondanak G kezdetű szavakat. 

Előzőleg megtárgyalják, hogy milyen szavakat kell nagybetűvel írni. Megállapítják, 

mikor kell a nagybetűt használni. „Gabi” szót felírja a táblára majd értelmezik. 

Megállapítják, hogy ez lehet »Gabriella« is, de lehet »Gábor« is. Elemeire bontják. 

Mihez hasonlít (nagy C). Mit rajzolunk még hozzá? A fokozatokat betartva kialakítják az 

írott formát. Előbb a levegőben íratja, majd a padon az ujjukkal, azután a táblán. Kioszt 

mindegyiknek egy papírt és arra írják gyakorlásként és legvégül a füzetbe írják…” 

(GYNJ-Laborfalusi 1953:257.).  

Konstatálhatjuk, hogy továbbra is fennálltak mindazok a mindennapi oktatásban 

felmerülő nehezítő körülmények, amelyek az intézet életében kezdettől fogva jelen 

voltak.  

Az optimális fejlesztést nehezítette továbbra is a túlkoros tanulók jelenléte az egyes 

osztályokban. Mindezek ellenére már megfigyelhetőek azok a törekvések, melyek a 

gyógypedagógiai foglalkoztatás kialakulásának kezdeti lépéseire utaltak. 

A gyulai intézet nevelőtestülete rendkívüli odaadó munkával, felkészültséggel 

igyekezett az értelmi fogyatékos tanulók fejlesztését megvalósítani. 
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7.5. A szakmai tanulás útján: módszertani értekezletek eredményei és tanulságai 

 

A jegyzőkönyvek elemzéséből az is egyértelműen kimutatható, hogy a gyulai 

intézet nevelőtestülete folyamatosan törekedett az 1952-es tanterv alkalmazásának 

tanítása során szerzett tapasztalatok megbeszélésére és a tanítási módszerek 

továbbfejlesztésére. Ennek kapcsán elsőként Lengyel Józsefné, a kísérleti osztály 

vezetője tárta fel és ismertette tapasztalatait az I. jelzőrendszer kiépítésének menetére 

vonatkozóan. 

Ismertette, hogy a tantervben előírtaknak megfelelően a feltételes reflex 

kiválasztása az utánzáson alapszik. Beszámolóját konkrét példákkal támasztotta alá: 

„A mozgások utánzása és ezek begyakorlása és a mozgásokhoz kapcsolt számok feltételes 

reflexé való kialakításával érjük el náluk a feltétlen reflexek torzított funkcióinak 

javítását. Így elérik az önkiszolgálás fokát, kiépítik a II. jelzőrendszert, melynek 

kiépítésében nagy szerepe van a munkának” (GYNJ-Lengyel 1953:284.). 

Eljárás: Kezdeti fokon globális mozgásgyakorlatok. 

1. Tanár mutatja, és nem mondja. 

2. Tanár csak mondja, és nem mutatja.  

A szó és mozgás mindig egyformán parancsszerűen alkalmazható. 

A mozgásgyakorlatokat feloszthatjuk: 

1. Durva mozgásgyakorlatokra (állás, ülés, járás stb.) 

2. Finom-kötött mozgásgyakorlatokra (Ritmus gyakorlatok) 

3. Beszédmozgás gyakorlatokra (papa, baba, alma) (GYNJ-Lengyel 1953:284-285.). 

A tanítónő a kitűzött végcélt sikeresnek ítélte meg: „[…] a kapott mennyiségű ingerekből 

a megfelelőek kiválasztása. 11 növendékem közül 8-nál elértem, vagyis a passzív 

neveltből aktív cselekvővé váltak. Három növendéknél is megindult a fejlődés ugyan, de 

lassúbb tempóban” (GYNJ-Lengyel 1953:284-285.). 

Szikes igazgató is kiegészítő megjegyzést tett az elhangzottakra vonatkozóan. 

Szerinte az időt, mint feltételes reflexet is alkalmazni kell ezen a fokon, melyről az 

elmondottakban nem esett szó (GYNJ-Szikes 1953:285.). A jelenlevő tantestület az 

elhangzottakat tudomásul vette.  



 155 

Folytatva a tanulás útját, a következő módszertani értekezlet, a korábbi témát 

folytatva, az I. és II. jelzőrendszer helyes kapcsolatainak kiépítéséről szólt. Ez a téma a 

súlyos értelmi fogyatékos gyermekek tanításában kulcsfontosságú, a „Bárczi-módszer” 

középpontjában állt (Bárczi 1959).  

A nevelőtestület tagjai a következőkről tájékoztattak: Az összevont átmeneti és 

előkészítő osztályok vezetője Özv. Jáky Károlyné beszámolója azért tekinthető 

kulcsfontosságúnak, mert ilyen összetételű, fejlődési súlyosságú gyermekek eddig az 

intézetben nem jártak, a velük való foglalkozás különösen nehéz feladat elé állította 

nevelőjüket. Ráadásul még két külön fejlettségi szintet is képviseltek: „15 növendékem 

közül 6 növendék az átmeneti osztályhoz, 9 növendék pedig az előkészítő osztályhoz 

tartozik. Az átmeneti osztály nevelési célkitűzésének az az értelmi fogyatékos felelhet 

meg, akit erre az otthon, vagy a kísérleti osztály alkalmassá tett. Mit értünk alkalmasság 

alatt? Az a növendék alkalmas, aki a kísérleti osztály végcélját, vagyis a kapott ingerből 

a megfelelők kiválasztását el tudja végezni, más szóval, akinél az I. jelzőrendszer 

kiépítése sikeres eredményt adott. Ebben a csoportban a növendékek legnagyobb része 

tud beszélni, de súlyos beszédhibákkal állunk szemben. Ritkább esetben olyan erős 

gátoltsággal, mint pl. Száva Erzsébetnél, ki év eleje óta a hozzá intézett kérdésre 

egyáltalán nem válaszolt, holott teljes mondatokban beszél társaival játék közben. Kb. 3 

hét óta azonban válaszol kérdéseimre. Nevezett gyermeknél a következőképp értem el 

eredményt. Ahányszor jelentkezett a feladott kérdésre, mindig felhívtam. Segítettem neki 

a feleletnél, megdicsértem, bátorítottam. Nem kényszerítettem beszélgetésre. A 

beszédhibák javítása ezen a fokon nagy feladat elé állítja a nevelőt. Kis mondókákat, 

versikéket, dalocskákat tanítottam meg, s ezeken keresztül végeztem a beszédhibák 

javítását” (GYNJ-Jáky 1953:286.). Majd tovább folytatta mondanivalóját: „Az előkészítő 

osztályban válik el, hogy a növendékek közül ki fejlődőképes. […] Az előkészítő 

osztályban a nevelő fő feladata a beszédhibák javításán kívül a beszédkészség fejlesztése. 

Ezen a fokon a növendékek legtöbbje a feladott kérdésre rendszerint csak egy szóval 

felel. Nagyon fontos szerepe van ezen a fokon a következetességnek, vagyis egy szóval 

való válaszokat nem fogadok el. »Mondd el hosszabban!«, »Ne ilyen röviden felelj!« 

felszólításokat adok, illetőleg figyelmeztetem a növendékeket, mivel ez a felszólítás: 

»Beszélj egész mondatokban!« még nagyon távol áll értelmi fokuktól. A beszédkészség 

megindításához nálam jól bevált az intézetben történt események elmeséltetése. Az első 
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óra elején: »Mi történt tegnap délután?« adom fel a kérdést, s erre elmondják 

élményeiket. A legbátortalanabbaknak is van mondanivalójuk. Élményeik elmesélésén 

keresztül tanulják meg gondolataiknak mondatokban való kifejezését. A beszédhibákat 

alkalomszerűen és célszerűen javítom. Ilyenkor egy-egy növendékkel csak pár percig 

foglalkozom, nehogy túlságosan kifárasszam. Kis meséknek kérdések segítségével való 

visszakérdezése s önálló elmondása jól bevált mód a végcél eléréséhez, vagyis: a 

gondolatoknak mondatokba való foglalkozása és elmondása” (GYNJ-Jáky 1953:287.). 

Itt érhetjük nyomon Bárczi Gusztáv által elindított kísérlet első vidéki 

eredményeit, olyan gyermekek foglalkoztatását, akiket eddig kizártak az iskolából. Ekkor 

azonban még nem volt látható, vajon az ilyen fejlődési ütemet, fejlődési zavarokat 

mutató gyermekek milyen iskolai pályafutást érhetnek el. 

Szikes igazgató a következőket mondta el: „A beszédkészség fejlesztésének segítő-

eszköze a munkával való nevelés. Tanítom pl. ezt a mondatot: »A kályhában ég a tűz.« 

Munkával taníthatom: bekészítjük a fáskamrából a tüzelőket, s megrakjuk a tüzet. Az 

egyes mondatok kialakítása rögtön munkával történjék, így a növendékek tevékenyen 

vesznek részt a tanításban, több lesz a mondanivalójuk” (GYNJ-Szikes 1953:288.). 

Az elmondottakból egyértelműen kiderült az is, hogy az új tanterv nem tudta 

biztosítani minden gyermek számára az oktatási rendszeren való végighaladást, azaz a 

gyermektől vártak el alkalmazkodást.  

A nevelők megfogadták és beépítették mindazokat a javaslatokat, amire a 

tanulmányi felügyelők az ellenőrzésük kapcsán felhívták a figyelmüket. 

Az osztályösszevonások és a magas létszámok ellenére törekedtek a tanulók 

értelmi képességének megfelelő órák megtervezésére, a differenciálás megvalósítására.  

 

7.6. A „tanítási óra” című brosúra szerinti nevelési kérdések megvitatása 

 

A soron következő értekezlet napirendi pontja a K.M: 804-15/1953. V. fő. ó. által 

megküldött „A tanítási óra” c. brosúra szerinti nevelési kérdések megtárgyalására 

irányult. A megküldött brosúrát az igazgató tanulmányozás céljából a nevelőtestület 

munkatársainak adta ki.  

Az igazgató felhívta a tantestület figyelmét, hogy esetükben, az értelmi 

fogyatékos gyermekek nevelését tekintve még kiemeltebb hangsúlyt kell fektetni a 
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tanítási órák előzetes felkészülésére vonatkozóan: „A tanítási órára jól felkészüljünk, 

sokoldalúan szemléltessünk, és óráinkat ne sablonosan, hanem mindig a közölt anyag 

természetéhez alkalmazva tartsuk meg. A tanítási órán nevelnünk és oktatnunk kell. Ez a 

nevelés és oktatás nálunk a gyógyítás. Szellemi fogyatékos gyerekeket kell a dolgozó 

társadalom hasznos tagjává nevelnünk. A szülői házra és az általános iskolára 

elviselhetetlen gyermekanyagot kapjuk mi, hogy elviselhetővé neveljük. Sok türelmet, 

kitartó munkát és állandó önképzést kívánó feladat ez. Az ügyosztály ezzel a brosúrával is 

a segítségünkre siet. Alkalmat ad, hogy a nevelési értekezlet keretében foglalkozzunk a 

tanítási óra problémáival. Adjuk át egymásnak tapasztalatainkat, módszerünket, hogy 

nevelő-oktató munkánkat még jobbá, még eredményesebbé tegyük. Minket elsősorban a 

munkával való nevelés érdekel. A növendékek szellemileg gyengék, a mi feladatunk, hogy 

úgy tanítsuk, hogy ezt a hiányosságot más képességekkel tudjuk pótolni. A munkával való 

nevelés a szemléltetés egyik nagyon eredményes módja” (GYNJ-Szikes 1953:272.). 

Az igazgató felkérte a nevelőtestület tagjait, hogy hozzászólásaikban mondják el 

a brosúrával kapcsolatos észrevételeiket és azt is, hogy hogyan alkalmazzák tanításukban 

a cselekedtetést, a munkával való nevelést. 

A hozzászólások a következőket tartalmazták:  

 Kiemelték, hogy a gyógypedagógia területén már a kísérleti osztálytól kezdődően 

még fokozottabban kell a munkával való nevelést a tanítás során alkalmazni.  

 A sokoldalú szemléltetés és az állandó cselekedtetés a legfontosabb eszköze a 

munkával való nevelésnek. 

 A nevelőtestület tagjai különösen fontosnak tartották az órai munka során a 

tanulók minden érzékszervének foglalkoztatását. Mindezt nagyon részletesen, 

gyakorlati példákkal támasztották alá az értekezleten. 

A beszámolókból kiemelve példázatképpen: Özv. Jáky Károlyné gyógypedagógiai 

tanár az előkészítő csoport vezetőjének beszámolója: „Tanításom egész munkamenetén 

végigvonul a munkával való nevelés elve. A beszédneveléssel kapcsolatosan készítem elő 

a globális olvasás anyagát. Amiről szó van, szemléltetem, és használatának módját 

megmutatom. Pl. A »fűrész« szót tanítom. A részletes megbeszélés és szemléltetés után a 

fáskamrában fűrészelünk is. Ezen a fokon különösen fontos, hogy minden érzékszervük 

foglalkoztatva legyen. Számkörbővítésnél pl. vegyél ki a tárgydobozból 4 gesztenyét, 

tapsolj 4-et, rajzolj 4 karikát stb. Ha az érzékszerveket foglalkoztatom, munkával nevelek, 
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melynek eredményeként a növendékek tudása biztosabbá és maradandóbbá válik” 

(GYNJ-Jáky 1953:274-275.). 

Prohászka Béláné gyógypedagógiai tanár az I. osztály vezetője az alábbiakat 

ismertette: „A gyógypedagógiai nevelő-oktató munka legfontosabb követelménye: a 

munkával nevelés és a munkára nevelés. Ezt tartom szem előtt, s tanítás közben a lehető 

legnagyobb mértékben alkalmazom minden óra keretében. Számolás órán pl.: 

számkörbővítésnél maguk vágják ki a korongocskákat, azokat párba rakják, felezik. A 

szorzás, osztás is könnyebben érthető, ha minden gyerek maga rakosgatja a 

korongocskákat a megfelelő módon. Tapsolás, dobbantás, egyszóval az analizátorok 

állandó használata az I. osztályban is nélkülözhetetlen. Beszédfejlesztési órán sokkal 

érdekesebb is pl.: a lakás bútorainál, ha ott mindjárt dobozokból meg is csináljuk. Egy 

nagyobb doboz a ház, mindjárt ablakot vágunk rá, aztán dobozokból elkészítjük a 

bútorokat is. Érdekes, a gyermek állandóan dolgozik, figyelme nem kalandozik el. 

Elmondatjuk, hogy otthon mi volt az asztalon, ablakon, mi hiányzik még az ágyról stb. 

Munkára nevelő órán aztán szépen befejezzük az így elkészített munkát” (GYNJ-

Prohászka 1953:275-276.). 

Huszka Mihályné gyógypedagógiai szaktanító, az V. osztály vezetője is ismertette 

tanítási módszerét: Pl. Beszélgetés órán természetrajzi anyaggal, a kukoricával 

foglalkozunk. 

„A tanuló tapintással, szemmel megállapítja alakját, színét, keménységét. Késsel elvágja 

a kukorica szemet, megszemléli a belső tartalmát. Tapasztalata alapján megmondja, 

hasznos növény-e, és mire használják fel az emberek. Ezek után kimegyünk a kertbe és ott 

ő maguk ásnak fel földet, amelybe el is vetik a kukoricát. A nevelő munkájuk közben közli 

a többi tudnivalókat a kukoricáról, pl.: hogy csak tavasszal vethető, milyen sor és 

tőtávolságba hogyan végezhetik azt a munkát géppel. Mi történik az elvetett kukorica 

szemmel. Milyen munkákat kell még elvégezni vele. A fogalmazás tanításánál is lehet a 

munkával való nevelést alkalmazni. Pl.: Díszítsük osztályunkat című fogalmazásnál. 

Virágokat ültetünk cserepekbe. A tanuló le tudja majd írni, hogy végezte ezt el. Itt tehát 

szintén munkálkodott, látta a munka menetének sorrendjét és írásban is beszámolt róla. A 

legtöbb tárgy tanításánál megvalósítható a munkával nevelés” (GYNJ-Huszka 1953:278-

279.). 
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Tiffert György, gyógypedagógiai tanár, a foglalkoztató I. csoport vezetőjének 

gyakorlati beszámolója: „Minden tárgy tanításánál az óra tanítási anyagát úgy 

igyekszem a gyermekekkel elsajáttítatni, hogy lehetőleg minél több érzékszervükkel 

fogják fel. Pl. a foglalkoztató csoportban, ahol mezőgazdasági ismereteket is tanulnak ott 

pl. a karalábé tanításánál kezükbe adom a karalábét, hogy lássák az alakját, színét, 

utalva a nyári és az őszi karalábé eltérő színére. Lássák a gyökerét, a levelét, szagolják a 

külsejét, tapogassák. Látják a belsejének a színét, megszagolják, megízlelik. Tapasztalják 

az esetleges fás karalábé eltérő ízét, látják a rostos, fás részét. Hallják a felvágásnál 

keletkező ropogó hangot. Az evésnél ízlelik a zamatját, az ízét, kapcsolatba hozva a 

belőle készült ételek eltérő ízével. Kezükbe tartva megbecsülik a súlyát. Érzik, hogy 

milyen nehéz az egészséges karalábét felvágni stb.” (GYNJ-Tiffert 1953:280-281.).  

A témához kapcsolódó észrevételek és javaslatok további közös megállapításai: 

 A nevelőnek tervszerűen fel kell készülnie a tanítási órára, és törekednie kell az 

órák anyagának helyes összeállítására.  

 A munka megkezdése előtt az elérendő célt közösen kell megbeszélni, majd a 

végzett munka kiértékelése is a csoport tagjaival közösen történjen. 

 A gyermek értelmi képességének megfelelően kell az egyes munkafolyamatokat 

bemutatni, elmagyarázni. 

 Folyamatos segítséget kell biztosítani a felmerülő problémák megoldásában, és 

példákat is célszerű alkalmazni a megfelelő nevelés érdekében.  

 „Egynemű” munkát egy gyermek addig végezzen, amíg azt teljesen be nem 

gyakorolta.  

 Fontos a pedagógusok példamutatása.  

 Az értékelésnél meghatározó a motiválás, a dicséret szerepének hangsúlyozása, 

kisebb jutalmazások alkalmazása. 

 Felügyelőnők hospitálását is javasolták az osztályokban.  

 A nevelők délutáni foglalkozásokat látogassanak és cseréljenek tapasztalatokat.  

 A nevelői értekezleteken a műhelyoktatók és felügyelők is legyenek jelen. 

 

Jól érzékelhető az elhangzottakból, hogy a nevelőtestület tagjai helyesen ismerték 

fel azokat a meghatározó alapkövetelményeket, amelyeket az eredményes 

gyógypedagógiai fejlesztés érdekében mindenképpen szem előtt kell tartani. Hiszen 
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tudjuk, hogy a gyógypedagógiai oktatás az értelmi fogyatékos gyermekek nevelése-

oktatása esetében sokkal átgondoltabb pedagógiai tervezést kíván, mint ahogy az a 

hagyományos elemi tanítás során addig megvalósult.  

A nevelőtestületnek komoly kihívás az egyes órák megtervezése alkalmával annak 

szem előtt tartása is, hogy milyen módon foglalkoztassa a mentálisan néhány éves szinten 

lévő, az ép tanulóktól jelentős eltéréseket mutató értelmi fogyatékos gyermekeket.  

A gyógypedagógiai oktatás során nélkülözhetetlen a tanult anyag kapcsán az 

összehasonlítás alkalmazása. Az összehasonlítás alapján történik a tulajdonság 

megállapítása, majd ennek segítségével valósítható meg a gondolkodásra nevelés. Az 

értekezleten elhangzottakban ezt is kiemelt helyen szerepeltették a nevelőtestület tagjai. 

A módszerek felhasználásánál helyesen felismerték annak fontosságát is, hogy 

amit az elemi iskolában kevésbé használtak, az a gyengeelméjű gyermekek oktatásában 

fontos tényezővé vált. Az elemi iskolás gyermekek esetében a tanítás során elég a 

tárgyakról beszélni, 1-2 emlékeztető képet felmutatni. Az értelmi fogyatékos 

gyermekeknél a sokoldalú érzékszervi tudatosítás nélkülözhetetlen, ezt az elhangzott 

beszámolók is alátámasztják. 

A pedagógusok egybehangzó véleménye alapján a sikeres tanítás-tanulás 

feltételének az alábbiakat sorolták fel:  

 a tanulók értelmi színvonalához, képességéhez való illeszkedés,  

 a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés,  

 a folyamatos motiválás 

 minél több tárgyi eszköz bevonása a tanítási folyamatba.  

A munkára nevelést továbbra is nélkülözhetetlennek tartották a mindennapi 

oktatásban. Emellett a közös értékelések beemelése az egyes órai foglalkozásokba is 

kiemelt szerepet kapott. 

Mindezek előremutató megfogalmazásokat tartalmaztak az értelmi fogyatékos 

gyermekek optimális fejlesztését illetően. 

 

Összefoglalás: 

Bárczi Gusztáv által szorgalmazott oktatási kísérlet elindítása azért is tekinthető 

jelentősnek, mert szakítva a korábbi hagyományos módszereken alapuló elemi iskolai 

tanítástól, egy teljesen új irányvonalat követő, az értelmi fogyatékos gyermekek értelmi 
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szintjéhez illeszkedő új oktatási módszereken alapuló eljárások kidolgozására törekedett. 

A tanulmányi felügyelők egyes órákon tett látogatásaikkal és az utána soron következő 

nevelőtestületi értekezleten elhangzott észrevételeikkel, módszertani tanácsaikkal erre 

hívták fel a nevelőtestület figyelmét segítve, irányítva az ott folyó munkát. 

A fentiekben részletesen bemutattuk azt a fejlődési utat, amit a Gyulai 

Gyógypedagógiai Intézet tanári testülete, vezetése bejárt annak érdekében, hogy az iskola 

növendékei között csak gyógypedagógiai fejlesztésre szoruló gyermekek legyenek, s 

azok számára az akkor bevezetett új ún. „egységes tanterv” segítségével sikeres fejlődést 

biztosítsanak.  

Ennek eredményeit foglaltuk össze a következő összegező táblázatban: 

 

10. táblázat: A gyógypedagógiai módszerek alkalmazásának ismerete a tantestületben. 

Év Osztály/csoport Kiváló elemi 

iskolai tanítás 

 

Átlagos elemi 

iskolai tanítás 

 

Tanítói munka 

gyógypedagó-

giai elemekkel 

Gyógypedagógiai 

módszerekkel 

végzett tanítás 

1940 I. o. +    

 II. o. +    

 III. a. +    

 IV. b.  +   

 IV.  +   

 Összevont  

V-VI. 

+    

1944. Belső Telep I. 

o. 

  +  

 II. o. +    

 Külső Telep 

III. o. 

 +   

 IV. o.  +   

 Összevont 

számtancsoport 

(Csomor Anna) 

 +   

 Számolás óra 50-

es körben 

 +   
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(Prohászka 

Béláné) 

 Számolás óra 

100-as körben 

(Turehányi 

Hedvig) 

 +   

 Összevont 

számtancsoport 

(Nagy Györgyi) 

 +   

1953. 

02. 

Kísérleti osztály  +   

 Előkészítő 

csoport 

 +   

 I. o.   +  

 II. o.   +  

 III. o.  +   

 IV. o.   +  

 V. o. +    

 Foglalkoztató 

I-II. 

   + 

1953. 

03.31. 

 

Kísérleti csoport 

   + 

sokoldalú 

szemléltetés, 

állandó 

cselekedtetés 

  

Előkészítő 

   + 

szemléltetés, 

érzékszervek 

bevonása 

 I. o.    + 

állandó 

cselekedtetés 
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 II. o.    + 

állandó 

cselekedtetés, 

tapasztalatszerzés 

 IV. o.    + 

az értelmi 

képességekhez való 

igazodás, 

cselekedtetés, 

összehasonlítás 

alkalmazása 

 V. o.    + 

sokoldalú 

szemléltetés, 

tapasztalatszerzés 

 V. o 

munkaóra 

   + 

érzékszervek 

bevonása, 

tapasztalatszerzés 

 Foglalkoztató 

1-2. csoport 

   + 

értelmi 

képességekhez való 

igazodás, 

sokoldalú 

szemléltetés, 

példák 

alkalmazása, 

gyakorlati 

foglalkoztatás 

 

A táblázatból jól nyomon követhetjük a kísérleti eredmények alakulását. 

Látszik, hogy azok a csoportok, osztályok, amelyek az új koncepció, a kísérlet 

feltételei és célkitűzései köré szerveződtek, egyértelműen használták, mert használni 

kényszerültek az eredményes munka érdekében a sajátos, csak a fogyatékos tanulókkal 



 164 

kapcsolatosan kialakult eljárásokat, legyen az akár az I. és II. jelzőrendszer, a munkára 

nevelés dominanciája, vagy a legsúlyosabban sérülteknél a feltételes reflexek világából 

való. 

Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy tulajdonképpen nagyon rövid idő, 

meglehetősen visszafogott gazdálkodás, néhány jogos igény, pl. a speciális szemléltető 

eszközök, tankönyvek, munkafüzetek kiadása ezekben az években alig jöhetett szóba. 

Az évek múlásával sem sikerült a problémákat enyhíteni, realizálni, úgy mint 

például a tanulók magas létszámának csökkentését, az egyes osztályokban az eltérő 

képességek szerinti csoportosítást, a tanárhiány megszüntetését, az individualizálás 

előtérbe helyezését.  

Végül nagyban hátráltatta a munkát az, hogy az oly szükséges egyéni bánásmód, 

tanulásszervezés a még nagy létszámú és több fejlettségi szintű vegyes, összevont 

tanulócsoportokban bizony nem eredményezhette a vágyott sikereket. 

 

7.7. Gondok az egészségügyi ellátásban 

 

A gyógypedagógiai, pedagógiai tevékenység minden időszakban szoros 

kapcsolatban állt az egészségüggyel. Különösen nagy szerepe volt az orvosi ellátásnak a 

háborús időszakot követő években. Ezt alátámasztja a gyulai intézet ellátottjainak 

egészségügyi problematikája. A háború és ínség hatására a nagyon szegény (Viharsaroki) 

falusi lakosságban a vérbaj (lues, syphilis, trachoma) sajnos igen gyakori volt, mely az 

intézetben is megjelent – 1928-ban a lányok 28%-nál fordult elő. Ez a probléma idővel 

lassan megszűnt. 

A növendékek egészségügyi problémájának ismertetése, megvitatása több 

alkalommal téma volt a tantestületi értekezleteken. Példaképpen: Tarnai Ottó, 

gyógypedagógiai szaktanító, a foglalkoztató II. csoportvezetőjének ehhez kapcsolódó 

beszámolójából: „Az osztályban 12 trachomás növendék van. Fertőző megbetegedés nem 

fordult elő. A növendékeknél vitaminhiány észlelhető, többnek van emiatt 

mirigyduzzanata. Négy növendéknél mandulagyulladás volt. A növendékek fogai eléggé 

rosszak, fogorvosi vizsgálatra lenne szükség” (GYNJ-Tarnai 1953:295.). 

A tisztiorvos az intézetben tett minden egyes látogatása alkalmával felhívta a 

figyelmet a prevenció fontosságára. Mindezekről a megelőző intézkedésekről az igazgató 



 165 

is tájékoztatta a tantestület tagjait: „Felhívta a figyelmemet arra, hogy a városban vérhas 

járvány van. Fokozottabb mértékben ügyeljünk a növendékek tisztaságára. Étkezések 

előtt mosassunk kezet, a WC-ket fertőtlenítsük. Ha vérhas tüneteket veszünk észre a 

növendékeknél, a betegeket azonnal különítsük el” (GYNJ-Szikes 1953:271.). 

„[…] Ismételten felhívom a kartársak figyelmét, hogy a növendékek egészségi 

állapotát tartsák figyelemmel és az esetleges hibákra hívják fel a figyelmemet” (GYNJ-

Szikes 1953:291.). 

A trachoma megjelenése jelentős gondot okozott az intézet életében. Ezt 

bizonyítja Sajtos Ferenc egyik felszólalása is: „Hogyan lehetne a trachomás gyerekeket 

kiküszöbölni az intézetünkből?” (GYNJ-Sajtos 1953:363.). A jegyzőkönyvből kiderül 

továbbá az is, hogy sok trachomás gyermek az államilag gondozott növendékek közül 

került az intézetbe. A felvett magántanulók közül egy sem volt trachomával fertőzött. A 

betegség felismerését nehezítette az is, hogy a felvételnél a tanulók többsége 

tünetmentesen érkezett, és csak később jelentkeztek a tünetek. Ezért tartották fontosnak a 

folyamatos ellenőrzést. A tanári testület folyamatosan készített jelentéseket a 

minisztérium számára, melyben azt is megfogalmazták, hogy a helyzet jobbításához 

milyen segítséget kérnek a főhatóságtól: „Sajtos Ferenc: A minisztérium felé javasoljuk, 

hogy létesítsenek trachomás intézetet. Ha ez nem lehetséges, akkor adjanak 30%-os 

veszélyességi pótlékot annak, akik a trachomásokkal foglalkoznak. A tantestület a 

javaslatot támogatja” (GYNJ-Sajtos 1953:363.). 

A minisztérium a probléma megoldásáról úgy intézkedett, hogy a trachomás 

gyermekek kerüljenek el egy külön részlegbe, a tarhosi intézetbe, és a velük foglalkozó 

pedagógusok veszélyességi pótlékban részesüljenek, amit a minisztériumi költségvetésből 

biztosítottak számukra. Ez a komoly egészségügyi probléma csak az 1960-as évek végén 

szűnt meg.  

Az intézetnek működését tekintve továbbra is gazdasági, fenntartási, működtetési 

nehézségekkel kellett megküzdeni. Az 1954-es tanévértékelő nevelőtestületi értekezleten 

az igazgató konkrétan megfogalmazta a tantestület felé a legfőbb napi pedagógiai munkát 

akadályozó gazdasági nehézségeket: „Ha visszatekintünk az első negyedévi értekezlet óta 

eltelt időre és ezen belül a végzett munkánk eredményére, úgy megállapíthatjuk, hogy ez 

nem kielégítő. A hiányosságok nagy részét azonban rajtunk kívül álló okok idézték elő. A 
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szén rossz minősége, a nagy hideg, a vízvezetékek befagyása mind nagy akadályok 

munkánkban” (GYNJ-Szikes 1954:390.).  

Az intézmény történetét nyomon követve fontos esemény az is, hogy 1955. április 

13-tól Szikes Antal igazgatót, Prohászka Béláné követte, és az intézet elnevezése is 

megváltozott: Gyógypedagógiai Nevelő és Foglalkoztató Intézetté.  

A szakmai munkát érintően nagy jelentőségű volt az 1958-ban kiadott új Tanterv 

és Utasítás az értelmi fogyatékosokat gyógyítva nevelő intézmények számára. Javult a 

pedagógiai munka hátterét biztosító intézménygazdálkodás helyzete, lehetőség nyílt a 

tárgyi feltételrendszer lényeges fejlesztésére. A javulás a gyulai intézetben is 

megfigyelhető Prohászka Béláné vezetői munkájának köszönhetően, aki igazgatói, 

vezetői munkájában – elődeihez híven – előtérbe helyezte a gyermeki érdekek 

érvényesítését.  

 

Összegzésként: 

A fentiek bemutatták a gyulai intézmény működését az egymást követő igazgatók 

munkássága alatt. Kitértek az intézményi fejlesztésre, de rávilágítottak azokra a napi 

munkát akadályozó nehézségekre is, melyeket az intézetnek a fennmaradás érdekében le 

kellett küzdeni, és el kellett érni a gyermekek minél szakszerűbb ellátását. A leírtak 

bizonyítják azt is, hogy az 1952-es tanterv azért nem tekinthető előremutatónak, mert 

elsősorban az elméleti követelmények előírására koncentrált, ezzel figyelmen kívül 

hagyva a gyakorlati oktatás fontosságát és a gyermekek egyéni sajátosságainak 

figyelembevételét. 

A problémák tehát igen összetettek voltak ebben az időben, mely az intézetben 

erősen éreztette hatását, mint pl. a súlyosabban sérültek beáramlása, a koedukáció hiánya 

a nevelésben, a felkészületlenség.  

A gondok hátterében történelmi (a világháború) és gazdasági (a rossz anyagi 

helyzet) viszonyok együttes jelenléte is állt, de mindezek ellenére a gyulai intézet tanári 

karának rendületlen kitartása és hivatás iránti elkötelezettsége, valamint a vezetők 

rátermettsége segítséget nyújtott az akadályok leküzdésében.  

Az országban egyedülállóan – sajátos nehezítő tényezőként – az intézetben 

megjelent a trachomás fertőző betegség.  
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A kialakult helyzetért felelős volt az 1950-es évekre jellemző, „felülről irányított” 

bonyolult szerkezeti és működtetési átalakítás, mely erősen érintette az intézmény életét.  

Egyre jobban körvonalazódott, hogy a kialakult feszültségek feloldására komoly 

további intézményi átalakításokra lesz szükség, és ennek az átszervezésnek érintenie kell 

az intézmény gyógypedagógiai, szakmai tevékenységét is.  

A jelzett időszakban Magyarország gyógypedagógiai intézményhálózatát tekintve 

rendkívül dinamikus változáson ment keresztül, mely igen kedvező hatást gyakorolt az 

értelmi fogyatékos gyermekek életminőségére. A „hőskorszak” egyrészt szakmailag a 

súlyosabban sérült gyermekekkel való törődésre irányította a figyelmet (Berényi 1940; 

Bárczi 1942, 1959; Hatos 1959; Simon 1959, Illyés 1964, 1989; Lovász – Krausz 1966), 

másrészt szervezetileg – eddig elképzelhetetlen mértékben – kibővítette az értelmi 

fogyatékos gyermekek nevelését végző intézmények hálózatát.  

A leírtak rövid, számszerű adatokkal való alátámasztására: 1959-ben a 21 

gyógypedagógiai iskola mellett 71 helyen működött gyógypedagógiai osztály. Ezekből 

később iskolák fejlődtek. A nevelőintézetek száma 19-re nőtt és differenciálódott (10 

nevelőintézet, 5 nevelő- és foglalkoztató intézet, valamint 4, a fiatalokat 18 éves korukig 

ellátó gazdasági és foglalkoztató intézet volt) (Bárczi 1959:a könyv melléklete). 

Mindezek jól bizonyítják a mennyiségi változásokat, és mutatják a gyógypedagógiai 

intézményhálózat struktúrájának átalakulását, fejlődését, kedvező hatásmechanizmusát az 

elkövetkezendő időszakra vonatkozóan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 168 

 

8. A változások fogadtatása és a következő tanterv (Az 1958-as 

Tanterv és Utasítás) 

 

A fentiekben bemutatott intézményhálózati fejlődés hatást gyakorolt a 

tanügyigazgatási dokumentációs rendszerre is, melynek következtében változás jött létre 

az értelmi fogyatékos gyermekek nevelésében-oktatásában.  

Az oktatásügyben dolgozó gyógypedagógusok, irányítók és szakfelügyelők 

segítségével tapasztalták az 1952-es tantervvel kapcsolatban a fentiekben részletesen 

ismertetett kritikákat és azt az igényt, hogy egy új, átdolgozott dokumentum kidolgozása 

válik szükségessé. Szerepet játszhatott ebben az igényben az is, hogy ez időben enyhült 

az 1956-os szabadságharc nyomására az ideológiai diktatúra, és a szovjet minta 

„másolásának” követelménye. Ennek történetisége az 1958-as évhez kapcsolható, amikor 

megjelent a művelődésügyi miniszter 57480/1958. sz. utasítása az értelmi fogyatékosokat 

gyógyítva nevelő intézmények (nevelőintézetek, iskolák és osztályok) számára, vagyis a 

második Tanterv és Utasítás.  

Ez a tanterv, ami tantervi és módszertani szabályozó volt, 1959. szeptember 1-jén 

lépett életbe. Ezzel egy időben a 852-6831/1952. KM. sz. rendelettel kiadott tanterv, 

valamint az azt módosító utasítások hatályukat vesztették.  

A kutatási téma szempontjából szükséges megemlíteni, hogy 1958 júliusában 

megjelent az MSZMP (Magyar Szocialista Munkáspárt) művelődéspolitikai irányelve. A 

pártdokumentum nyíltan hirdette, hogy a „burzsoá életszemlélet és gondolkodásmód, 

erkölcs és ízlés visszaszorításában, valamint megsemmisítésében a legnagyobb szerepük 

azoknak az oktatási intézményeknek van, amelyekre a párt és a kormány ifjúságunk 

tudatának és magatartásának formálását bízta” (Pukánszky–Németh 1996:668-669.). 

Ennek hatására 1961-ben (1961:III. törvény) nagyszabású oktatási reformot vezettek be. 

Az új oktatási törvény az iskola és az élet kapcsolatának szorosabbá fűzését tűzte ki célul 

azáltal, hogy a tanulókat termelőmunkára készítse fel. Erre a reformra azért volt szükség, 

mert az 1950-es évek „erőltetett beiskolázása az értelmiségi pályákon túltermelést, s 

ezáltal elhelyezkedési nehézségeket okozott” (Pukánszky–Németh 1996:669-670.).  

Az MSZMP Bizottságának művelődésügyi politikai irányelve befolyásolta a 

gyógypedagógiai intézetek nevelő-oktató munkáját is. E dokumentumnak megfelelően 
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jelölték ki a gyógypedagógiai szakterületre vonatkozó feladatokat: „A határozat 

részletesen elemzi a hazánkban folyó kulturális forradalom tartalmát, módszereit, 

miközben meghatározza a kulturális forradalom célját, közelebbi és távolabbi feladatait 

(Tanterv és Utasítás 1958:3.). 

A tanterv bevezető részében megfogalmazták az értelmi fogyatékos tanulók 

nevelésének-oktatásának cél- és feladatrendszerét, melynek megfelelően a követendő cél: 

„A szocializmust építő társadalomba beilleszkedni tudó, hasznos, munkára képes 

emberekké való nevelése” (Tanterv és Utasítás 1958:3.). Ennek a nevelési rendszernek a 

követendő eszményképe továbbra is a szocialista pedagógia ideológiáján alapult. 

Változatlanul kiemelt szerepe van – hasonlóan az 1952-es tantervben 

megfogalmazottakhoz – a munkára nevelésnek. A korszak szakemberei is világosan 

érzékelték a munkára nevelés komplexitását az értelmi fogyatékos tanulók 

személyiségfejlesztésére vonatkozóan. Továbbá tapasztalták azt is, hogy ez a folyamat 

jelentős mértékben elősegíti az értelmi fogyatékos egyének társadalmi befogadását. Így 

az értelmi fogyatékosok foglalkoztatástana kulcskérdéssé vált.  

A tantervben megjelölt feladat-meghatározás alapelveiben, az 1952-es tantervvel 

megegyezően, a következőket tartalmazta: „A haladó gyógypedagógiai tudomány és 

segédtudományok segítségével mindazoknak a készségeknek és képességeknek 

kialakítása és fejlesztése, továbbá alapismeretek nyújtása, melyek – a fejlettség 

különböző fokán, az értelmi fogyatékosság mellett – a közösségbe való beilleszkedéshez, 

a hasznos munka elsajátításán s végzésén keresztül, a társadalmi rehabilitációhoz 

szükségesek” (Tanterv és Utasítás 1958:3.). A középpontban itt is a szocialista 

pedagógiának megfelelően elvárt közösségformálás szerepelt, mindazonáltal lényegesen 

nagyobb hangsúlyt fektettek az egyéni készségek és képességek fejlesztésére. 

Az 1958-as tanterv készítői kísérletet tesznek az értelmi fogyatékosság cizellált 

meghatározására: „értelmi fogyatékosnak tekinthető az a gyermek, aki a magasrendű 

idegrendszer károsodásából eredően a hasonló életkorú gyermekek átlagától szellemi 

képességekben, funkciókban, fejlődési tempóban olyan mértékű elmaradást mutat, hogy 

az átlaggal szemben – az életkori sajátosságoknak megfelelően támasztott pedagógiai 

követelményeknek – tartósan megfelelni nem képes” (Tanterv és Utasítás 1958:8.). 

Látható, hogy a meghatározás új alapokra helyezi a fogalom értelmezését, kihagyja a 

pavlovi fiziológiából átvett és Bárczi Gusztáv által bevezetett jellemzőket (I-II. 
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jelzőrendszer). A pedagógiai megközelítésű terminológia szerint az a gyermek számít 

értelmi fogyatékosnak, akit hagyományos pedagógiai módszerekkel az ép gyermekekkel 

együtt nem lehet eredményesen fejleszteni, melynek hátterében idegrendszeri károsodás 

áll. A tanterv részletezi az értelmi fogyatékosság tüneteit, amit három csoportban mutat 

be. Leírja az általános képességek, a megismerő folyamat képességei területén és a 

viselkedésben jelentkező deficiteket:  

1. „Az alapvető pszichikus funkciók hiánya, illetve hiányos fejlettsége (érzékelés, 

észlelés, megfigyelés, figyelem, emlékezet, időleges kapcsolatok létesítésére való 

képesség) – teljesítő képességben, terjedelemben és tartósságban. 

2. A gondolkodási funkciók és ezzel összefüggésben a beszéd tartalmi és technikai 

fejletlensége. 

3. Az iskola által igényelt készségek elsajátításához szükséges képességek hiánya 

vagy hiányos fejlettsége. 

4. Az értelmi kontroll hiánya következtében:  

a) A cselekvésben, általános magatartásban az ösztönös és érzelmi motívumok 

dominanciája. 

b) Az érzelmek labilitása. 

c) Nagyfokú befolyásolhatóság. 

d) A tudatos, értelem által meghatározott akarati megnyilvánulások hiánya. 

e) A szocialista társadalmi erkölcs által megkívánt cselekvések hiánya, illetve 

fejletlensége. 

f) Általános magatartási rendellenességek” (Tanterv és Utasítás 1958:8-9.). 

A tantervkészítők szerint ezek a tünetek összetett formákban és a legkülönbözőbb 

variációkban nyilvánultak meg, így egymástól nem lehetett őket mereven elhatárolni. 

Ebből következett, hogy az értelmi fogyatékos gyermekek csoportjai rendkívül heterogén 

összetételűek voltak, ami a gyógyító-nevelő oktatásban (itt megjelenik újra a 30-as 

években használt kifejezés) nehézséget okozott. Ez a felismerés igaz, azonban nem 

vonták le a következtetéseket arra vonatkozóan, hogy a két eltérő tanulási és szociális 

sajátosságokkal rendelkező gyermekcsoport számára kétféle nevelési utat, iskolatípust 

kell szervezni, pedig arra a múlt ismeretében lett volna lehetőség. 

Bizonyított továbbá az is, hogy minden egyes gyermek a legkülönfélébb előfeltételekkel 

rendelkezik, melyek befolyásoló hatása vitathatatlan. E felosztási szempont viszont csak 
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a „szellemi képességek” alapján sorolta csoportba a gyermekeket. Ezt követően 

előrevetítődött, sőt a jövő egyik feladataként fogalmazódott meg, hogy szükséges a többi 

lényeges szempontot is figyelembe venni a csoportok kialakítása területén, melynek 

következtében kisebb, homogén csoportok szerveződhetnek.  

Ezt a perspektívát már korábban többen is fontosnak tartották, mint például 

Bárczi Gusztáv (1941), aki a gyógypedagógiai „gyermekanyagot” (ahogy akkoriban 

nevezték „orvosi analógiák – beteganyag” alapján) két csoportra osztotta: 

1. „a környezet számára elviselhetetlen”; 

2. „az iskola számára elviselhetetlen” gyermekek csoportja. 

Az ő koncepciója szerint a csoportok egyik kialakításának fő értéke az volt, hogy 

nemcsak a nevelés-oktatás szempontjából különítette el az egyes alcsoportokat, hanem 

tekintettel volt a fogyatékos gyermekek összegyéniségének fejlettségére, sérülésének 

súlyosságára is. Az általa felállított két csoporttal szembeni gyógypedagógiai célkitűzés a 

következő volt: „a környezet, illetve az iskola számára elviselhetővé” tenni a tanulót. 

Mindez egy olyan interperszonális kapcsolatrendszer kialakulását kívánta meg, amely 

interaktív tanulási helyzetet tudott teremteni az érintett fogyatékos gyermekeknél. Ez 

megmutatkozott a mindennapi magatartásukban bekövetkezett változásokban, 

személyiségük épülésében. 

Számolni kell még azzal a ténnyel is, hogy az 1958-as tanterv szakértői, szerzői – akik 

még az 1930-as években szerezték diplomájukat –, élükön egykori tanárukkal az orvos 

Ranschburg Pállal, az akkori tudományos álláspontot tekintve az értelmi fogyatékosság 

mértékének megállapításához az alábbi hármas tagolódást tekintették irányadónak: 

1. Az első állapot meghatározása az enyhe értelmi fogyatékos fogalom 

használatával jelölhető meg. Ebbe a csoportba tartozó gyermekek pedig a debilisek, akik 

a tantervben leírtak alapján, pedagógiailag befolyásolható, az általános iskolához 

viszonyítva kevesebb anyagmennyiséggel és lassabb tempóval hasznosítható ismeretek 

elsajátítására képesek. A mai szakterminológiai értelmezés szerint ebbe a csoportba az 

értelmi fogyatékos tanulók egyik alcsoportja, a tanulásban akadályozottak tartoznak. 

2. A mai gyógypedagógiai és közoktatási szakterminológia szerint az értelmileg 

akadályozott tanulók alkották a következő csoportot, mely az akkori szakkifejezés szerint 

a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókat jelentette, akik az állapotot tekintve az 

imbecillitás fogalmi körébe tartoztak. E csoport tanulói a tantervszerzők megállapításai 
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szerint „gyakorlatilag értékesíthető ismeretek elsajátítására igen kis mértékben vagy alig 

képesek. Az összefüggő beszéd, tisztaság, egyszerű munkafolyamatok elsajátítására és 

végzésére alkalmasak” (Tanterv és Utasítás 1958:9.). 

3. Az értelmi fogyatékosság legsúlyosabb állapotának átfogó meghatározására a 

súlyos értelmi fogyatékos (idiotizmus) fogalmat használták. Az akkori állásfoglalás 

szerint, ebbe a csoportba tartozókat már nem tartják pedagógiailag befolyásolhatónak 

azért, mert az „értelmi élet” szintjének teljes hiánya jellemző náluk. Ezen állásfoglalás 

kritikájára részletesen nem térünk ki, érintettük az előzőekben már pl. Bárczi Gusztáv, 

Berényi Ferenc állásfoglalása kapcsán, azonban fontos megjegyezni, hogy ezen csoport 

tagjai is bizonyítottan pedagógiailag befolyásolhatók, azaz fejleszthetők az értelmi 

fogyatékosság súlyossági fokától függetlenül. 

A három alcsoport, valamint a csoport tagjainak gyógypedagógiai 

szakterminológiai megnevezésére használt fogalmak Nyugat-Európához viszonyítottan 

lényegesen hosszabb ideig voltak használatosak hazánkban, egészen az 1990-es évekig. 

A környező országok, elsősorban Nyugat-Európa államai ezeket a kifejezéseket már rég 

elavultnak tekintették éppen azért, mert nem szolgálták kellőképpen az érintettek 

társadalmi befogadását, és pejoratív hangzásúnak minősítették őket.  

Érdemes rövid elemzés tárgyává tenni azt, hogy a vizsgált történeti korban az 

értelmi fogyatékosság meghatározásához és csoportosításához kapcsolódóan a tantervben 

milyen pedagógiai, nevelési tevékenységeket határoztak meg:  

I. Megfogalmazást nyert, hogy a gyógyító-nevelés pedagógiai tevékenység, az 

emberi neveléstudomány területére tartozó. Ez a megállapítás azonban nem terjedt ki az 

értelmi fogyatékos populáció teljes egészére, hiszen a nevelést és az oktatást csak a 

„pedagógiailag befolyásolható” gyermekcsoportra értelmezték és terjesztették ki. A 

korabeli dokumentumban ezt így fogalmazták meg: „Népi demokratikus fejlődésünk tette 

lehetővé, hogy a nevelhetőség alsó határán levő gyermekanyagot is megkíséreljük a 

pedagógiai eszközökkel a számukra elérhető legmagasabb szintre emelni, s belőlük a 

társadalom számára olyan, hasznos munka végzésére képes tagokat nevelni, akik 

munkájuk révén saját eltartásukra képesek” (Tanterv és Utasítás 1958:10.). Meg kell 

említeni, hogy a tantervben nevesített „gyógyító-nevelés” már az 1930-as évektől ismert 

fogalom Tóth Zoltán munkássága nyomán.  
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II. Az új tanterv másik jellemzője, hogy az elvi alapok megállapításánál az átlagos 

életkori sajátosságokat nem vették alapul, tekintettel a fejlődés különbözőségére, a 

rendkívül eltérő életfeltételekre. Ismert, hogy a többségi általános iskola a tanköteles 

korú gyermekek életkori sajátosságainak, átlagosan fejlett képességeinek megfelelően 

építette fel a tantervét (ez az alap a gyógyító-nevelésben hiányzik). A gyógypedagógia 

területén a fogyatékosságügyi tipológia értelmi fogyatékosok főcsoportjánál a gyermekek 

összetétele az életkortól függetlenül különböző képességeket, egyenlőtlen fejlődést, 

idegrendszeri adottságokat képviselt. 

Újszerű az a gondolat, hogy az 1958-as tanterv elvi alapjainak meghatározásánál 

a fejlesztés ténye került kiemelésre: „A képességek, készségek, szokások elméletileg 

megalapozott és a gyakorlatban igazolt fejlesztési menetét rögzítjük részleteiben a 

tantervben” (Tanterv és Utasítás 1958:10.). Ez tantárgyakra bontva és osztályok szerinti 

felosztásban jelent meg. 

A mindennapos nevelést és fejlesztést nehezítette az a tény, hogy a bentlakásos 

intézetekben (nevelőotthonokkal működő iskolákban) elhelyezésre kerülő gyermekek 

többsége az imbecillitás és a súlyosabb debilitás szintjén volt, valamint az iskolákban és 

az osztályokban is együtt voltak a különböző súlyossági fokú gyermekek, ami a tananyag 

feldolgozását és magát a fejlesztés tényét is nehezítette. Ezt a tényt igazolja az is, hogy a 

tanterv mindezek figyelembevételével az egyes tantárgyaknál a tanév végi 

követelményeket annak megfelelően határozta meg, hogy „azok teljesítése a súlyosabb 

mértékben fogyatékos gyermekanyagnál a szükséges minimális fejlődést (kiemelés tőlem 

G.A.), illetve nem teljesítése a fejlődésre való képtelenséget igazolja” (Tanterv és 

Utasítás 1958:10.). Utalva a fenti sorokban már megtett megállapításra, az itt 

megfogalmazottak revízióra szorulnak, nem tükrözik az értelmi fogyatékosság lényegét, 

a fejlesztés lehetőségének teljességét. A gyógypedagógiai történetiség pontossága, 

valamint a szemlélet korszerűsége és innovációs ténye megkívánja, hogy hangsúlyozzuk 

Berényi Ferenc (1940) tevékenységét ismételten, aki jól látta, hogy a súlyosabban 

sérülteket is be kell vonni a nevelésbe-oktatásba. 

Az 1958-as tanterv is rendelkezett arról, hogy hogyan létesíthető 

gyógypedagógiai intézetben tanulói jogviszony, az elhelyezéshez milyen eljárásokra van 

szükség, hogyan kell eljárni a beutalás menete során. Hasonlóan a már előzőekben 

vizsgált tanügyi dokumentációkhoz, e tantervből is az olvasható ki, hogy az a tanköteles 
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kort elért tanuló (6-16 éves korig) kerülhet intézményes ellátásba, akit az erre jogosult 

intézmény megvizsgált, és határozat született elhelyezésére. A tanulócsoportba történő 

besorolást az érintett tanuló készségei, képességei határozták meg. 

A gyógypedagógiai intézetek munkarendjében kötelező pedagógiai feladat volt az 

is, hogy a tanítás első hetében minden nevelőnek fel kellett mérnie a gondjaira bízott 

tanulók készségeit, képességeit. Az egyes részterületek fejlesztése meghatározott 

szempontok szerint elvégzett felmérések alapján valósult meg. 

Az ehhez kapcsolódó útmutatás a következőket tartalmazta: 

1. Beszédfejlettség: A felmérés kiterjedt spontán beszélgetés formájában a tanuló 

családi körülményeire, játékaira és más, a tanulót érintő érdeklődési körének megfelelő, 

hozzá közelálló témára. A vizsgálat összegző megállapítása a tanuló 

beszédkooperációjára vonatkozóan annak tükrében készült el, hogy a kérdésekre nem, 

vagy egy szóval válaszolt, esetleg tőmondatokban, vagy bővített mondatokban felelt, 

vagy képes volt az összefüggő mondatokban történő válaszadásra. 

2. A beszédfejlettség vizsgálata mellett felmérték a tanulók olvasási készségét. A 

szint felmérésénél a vizsgálathoz az előző évi vagy az osztály számára előírt 

olvasókönyvet használták fel. Az eredmények rögzítésekor a következő megállapításokat 

jegyezték le a rendeletben előírtaknak megfelelően: „betűz, kapcsol, szótagol, jól 

szótagol, folyékonyan olvas, hangsúlyozva olvas, kifejezően olvas” (Tanterv és Utasítás 

1958:14.). 

3. További vizsgálati terület volt a tanulók íráskészségének felmérése. Itt is 

vizsgálati megállapításokat tettek, melyek egyértelműen mutatták, hogy az íráselemek 

használata terén a tanuló milyen készségszinten áll. Például: firkál, vonalközbe 

folyamatosan betűelemeket írni képtelen, betűket másol, egy-kéttagú szavakat másol stb. 

Akinél lehetett mérni a betűalakítást, ott a következőket rögzítették: „Betűalakítása jó, 

betűalakítása egyenlőtlen, a betűk kapcsolása jó, rossz” (Tanterv és Utasítás 1958:14.). 

Minden egyes tanuló esetében megnevezték a tanuló írására jellemző különös hibákat. 

4. A számolás-mérés területén is elvégezték a szintfelmérő vizsgálatot. A mutatott 

eredményeknek megfelelően lejegyezték, hogy az egyes tanulók a számolási 

alapfogalmak területén mennyire mély ismeretekkel, relációkkal rendelkeznek, például: a 

sok, kevés, a semmi, több, viszonyítások területén a kevesebb, egyforma, valamint 

hogyan tudja a mennyiségeket egyeztetni. 
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5. Lényeges volt a tanulók általános magatartásának széleskörű vizsgálata is. 

Külön hangsúlyozott szerepet kapott a figyelem tartósságának, koncentrációjának 

vizsgálata, valamint felmérték a tanuló közvetlen és megtartó emlékezetét is. 

Minden egyes tanuló saját fejlődési lappal rendelkezett. Ezt a fejlődési lapot a 

tanárok kötelesek voltak folyamatosan vezetni. Az egyes kiemelt területek vizsgálati 

eredményeit, a készségszinteket a fejlődési lap megfelelő rovatába a vizsgálatot követően 

a tanév elején rögzítették, majd a tanév szorgalmi időszakának végeztével újból 

elvégezték, megismételték. Ennek szükségességét az alábbi okokkal indokolták: „Így 

érhetjük el, hogy a fejlődési lap valóban tükörképét adja a tanuló tényleges fejlődésének. 

Mindenképpen el kell kerülnünk, hogy a feljegyzések általánosak, semmitmondóak 

legyenek” (Tanterv és Utasítás 1958:15.). A fejlődési lap által kapott „tükörkép” adta az 

alapját minden tanév alapdokumentumának, a tanmenetek megtervezésének. A tanulók 

egyéni fejlődésének minél jobb elősegítése érdekében az osztályra vonatkozó tanmenet 

készítése során figyelembe kellett venni azt is, hogy csak annyi tananyag kerülhetett 

feldolgozásra, amennyi a tanulók fejlettségi szintjének megfelelt. A nevelők konkrét 

tervezőmunkája során a tanmenet összeállításakor meghatározó szempont volt az 

irányításuk alatt álló tanulók képességeinek figyelembevétele. Összevetve az 1952-es 

tantervvel, e tekintetben már jelentős előrelépés mutatható ki.  

A korábbi tantervhez képest újszerű az órarend összeállításához meghatározott 

pedagógiai szempontrendszer. Így például előírja az egyenletes tantárgyfelosztást, ami 

hozzájárul a gyermekek túlterhelésének megelőzéséhez. Javaslatot tett a tantárgyak 

egymást követő időrendi sorrendjére is. Az 1. órában elsősorban a „beszédfejlesztés”, 

„képességnevelés” tantárgyak megtartását tartották megfelelőnek. A 2. órára a „számolás 

és mérés” tantárgyat, míg a 3. órára az „olvasás”, „írás”, „nyelvtan”, „fogalmazás” órákat 

javasolták. A 4. és 5. órába kellett azokat a tárgyakat beilleszteni, amelyek legkevésbé 

terhelték meg a gyermekeket szellemileg. Ide tartoztak a különböző készségtantárgyak, 

mint például a „rajz”, „ének”, „testnevelés”, „munkára nevelés”. 

Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy az 1958-as tanterv a korábbi 

elődjéhez képest sokkal részletesebben, alaposabban, a gyermekek terhelhetőségét 

figyelembe véve törekedett a követelmények, javaslatok meghatározására.  

A tanterv lehetőséget nyújtott az osztályösszevonásokra is, amit a 

tanulólétszámtól tett függővé. Amennyiben az osztály létszáma nem érte el a 
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Rendtartásban előírt minimum létszámot, úgy az egyes tanulócsoportokat az előírt 

szempontoknak megfelelően össze lehetett vonni. Ebből látható, hogy az összevonás 

hátterében „nem pedagógiai érdek” állt. Az összevont osztályok követelményrendszerét 

tekintve, itt is a tantervben előírt anyag elsajátítása volt kötelező. Ebben az esetben is a 

tanulók készségeinek, képességeinek figyelembevételével határozták meg, hogy a 

tananyag feldolgozása milyen mélységben valósuljon meg. Különös gondot kellett 

fordítani az önálló osztályokhoz hasonlóan a gyakorlásra, a rendszerezésre és az 

ismétlésre. 

Nevelési és didaktikai szempontokat szem előtt tartva nem javasolták a 

nevelőtagozati és az iskolai tagozatos tanulók csoportjának összevonását. Magyarázatául 

szolgált a két csoport közötti olyan mértékű képességbeli különbség, mely az együttes 

foglalkoztatásukban mind tanulási, mind fegyelmezési szempontból igen nagy 

nehézséget okozott volna. 

A tanterv az egyes nevelési területek cél- és feladatrendszeréről is részletesen 

rendelkezik (értelmi nevelés, erkölcsi nevelés, esztétikai nevelés, testi nevelés). 

Az értelmi nevelésen belül kiemelt szerepet kapott a szemléltetés módszere. Az 

értelem fejlesztése során nagyon fontos metodológiai eljárás volt a minél több 

érzékszervre egyszerre történő ráhatás. Ennek a didaktikai alapelvnek az érvényesítését 

vetíti elő a szemléltetés fontosságának hangsúlyozása: „A szemléltetésnek az anyag 

feldolgozásának menetében a kiindulás szerepét kell biztosítanunk. Ahhoz, hogy a 

szemléltetés valóban értéket jelentsen, a tanulónak megfigyelés útján bele kell 

kapcsolódnia a munkába” (Tanterv és Utasítás 1958:21.). A megvalósítás módozatainak 

egymásra épülése a siker elérésének alapfeltétele volt. Menetét tekintve: a legegyszerűbb 

érzékeléstől az összetettebb észlelésen keresztül aktív munkával juttatták el a tanulót a 

fogalmak kialakulásáig, megszilárdulásáig, illetve a fogalmi összefüggések 

megismeréséig. Prioritást kapott az oktatás folyamatában a változatos foglalkozás, a 

„szellemi teljesítő képesség” ismerete a túlterhelések elkerülése érdekében. Ma mindezt 

egyszerűen úgy tudjuk megfogalmazni, hogy az értelmi fogyatékos tanulók 

fejlesztésének középpontjában a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés állt.  

A minél harmonikusabb személyiségkép kialakításához fontos területnek 

tekintették az erkölcsi nevelést. Tekintettel az adott helyzetre, ezen a területen a tanulókat 

a tapasztalat útján igyekeztek az erkölcsös viselkedésnek megfelelő magatartásnormák 
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elsajátítására képessé tenni. A tantervírók álláspontja szerint megfelelő ismeretnyújtás 

segítségével különbséget tudnak tenni a helyes-helytelen, jó-rossz között, és megfelelő 

gyakorlás segítségével „kialakítható bennük az erkölcsileg megfelelő cselekedetekre való 

készség, ami lehetővé teszi a szocialista társadalomba való beilleszkedésüket” (Tanterv 

és Utasítás 1958:27.). Ennek a területnek a fejlesztésénél is egyértelműen kimutatható a 

szocialista pedagógia ideológiájának való megfelelés: „A szocialista erkölcs közösségi 

erkölcs. Jelenti az egyénnek a közösséghez való helyes viszonyulását. Tartalmát 

kommunista tudat, meggyőződés és a magatartás egysége adja. Általánosságban az 

erkölcsi nevelés feladata ezek kialakítása” (Tanterv és Utasítás 1958:27.). 

Erkölcsi nevelés során az alábbi szempontok figyelembevételére hívták fel a 

figyelmet: 

1. „Tapasztalati úton ki kell alakítani a tanulóinkban a normák, kötelezően 

érvényes törvények fogalmát. 

2. Adottságaikhoz, képességeikhez mért erkölcsi ismereteket kell adni. 

3. Állandó gyakorlás útján ki kell alakítani bennük a helyes szokásokat” 

(Tanterv és Utasítás 1958:27.). 

Mindezek megvalósítása érdekében a következő szempontok betartására is 

törekedni kellett:  

a) „Közösségi nevelés csak a közösségben és a közösség útján valósítható meg. 

b) Figyelembe kell venni a tanulóink egyéni sajátosságait. 

c) Határozott követeléseket fokozatosan kell támasztani, és azokban 

folyamatosságot kell biztosítanunk. 

d) Az intézmény egészének egységes nevelői hatást kell kifejtenie” (Tanterv és 

Utasítás 1958:27.). 

Eltérően az 1952-es tantervtől, itt már tisztázódik, realizálódik a fegyelem, mint 

régi pedagógiai fogalom értelmezése, követelményei. A sikeres fegyelem 

megvalósításának előfeltételeként a folyamatosan megszervezett, változatos, 

foglalkozások biztosítása állt. Ebből az következik, hogy a tantervszerzők is felismerték 

azt az alapvető szempontot, hogy a minél érdekesebb, változatosabb foglalkozások 

biztosításával a tanulók figyelme sokkal jobban leköthetőbb, ezáltal motiválhatóbbá is 

válnak, ami egyben a fegyelem fenntartásának eléréséhez is nagymértékben hozzájárul. 

Ehhez párosult a nevelő modellkövető magatartása. Határozott, de ugyanakkor mégsem 
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szigorú nevelői magatartást kívántak meg, mivel az negatív hatást gyakorolhatott volna a 

tanulók teljesítményére. Hangsúlyozták a biztatás, dicséret, jutalmazás, mint fontos 

nevelési módszerek alkalmazását is. Ez is arra enged következtetni, hogy törekedtek egy 

meleg, érzelmi viszonyba ágyazott interakciós környezet megvalósítására, és ezáltal a 

tanulók teljesítménymotivációjának növelésére. 

A következő kiemelt nevelési terület az esztétikai nevelés volt. Eltérően a többi 

hangsúlyozott nevelési területtől ezen a téren az esztétika fogalmát gyógypedagógiai 

viszonylatban javasolták értelmezni: „Az alkotásokban, jelenségekben megnyilatkozó 

művészi szépnek a tudatos értékelése” (Tanterv és Utasítás 1958:33.). „Ez esetben az 

esztétikai nevelés lehetőségének alapfeltétele, hogy a tanuló tudjon különbséget 

érzékelni, összehasonlítani a szépet a csúnyával, a tisztát a piszkossal stb.” (Tanterv és 

Utasítás 1958:32.). Amikor erre a tanuló képessé vált, akkor nyílt lehetőség a „pozitív 

irányba” való befolyásolására. Hangsúlyt fektettek a fokozatosság elvének 

érvényesítésére is. Meghatározó tényező maga a gyermek, azaz testének, ruházatának 

tisztán tartása, helyes szokások kialakítása az étkezésben, pl. „Vizezd meg a kezed! Vedd 

kézbe a szappant! Szappanozd a kezed! Tedd le!” stb. (Tanterv és Utasítás 1958:33.). Az 

esztétikai nevelés tárgyköre magába foglalta továbbá a tanszerek, könyvek gondos 

kezelését, mely ugyancsak következetes eljárás révén alakulhatott ki. Emellett törekedni 

kellett a saját tanterem tisztaságára, gondozására, díszítésére is. Konkrét 

megfogalmazásra került az is, hogy a díszítés megtanításánál mire kell figyelni: „A 

díszítés során ügyelnünk kell arra, hogy az ne keltse a zsúfoltság hatását. Az egyszerű 

szimmetria legyen az elhelyezésnél az alapelv. A rendnek, a tisztaságnak állandó 

megtartása, a csinos díszítéseknek gondozása adja az esztétikai nevelés konkrét és a 

tanulók által végezhető feladatait” (Tanterv és Utasítás 1958:33.). 

A nevelési célok elérésénél központi jelentőséget tulajdonítottak a nevelő 

példamutatásának, mintaadó tevékenységének, azaz teljes megjelenésének, beleértve 

ruházatát, beszédét, ízlését, egész habitusát. 

A testi nevelés kapcsán szükségesnek vélték a tanulók alapos orvosi vizsgálatát, 

melyet azzal indokoltak, hogy az esetleges „szervezeti eltérések” jelentős befolyással 

bírhatnak a „szellemi fejlődésre” is. Ezt nem tekintették kizárólagosan orvosi 

hatáskörnek, mivel a tünetek felismerését és kezelését nevelői hatáskörbe is vonták. 

Tehát elsősorban a nevelő feladatává vált a tanuló testi fejlődésének, egészségi 
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állapotának folyamatos figyelemmel kísérése. Azonban ez nem zárta ki az orvosi-nevelői 

együttműködés szükségességét sem.  

A testi nevelés feladatait illetően kettős ágensű nevelési folyamatot igyekeztek elérni a 

tanulóknál: 

1. A testi fejlődés feltételeinek biztosítása (pl.: higiénés követelményeknek 

való megfelelés, a tanterem berendezése alkalmazkodjék a tanulók testi fejlettségéhez, 

fűtés, világítás megfelelő legyen, a házirend minden pontja a tanulók fiziológiás 

szükségleteinek szem előtt tartásával készüljön stb.). Elsődleges szempontnak tartották 

mindezek betartásával a prevenció hangsúlyozását, előtérbe helyezését, azaz a 

betegségek és a „helytelen irányú” testi fejlődés megelőzését. 

2. A képességek, készségek fejlesztésével kapcsolatos feladatok magukba 

foglalták a minél összerendezettebb mozgás kialakítását, fejlesztését, illetve az erő, 

ügyesség, ellenálló képesség, edzettség elérését is, idetartozott a nagymozgások, a 

finommotorika és a mozgáskoordináció. 

A tanulók mozgásfejlődésére vonatkozóan két szélsőséges végletet állapítottak meg a 

tanterv szerzői: a „mozgásszegénységet”, illetve a „túlmozgékonyságot” (mai 

értelemben: hiperaktivitást). Ezen kategóriák hordozójához a tantervkészítők olyan 

javaslatokat fogalmaztak meg, melyek mindkét „véglethez”, köztük az ép 

mozgáskészségű gyermekekhez is igazodtak. Így a nevelőnek a mozgásfejlesztés anyagát 

oly módon kellett megválasztania, hogy a testi nevelés más területekre is fejlesztő hatást 

gyakoroljon: „A testi nevelés a maga erősítő hatásával együtt közvetve a figyelmet, 

emlékezetet, s a magasabbrendű szellemi funkciókat is fejleszti. A fegyelem, 

engedelmesség, pontosság, kitartás, bátorság, mint erkölcsi motívumok szerepelnek. A 

szép testtartás, a jól kivitelezett mozgás, esztétikai motívumai a testi nevelésnek” 

(Tanterv és Utasítás 1958:37.). Bizonyítottá vált ezáltal is, hogy a testi nevelés szoros 

összefüggést mutatott a nevelés minden „más ágával”, melyet tudatosan és tervszerűen 

kellett minden pedagógiai ráhatás során megtervezni és megvalósítani. 

Az akkori gyógypedagógiai hatásmechanizmus vizsgálata során az állapítható meg, hogy 

az előzőekben kiemelt nevelési területeken mutatott tanulói képességek voltak a 

meghatározók a gyógypedagógiai intézményekbe áttelepített tanulók osztályba sorolását 

illetően. 
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Új nevelési területként jelent meg a politechnikai képzés. Míg az általános iskola 

ezen a területen az ép fejlettségű gyermekek képességeihez, manuális készségeihez 

mérten tűzte ki az elérendő feladatokat, addig a gyógypedagógiai nevelés-oktatás az 

ehhez előfeltételként szükséges képességek fejlesztésének biztosítását kívánta 

megvalósítani. A tantervkészítők a képzés biztosítása kapcsán hivatkoztak az 1952-es 

Tanterv és Utasításban megjelent „Munkára nevelés” tantárgyra is, mely képzés heti 

négy órában valósult meg. Ez is azt igazolja, hogy továbbra is hangsúlyt fektettek a 

gyakorlati nevelés jelentőségére, fontosságára. A tantárgy ennek megfelelően mind 

feladataiban és mind tartalmában a politechnikai képzés tényleges megvalósítását 

jelentette. Így a politechnikai ismeretek nyújtása két fő irányban, ipari és mezőgazdasági 

viszonylatban került meghatározásra. Az ipari jellegű ismeretek magukba foglalták az 

egyszerű termelőfoglalkozások, szerszámok, munkafolyamatok, ipari nyersanyagok és 

feldolgozásuk oktatását. A mezőgazdasági jellegű ismeretnyújtásnak tartalmaznia kellett 

az egyes talajfajták, termelt növények, tenyésztett állatok gyakorlati ismeretét, az egyes 

munkafolyamatokban való jártasságot, készséget. Ebből következően a politechnikai 

képzés a nevelés-oktatás központi tényezőjévé vált, így az összes nevelési terület 

fejlesztését is magába foglalta (értelmi, erkölcsi, esztétikai, testi nevelés). A 

tantervkészítők szemléletéből ezáltal azt érzékelhetjük, hogy törekedtek egy szakmailag 

modernebb tanterv elkészítésére. A leírtakból az is következik, hogy a szerzők, akik 

javarészt kisegítő iskolai igazgatók voltak, leginkább az enyhén értelmi fogyatékos 

tanulók élethelyzetéből indultak ki, tehát egy magasabb szintű szakma elsajátításának 

lehetőségét tartották szem előtt.  

Az 1958-as a tanterv is meghatározta és előírta a különféle osztályok tantárgyait 

és óraszámait.  
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11. táblázat: I. Óraterv 

Önálló osztályok számára (Tanterv és Utasítás 1958:223.) 

 Kísér-

leti 

Át- 

meneti 

Elő- 

készítő 

 

I. 

 

II. 

 

III. 

 

IV. 

 

V. 

 

VI. 

 

VII. 

 

VIII. 

Mozgás- és 

ritmusnevelés 

7 4          

Környezethez való 

alkalmazkodás és 

képességnevelés 

6 6 3         

Beszédfejlesztés 6 6 5 4 4 4 5 5    

Olvasás-írás 

előkészítése 

  5         

Olvasás-írás    8 8 6      

Olvasás       4 4 3 2 2 

Fogalmazás 

előkészítése 

     1      

Fogalmazás       2 2 2 3 3 

Nyelvi ismeretek      1 2 2 2 2 2 

Földrajz         2 2 3 

Történelem         2 2 1 

Természeti 

ismeretek 

        3 3 3 

Számolás 

előkészítése 

 3 4         

Számolás és 

mérés 

   5 5 5 5 5 5 5 5 

Rajz       1 1 1 1 1 

Ének      1 1 1 1 1 1 

Munkára nevelés 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Testnevelés   2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Az osztály heti 

óraszáma 

összesen: 

 

22 

 

22 

 

22 

 

22 

 

22 

 

24 

 

26 

 

26 

 

27 

 

27 

 

27 
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Az óratervet elemezve megállapíthatjuk, hogy a tantervben elsősorban a 

„Beszédfejlesztés” tantárgy keretében a kommunikációs képesség fejlesztése, és az 

olvasás-írás fejlesztése továbbra is központi szerepet kapott, amit az óraszámok és a 

tantervben szereplő tantárgyleírások is jól tükröznek. Ez azért is meghatározó, mert a 

beszéd segítségével fejleszthetők a gyermekek értelmi képességei, ami hozzájárul a 

gyermekek minél hatékonyabb társadalmi beilleszkedéséhez. Azonban, ha a tantárgyi 

követelményeket az 1952-es tantervvel összevetjük, tapasztalhatjuk, hogy az 1958-as 

tantervben a tantervkészítők már konkrét elvárásokat és magasabb követelményrendszert 

írtak elő. Míg az 1952-es tantervben az átmeneti csoportban a „Beszédnevelés” tárgy 

keretén belül a fő hangsúlyt általánosságban véve, egyfajta iránymutatásképpen a 

korábban tanult szavak ismétlésére, az olvasás-írás előkészítésére fektették, addig az 

1958-as tanterv már konkrétan előírta a tanulóktól elvárt követelményrendszert. Ebben a 

csoportban a gyermekeknek már ismernie kellett az „r” betű kivételével az összes magán- 

és mássalhangzót. A szókincsre vonatkozóan, a tárgyalt témakörből kiemelten elvárás 

volt továbbá 60-70 szó megfelelő ismerete, alkalmazása, melyben a szavak között 15-16 

igének is szerepelnie kellett. A gyermekeknek képessé kellett válniuk 5-6 tőmondat 

elmondására is. Az 1952-es tantervben az előkészítő csoport tanulóinak számára a 

beszédnevelés anyagát kb. 6-8 eseményképben foglalták össze, addig az 1958-as 

tantervben az átmeneti csoport tanulóinak már legalább 12 szóképet kellett 

feldolgozniuk, és a szókincs is 200-250 szóra emelkedett. Itt már követelményként jelent 

meg a rövid mondatok alkotása is. Ebből is azt láthatjuk, hogy a tantervkészítők 

törekedtek arra, hogy egyértelmű elvárásokat fogalmazzanak meg a gyermekek 

fejlődésével kapcsolatban, ha azt nem is lehetett minden esetben, minden gyermeknél 

elérni. 

A módszereket vizsgálva megállapítható, hogy a tantervkészítők továbbra is 

szorgalmazták Bárczi Gusztáv által bevezetett és alkalmazott módszerek használatát, úgy 

mint például a táblai rajzok, a színtáblák alkalmazását. Mindezek a fogalmi gondolkodás 

megalapozásához járultak hozzá. Mind a nevelőintézeti, mind a gyógypedagógiai 

osztályok tanulóinak módszeres tanítását illetően továbbra is prioritást élvezett a 

szemléltetés, a cselekvésbeágyazott ismeretszerzés. Ugyanakkor a tanterv már új tanulási 

technikák alkalmazására is javaslatot tett, amellyel még inkább igyekeztek a tanterv 

készítői hozzájárulni a hatékony és minél eredményesebb tanulás elősegítéséhez. Ilyen 
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volt például a „vázlatfüzet” használata, melynek bevezetését a II. osztálytól kezdődően 

ajánlották. A tanulók a vázlatfüzetbe másolták az ismeretnyújtás során elkészített táblai 

rajzokat, és a hozzá kapcsolódó új szavakat. Ezt azért tartották lényegesnek, mert a 

rajzok a szavak tartalmának felidézéséhez járultak hozzá, és a részletismétlések során a 

rögzített szavakból mondatok, majd mondatláncok alkotását tudták végrehajtani. A III.-

IV.-V. osztálytól a szótárfüzet mellett javasolták a „beszélgetési füzet” használatát is. 

Míg a szótárfüzetben magyarázat nélkül kerültek be az új szavak, addig a beszélgetési 

füzetbe a gyerekek az új tananyagot magyarázattal és „táblaképpel” kiegészítve írták le. 

Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy az ismeretközlés már a szemléltetésen alapult, ami 

elősegítette a „táblaképekhez” kapcsolódó mondatok tartalmi összefüggéseinek 

megértését.  

A munkára nevelés az 1952-es tantervhez hasonlóan az 1958-as tantervben is 

kiemelt szerepet kapott. Újszerű azonban az a nézet, hogy a tanterv készítői bővítik a 

munkára nevelés színtereit. Már nem csak kizárólag intézményi feladatként említik meg, 

hanem fontosnak vélik a család bevonását is ebbe a folyamatba, melynek 

megvalósításához a pedagógusok nyújtottak segítséget. Az életkori sajátosságokat 

figyelembe véve a tantervkészítők például a következő munkajellegű tevékenységekre 

tettek javaslatot: zöldségpucolás (borsótisztítás, spenóttisztítás), egyes felületek tisztítása 

(mosdótáltisztítás) stb. Ezek a tevékenységek erősítették az intézmény és a család, 

valamint a szülők és a gyermekek közötti kapcsolatot. A tantervben a munkára nevelés 

önálló tárgyként a „Beszédfejlesztés” tárgyhoz hasonlóan magas óraszámban szerepelt, 

melyben nem az ismeretek elsődleges megtanítása volt a cél, hanem a mozdulatok 

megfelelő kivitelezése, a munkafolyamat elsajátítása. Jól példázza ezt a következő idézet 

is: „Pl: az agyagból sodrással készített számformák elkészítésénél nem a szám 

formájának megtanítása a fő cél, hanem a sodrás, alakítás mozdulatáé. A szám vagy betű 

alakjának elmélyítése csak szerencsés velejárója a munkának” (Tanterv és Utasítás 

1958:220.).  

Az intézeti munkára nevelés alapvető feltétele volt a megfelelő szisztémában, 

rendszerben való gondolkodás. Ez azt jelentette, hogy az egyes munkafolyamatok 

cselekvéssorának lépéseit, végrehajtásának menetét a tanulók értelmi fejlettségének 

megfelelően kellett kivitelezni. A tevékenységek elsajátításának elősegítése céljából a 
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pedagógusnak, a lehetőségektől függően előre készített mintadarabokat kellett 

bemutatni.  

Az egyes munkadarabok készítésének folyamatát tekintve a tanterv alapján az alábbi 

sorrend betartása volt irányadó: „1. Elgondolás, tervezés. a.) A nevelő tervez, a tanuló 

végrehajtja. b.) A nevelő irányításával a tanuló tervez. c.) A gyermek tervez, a nevelő 

ellenőrzi. 2. Rajz. 3. Anyagmegválasztás. 4. Szabás. 5. Megmunkálás. 6. Bírálat. 7. 

Alkalmazás, tárolás” (Tanterv és Utasítás 1958:224.). Az értelmi fogyatékos gyermekek 

nevelésében-oktatásában mindezt azért is tekinthetjük meghatározónak, mert a 

tevékenységek elemekre való bontása az alapvető gondolkodási műveletek elsajátítását 

teszik lehetővé, mint például a sorrendiség, analízis, szintézis, összefüggések megértése. 

Az új tanítási anyag a már begyakorolt és biztos munkafolyamatokra épült. A munkára 

nevelést különböző anyagok biztosításával kellett megvalósítani, ami egyrészt 

elősegítette a gyermekek munkára való motiválását, másrészt a taktilis érzékelés 

fejlesztését, amit a következő idézet is alátámaszt: „Váltogatnunk kell az egyes 

anyagokat azért, hogy a gyermek ne unja meg a munkát. Az új anyag beiktatása fokozza 

a munkakedvet. A munkamozgás többoldalúvá, biztosabbá lesz, a munkakészség 

harmonikusabban fog fejlődni” (Tanterv és Utasítás 1958:221.).  

A munkára nevelés területén hangsúlyt fektettek az önkiszolgálás fejlesztésére és 

az önállóvá nevelésre, melyek magukban foglalták az intézményi és az intézményen 

kívüli tevékenységeket, mint például: tisztálkodás (kézmosás, arcmosás, fésülködés, 

stb.), öltözködés, a közvetlen külső és belső környezet rendben tartása (takarítás, 

osztályterem, kerti munkák), utcán való közlekedés stb.  

A munkára nevelés során a tanterv készítői nem tettek különbséget a nemek között: 

„Kívánatos, hogy a fiúk és leányok azonos munkát végezzenek, amennyire ezt a munka 

természete megengedi. Kívánatos, hogy a fiú is megtanuljon gombot varrni, foltozni, 

mosni, vasalni, a leány pedig kalapálni, fűrészelni, reszelni. (Tanterv és Utasítás 

1958:225.). Ennek hátterében egyrészt a szocialista pedagógia oktatási célkitűzése, 

másrészt a pedagógiai gyakorlat kivitelezésének célszerűsége állhatott. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy az 1958-as tanterv szerzői az adott 

korban korszerűnek számító elméleti és módszertani előírásokkal törekedtek biztosítani 

az értelmi fogyatékos tanulók személyiségfejlesztését. Egyre jobban előtérbe került a 

sokoldalú fejlesztés szükségességének az igénye.  
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A prioritások megfogalmazása tekintetében is a magyar gyógypedagógia fontos 

állomása ezen vizsgált időszak. Központi nevelési eszköz lett a változatos szemléltetés, a 

cselekvéssel kombinált ismeretszerzés, ami elősegítette az egyéni sajátosságok 

figyelembevételét. 

Az 1958-as tantervet követően is feloldhatatlan nehézségek forrását jelentette az 

eltérő és igen különböző fejlődési feltételű gyermekcsoport együttes nevelésére tett 

kísérlet. A gyakorlat bizonyította, hogy a két igen különböző képességstruktúrájú és 

alapvetően eltérő jellemzőkkel élő gyermekek oktatása terén fel kell oldani a meglévő 

komoly feszültségeket. A leírtak részbeni igazolását szolgálja a kutatásban megnevesített 

Gyulai Gyógypedagógiai Intézet munkájának az elemzése is.  

A következő fejezetben összehasonlító elemzés történik az 1952-es és az 1958-

as tanterv és az általa előírtak megvalósulására vonatkozóan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 186 

 

9. Az 1952-es és az 1958-as tantervek összehasonlító elemzése, az 

„egységes tanterv” tudományos kritikája 

 

Történeti előzményként szükséges megemlítenünk, hogy megjelent az iskolai 

oktatás természetesebbé tételének igénye, amely Rousseau nevével kapcsolódott össze, 

régebbi gyökerekig nyúlik vissza. Az intézményes oktatást részben ebben az irányban 

próbálják megváltoztatni a nevelés humanisztikus irányai, az alternatív iskolamozgalmak 

és sok más reformtörekvés (Csapó 2002). Ezekben a humanisztikus iskolákban nagyobb 

szerepet kap a közvetlen érzéki tapasztalatszerzés, nagyobb figyelmet fordítanak a 

gyermekek természetes érdeklődésének kielégítésére, saját elgondolásaik 

megvalósítására. A reformpedagógia égisze alatt több nagy hatású, máig élő mozgalom is 

elindult az iskola természetesebbé tétele érdekében. Ezek között említhetjük, pl. Maria 

Montessori, Rudolf Steiner Waldorf-iskoláját, vagy Celestin Freinet Modern Iskoláját, 

melyek újszerű nevelési törekvések létrejöttét segítették elő. Az alternatív mozgalmak 

sokféle eleme fokozatosan átkerült az oktatás fő áramába, a szervezetszerű 

iskolarendszerekbe és a tömegoktatásba (Csapó 2002). A 19. század végén, a 20. század 

elején a reformiskolák a gyermeki cselekedtetés, aktivitás, a gyermekek fejlődés-lélektani 

sajátosságainak és életszükségleteinek figyelembevételén alapultak. A hangsúly a 

tanítóról és a tananyagról áttevődött a tanulóra, a tanulócsoportra. A „munka” bekerült a 

pedagógiába, mint nevelő emberformáló tevékenység, a gyógypedagógiában pedig az 

értelmi fogyatékosok intézményes ellátását tekintve a kezdetektől központi helyen 

szereplő. Kétségtelen, hogy a reformpedagógiai előzmények hatást gyakorlók az értelmi 

fogyatékos gyermekekkel való foglalkoztatásra is.  

A gyógypedagógiai nevelési folyamat kezdetének és befejezésének nincs életkori 

határa, bármikor szükségessé válhat, kiterjedhet az egész élettartamra vagy csak bizonyos 

életszakaszokra. Az interakción belül a folyamat hatékonysága növekszik, ha a sérülés 

megállapítása, illetve a speciális nevelési szükséglet felismerése (a kategória 

meghatározása) után mielőbb megkezdődik a céltudatos nevelői tevékenység (a 

gyógypedagógiai jelenségek és folyamatok kölcsönös interakciója). A gyógypedagógiai 

nevelési folyamat tapasztalatainak, törvényszerűségeinek kutatása és gyakorlati 

alkalmazása a gyógypedagógusok és a fogyatékosságügyi tipológiát kutatók feladata. A 
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mindenkori fejlesztéseknek épülnie kell a neveléstudomány és más társtudományok 

eredményeire, ugyanakkor hangsúlyozni kell a kölcsönhatás jelentőségét, hiszen az itt 

feltártak hatást gyakorlók a közoktatás egészére. Ez a két tudomány közötti interakció 

lényege. 

Az értelmi fogyatékos gyermekek oktatásának értelmezésében jelentős változások 

figyelhetők meg, melyek szélsőséges állásfoglalásokat indukáltak. A történeti jellegű 

értelmezést természetesen több tényező befolyásolta, például a gyermek, aki a kategória 

hordozója, akire vonatkozott a nevelők által kialakított gyermekkép. Mindezt 

befolyásolta az adott történeti kor pedagógiája és a társadalmi tudat által kialakított 

szemlélet a sérülésről, a fogyatékosságról és ezen kategóriák hordozójáról, magáról az 

egyénről. Ebből következően az értelmi fogyatékos tanulók iskoláztatásánál, a szervezeti 

formák megválasztásánál meghatározóak azok az eltérő jegyek, amelyek 

megkülönböztetik a többi alsó fokú oktatási formáktól. Ezek az eltérő, megkülönböztető 

jegyek mindenkor jelen voltak a közoktatás résztvevőinél, mert a gyermeknél a tanulás 

sajátosan módosul, jellemzője a tárgyhoz kötött felvevőképesség, az állandó motiváció 

igénye. Még a tanító szemszögéből tekintve pedig erősen hangsúlyozott a korrekciós, 

habilitációs, rehabilitációs szándék, amelynek igénye az elfogadás mellett a tudatos 

jobbításra való törekvés. 

Továbbiakban fordítsuk figyelmünket az 1952-es és az 1958-as tanterv 

összehasonlítására. Az összehasonlítás alapját a tantervek cél-és feladatrendszerének, 

valamint a nevelőintézet óratervének összevetése adta. 

 

12. táblázat: Az 1952-es és az 1958-as tanterv cél- és feladatrendszerének 

összehasonlítása 

Szempontok 1952-es Tanterv és 

Utasítás 

1958-as Tanterv és 

Utasítás 

A tanterv műfaja - Központosított, „adagoló” 

tanterv. 

- Központosított, „adagoló” 

tanterv. 

Cél-és feladatrendszer - Az értelmi fogyatékos 

gyermekek a szocialista 

társadalom dolgozó 

tagjaivá nevelése. 

- A gyermekek „hasznos 

munkavégzésére” való 

felkészítése. 
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- Képességek fejlesztése a 

„haladó materialista 

tudományok 

felhasználásával”. 

- A gyermek „közösségi 

életbe való beillesztése”. 

- A tanulók képességeinek 

fejlesztése. 

 

 

- „A szocialista társadalom 

közösségéhez való 

alkalmazkodás” 

elősegítése. 

 

-Gyakorlatban 

hasznosítható gazdag 

ismeretanyag nyújtása. 

 

- Helyes szokások 

kialakítása. 

 

Szakterminológia - Pavlovi fiziológiából 

átvett jellemzők.  

- A gyógypedagógiai 

szakterminológia 

konkrétabbá tétele (pavlovi 

jellemzők kihagyása). 

Pedagógiai feladat - Közösségi nevelés. - Közösségi nevelés az 

egyéni sajátosságok 

figyelembevételével. 

- A képességek mérésének 

megjelenése, a „fejlődési 

lap” használatának 

bevezetése. 

 

A tantervi dokumentumok műfaja központosított „előírók”, „adagolók”, amelyre 

jellemző a tantárgyakra, évekre és témákra előírt tartalom42. Jellemzőjük, hogy a célok, 

                                                           
42 Szükséges megjegyeznünk, hogy az általános iskolai tantervek is hasonlóan előíróak voltak (lásd: Falus 

Iván (1998) vagy Ballér Endre (1996) írásait). 
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feladatok, tananyag, módszerek és eszközök meghatározásában az állami elvárásoknak 

megfelelő bemeneti szabályozás érvényesül. 

A vizsgált két tanterv cél- és feladatmeghatározásában normatív, ideológiailag 

elkötelezettséget mutató marxista-leninista világnézet jelenik meg. Így hasonlóan az 

1952-es tantervben leírtakhoz, az 1958-as tantervben továbbra is nyomon követhető a 

szocialista nevelés ideológiájának hangsúlyozása. A politikai ideológia mellett 

megfogalmazásra kerülnek a pedagógiai feladatok, miszerint az oktatás célja és feladata a 

gyermekek képességeinek fejlesztése, magatartásának formálása, és a társadalomba való 

beilleszkedés elősegítése. Ez a kettőség az ideológiai, politikai és pedagógiai előírások 

mindkét tanterv esetében a tanterv egészén végigvonul. A tantervben a 

pártdokumentumokban szereplő, párt- és állami vezetők állandó szófordulatait is 

megtalálhatjuk, úgy mint például: „szocializmust építő”, „hasznos, munkára képes 

emberekké való nevelés” stb.. Mindazonáltal míg az 1952-es tanterv kevésbé 

részletezően tartalmazza a pedagógiai előírásokat, addig az 1958-as tanterv átfogóan, 

részletekbe menően már az egyéni sajátosságokat előtérbe helyezve tárgyalja az egyes 

tantárgyak cél-és feladatrendszerét, módszereit. A tantervek cél- és feladatrendszerét 

elemezve szembetűnő, hogy az 1958-as tantervben a tanterv készítői kiemelt szerepet 

tulajdonítottak a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzésének. Így például 

fontosnak vélték azoknak a szokásoknak a kialakítását, amelyek az értelmi fogyatékos 

gyermekek önkiszolgáló tevékenységét elősegítették. 

Az 1952-es tanterv szakterminológiája erőteljesen épít a pavlovi modell 

fogalomrendszerére, amelyet az 1958-as tanterv kidolgozása során (a bevezetőben idézik 

is Bárczi Gusztáv új név és fogalomhasználatát) figyelmen kívül hagytak. Helyette az 

adott kor felújított vagy éppen régi, lásd „gyógyító-nevelés” gyógypedagógiai 

terminológiáját használják a tanterv írói.  

A tanterv szerzői az akkori szakfolyóiratban, a Gyógypedagógiában közreadott 

közleményben adtak magyarázatot a változtatásokra. A szerzők nevében eljáró 

szakfelügyelő, Pataki László (Pataki 1958:114-116.) bevezetőjében utal az előző 

tantervekre (1909, 1952). Ez utóbbinál megállapítja, hogy „bár újszerűséget és nagy 

értékeket hordozott, a tanterv sok viszonylatban nem jelentett előremutatást, hiányai a 

gyakorlati munkában éreztették hatásukat”. Így vált szükségessé az új tanterv kiadása, 

amely az elméleti alapfogalmak tisztázásán túl, a legújabb eredményeket is fel kívánja 
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dolgozni” (Pataki 1958:114.). Ezt a megállapítást az 1958-as tanterv bevezető részében is 

olvashatjuk (Tanterv és Utasítás 1958:7.). 

Pataki László tanulmányában olyan alapfogalmakat érint, mint az értelmi 

fogyatékosság fogalma (Bárczi Gusztávnál az „elviselhetőség” foka, Ranschburg Pálnál a 

„pszichiátriai hármas csoportosítás” jelenik meg), kiemelve a „jelenleg” (az 1950-es 

évek) „heterogén” összetevőiből álló következtetéseket. E fogalmakat „széleskörű 

kutatások” alapján kisebb, de homogén csoportfogalmakkal tartotta szükségesnek 

felváltani. Ennek alapján a következőket állapította meg:  

1. A gyógyító-nevelés pedagógiai tevékenység.  

2. Az elvi alapoknál az átlagos életkori sajátosságokat nem vehetjük alapul. 

Kiemelte, hogy figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy „különös nehézséget 

okoz” az internátus intézetekben a magas számban megjelenő imbecillis és debilis 

gyermekek száma. Emellett utalt arra is, hogy „az iskolákban és osztályokban az imbecill 

és debil gyermekanyag keveredik” (Sic, korabeli ma már hibásnak tartott szóhasználat. 

G. A.) (Pataki 1958:116.). Így az 1958-as tanterv készítésénél a tantervszerzők 

megoldásként a tervezett maximális tananyag mellett a fejlődés lehetőségeire alapozóan 

minimális követelményeket alkalmaztak. A tanterv elemzése során azonban az is kiderült, 

hogy ez a megoldás sem tudott megnyugtató eredményhez vezetni az értelmi fogyatékos 

gyermekek hatékony és eredményes nevelése érdekében. 

Figyelemre méltó Pataki László, ugyancsak egy 1958-ban írt másik tanulmánya (A 

fogyatékosságügy néhány elméleti kérdése, Gyógypedagógia 1958:34-39.), melyben  

„vitába szállt” Bárczival az általa javasolt gyógypedagógia fogalom és annak 

értelmezése kapcsán. Ma már úgy látjuk, nem éppen szerencsés módon a Tóth Zoltán 

1933-as „csökkentértékűség” fogalmát javasolta a fogyatékosság helyett. Kritizálta a 

gyógypedagógia fogalmának jelzőrendszerekkel való értelmezését, ezért „a 

gyógypedagógia fogalmának pontos tartalmi körülhatárolását nem tekinthetjük lezárt 

problémának”, a nevelő tevékenység jelleget hangoztatta („csökkent értékű egyének 

gyógyító nevelésének tudománya” Pataki 1958:36.). Hosszan elemzi az értelmi 

fogyatékosok nevelésének kérdéseit, megállapítja, hogy a „nevelő tagozat” módszerei a 

„gyógypedagógiai nevelés keretein belül is kizárólag csak a nevelő tagozatra 

alkalmazhatók” (tehát az ún. Bárczi módszert nem lehet folytatni G.A). A 
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képességnevelés dominanciája csökken, bár a gyógyító-nevelő tevékenység az iskolai 

tagozat minden fokozatán szükséges a fejlődés lehetőségeire alapozva.  

A leírtakból összességében azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Pataki László 

cikkét tulajdonképpen a Bárczi képviselte pavlovi vonal ellenhatásának lehet feltételezni.  

E tanulmányra Bárczi Gusztáv röviden válaszolt, elutasította ‒ ma már látjuk 

jogosan ‒ a „csökkentértékűség” fogalmának visszahozatalát. Reflektálásában 

hangsúlyozta, hogy „az embert és nem a fogyatékosságot kellene hangsúlyozni”, viszont 

azt is elismerte, hogy a gyógypedagógia fogalmi meghatározását nem tartja lezártnak, 

melyet a következőkkel indokolt: „mert felfogásom szerint minden fejlődőben van, 

mozgásban és megváltoztatható. Ez törvényszerű és ez alól a gyógypedagógia fogalma 

sem vonhatja ki magát” (Bárczi 1958:86.). Ily módon sem a reflexológia, sem a 

jelzőrendszerek feltétlen alkalmazásához sem ragaszkodott – az 1959-es tankönyve 

kivételével, ‒ ahol erről a vitáról nem ejtett szót. Később – még négy évig dolgozott ‒ 

nem próbálta tisztázni a kérdéseket és az esetleges félreértéseket. 

Összességében azért is tekinthetjük ezeket a tanulmányokat kiemelt 

fontosságúnak, mert a Bárczi munkásságának értékelésével foglalkozó szakemberek, 

gyógypedagógusok, köztük Illyés Sándor (Illyés 2000) figyelmét is elkerülte ez a vita, 

nem hivatkozik megállapításaira a nervizmus kapcsán. Emellett Gordosné (1989) a 

Bárczi-módszer „elmúlását” megállapító szövegében sem találunk erre való utalást. 

Folytatva a tantervek összehasonlítását, mindkét tantervre jellemző a közösségi 

nevelés. Mindazonáltal az 1958-as tanterv már nagyobb jelentőséget tulajdonított az 

egyéni sajátosságok figyelembevételének, a képességek egyéni fejlesztésének, amit a 

pedagógus feladataként írt elő. A követelményrendszert azonban egyik tanterv sem 

differenciálta képességek szerint. 

A következőkben tekintsük át az 1952-es és az 1958-as tanterv nevelőintézeti óratervét. 
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13. táblázat: Az 1952-es és az 1958-as tanterv nevelőintézeti óratervének 

összehasonlítása 

Tárgy 

 

Kísérleti 

csoport 

Átmeneti 

csoport 

Előkészítő 

csoport 

1952 1958 1952 1958 1952 1958 

1. Mozgás-ritmusnevelés 7 7 4 4 - - 

2. 

 

 

 

A környezethez való  

alkalmazkodás nevelése 

(1952) 

6 

 

6 - 6 - 3 

Környezethez való  

alkalmazkodás és  

képességnevelés (1958) 

3. Beszédnevelés (1952) 6 

 

6 7 6 5 5 

Beszédfejlesztés (1958) 

4. Írás-olvasás előkészítése - 

 

- - - 5 5 

Olvasás-írás előkészítése 

5. 

 

 

Képességnevelés  

(tulajdonság-felismerés,  

megfigyelések) 

- 

 

 

- 5 - 3 - 

6. Számolás előkészítése - - 3 3 4 4 

7. Munkára nevelés 4 3 4 3 4 3 

8. Testnevelés, játék - - - - 2 2 

Összesen: 23 22 23 22 23 22 

 

Az óraterveket elemezve megállapíthatjuk, hogy az 1952-es és az 1958-as tanterv 

műveltségtartalma egyaránt 8 tantárgyat foglalt magába. A tantárgyak struktúrájában 

azonban szembetűnő az a változás, hogy az 1958-as tantervből hiányzik a 

„Képességnevelés” című tantárgy, annak tartalmát a „Környezethez való alkalmazkodás 

nevelése” című tantárgyba integrálták. Ennek megfelelően a tantárgy új címe a 

„Környezethez való alkalmazkodás és képességnevelés” lett. Míg az 1952-es tantervben a 
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„Képességnevelés” című tantárgyat a tantervkészítők külön tárgyként írták elő azzal a 

céllal, hogy biztosítsák az értelmi fogyatékos gyermekek számára az egyes kognitív 

területek (pl. figyelem, emlékezet stb.) céltudatos fejlesztését, addig az 1958-as tantervben 

nem található konkrét magyarázat a tárgyak összevonására vonatkozóan. Csupán egy 

utalás jelenik meg, amely azt tartalmazza, hogy a tanulót a képességek fejlesztése és a 

megjelölt tananyag elsajátítása, begyakorlása útján képessé kell tenni a rendszeres és 

folyamatos ismeretszerzésre. Így a „Környezethez való alkalmazkodás nevelése” című 

tárgyat (mely tárgy a „Beszédnevelés” című tárgyhoz is szorosan kapcsolódott) az 1958-as 

tantervben a kísérleti csoportok mellett az átmeneti és az előkészítő osztályok csoportjai 

számára is bevezették. Mindezt a tantervszerzők a kommunikációs fejlesztés 

szempontjából is szükségszerűnek tartották. A képességfejlesztést illetően meg kell 

jegyeznünk, hogy ebben az időszakban még nem valósult meg a korai fejlesztés, nem volt 

külön óvoda az értelmi fogyatékos gyermekek számára. A gyermekek vagy otthonról vagy 

intézeti nevelésből kikerülve kerültek be az iskolákba, így a képességfejlesztés 

ténylegesen nem valósulhatott meg. Bár volt érzékszervi fejlesztés, de az nem rendszeres 

és megalapozó. 

A többi tárgy esetében jelentős eltérés nem tapasztalható. Egy tantárgy esetében 

címmódosítás történt, aminek következtében a „Beszédnevelés” című tantárgy az 1958-as 

tantervben „Beszédfejlesztés” című tárgyra módosult. Azonban a két tárgy tartalma 

továbbra sem változott. 

Mindkét tanterv óraterhelését elemezve megállapíthatjuk, hogy minimális 

csökkenés figyelhető meg az összóraszámban. Míg az 1952-es tanterv 23 órában határozza 

meg a kísérleti, átmeneti és előkészítő csoport összóraszámát, addig az 1958-as tanterv 22 

órában írja elő. Ez abból adódik, hogy 1 órával csökkentették a munkára nevelés 

óraszámát.  

A magas óraszámok arányát tekintve mindkét tanterv szerzői hasonlóképpen a 

kommunikációs fejlesztést és a munkára nevelés biztosítását tartották elsődleges 

feladatnak. A beszédnevelés mindkét tantervben az olvasás-írás előkészítésén alapult a 

munkára neveléssel összekapcsolva. A két tanterv közötti tartalmi eltérés abban nyilvánul 

meg, hogy míg az 1952-es tantervben a munkára nevelés kizárólag intézményi hatáskörbe 

tartozott, addig az 1958-as tanterv szerzői már törekedtek a gyermekek otthoni 

környezetének bevonására is. Ezt azért is tekinthetjük fontos kezdeményezésnek, mert az 
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iskola/intézmény és az otthoni környezet együttműködésével lehet a fejlesztést a 

leghatékonyabban megvalósítani. 

Összehasonlítva a két tantervet, az 1952-ben létrehozott központi szabályozó a 

pavlovi fiziológián alapuló egységes, mindenki számára közös célokat fogalmazott meg, 

ezért a gyakorlati oktatásra vonatkozóan nem eredményezhetett egyértelmű sikert, de 

elévülhetetlen érdeme volt, hogy iránymutatást adott elsősorban az eljárásokra 

vonatkozóan a súlyosabban sérült értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztéséhez is. 

Az „egységes tanterv” tudományos kritikáját illetően méltatást érdemel, ahogy 

Illyés Sándor is utalt rá, hogy az értelmi fogyatékos gyermekekkel való súlyossági foktól 

függetlenül a „gyógyító-nevelői foglalkozás kialakulásának egyik lényeges feltétele volt 

az a felismerés, hogy az értelmi fogyatékos gyermeknek is vannak olyan belső adottságai, 

nevelési potenciáljai, amelyeket a nevelés céljai elérésében felhasználhat” (Illyés 

1964:545.). Ehhez a felismeréshez kapcsolódott az a további álláspont is, mely szerint az 

értelmi fogyatékos gyermekek nevelési adottságai csak sajátos, egyéni, a fogyatékos 

személy nevelési adottságaihoz leginkább illeszkedően, csak célzott gyógypedagógiai 

eljárásokkal fejleszthetők eredményesen (kiemelés tőlem G.A.) a nevelés folyamatában. 

Az értelmi fogyatékos gyermekek gyógyító-nevelése területén szerzett tapasztalatok és a 

gyógyító-nevelés társadalmi funkciójának helyes értelmezése alapján nyilvánvalóvá vált 

az a tény, hogy a gyógyító-nevelésnek nemcsak eljárásaiban, hanem tartalmában és 

céljaiban is illeszkednie kell az átlagtól eltérőkhöz, akik nevelési adottságaik területén is 

különböznek egymástól.  

Az 1952-es tanterv egyik legfőbb kritikája, hogy ez a dokumentum figyelmen kívül 

hagyta az értelmi fogyatékos gyermekek különleges igényeit, azt hogy a fogyatékosságuk 

mértékétől és minőségi sajátosságaiktól függően e gyermekpopulációnak igen különböző 

fejlődési lehetőségei vannak. Ez a tanterv az összes képezhető értelmi fogyatékos gyermek 

elé azonos nevelési célt tűzött ki, és az összes képezhető értelmi fogyatékos egyén számára 

egységes, 11 fokozatból álló nevelési rendszert írt elő. Mindezek megvalósítása a 

gyógypedagógiai gyakorlatban lehetetlen volt, tehát helytelen volt ez a tantervi koncepció.  

Közismert tény, hogy az értelmi fogyatékos gyermekek nevelési rendszere a 

vizsgált periódusban sem volt egységes. Ebből következően arra a megállapításra 

juthatunk, hogy az értelmi fogyatékosok nevelési intézményeiben nem volt olyan 

gyermek, aki a nevelési rendszer összes fokán végig tudott volna haladni. Az volt a 
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mindennapos gyógypedagógiai gyakorlat, hogy az értelmi fogyatékos gyermekek a 

fogyatékossági fok súlyosságának figyelembevétele nélkül kerültek be az iskolába, és 

ebből a tényből adódóan csak különböző szintekig juthattak el. Az eredeti tanügyi 

dokumentációban (jegyzőkönyvben) rögzítettek szerint is az állapítható meg, hogy a 

pedagógusok általános tapasztalata az volt, hogy az ún. nevelőtagozatból – később az 

előkészítőből az iskolai osztályokba került gyermekek – azon túl, hogy több éves 

késéssel kerültek az 1. osztályba, később megtorpantak, a tananyaggal megbirkózni nem 

tudtak. Azt mondták rájuk, hogy „a szellemi fejlődésben megakadtak” (ezt olvashattuk az 

1952-es tanterv előkészítő osztályában, az útmutatóban), holott csak nem megfelelő 

fejlődési út elé állították őket. Így azután visszakerültek a családba, legjobb esetben 

fiatalon a foglalkoztatókba. Itt mutatkozott meg az „egységes oktatás csődje”. 

Az elmondottak alátámasztását mutatja be a 10. táblázat, melyben a különböző 

súlyossági fokú értelmi fogyatékos gyermekek beiskolázási szintje és elért legmagasabb 

osztályszintje került feltüntetésre. A táblázatban szereplő adatok Jankovichné Dalmai 

Mária általános megfigyelései és vizsgálatai által ismertek. 

 

14. táblázat: A különböző súlyossági fokú értelmi fogyatékos gyermekek beiskolázási 

szintje és elért legmagasabb osztályszintje (Illyés 1964:549.) 
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A táblázatból látható továbbá az is, hogy az értelmi fogyatékos gyermekek 

különböző fejlődési perspektívával rendelkeznek, és ezért az egyre nehezedő 

követelményszinteket tartalmazó nevelési rendszerben csak különböző osztályfokig 

voltak képesek eljutni. Úgy véljük, hogy azért volt helytelen az 1952-es tanterv alapját 

képező koncepció, mert hibás volt a gyógypedagógiai tevékenység gyógyító 

funkciójának az értelmezése. A tantervben előírt egységes követelmények támasztása 

miatt a különböző súlyossági fokú, rendkívül eltérő fejlődést mutató gyermekek nem 

tudtak eredményesen teljesíteni az egyes iskolafokokon.  

A tantervben megfogalmazott ellentmondásosság abban is kimutatható, hogy a 

tanterv a koncepció megfogalmazása közben felismeri, hogy az értelmi fogyatékos 

gyermekek a fejlődési perspektíva szempontjából különböző nevelési adottsággal 

rendelkeznek. Ebből következően a nevelhetőség szempontjából különböző csoportokba 

tartoznak, ami különböző nevelési célok kitűzését vonja maga után. Ezért is tűnik 

ellentmondásosnak, hogy a tanterv az összes értelmi fogyatékos gyermek számára 

egységes nevelési rendszer szükségességét indokolja (Illyés 1964). 

A pavlovi nervizmus hatásvizsgálatának értelmezését illetően, kapcsolatba hozva 

azt a tantervvel, a gyógyító-nevelői tevékenység korlátait sem a vizsgált történeti kor 

gyógypedagógiai elméleti munkái, sem a tanterv nem igyekezett egyértelműen tisztázni, 

megvilágítani. Ennek egyik eredményeként könyvelhető el, hogy a program az értelmi 

fogyatékosok nevelhetőségét meghatározó nevelési adottságait erősen korlátozta: „A 

gyógyító-nevelői tevékenység gyógyítási funkciójának túlértékelése szoros kapcsolatban 

van Pavlov tanainak leegyszerűsített magyarázatával” (Illyés 1964:551.).  

Az 1958-as második tanterv egyik sajátos jellemzője, hogy az értelmi fogyatékos 

tanulókra vonatkozó egységes nevelési rendszert változtatás nélkül átvette, de a 

szükségességi indoklást új koncepcióra helyezte. Az új elképzelés egyik lényeges eleme 

az volt, hogy az értelmi fogyatékosok gyógyító-nevelésének alapelveit – eltérően az 

előző tantervtől – már nem fiziológiai oldalról, hanem pedagógiai szempontból 

igyekezett megállapítani. Ezért döntő súllyal érvényesült a tantervi koncepcióban az 

átlagos képességű tanulók fejlesztésére, nevelésére irányuló eltérő módszerek 

megfogalmazása. 

A tanterv igyekezett felvázolni az értelmi fogyatékos gyermekek sajátosságait. 

Megállapítható viszont, hogy a tantervi koncepcióba a sajátosságok felsorolása 
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elsősorban a „tünetek” alapján, amik az eltérést mutatják, kerültek be. A tünetek mint a 

„normálishoz” való viszonyítás eredményeinek a fogalmai értelmezendők, így 

hiányosságokat, fejletlenségeket, rendellenességeket jelentenek. 

A tanterv szerzőinek szakmai álláspontja az volt, hogy az értelmi fogyatékosok 

között fennálló különbségeket a tünetek sokféle kombinációja és a különböző „szellemi 

képességek” okozzák. Ezen definitív meghatározásból következik, hogy a tanterv a 

„szellemi képességek” alapján az értelmi fogyatékos gyermekeket két nagy csoportba 

sorolta be, amely kategóriákról már Bárczi Gusztávnál is olvashattunk: 

1. „a környezet számára elviselhetetlen” 

2. „az iskola számára elviselhetetlen” gyermekek osztálya (Illyés 1964:553.).  

A fogyatékos gyermekek esetében – a fenti két nagy csoportba kerülést illetően – 

nyilvánvaló gyakorlati és elvi tény volt, hogy az egyes osztályokba sorolásnál nemcsak a 

nevelés-oktatás szempontja volt a bekerülés kritériuma, hanem igyekeztek az érintettek 

„összegyéniségét” figyelembe venni. A két csoport különbözősége konkrétan 

meghatározta a nevelés célkitűzését is, ami természetszerűen különböző távlati 

eredményeket fogalmazott meg csoporttagjaira vonatkozóan. Az elérendő nevelési cél az 

egyik csoport számára a környezet, míg a másik csoport számára az iskola 

vonatkozásában kívánta „elviselhetővé” tenni a tanulót. 

A fogyatékosság súlyossági foka szerinti tagozódást (debilitás–imbecillitás–

idiotizmus) illetően Illyés Sándor így értékelte a központi szabályozóban leírtakat: „A 

tanterv az értelmi fogyatékos gyermekek »képességek« szerinti csoportosítása alatt az 

értelmi fogyatékos gyermekek nevelési adottságai szempontjából történő csoportosítást 

érti. A képesség fogalma az idézett részben »fejlődési képességet, fejleszthetőséget, 

fejlődési lehetőséget« foglalta magában” (Illyés 1964:553.). 

Az új tanterv az elvi alapok megállapításánál nem vehetett figyelembe átlagos 

életkori sajátosságokat (úgy mint az általános iskola esetében). Ennek magyarázatául 

szolgált az, hogy az általános iskola a tanterv meghatározásánál a tanköteles korú 

gyermekek életkori sajátosságait, átlagosan fejlett képességeit vette alapul. Mindez a 

gyógyító-nevelésben nem volt eredményesen alkalmazható, mivel az értelmi fogyatékos 

populáció az életkoroktól függetlenül különböző képességeket, eltérő fejlődési tempót és 

ütemet, idegrendszeri adottságokat képviselt (Illyés 1964). A leírtakat jól alátámasztják a 

gyulai intézet tanügyi dokumentációjában olvasottak is. Az iratanyagból egyértelműen 
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megállapítható, hogy a tanterv csak a fejlesztés tényét vehette elvi alapul. A tanterv így a 

képességek, a készségek és a szokások elméletileg megalapozott és a gyakorlatban 

igazolt fejlesztési menetét rögzíthette részleteiben. Ez egyes tantárgyakra lebontva és 

osztályok szerinti felosztásban valósult meg. Különös nehézséget jelentett az előírt 

tananyag feldolgozását illetően, hogy az internátus intézményeiben túlnyomóan imbecillis 

és súlyos debilis gyermekek voltak a lakók, valamint az a tény, hogy az iskolákban és az 

osztályokban is különböző képességűek voltak a gyermekcsoportok, az imbecillis és 

debilis tanulók létszámarányától függően. A csoportösszetétel heterogenitása 

meghatározó volt a fejlesztés lehetőségének mértékére és tempójára egyaránt. 

Az értelmi fogyatékos gyermekek kisebb részben különböző genetikailag 

determinált feltételekkel, illetve más-más nevelési adottságokkal rendelkeznek. A tanterv 

a nevelési adottságok három különböző területére tett megállapításokat: 

a) „Az értelmi fogyatékos gyermekek lelki fejlődése és életkorának növekedése között 

nincs általános, az összes értelmi fogyatékos gyermekre egyaránt érvényes 

összefüggés. Az azonos életkorú értelmi fogyatékos gyermekek különböző fejlettségi 

szinten állnak, különböző életkori sajátosságaik vannak. 

b) Az értelmi fogyatékos gyermekek fejlődési lehetőségei különbözőek. 

c) Az értelmi fogyatékos gyermekek fejlődési tempója különböző” (Illyés 1964:554.).  

Mindezek figyelembevételére vonatkozóan meglátásunk szerint az értelmi fogyatékos 

gyermekek nevelési adottságai nagyon sok szempontból eltérnek egymástól, nem lehet egy 

olyan átlagot megállapítani, ami a belső feltételek és a nevelési adottságok középértékét 

képezhetné, amihez a nevelés egyértelműen tudna igazodni. Ezért jogosnak tartjuk az 

illyési megállapítást: „Ebben a helyzetben a tanterv szerint egy megoldás van: a nevelést 

az értelmi fogyatékos gyermek nevelési adottságaitól függetlenül kell megtervezni” (Illyés 

1964:554.). A tanterv tehát egyrészről elismerte az értelmi fogyatékos gyermekek 

különböző nevelési adottságait, ennek ellenére, mégis ugyanazt a nevelési, fejlesztési 

rendszert írta elő. Ez az ellentmondásosság azért nem domborodott ki és a 

gondolatmenetet azért nem zavarta meg, mert a tanterv a nevelési adottságokban 

jelentkező különbségeket kizárólag a fejlődési perspektíva szempontjából értékelte (Illyés 

1964). 

Az értelmi fogyatékos gyermek fejlődése kisebb vagy nagyobb mértékben sérült 

funkciók, különböző ütemű és különböző fejlődési perspektívájú kibontakozását jelenti. 
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Mindezekből az következik, hogy a különböző fejlődési perspektívájú értelmi fogyatékos 

gyermekeknél nemcsak a fejlődés végén, hanem az egész fejlődés folyamatát tekintve 

eltérő nevelési adottságokkal kell számolni. A gyógypedagógiai gyakorlatban, az 

előzőekben megfogalmazottaknak külön prioritást kell adni. A jelenségek és folyamatok 

kölcsönös interakciójában minden egyes kategória hordozójára vonatkozóan az ő saját 

nevelési adottságaira építetten valósítható meg a fejlesztés.  

Illyés Sándor gyakorlatból hozott konkrét példákkal is alátámasztotta azt az 

álláspontját, mely szerint a különböző súlyossági fokú értelmi fogyatékos tanulók egy 

intézményrendszeren, egy tanulócsoporton belül nem fejleszthetők eredményesen: „Az 

írás- és olvasástanítást pl. másképp kell megtervezni annál az I. osztályos értelmi 

fogyatékos gyermeknél, aki csak a III. osztály szintjéig képes eljutni, mint annál, aki a 

VIII. osztály elvégzésére is képes” (Illyés 1964:556.). Az illyési gondolatot úgy 

értelmezhetjük, olyan iránymutatásként foghatjuk fel, hogy a gyógypedagógiai nevelés 

alapelveinek – differenciálás, egyéniesítés, individualizálás – alkalmazása az 

eredményesség elérésének alapfeltétele. A gyógypedagógiai nevelés legfőbb célja az 

érintettek társadalomba való beilleszkedéséhez, a társadalmi életben való boldogulásához 

szükséges feltételek megadása, a felkészítés biztosítása. Ez a célkitűzés a nevelés egészére 

vonatkozik. Mindezt azért tartjuk szükségesnek megemlíteni, mert jogosnak véljük Illyés 

Sándor kritikai észrevételét a tanterv gondolatmenetére vonatkozóan, ami nem tesz 

különbséget a nevelés egyes szakaszainak és a nevelés egészének célkitűzései között.  

A tanterv szakmai szempontból azért is kritizálható, mert a benne felépített iskolai 

modell szerint „zsákutcába” kerül a társadalomba való beilleszkedés szempontjából az a 

gyermek, aki különböző okok miatt a nevelési rendszer egy szakaszán megreked. Az 

értelmi fogyatékos gyermekek nevelése akkor eredményes, ha az intézmény igazodni tud 

az egyénhez, biztosítani tudja az egyéni nevelési adottságok kibontakoztatását, azaz a 

gyermek azt kapja, amire neki szüksége van. Mindez átgondolt és tervszerű 

pedagógiai/gyógypedagógiai munkát igényel, és az eredményesség egyik lényeges 

feltételét is jelenti.  

 

Összegzésként: 

A leírtak összegzéseként megállapítható, hogy az 1958-as tanterv több területen, 

elsősorban a realitások feltárásával, a problémák előtérbe helyezésével az 1952-es 
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tantervhez képest lényegesen jobban tudta a gyógypedagógia ügyét szolgálni. Ebben a 

dokumentumban megfogalmazódott az a megállapítás, hogy az egységes, mindenki 

számára kitűzött cél nem produkálhat sikert az értelmi fogyatékos gyermekek nevelésére-

oktatására vonatkozóan. Ennek ellenére az 1958-as tanterv az értelmi fogyatékosok 

egységes nevelési rendszerét nem változtatta meg, de ennek szükségességét új 

koncepcióra építetten hangsúlyozza és indokolja. Ez a tanterv a gyermekek képességeit 

vette alapul, és ennek alapján próbálta a fejlesztést számukra megfelelően megvalósítani. 

Mindez nem jelentette azt, hogy megnyugtatóan megoldotta az értelmi fogyatékosok 

iskoláztatási kérdését.  

A konklúzió levonásához két nagyon fontos megállapítást kell tenni: 

A különböző perspektívájú fejlődésmenetek nemcsak a fejlődés végén, hanem az 

egész fejlődés folyamatában eltérnek egymástól. Nyilvánvaló, hogy azok az értelmi 

fogyatékos gyermekek, akik fejlődésük végén különböző fejlettségi szintet értek el, 

fejlődésük közös szakaszaiban sem ugyanazt az utat járták végig. 

Másodsorban nem tud megfelelően funkcionálni az egységes tantervállítás:  

Az az értelmi fogyatékos gyermek, aki a nevelési rendszer egy szakaszán megrekedt, a 

társadalomba való beilleszkedés szempontjából „zsákutcába jutott” (Illyés 1964). 

Az elkövetkezendő időszakban – a gyógypedagógia reformja kapcsán – vissza 

kellett térni a kétféle fejlődési feltételű és életkilátású csoport külön iskolatípusokban 

való neveléséhez-oktatásához.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 201 

 

10.  Az értelmi fogyatékos tanulók nevelését-oktatását ellátó 

iskolarendszer differenciálódása 

 

Az egységes iskoláztatás kritikája után, illetve az 1961. évi III. törvény nyomán 

jelent meg újra a két iskolatípus: a Kisegítő Iskola és a Kisegítő Szakiskola és 

Nevelőotthon (a legjobban képezhető értelmi fogyatékosok számára), illetve a 

Foglalkoztató Iskola és a Foglalkoztató Iskola és Nevelőotthon (a súlyos, de képezhető 

értelmi fogyatékosok számára). 

A címben jelzett iskolatörténet következő lényeges dátuma 1964 volt, mert ekkor 

dolgozták ki a foglalkoztató iskolák kísérleti foglalkoztatási tervét. Ebben a 

dokumentumban már hangsúlyozták azt a célkitűzést, hogy az „előkészítő I.” és az 

„előkészítő II.” osztályok elsődleges célja a nevelésre való előkészítést jelenti. Így az 1–

2–3–4. csoportokban az alapvető készségek kialakítása, fejlesztése, míg az 5–6–7–8. 

csoportokban a munkavégzésre helyeződött a hangsúly. Az erre irányuló 

reformmunkálatok már 1962-ben megkezdődtek. 

Szakmai szempontból lényeges az a felismerés, mely szerint jelentős a két 

intézménytípusba járó gyermekek intellektuális képességei közötti különbség, és ebből 

következően a tantervi anyag, módszer-, cél- és feladatbeli különbözőség is. Ez már nem 

rejti magában azt a veszélyt, hogy a „két intézmény egymásba mosódik” (Szilvágyi 

1964:16.). Ezzel vette kezdetét a középsúlyos értelmi fogyatékosok (imbecillisek) új 

tantervének, a „foglalkoztató iskolák kísérleti foglalkoztatási tervének” kidolgozása. A 

kísérleti terv első változatát Bárczi Gusztáv bírálta 1964 tavaszán (Hatos 1973). 

A tervben a következő tézisek váltak meghatározó irányelvekké: 

- A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek fejlődési szakaszainak 

sajátosságait figyelembe kellett venni. A fejlődési szakaszokhoz való pedagógiai 

alkalmazkodást különösen nehezítette az a tényező, hogy ebbe a csoportba tartozó 

növendékek az óvodás korú gyermekek értelmi fejlettségi szintjének feleltek meg, és 

képességeik sajátos vetületben jelentkeztek. 

- A nevelés eredményességét abban látták, ha alkalmazkodnak a gyermekek 

egyedi sajátosságaihoz, képességi szintjéhez, és ennek érdekében speciális pedagógiai 

eszközöket használnak fel. Ezt a célt igyekeztek megvalósítani a tanterv szerzői az 
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összeállítás során, ezért a fejlődési szakaszokhoz való alkalmazkodást érvényesítették 

azáltal, hogy az előkészítő I. és előkészítő II. osztályok elsődleges célja a nevelésre való 

előkészítést foglalta magába. Így az 1–2–3–4. csoportokban az alapvető készségek 

kialakítása, fejlesztése, míg az 5–6–7–8. csoportokban a munkavégzés vált 

hangsúlyozottá. 

A fentieken túl a foglalkoztató iskola nevelési programjában szükségesnek 

tartották a nevelőotthonnal való együttműködés kialakítását és a gyermekek 

képességeihez való igazodást is. Ezért a munkára nevelés, a mozgásfejlesztés, játék-és 

beszédfejlesztés, az ismeretszerzésre fordított idő az egész nevelési programban 

lényegesen kibővült.  

 

10.1. A foglalkoztató iskolák végleges tanterve (1972) 

 

Az értelmi fogyatékosok iskoláiban, a középsúlyos fokban sérültekre 

vonatkozóan (mai nevükön értelmileg akadályozottak) a tantervek első generációját a 

„Foglalkoztató iskola nevelési és oktatási programja” jelentette. Második javított 

kiadása 1982-ben jelent meg. 

Az 1962. évi 14. számú rendelet az alsó fokú oktatási intézmények keretén belül 

már nem egységesen, hanem különválasztottan kezelte az „enyhébben értelmi 

fogyatékos” és a „súlyosabban értelmi fogyatékos” gyermekek iskoláit. Az előző 

tantervekhez képest itt már jelentős változást érzékelhetünk, mely a következőkben 

nyilvánult meg: „Ez a központi tanterv a maga idejében újnak és korszerűnek tekinthető, 

mert már elnevezésében és tartalmában is jelezte az iskolatípus más felfogású 

koncepcióját. A többi előíró tanterv a „tanterv és utasítás” nevet viselte, míg ez a 

„nevelés és oktatási program” tehát egy tágabb, egy szabadabb tervezés igényét 

sugalmazta” (Németh-Szabó 1997:253.). 

A programban új koncepcióként fogalmazódott meg, hogy az értelmi fogyatékos 

gyermekeket a minél élhetőbb életre kell megtanítani, és már nem elegendő csupán a 

„szoktatás”. Az új módszerekben így már kevésbé érzékelhető a régi „dresszúra” jelleg, s 

a kutatások azokra az új módszerekre irányultak, amelyek motivált önkifejezésre 

nyújtottak lehetőséget a személyiség minél harmonikusabbá tétele érdekében.  
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A módszerek kiválasztása és alkalmazása esetében a gyermek pszichés fejlettségi 

szintjének figyelembevétele vált elsődlegessé, s a foglalkozások során a hangsúly – a 

verbális közlésen kívül – a tevékenységre (a tanulók érzelmeit is figyelembe véve) 

irányult. Felismerték, hogy az emocionalitás meghatározó a kognitív folyamatok 

intenzitására vonatkozóan. Ennek kapcsán előtérbe került a játékos foglalkoztatás, a 

játék, mely ösztönzést adott a cselekvésre, lehetőséget az ismétlésre, gyakorlásra, és ami 

a gyermek legfőbb örömforrását is jelentette (jelenti) egyben. A játékos foglalkozások a 

mindennapos gyógypedagógiai gyakorlatban az értelmi fogyatékos gyermekek 

fejlesztéséhez elengedhetetlenül szükséges eszköztár és módszertan. 

A szemléletmód változásában szerephez jutott a fogyatékosság struktúrájának 

újszerű értelmezése is. Eddig az értelmi fogyatékos gyermeknek az egész megjelenését, 

viselkedését kizárólag „az értelem súlyos sérülésére” (az értelmi fogyatékosságra) 

vezették vissza. Az értelmi fogyatékos gyermekek összetett funkciógyengeségét szinte 

kizárólagosan csak az értelem gyengeségére korlátozták. Figyelmen kívül hagyták azt a 

tényt, hogy a sérülés kapcsolatban állhat különféle funkcionális és magatartási 

zavarokkal is, amelyek nem feltétlenül állnak oksági kapcsolatban az értelmi 

fogyatékossággal, vagy következményként egyéb hatásokra is kialakulhatnak (nevelési 

hiányok, hibák stb.).  

A nevelés itt egész napos tevékenységet foglalt magába, így bekerültek az iskolai 

tanórai oktatáson kívüli egyéb elfoglaltságok, sőt az orvosi segítség elvei is a nevelési 

tevékenységbe. A foglalkozások megvalósulásának különböző színterei voltak: az 

önkiszolgálás, ház körüli munkák, területrendezések, sport, játék, szakköri foglalkozások, 

melyek kreativitást igénylő kultúrfoglalkozásokat foglaltak magukba. 

 

Összegzésként: 

Az eddig leírtak összegző megállapítása, hogy a foglalkoztató iskola nevelési és 

oktatási programja jelentősen eltér a korábbi tantervektől, hiszen ez nem tekinthető 

hagyományos iskolai „tantervnek”. Azoknak a képzési területeknek és 

ismeretanyagoknak a feldolgozását tűzte ki célul, melyekben a középsúlyos értelmi 

fogyatékos (imbecillis) gyermekek fejlettsége meghatározó volt.  
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Olyan komplex ismeretanyag megszerzésére irányult, ami által képessé váltak a 

szűkebb környezetükben való tájékozódásra, az alapvető jártasságok és készségek 

elsajátítására is, mint például: az önkiszolgálás. 

A program abban is eltért a hagyományos iskolai tantervtől, hogy a nevelés egészére 

nyújtott eligazítást. 

A foglalkoztató iskola az alapfokú iskolahálózat szerves részévé vált (általános 

iskola–kisegítő iskola–foglalkoztató iskola). Szervezeti felépítését tekintve három 

oktatási szakasz különült el: az előkészítő 1–2. csoport, a 3–4–5. csoport, valamint a 6–

7–8. csoport („A és B” tagozat formájában). A két típus létrehozását a tanulók különböző 

egyéni képességei indokolták. Ez is az „egységes tanterv” hibás koncepciójának a 

korrigálására irányult. Az „A” tagozat tanulói képesek voltak a számolás, mérés 

alapelemeinek, valamint a közismereti tárgyak követelményeinek elsajátítására. A „B” 

tagozat tanulóinál az elemi szintű munkatevékenységre helyeződött a hangsúly. 

A program egyik lényeges, új vonása a differenciált képzés volt. Mindez 

lehetőséget biztosított arra is, hogy az intézeten belül belső differenciálódás 

valósulhasson meg ún. „korrekciós csoport” létrehozásával. Különlegessége abban rejlett, 

hogy ezek nem osztályszintekhez kötődtek, hanem egyes speciális feladatok 

megoldásához (beszéd, mozgásjavítás) biztosítottak keretet. 

Az új nevelési programot 1973 szeptemberétől vezették be. Céljai és módszerei az 

értelmi fogyatékos gyermekek emberibb és minél teljesebb élet kibontakoztatásának 

megvalósítására irányultak. Elsődleges célok között szerepelt, hogy ebbe az iskolába 

beutalt minden tanköteles gyermek számára eredményes és sikerorientált nevelést-

oktatást tudjanak biztosítani. 
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11. Válasz a tézisekre 

 

A gyógypedagógia művelőinek Magyarországon több mint száz éves múltra 

visszatekintő szakmai folyamatosságtudata van, és ez határozza meg a gyógypedagógia 

arculatát.  

A magyar gyógypedagógia egyik legfőbb értéke az elméleti horizontnak a 

tágulása, a gyógypedagógiai jelenségek sokféle oldalról való bemutatása, valamint az új 

fogalmi konstrukciók keresése. 

A kutatás rámutat arra, hogy a magyar gyógypedagógia történetének alakulását 

különféle szakmai hatások befolyásolták, szakterminológiája, valamint az elméleti 

megközelítések is átalakultak, és ennek hatására módosult az egész gyógypedagógiai 

tevékenység is.  

A tradicionális magyar gyógypedagógia álláspontja szerint a gyógypedagógia 

elsősorban azokkal a gyermekekkel foglalkozik, akik a fogyatékosságügyi tipológia 

valamelyik csoportjához tartoznak, ők sajátos embercsoportot alkotnak, mert eltérőek az 

ép emberektől. A fogyatékos gyermekek iskolai oktatásának fejlődése mutatja meg azt a 

változást, amely a fogyatékos gyermekek oktathatóságának és nevelhetőségének 

megítélésében az elmúlt több mint 100 évben lezajlott.  

A folyamat részeként meg kell említenünk, hogy egyre többen törekedtek annak 

megakadályozására, hogy a fogyatékkal élőket a társadalomból kirekesztetten kezeljék. 

Sokat tettek annak érdekében, hogy embertársaik elfogadják őket, és emberi 

méltóságuknak megfelelően bánjanak velük. Különleges igényeik figyelembevételével 

alakítsák ki számukra az iskoláztatási rendszert, valamint az egyéni adottságaikra 

építetten szervezzék meg foglalkoztatási lehetőségeiket. A lényegi kérdés az, hogy az 

értelmileg akadályozott személyek életkörülményeit úgy kell kialakítani, hogy az egyes 

életszakaszokban mindig megkaphassák azt, amire a szükségleteik irányulnak 

(iskoláztatás, egészségügy, foglalkoztatás, szabadidő, lakhatás stb.). 

A dolgozat bemutatta azt a folyamatot, mely tényekre alapozottan bizonyítja, 

hogy folyamatosan növekedett a gyógypedagógiai szolgáltatások iránti társadalmi igény.  
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A dolgozat téziseinek vizsgálata, beválása 

 

A dolgozat elején megfogalmazott tézisekre a kutatás az alábbiakat tudja 

válaszként megfogalmazni: 

Az első tézis, mely szerint Bárczi Gusztáv elméleti és gyakorlati tevékenysége, 

koncepciója az 1950-es években jelentős hatással volt a gyógypedagógiai intézetek 

tartalmi munkájára, teljes mértékben beigazolódott. Azokban az iskolákban 

(gyógypedagógiai intézetekben), ahol bevezetésre kerültek az általa szorgalmazott 

gyógypedagógiai módszerek, ott a középsúlyos értelmi fogyatékos (korábbi elnevezéssel: 

„gyengeelméjű” vagy „imbecillis”) tanulók fejlesztési lehetőségei, teljesítményei 

többnyire javultak. A „Bárczi-módszer” alkalmazása segítette a személyiségükre irányuló 

attitűd pozitív változását, hozzájárult a nevelési-oktatási hatékonyság emeléséhez, felnőtt 

korban a társadalomba való beilleszkedésük javításához. 

Az 1950-es évek törekvéseinek szakmatörténetileg fontos a jelentőségük. Ekkor 

került bevezetésre az új eljárás, a „Bárczi-módszer”. Megerősödött a gyógypedagógia 

azon szándéka, hogy minden gyermekkel törődni kell, ez vonatkozott a súlyosabban 

sérült gyermekek ellátására is. 

A két világháború között a „Gyógypedagógiai Intézetek Országos Szaktanácsa” 

részletes beszámolót adott közre a gyógypedagógiai intézetek és iskolák működéséről. 

Statisztikai adatok bizonyítják, hogy a kétféle népességtípus szétválasztása nem történt 

meg (Klug-Simon 1935). A gyógypedagógiai szaktanács 1928-1936 közötti jelentéseiből 

megállapítható, hogy az értelmi fogyatékosok intézeteiben (budapesti, gyulai, 

kisújszállási) igen eltérő képességű gyermekek voltak, a tanulóknak a fele 50-es IQ feletti 

volt, és nem történt meg a képességek szerinti differenciálás sem. Máriafalvi Zoltánné 

(1960) erről az időszakról így írt: Az értelmi fogyatékos személyek nevelő-oktató 

elméletének kialakulása 1937-től számítható – Dr. Bárczi Gusztáv szervezési munkájától, 

amit az Alkotás utcai intézetben megkezdett –, mert azt megelőzően az „egészségesen 

fejlődő” gyermekek oktatását és elméletét vették alapul. A súlyosabban sérült gyermekek 

kiestek a gyógypedagógia területéről. Ezeknek a tapasztalatoknak a figyelembe vétele 

indította el többek között a szakembereket újabb megoldások keresésére. 
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Bizonyított, hogy Bárczi Gusztáv által vezetett intézmény 1943–44-ben komoly 

lépést tett arra, hogy tartalmat adjon az értelmi fogyatékos gyermekek nevelésének.  

Bárczi Gusztáv már 1937-től kereste nem csak orvosi szempontból az értelmi 

fogyatékosok fejleszthetőségének útjait. Figyelemmel kísérte és beépítette munkájába 

Theodor Heller tevékenységét, kutatási eredményeit, valamint a pavlovi gyakorlatot is. 

Ezek a tudományos elméletek felhasználásra kerültek az 1942-ben – a Budapesti Állami 

Gyógypedagógiai Nevelőintézet évkönyvében – írt tanulmányában, amely a 

„dresszúráról”, gyógypedagógiai értelemben az „idomításról” nyújtott átfogó képet. 

Bárczi és Heller tevékenységének vizsgálatakor szembetűnik, hogy mindketten 

kutatásokat folytattak a fejlődési rendellenesség okainak feltárására, komplex 

vizsgálatokat végeztek, valamint a nevelés legfontosabb elsődleges színterének a családot 

tekintették. Közös továbbá munkásságukban az is, hogy felismerői voltak az integrációs 

gondolatnak. 

1937-ben, miután Bárczi Gusztáv a budai nevelőintézet élére került, sok olyan 

gyermeket talált, akik értelmi képességük alapján elemi iskolában is végezhették volna 

tanulmányaikat. Amikor munkáját elkezdte, az alábbiak megvalósítására törekedett: 

- Biztosítani kívánta a természettudományos szemléletű képzést, mivel úgy 

gondolta, hogy ezzel járulhat hozzá a gyógypedagógia fogalmának korszerűsítéséhez, 

jobb megértéséhez (Bárczi 1955). 

- A „corticalis siketség” kísérletei által rámutatott a mozgás különleges 

szerepének jelentőségére, amelyet a gyengeelméjű gyermekek fejlesztésére is 

alkalmazott. 

- Hangsúlyozta, hogy a nevelési feladatokat csak a gyógypedagógia önálló 

módszereinek kidolgozásával lehet optimálisan megvalósítani. 

A kitűzött célokat az alábbiak figyelembevételével igyekezett megteremteni: 

Mindenekelőtt a tanulói összetételen változtatott azáltal, hogy csak a súlyosabban 

sérült gyermekek maradtak az intézetben, a többi 50-es IQ felettieket az elemi, illetve 

kisegítő iskolába helyeztette át.  

Másrészt tantestületével egy új, sajátos, az értelmi fogyatékos gyermekek értelmi 

szintjéhez illeszkedő nevelési-oktatási eljárás kidolgozását tűzte ki célul. Ennek 

szükségességét az alábbiakkal indokolta: „ […] jelenleg a gyógypedagógia az oligophrén 
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gyermekek oktatásában a normális oktatási anyag tanítását végzi különleges technikai 

eljárások útján” (Bárczi 1955:9.).  

A kísérleti munka elemei közé tartozott – munkatársa Berényi Ferenc 

közreműködésével – a népesség jellemzőinek újrafogalmazása („elviselhetőség”), az 

egyes fejlettségi szintek megállapítása a munkaképességre vonatkoztatva, és a 

mozgásnevelés eljárásainak kidolgozása (fejlődési rangsor). 

A kutatás során bizonyítást nyert, hogy az általa kezdeményezett oktatási 

kísérlet eredményességének vizsgálata a tudomány és a gyakorlat területén is egyaránt 

meghatározható: 

1. Egyrészt, Illyés Sándor 1964-ben megjelent tudományos esszéjében 

feltártakra építetten, másrészt 

2. az 1952-es Tanterv és Utasítás bevezetésével járó tapasztalatok 

összegzésével, mely oktatási kísérlethez a gyulai intézet is csatlakozott. 

A magyarországi viszonyok között vizsgált időszakban, Bárczi Gusztáv és 

Berényi Ferenc gyógypedagógusok tevékenysége meghatározó volt, akik újítási 

kísérleteikben nem csak az enyhe értelmi fogyatékos tanulók (debilisek), hanem a 

középsúlyos értelmi fogyatékosok (imbecillisek) nevelésének-oktatásának 

hatékonyabbá tételére törekedtek. 

Ehhez nyújtottak alapot a korszak kísérleti műhelyének publikációi, melyek az akkori 

történelmi viszonyok miatt nem jelenhettek meg az adott időszak vezető folyóirataiban, 

csak a korszak intézeti évkönyveiben. Ezért is tekinthetőek ezek az évkönyvek 

(melyekből igen kevés példány került kiadásra) értékes dokumentumoknak. A történelmi 

viszonyok nem tették lehetővé, hogy széleskörű vita bontakozzon ki a háború közepén, 

és utána sem. 

A téma kifejtése szempontjából hangsúlyozott jelentőségű dokumentumok a 

budapesti Állami Gyógypedagógiai Nevelőintézet évkönyvei, ebben is Bárczi 

Gusztávnak a dresszúráról szóló írása, valamint Berényi Ferenc 1943-as tanulmánya, de 

szerepel Pánczél Imre a gyulai iskolaigazgató írása is. Azokkal a tanulókkal, akikkel 

Bárczi Gusztáv kísérletezett, egy részüket a gyulai iskola vezetője „taníthatatlanoknak” 

jellemzett (1929!). A másik három gyógypedagógiai nevelőintézetben is hasonló volt a 

helyzet, ugyanis a tanulóknak a fele 50-es IQ feletti volt, tehát a budaiak törekvése 

nagyon tiszteletreméltó, fontos és aktuális volt. 
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Megemlítést érdemlő, hogy már az előzőekben is voltak olyan nézetek, amelyek 

igyekeztek a problémákra felhívni a figyelmet. Ezek újszerűek, sőt innovációt 

tartalmazóak is voltak, jelentőségük vitathatatlan, viszont nem szakmódszertani 

kutatásokra épülően terjedtek el, hanem szakcikkek, évkönyvek által váltak ismertté. 

Még azokat a hibákat sem tárták fel, amit a gyulai gyógypedagógusok saját munkájuk 

közben tapasztaltak. Ennek igazára azokat a gyulai tanítói tapasztalatokat lehetne 

felhozni, amelyek az akkor három évtizede alkalmazott gyógypedagógiai nevelőintézeti 

tanterv megvalósításával függnek össze. (Ez a tanterv nem volt fogyatékos specifikus 

tanterv, csak erősen redukált elemi iskolai tanterv!) Abban az összefüggésben, ahogy az 

iskola fogyatékos gyermekcsoportjának súlyosság szerinti összetétele változott, valamint 

a Bárczi-iskola javasolt, de nem kellően megismert módszereinek bevezetéséből 

következett. A tanárok is többen idegenkedéssel – talán elutasítással is – fogadták. 

Ennek eredményeként megállapíthatjuk, hogy fontos újításokat vezetett be a 

budai iskola, ami hozzájárult a népesség kettéválasztásának, pedagógiai útjának 

elindításához (az 1958-as Tanterv és Utasítás, majd az 1972-es nevelési és oktatási 

program nyomán). 

Az „egységes tanterv”, mely látszólagos optimizmust sugallt, nem 

eredményezhetett egyértelmű sikert az értelmi fogyatékos gyermekek képességeinek 

fejlesztésére vonatkozóan. Ennek tanulsága alapján vált azután szükségessé ezen 

populáció számára a külön iskolatípus létrehozása, melyhez a szükséges feltételeket 

végül a foglalkoztató iskola tudta megfelelően biztosítani. Mindezen folyamatot ennek a 

történelmi időszaknak az elemzése magyarázza meg. 

A budai kísérlet igazát az értelmi fogyatékosokkal foglalkozó tudományos 

kutatások is visszaigazolták, mert ma már a két népességet külön pedagógiai folyamatban 

tanítják nemcsak Magyarországon, hanem Európa vezető államaiban is.  

Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai elméleti, országos intézményszervezői 

tevékenysége és szociálpolitikai munkássága napjainkban is számon tartott. Bárczi 

Gusztáv a középsúlyos fokban értelmi fogyatékosok gyógypedagógiáját nemzetközileg is 

elismerten művelte.  

Sokrétű tudományos tevékenységéről összefoglalóan megállapítható, hogy 

törekedett az értelmi fogyatékos gyermekek képességeinek minél teljesebb 

megismerésére (a leírások pontosságával, információk gyűjtésével és rendszerezésével). 
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Rendszerező munkája a nevelés és oktatás gyakorlatát irányító fontos dokumentum 

létrejöttét is segítette. Munkájának eredménye a korszerű diagnosztizálás mellett az 

értelmi fogyatékosok foglalkoztatásának és társadalmi hasznosságának elfogadtatása 

volt.  

Bárczi Gusztáv munkásságát meghatározta a fentebb már említett szakmai 

folyamatosságtudat, amely a magyar gyógypedagógia arculatának egyik jellemzője.  

 

A kutatás második tézise, mely szerint az 1945 utáni oktatáspolitikai döntések, 

a társadalmi- és tudománytörténeti körülmények és viták korlátozták az értelmi 

fogyatékos populáció különleges igényeihez igazodó tanterv kidolgozását, és nem 

tették lehetővé a megvalósíthatóság vizsgálatát, a gyakorlat tapasztalatainak 

értékelését, igazolást nyert. 

A II. világháborút követően a neveléspolitika irányítóinak fontos feladatát 

képezte, hogy Magyarország iskolarendszerét a demokrácia elveinek megfelelően 

átalakítsák, azaz a demokrácia egy új iskolarendszerét teremtsék meg. A megvalósítás 

első jelentős lépése 1945-ben az általános iskola létrehozása volt – az ideiglenes 

kormány 66506/1945.ME. számú rendeletével –, ami a társadalom teljes 

átstruktúrálódásának lehetőségét hozta magával. Faragó László és Kiss Árpád Az új 

nevelés kérdései (1949) című, a magyar pedagógiatörténet egyik legfontosabb könyvében 

fogalmazták meg, hogy a demokráciának iskolapolitikai téren első, forradalmi 

jelentőségű, a földbirtokreformhoz hasonlító tette volt az általános iskola létrehozása, 

melyet később úgy is emlegettek, mint a „szellemi földosztást”. Így a régi 

„antidemokratikus rendszer” nyolcosztályos, minden 6–14 éves gyermeket azonos 

tanterv alapján nevelő általános iskolává alakult át, és minden gyermek egyformán 

részesülhetett az alapvető nemzeti műveltségben. Mindezek a változások a 

gyógypedagógiai iskolák szakmai működésére is kihatottak. Általános iskolák lettek a 

V.K.M. 5300/1949-es rendelete alapján a fogyatékosok iskolái is43, aminek 

következményeként be kellett építeni a tanterveikbe az általános iskolában bevezetett 

tantárgyakat.  

                                                           
43 Az Állami Gyógypedagógiai Nevelő Intézet és az Állami Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 

újjáépülése (1944-1949). Kiadta az igazgatóság. Budapest. 1949. 24. 
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1947/49-től a szocializmus sztálini koncepciója alapján kialakult politikai 

rendszerben a pedagógiai kérdéseket elsősorban ideológiai és politikai megfontolások 

alapján határozták meg, pártállami irányítás alatt. Ezek a hatásmechanizmusok a 

viszonylag kevés számú gyógypedagógiai intézet vezetésében és szakmai, tartalmi 

munkájában is egyaránt érvényesültek. Mindezt alátámasztja a gyulai nevelőtestület 

jegyzőkönyve is, melyben konkrétan kimutatható, hogy miként törekedett megvalósítani 

a tantestület az ideológiai oktatás bevezetését.  

A nervizmus elsősorban ideológiai, politikai szempontból került a figyelem 

középpontjába. A hagyományos gyógypedagógiai szemlélet a fogyatékosságot 

elsősorban biológiai sérülésnek, károsodásnak tartotta és a teendőket ebből igyekezett 

levezetni. Erre utal az akkor használatos „gyógyító nevelés” elnevezés egyik értelmezése 

is. A fogyatékos ember többi tulajdonságát, a gyógypedagógiai tevékenység elveit 

összekapcsolta a károsodás jellegzetességeivel (Tóth Zoltán 1933; Méhes 1962; Illyésné 

és mtsai 1978; Illyés 1980a, 1980b, 1982).  

A XX. század első évtizedeiben a gyógypedagógia és az orvostudomány között 

különösen szoros volt a kapcsolat. A kapcsolat a két diszciplína között természetes, 

egymást feltételező, azonban nem mindenre kiterjedő volt.  

A II. világháborút követően az egykori Szovjetunióban és a szocialista 

országokban a fogyatékos gyermekek pedagógiái természettudományos orientációjúakká 

váltak, és tovább kötődtek az orvostudományhoz.  

Magyarországon a II. világháború előtt a gyógypedagógia hagyományos 

törekvése volt a tevékenység orvosi megalapozása. A gyermek testi, idegrendszeri 

károsodását helyezték előtérbe (Illyés 1980b). A II. világháború után a gyógypedagógia 

természettudományos megalapozása ezért nem volt idegen.  

A magyar gyógypedagógia az 1950-es években Bárczi Gusztáv vezetésével 

kísérletet tett arra, hogy új elméleti rendszert építsen ki a nervizmus tanainak 

felhasználásával. Ennek a természettudományos irányzatnak a megjelenése a 

gyógypedagógián belül egybeesett a hagyományos orvostudományi és 

természettudományos törekvésekkel, valamint az 1950-es évek pedagógiájától 

megkövetelt materialista világnézetnek is megfelelt.  

Bárczi Gusztáv munkásságában a nervizmus, mint filozófiai/orvosi irányzat 

erőteljesen jelen volt. Az ő kezdeményezésére vezették be – a gyógypedagógiai főiskola 
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akkori vezetői – általában a fogyatékosságok, de különösen az értelmi fogyatékosság 

jelenségeinek, jegyeinek egyik magyarázataként a természettudományos alapú 

megközelítést.  

Az értelmi fogyatékos tanulók esetében alapvető különbség a fejlődési tempó és 

a fejlődési jelleg nagymértékű eltérésében tapasztalható. A gyulai nevelőtestület 

mindezt megfelelően érzékelte, miután elkezdték a tantervet értelmezni. A 

teljesítményképes tudást nem biztosíthatta a nervizmus. Az akkori oktatási, politikai 

viszonyok között azonban ez nem volt megvalósítható, és arra sem volt lehetőség, hogy 

megfelelő szakmai átgondolással kerüljön az új tanterv bevezetésre. Az 1952-es tanterv 

elvileg a pavlovi fiziológián alapult, az egységes, mindenki számára kitűzött cél így nem 

biztosíthatott megnyugtató eredményt az értelmi fogyatékos gyermekek nevelésében.  

Ennek a tantervnek az érdeme azonban az volt, hogy elsősorban arra az eljárásra 

adott iránymutatást, amely a súlyosabban sérült értelmi fogyatékos gyermekek 

fejlesztésére irányult. Mindezek mellett azonban figyelmen kívül hagyta az értelmi 

fogyatékos gyermekek különleges igényeit, azt, hogy a fogyatékosságuk mértékétől és 

minőségi sajátosságaiktól függően e gyermekpopulációnak igen különböző, individuális 

fejlődési lehetőségei vannak. Felnőtten a két csoport tagjainak társadalmi beválása, 

elhelyezkedése, vagy mint abban az időben nevezték „rehabilitációja” jelentősen 

különböző lehetőségeket mutat. Ebből egyértelműen az következik, hogy az iskola 

nevelési céljának is eltérőnek kell lennie az egyik vagy másik csoport esetében. A tanterv 

azonban az összes képezhető értelmi fogyatékos gyermek számára azonos nevelési 

célokat tűzött ki és egységes, 11 fokozatból álló nevelési rendszert határozott meg. Az 

általános iskolát utánzó tantervvel eredményes fejlesztést megvalósítani nem 

lehetett, hisz ez alkalmatlan volt arra, hogy alapdokumentumát szolgálja az egyre 

súlyosabb sérültségi fokú gyermekcsoport fejlesztési koncepciójának. Szükség van 

kétféle nevelési útra, nem lehetett az akkor szokásos egy iskolatípusban megfelelő 

fejlesztést biztosítani. A gyógypedagógiai munka során az eredményes fejlesztés 

érdekében nélkülözhetetlen minden tanuló esetében a fejlődési tempó figyelembevétele. 

A tézis megválaszolásaként a kutatás azt bizonyítja, hogy a nervizmus 

megjelenésének ideológiai a háttere, de a dolgozat másik álláspontja az, hogy a 

nervizmus gondolatának volt érdeme is, hiszen a feltételes és a feltétlen reflex 
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fogalmával rámutattak a kérgi sérülések jelentőségére és a gyógypedagógiai segítségre 

szoruló gyermekekkel foglalkozók szoros kapcsolatára.  

Az 1950-es években a magyar gyógypedagógia elméleti alapozását Bárczi 

Gusztáv nyomán a nervizmus adta. A korszak szakemberei a nervizmus bevezetését 

szükségesnek tartották. Ezt támasztja alá az 1952-ben megjelent Tanterv és Utasítás. A 

nervizmus elméletének megjelenése a magyar gyógypedagógia-történet egy fejezetét 

jelenti, sajátosan az 1950-es évekhez, valamint a magyar gyógypedagógia 

klasszikusához, Bárczi Gusztávhoz köthető. 

 

A kutatás harmadik tézise, mely szerint az első két tézisben megfogalmazott 

változások a vizsgált Gyulai Gyógypedagógiai Intézet működésében is 

meghatározóak és kimutathatók, hasonlóan az előzőekhez, beigazolódott.  

A dolgozat bemutatja a gyulai iskola megalakulását, az intézet funkcióinak és 

szolgáltatásainak, valamint az intézet nevének változásait a vizsgált korszakban. A Békés 

megyei gyógypedagógia történetében a gyulai intézet a megalakulásától kezdve a 

vizsgált időszak végéig meghatározó jelentőségű volt, hiszen 1925. augusztus 1-től 

Gyulai Gyógypedagógiai Intézet néven, a vidéken elsőként kezdte meg működését a 

Szent István út 36. szám alatt. Kezdetektől fogva a minisztérium folyamatos figyelemmel 

kísérte az itt folyó szakmai munkát.  

A gyógypedagógiai tudomány fejlődése mindig nagy hatást gyakorolt a gyulai 

intézet életére. Az intézmény nehéz gazdasági körülmények között működött, fő bevételi 

forrását a növendékek tartásdíja jelentette. Működésének igényjogosultságát bizonyította 

a létszám drasztikus emelkedése a II. világháborút megelőző években. A háború alatt az 

intézetet bombatalálat érte, így épülete és felszerelési tárgyainak jelentős része 

odaveszett. A háborút követően a helyreállítás nagy erőfeszítéseket kívánt meg az intézet 

dolgozóitól, tanáraitól.  

Az intézet szakmai munkájára meghatározó jelentőségű volt az 1952-ben 

kiadott és bevezetett Tanterv és Utasítás, hiszen a nevelőtestület az új kísérlethez 

csatlakozva, a tantervben leírtakat alkalmazva szerezhette tapasztalatait az értelmi 

fogyatékos tanulók mindennapi oktatására-nevelésére, fejlesztésére vonatkozóan.  

A kísérlet elindulásakor a kutatott Gyulai Gyógypedagógiai Intézetben felkért 

tanulmányi felügyelők – köztük Bárczi Gusztáv – folyamatosan figyelemmel kísérték az 
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ott folyó munkát. A nevelőtestületi értekezleteken (melyeket a jegyzőkönyvek 

támasztanak alá) az észrevételeiket, tapasztalataikat feltárták, és módszertani tanácsokat 

is megfogalmaztak az oktatás hatékonyabbá tétele érdekében.  

Bárczi Gusztáv első szakfelügyelői látogatása (1940) során órai megfigyeléseket 

végzett, felmérte a tanórán alkalmazott oktatási módszereket, a felhasznált tankönyveket 

és azt is figyelemmel kísérte, hogy a nevelők tanításuk során alkalmaznak-e 

gyógypedagógiai szakmai munkát. 

Mindezek kapcsán a kutatás egyik eredményének tekintjük, hogy fény derült 

arra a tényre, miszerint Bárczi Gusztáv, mint a szaktanács tagja, a gyulai intézetben 

személyes felügyelői látogatásokat tett (kétszer is: 1940., 1944.), amire eddig a magyar 

gyógypedagógia történeti szakirodalomban nem találtunk utalást. Általában a 

magyar gyógypedagógia történeti irodalom XX. századi anyagai alig foglalkoznak az 

iskolák belső életével, a szakfelügyelet és az iskolai eredményesség összefüggéseivel. 

A jegyzőkönyvek elemzése kapcsán konstatálhatjuk, hogy kezdetben a tanítás 

kizárólag az átlagos értelmi képességű tanulók értelmi szintjéhez igazítottan valósult 

meg. A pedagógusok gyógypedagógiai ismeretek hiányában, a mindennapi oktatás során 

szerzett tapasztalatokból indultak ki. Ez kihatott az értelmi fogyatékos növendékek 

oktatására is, ahol az ismeretek tanítása a gyakori ismétlésekben valósult meg. Azt 

azonban nem mérlegelték, hogy a megszerzett ismeretből a későbbiekben mit tudnak 

majd megfelelően hasznosítani.  

Az eredeti dokumentumok elemzéséből az is kiderült, hogy a tantestület tagjai 

állandóan tökéletesítették tanítási módszereiket. 

Az értelmileg akadályozott gyermekek között a nevelési feladatok megoldásában 

egyénenként nagy különbségek állhatnak fenn. Tanításukban, tanulásukban nem 

várhatjuk el tőlük egyformán az elvont összefüggések, bonyolult okok felismerését, sőt 

egyes tanulók esetében még az elemibb kognitív megnyilvánulást sem (pl. elemi szintű 

önálló ismeretszerzést). A gyógypedagógiai oktatás során prioritást élvez az egyéni 

tanulói képességekhez igazított gyakorlati életfeladatok megoldásához szükséges 

ismeretek elsajátítása, alkalmazása, a cselekvési tapasztalatokon nyugvó ismeretszerzés, 

ösztönzés, támogatás, illetve az okok, feltételek megragadására való képesség kialakítása 

/pl. a munkaszituációkban/ (Vágó 2005). A nevelő irányításával, magyarázatával kísért 

manipulációs tevékenység jobban segít feltárni számukra a tárgyak, élőlények 
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sajátosságait, pontosabb megismeréshez és helyesebb érzékeléshez juttatja a tanulókat. 

Ugyanakkor a cselekvéssel összekötött értelmi tevékenység tudja a leghatékonyabban 

biztosítani az értelmileg akadályozott gyermekek aktivitásának fenntartását. Mintát kell 

nyújtani a megoldás menetére, az elemzés lépéseire a feladatok kapcsán. A 

gyógypedagógiai munka során a tanulóknak segítséget kell kapniuk a megkülönböztető 

jegyek feltárásához és ugyancsak fontos, hogy a megfigyelés által jussanak el a 

gyakorlati tevékenységhez (összehasonlítás, csoportosítás, stb.). Ennek megvalósulását 

segítette elő kezdetben a tanfelügyelői látogatások által nyújtott segítő tanácsok, majd a 

rendszeres módszertani értekezletek, ahol szakmai megbeszélések keretein belül 

fejlesztette, tökéletesítette oktatási módszereit a gyulai nevelőtestület a tanulók megfelelő 

fejlesztése érdekében. 

Tudjuk jól, hogy a tanulásszervezés során a pszichikus folyamatok mozgósítására, 

azok valamennyi területére vonatkozóan kiemelten alkalmazzák és használják a motoros 

tanulást, mely a tanulás legjellegzetesebb formája az alapozó időszaktól kezdődően 

egészen a felső szakaszig. A motorikus, szenzomotoros, verbális kifejezőképesség, a 

kognitív képesség fejlesztése a gyógypedagógiai munka során elsődleges jelentőségű. A 

gyulai intézet életében is kezdettől fogva kiemelt helyen szerepelt az életre való 

felkészítés, a munkára nevelés.  

A tantestület tagjai megismerték a tantervben leírtakat, és észrevételeket 

fogalmaztak meg a dokumentum előrelátható következményeire vonatkozóan.  

Az észrevételek közös kritikai megállapításai elsősorban arra vonatkoztak, 

hogy az elméleti anyag túl nagy, nem várható el tőle eredmény az intézetükben ellátott 

növendékeik nevelésére-oktatására irányulóan. Sürgették az értelmi fogyatékos 

gyermekek számára külön tanterv kidolgozását (GYNJ 1952:197-200.). 

További akadályként jelentkeztek a mindennapi oktatásban felmerülő alábbi 

nehezítő körülmények is, mint a túl magas osztálylétszámok, a túlkoros tanulók jelenléte, 

a heterogén gyermekcsoportok, a folyamatos tanárhiány és nem utolsósorban az oktatási 

eszközök, pénzforrások hiánya is. Mindezek ellenére a tantestület rendkívüli 

felelősségérzettel és felkészültséggel törekedett a tanulók optimális fejlesztését 

megvalósítani. 

Az 1958-as Tanterv és Utasítás bevezetését követően javult a helyzet, 

elsősorban az intézménygazdálkodás, a tárgyi feltételrendszer, valamint a nevelőmunka 
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vonatkozásában. A legfőbb változást az jelentette, hogy az 1958-as tanterv a gyermekek 

képességeit vette alapul, és az alapján próbálta biztosítani számukra a fejlesztést. Az 

1958-as tantervben a képességre, készségre való hangsúlyos utalás abban is 

megnyilvánulhatott, hogy a szerzők figyelembe vehették azt a nézőpontot is, hogy a 

felmenő osztályokban lévő gyermekek nagyon vegyes népességcsoportot képviselnek. 

Ennek tudatában tették lehetővé kevesebb tananyag feldolgozását, ugyanakkor figyelmen 

kívül hagyták azt az alapvető szempontot, hogy a tananyagcsökkentéssel olyan szintű 

lemaradást okozhatnak a növendékeknek, ami a későbbiekben meggátolhatja a további 

osztályokba történő sikeres továbbhaladás lehetőségét.  

Emellett ez a tanterv is egységes nevelési rendszert írt elő, amely nem tudott 

megfelelően hozzájárulni az egyéni különbségek figyelembevételéhez.  

Az intézet tanulóiról „fejlődési lapokat” vezettek. A tanév kezdetekor és végén az egyes 

kiemelt területek eredményeit rögzítették, így e dokumentáció „tükörképként” szolgált a 

tanmenetek megtervezéséhez.  

Megállapíthatjuk, hogy az 1958-as tanterv bevezetésével továbbra sem lehet 

jelentős tartalmi változásokat kimutatni. Ennek hátterében egyrészt az is állhatott, 

hogy a két tanterv (1952, 1958) megjelenése között kevés idő, mindössze hat év telt el, és 

ez kevés lehetőséget tudott biztosítani a további tapasztalatszerzésre. Ez a tanterv sem 

tudott szakítani az erőltetett természettudományos bizonyítást igénylő módszerek 

alkalmazásával. Másrészt, az 1956-os forradalom és szabadságharc idején az oktatásügyi 

minisztérium ugyan tervbe vette a hazai iskolarendszer átalakítását, a tananyag revízióját, 

azonban a forradalom és szabadságharcot követően az 1958-as új művelődéspolitikai 

irányelvek ismét a szocialista ideológiának rendelték alá a közoktatás cél- és 

feladatrendszerét (Albert 2011). Ebből is adódhat, hogy az 1952-es és 1958-as tanterv 

között jelentős tartalmi és szerkezeti eltéréseket nem mutathatunk ki. 

Emellett részletesen elemeztük az 1958-as tanterv eredményeit, és arról kialakult 

Bárczi Gusztáv és Pataki László „vitát”, ami a magyar gyógypedagógiai 

szakirodalomban eddig ismeretlen volt. 

Az 1952-es és az 1958-as tanterv közötti különbségeket, tantervi hiányosságokat 

a nevelőtestületi jegyzőkönyvek és a felhasznált szakirodalmak jól bizonyítják, mely 

dokumentációk a dolgozatban felhasználásra kerültek. Mindezeket a feszültségeket az 
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1972-ben megjelent Foglalkoztató iskola számára létrehozott nevelési és oktatási 

program tudta enyhíteni. 

A Gyulai Gyógypedagógiai Intézet munkájának vizsgálata során egyértelműen 

bizonyítható, hogy azok a jellemzők, melyek a magyar gyógypedagógiában a vizsgált 

időszakban meghatározók voltak, ebben az intézetben is tetten érhetőek. Ennek egyik 

magyarázatául szolgál az, hogy az intézmény vezetői abból a szakembergárdából 

kerültek ki, akik az országos gyógypedagógiai szakmaiságot képviselték. A másik indoka 

a megállapításnak az, hogy a gyulai intézet a fővárosi és az egyes megyék nagy 

gyógypedagógiai intézményeivel szoros szakmai munkakapcsolatban állt.  

Az intézet gyógypedagógiai munkáját tekintve összességében megállapítható, 

hogy folyamatosan jelen volt a permanens fejlesztés, bővítés. A vezetők mindent 

megtettek az intézmény tárgyi és személyi feltételrendszerének biztosításáért, valamint a 

tartalmi munka továbbfejlesztéséért. Különböző foglalkozások területein is meghatározó 

volt a szellemi és a gyakorlati képzés.  

A fogyatékosságügy vonatkozásában a gyógypedagógia tudománya a gyulai 

intézetben országos szintű fejlődést ért el. Az intézet az idők folyamán folyamatosan és 

rugalmasan tudott alkalmazkodni az adott körülményekhez. A gyógypedagógiai területén 

jelentkező új kihívásokra gyorsan és eredményesen tudott reagálni. A Gyulai 

Gyógypedagógiai Intézet nemcsak a szűken értelmezett gyógypedagógia kihívásainak 

tett eleget, hanem szociális és gazdasági feladatokat is ellátott. Minden egyes időszakra 

jellemző, hogy pedagógiai célkitűzései középpontjában az állt, hogy növendékeiket 

mindazokkal az önkiszolgáló készségekkel, szokásokkal és eszközökkel is felruházzák, 

amelyekkel képesek lesznek megfelelő munkát végezni. A gyakorlati foglalkoztatásra, 

továbbfejlesztésre a helyi körülmények jó lehetőséget biztosítottak.  

Az intézmény szakmai munkásságának eredményességét bizonyítja, hogy a 

tantestület tagjai közül többen kaptak megbízást más megyékben működő intézmények 

vezetésére. 

A tézisre adott válasz összegzéseként, az intézmény a központi szabályozóknak 

mindig igyekezett maradéktalanul eleget tenni, és ennek megfelelően tervezni és 

végrehajtani a pedagógiai munkát, de emellett jelen volt a folyamatos innováció, a 

kritikai hangvétel, valamint a konkrét javaslatok megtétele a változtatásokra. 
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A kutatás lehetséges továbbfejlesztési irányai 

A kutatás a disszertáció kiegészítésének, folytatásának a lehetőségét is magába 

foglalja. Ennek egyik lehetséges iránya a kutatás időbeli kereteinek kiterjesztése, amely 

további adalékként szolgálhat a vizsgált korszakot elemző neveléstörténeti kutatásokhoz, 

a gyógypedagógia-történeti tantervelemző munkákhoz. A vizsgált időszakban (1950-

1960-as évek) erőteljesen érvényesülő tudománypolitikai hatások (szovjet szakirodalom 

átvétele) vizsgálatához is további felvetéseket szolgáltathat.  

A dolgozat további kutatási tárgyát képezhetné a Gyulai Gyógypedagógiai Intézet 

és a gyermekvédelem kapcsolatrendszerének alakulása.  

Értékes eredményeket hozhat Berényi Ferenc további munkásságának 

részletesebb, elemzőbb bemutatása is.  
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számára. Közoktatásügyi Miniszter 852-6831/1952. KM SZ. rendeletére. 

Tankönyvkiadó, Budapest. 1952. 

 

Tanterv és Utasítás az értelmi fogyatékosokat gyógyítva nevelő intézmények számára. A 
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1. számú melléklet: Szakmai előadások és publikációk 

 

Szakmai előadások magyarul 

 

„Cselekedtetés és/vagy munka az 1950-es években a magyar gyógypedagógiában”. 

Horizontok és dialógusok 2015. elnevezésű nemzetközi tudományos konferencia. PTE 

BTK Neveléstudományi Intézet és az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi 

Doktori Iskola szervezésében. Pécs, 2015. május 6-9. 

 

„Bárczi Gusztáv hatása az 1950-es évek tantervelméletére.” 

„Iskola a társadalmi térben és időben V.” tudományos konferencia. „Oktatás és 

Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola. Pécs, 2014. május 20-21. 

 

„Az értelmi fogyatékos tanulók személyiségfejlesztéséről a XX. század közepén 

Magyarországon.” 

„Kutatók a kiterjesztett tehetségfejlesztésért.” „Nevelési kihívások kezelése a 

felsőoktatásban” című konferenciasorozat. Szent István Egyetem Alkalmazott 

Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, Szarvas, 2012. december 5. 

 

„A munkaoktatás kezdeti fázisai az értelmi fogyatékos gyermekek iskoláiban a II. 

világháborúig.” 

„A munka és a nevelés világa a tudományban.” - XII. Országos Neveléstudományi 

Konferencia, Budapest, 2012. november 8-10. 

 

- „Egy ismeretlen Bárczi előadás 1954-ből.” 

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 2012. évi XL. Jubileumi Országos Szakmai 

Konferenciája. Kiskőrös, 2012. június 21-23. Előadás tartása és üléselnöki teendők 

ellátása. 

 

- „A gyermektanulmányozás és a gyógypedagógia kapcsolata a XX. század elején 

Magyarországon.” 



 250 

„Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány – A múlt értékei és a jövő 

kihívásai” XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2011. november 

3. 

 

- „A tanítási tartalom változásai az értelmileg akadályozott tanulók iskoláiban a XX. 

században.” 

„Tér és tartalom az iskola történetében” című konferencia. Az MTA Szegedi 

Akadémiai Bizottságának Neveléstörténeti Munkabizottsága szervezésében. Szeged, 

2010. november 11. 

 

- „Az általános iskola és a gyógypedagógiai oktatás kapcsolata a jogszabályok 

tükrében az 1946-55-ös években”. 

„Iskola a társadalmi térben és időben” című nemzetközi konferencia. A Pécsi 

Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola és az 

MTA PAB Neveléstörténeti Munkabizottság szervezésében. Pécs, 2009. november 24. 

 

- „Egy erőltetett átalakítás nehézségei az 1950-es években a gyulai Gyógypedagógiai 

Intézményben.” 

III. Képzés és Gyakorlat Konferencia: „Óvodapedagógiától az andragógiáig”. 

Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia. Kaposvár, 2009. április 24. 

 

- „Az értelmileg akadályozott gyermekek oktatására-nevelésére vonatkozó Tantervek 

és Utasítások.” 

Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága Neveléstörténeti Munkabizottsága, valamint a 

Képzés és Gyakorlat című folyóirat szerkesztőségének felolvasóülése. MTA PAB 

Székház. Pécs, 2008. december 10. 

 

- „A nervizmus és a magyar gyógypedagógia kapcsolata.” 

A PhD. kutatási beszámoló előadása. Szegedi Akadémiai Bizottság, Szeged, Somogyi 

u. 7. 2008. szeptember 23. 

 

- „A nervizmus megjelenése és hatása a magyar gyógypedagógiára.” 



 251 

II. Képzés és Gyakorlat Konferencia: Új utak, nézőpontok, módszerek. Nemzetközi 

Neveléstudományi Konferencia. Kaposvár, 2008. április 18. 

 

- „A fogyatékos személyiség megítélése a kezdetektől a befogadásig.” 

„Mentális és pszichés problémák XXI. századi megoldásmódjai” c. nemzetközi 

vándorgyűlés. Előadás tartása és szervezői tevékenység. Szeged, 2008. március 7-8. 

 

Szakmai előadások németül 

- „Von der Beziehung der naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise und dem 

Chanchengleicheit in dem heilpädagogischen Schulsystem. 

„A Magyar Tudomány Ünnepe „Esélyek iskolája-iskolák esélyei” című konferencia. 

Szent István Egyetem Pedagógiai Kar. Szarvas, 2010. november 4. 

 

- „Die Erklärung der naturwissentschaftlichen Heilpädagogik in der Mitte des 20-sten 

Jahrhunderts.” 

„Normalität, Abnormalität und Devianz. Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und 

ihre Umwalzungen in der Moderne. Internationales Symposion. Eger, Oktober 9-11. 

2009. 

 

-„Die Vorbereitung der geistig behinderten Jugendlichen im Rahmen der Beruflichen 

Rehabilitation ihre Chancen auf dem Arbeitsmark.” 

„2. Tagung Internationale Sonderpädagogik in Konbination mit der 43. Arbeitstagung 

der Dozentinnen der Sonderpädagogik deutschprachiger Länder” című konferencia. 

Bécs, 2006. 

 

Publikációk 

 

2014 

1. Gál Anikó: Bárczi Gusztáv hatása az 1950-es évek tantervelméletére. In: Andl Helga-

Molnár-Kovács Zsófia (2014, szerk.): „Iskola a társadalmi térben és időben” V.: 



 252 

Absztraktkötet. PTE „Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. Pécs. 63. 

ISBN: 978-963-642-628-6 

2013 

1. Gál Anikó: Az értelmi fogyatékos tanulók személyiségfejlesztéséről a XX. század 

közepén Magyarországon. In: Koncz István-Nagy Edit (2013, szerk.): Tudományos 

próbapálya: PEME VI. PhD. konferencia (Nevelési kihívások kezelése a felsőoktatásban; 

2.). Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület. 37-43. ISBN: 979-963-88433-

8-8 

2012 

1. Gál Anikó: A munkaoktatás kezdeti fázisai az értelmi fogyatékos gyermekek 

iskoláiban a II. világháborúig. In: Benedek András-Tóth Péter-Vedovatti Anildo (2012, 

szerk.): Munka és a nevelés világa a tudományban. Program és összefoglalók. XII. 

Országos Neveléstudományi Konferencia. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai 

Tudományos Bizottsága. Budapest. 275. 

2. Gál Anikó (2012): A gyermektanulmányozás és a gyógypedagógia kapcsolata a XX. 

század elején Magyarországon. Új Pedagógiai Szemle. 11-12. 224-234. 

3. Gál Anikó: Von der Beziehung der naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise und 

dem Chanchengleicheit in dem heilpädagogischen Schulsystem. In: Gurka Dezső (2012, 

szerk.): Alternatív metódusok a pedagógiában (Diskurzus). Szent István Alkalmazott 

Bölcsészeti és Pedagógiai Kara szarvasi Pedagógiai Intézet évkönyve. Szarvas. 83-92. 

2011 

1. Gál Anikó: A gyermektanulmányozás és a gyógypedagógia kapcsolata a XX. század 

elején Magyarországon. In: Hegedűs Judit-Kempf Katalin-Németh András (2011, szerk.): 

Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány – A múlt értékei és a jövő kihívásai. 

Program és összefoglalók. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Magyar 

Tudományos Akadémia Bizottsága. Budapest. 73. 
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2010 

1. Gál Anikó, Varga Imre (2010): Die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise der 

Heilpädagogik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Nóbik Attila, Pukánszky 

Béla (2010, szerk.): Normalität, Abnormalität und Devianz. Gesellschaftliche 

Konstruktionsprozesse und ihre Umwälzungen in der Moderne. Peter Lang 

Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, Berlin; Bern; New 

York; Paris; Wien 

2. Gál Anikó (2010): A gyógypedagógiai iskola „egységes tanterve” 1947-61 között. 

Gyógypedagógiai Szemle, 36. 2. 170-184. 

3. Gál Anikó (2010): Egy erőltetett átalakítás nehézségei az 1950-es években a gyulai 

Gyógypedagógiai Intézetben. Új Pedagógiai Szemle, 1-2. 214-224. 

4. Gál Anikó (2010): Az általános iskola és a gyógypedagógiai oktatás kapcsolata a 

jogszabályok tükrében az 1946-55-ös években. Iskola a társadalmi térben és időben 

2009. Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori 

Iskola. Pécs. 47-51. 

 

2009 

1. Gál Anikó: A fogyatékos személyiség megítélése a kezdetektől a befogadásig. In: 

Petróczi Erzsébet (2009, szerk.): Mentális és pszichés problémák XXI. századi 

megoldásmódjai. Szegedi Egyetem Juhász Gyula Kiadó, 150-163. 

2. Gál Anikó és Varga Imre: A gyógypedagógia természettudományos megközelítése a 

XX. század második felében. In: Chaloupka Luboš, Varga Imre (2009, szerk.): 

Tanulmányok a speciális pedagógia területéről. Sapientia, Bratislava, 53-60. 

3. Gál Anikó (2009): Az értelmileg akadályozott gyermekek oktatására, nevelésére 

vonatkozó első tantervek megjelenése Magyarországon. Neveléstörténet. 6. 1-2.sz. 

154-161. 

 

2005 

1. Gál Anikó és Varga Imre (2005): O umeleckej činnosti mentálne postihnutých l’udí. 

„Nadaní a talentovaní postihnutí jedinci. Bratislava, 59-67. 
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2. számú melléklet: Tettamanti Béla jegyzéke az Akadémiai Bizottság részére (1951) 
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3. számú melléklet: A megfigyelés és a kísérlet alkalmazása – Az egyén 

megnyilatkozása a mozgás, a nyelv, az értelem, a magatartás és a fejlődési szakaszok 

esetében (Berényi 1943:42-49.). 

 

A megfigyelés és a kísérlet alkalmazása 

 

a.) Az utánzó társítás szakasza 

 

Ez a szakasz magába foglalja: 

a mozgásnál az egyszerű és összetett mozgások kifejlesztését, illetve az itt 

mutatkozó hibák javítását és általában a mozgások összrendezését; 

a nyelvnél: a szólam, vagy mondatszavak korának tartalmát, de kiterjed a 

szógyűjtésre is; 

az értelemnél a gyengeelméjű teljes beállítottságát a mások cselekvéseinek 

utánzására. Ezzel kapcsolatban egyszerűbb szituációk megoldása elé is állítják a 

gyengeelméjűt. 

a magatartásnál az ösztöni élettel összefüggő folyamatok rendezése és ezáltal az 

elviselhetőség megteremtése. Az önkiszolgálás biztosítása. Az utánzásnak a munka 

szolgálatába való állítása által az öntevékenység megindítása és a szociális érték felé 

való törekvés. 

 

b.) Érzékszervi társítás szakasza 

 

Ez a szakasz magába foglalja: 
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a mozgásnál az összerendezettség teljes elérését. A psichés elem 

érvényesülését és azt, hogy a mozgások célszerű felhasználása minden gátlás nélkül 

történhessék. 

a nyelvnél szógyűjtés folytatása és a jelentés tudatosítása; 

értelemnél: az érdeklődés, majd a figyelem és emlékezeti folyamatok 

nevelésének megindítását; 

magatartásnál: a pozitív hasznosság elérését, ami az önkiszolgáláson túlmenő 

tevékenységben nyilvánul meg. Ebben a tartalomban szükségképpen bent van a 

szokások és tulajdonságok megszerzésére való törekvés, ami viszont a környezet 

számára való elviselhetőséget és valamelyes felhasználhatóságot is biztosít. 

 

c.) Értelmes társítás 

 

Ez a szakasz magába foglalja: 

a mozgásnál a mozgási képességnek a munkában való felhasználását; 

a nyelvnél a nyelvi alakok szerveződését és alkalmazását; 

értelemnél a képességek rendszeres nevelése által az oktatásra való 

alkalmasság megteremtését. 

magatartásnál, a szociális értéknek olyan mértékben való biztosítását, amely a 

létfenntartáshoz saját tevékenységével hozzájárul. Ebben a tartalomban bent van az, 

hogy a gyengeelméjű egészének összerendezettsége által a környezet munkájába 

beállítható s az abban való részvétele haszonnal is jár. 

A legfontosabb és legalapvetőbb jelenségek plusz, vagy mínuszának megállapítása a 

következő megfigyelések, illetve kísérletek által történik. 
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Utánzó társítás 

A.) A mozgás 

 

1. Folyamatosan jár (plus) vagy vezetni kell (minus). 

2. Lépcsőn folyamatosan, korlát segítsége nélkül megy felfelé és lefelé. 

3. Finomabb fogás (válogatás), plusz, ha a tárgyak felszedésénél a megszokott 

kézmozdulatokat alkalmazza. 

4. Tapsolás. 

5. Futás. Fusson valaki után. 

6. Állj fel, ülj le, kezeket hátra és karba (utánzásra). 

7. Állj fel a székre, onnan az asztalra. 

8. Lépj le az asztalról a székre, és onnan a padlóra. 

9. Csípőre tett kezekkel ugrálj. 

10. Szélmalmot fújassunk a gyermekkel. 

 

B.) Nyelv 

 

1. kanál, bögre (csésze), pohár, szék, 

2. kályha, ajtó, ablak, asztal 

3. kabát, nadrág, cipő, sapka 

4. szem, fül, kéz, láb 

5. orr, száj, fej, fog 

6. bab, kavics, kukorica, gomb. 

Ez a 24 tárgy a gyermek előtt van. A kivizsgáló megnevezi őket, a gyermeknek a 

megnevezett tárgyakat meg kell mutatni. A sor végén odaírjuk, hogy hányat mutatott 

meg helyesen. 

7. Nevén szólítom. (Felállással, vagy odanézéssel adjon bizonyosságot a 

reagálásról.) 
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8. Gyere ide. 

9. Add ide a kanalat. 

10. Fogd meg a kavicsot. 

11. Tedd a kanalat a tányérba. 

12. Beszédkészség. (A kivizsgáló ösztönözze arra a gyermeket, hogy ne csak a 

cselekvéseket teljesítse, de a kivizsgáló szavait is utánozza.) 

 

C.) Értelmesség 

 

1. Tapsolás, padra ütés, kezeket fel. (Kivizsgálóval szemben ül a gyermek.) 

2. Kezeket padra, mindkét kéz fel. (Egyik kézbe pálcikát, másikba gesztenyét 

veszünk. Plusz, ha a gyerek a tárgyakat a kivizsgálóval szemben ülve megfelelő 

kézben tartja.) 

3. Jobb kéz fel, bal láb fel. 

4. Fordulj hátra. (Mikor visszafordul, a kivizsgáló széttett lábakkal, előre hajolva 

jobb kezével bal lábát fogja. Plusz, ha a gyermek külön figyelmeztetés nélkül 

észreveszi és utánozza a szituációt.) 

5. Guggoló gyermeket ábrázoló képet mutatunk. 

6. Add ide a labdát. (Magasabb polcra teszek egy labdát, mit csak lépcsőről vagy 

székről érhet el. A lépcső vagy szék nincs a polc alatt. Segítő kérdéseket nem kell 

feladni, s legfeljebb 3 percig várni.) 

7. A gyermek tőlünk egy bizonyos távolságra ül. (Ötször gurítunk hozzá labdát, 

plusz ha legalább háromszor visszagurítja.) 

8. Tárgyakat teszünk a gyermek elé. (Dob, verővel, trombita, labda, kis szekér stb. 

Plusz, ha a tárgyak iránt érdeklődik, azokkal manipulálni kezd s ebben van valami 

célszerűség.) 

9. A gyermek elé teszünk egy dobozt 5 rekesszel, mindegyik rekeszben van egy-egy 

tárgy. Egy másik dobozban ebből az 5 tárgyból több van, ezt is tegyük eléje. Tedd 

ezeket ebbe a dobozba. Plusz, ha ebben a munkában a rendszeresség megállapítható, 

vagyis ha minden rekeszbe a megfelelő tárgyat teszi. 
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10. Tegyünk eléje 15 tárgyat. (Lehet egy tárgy többször is. Az előbbi dobozt, 

megfelelő számú tárgyakkal tegyük eléje. Plusz, ha a kirakásnál sorrendet tart és az 

egyeztetés is jó.) 

 

D.) Magatartás 

 

1. Egyes ruhadarabok rendeltetését ismeri-e azok felöltözésénél helyes sorrendet 

tart-e. 

2. Egyszerűbb evőeszközökkel elfogadhatóan eszik. 

3. Testi szükségletét magától elvégzi. 

4. Önállóan öltözködik, ruházatát be tudja gombolni. 

5. Fájdalmakkal szemben (Plusz, ha érzi, mínusz, ha közömbös.) 

6. Sajátképeni megnyilatkozása aktív és célszerű. 

7. Alkalmazkodó. (Részt vesz-e a közösséggel végzett nevelési gyakorlatokban 

ekkor plusz, mínusz, ha ezeket csak külön felszólításra végzi.) 

8. Vannak-e olyan szokásai, amelyek antiszociális magatartást mutatnak. 

9. Ismeri-e a félelmet. 

10. Hogy viselkedik játékban. (Plusz, ha szívesen és célszerűen vesz részt a 

társasjátékban, mínusz, ha szívesen ül tétlenül.) 

 

Érzékszervi társítás. 

 

Mielőtt Berényi részletesen kitér ennek a területnek a jellemzőire, hivatkozik arra, 

hogy a következőkben leírt mozgási próbák Oseretzky44 és Kenyeres45 által 

megállapított, a mozgásokra vonatkozó általános fejlődési menet felhasználásával 

kerültek összeállításra. Mindezek után tér rá az érzékszervi társítás részletes 

bemutatására. 

                                                           
44 Oseretzky, Nikolai Ivanovics (1894-1955): orosz pszichiáter, a pszichomotorika kutatója, róla elnevezett 

mozgásfejlődési teszt kidolgozója. 
45 Kenyeres Elemér (1891-1933): neves gyermeklélektan kutató, a kisgyermekek nyelvének, beszédének 

elemzője. 
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A.) A mozgás 

1. Állj fel a székre – onnan az asztalra. Lépj le az asztalról a székre – és onnan a 

padlóra. (Utánzás nélkül.) 

2. Hozd ide a széket. (Milyen a mozgása, amikor a figyelme nem a mozgásra van 

beállítva.) 

3. Labdát elkapni 70-cm-ről. (Három közül 1-nek kell sikerülni.) 

4. Mélységen átmenni. (Két pad között.) 

5. 17 cm magas zsinórt átugrani. 

6. Dugót kihúzni-bedugni. 

7. Egyik hüvelykujj forgatása a másik körül. 

8. Egyik lábon ugrálni csukott szemmel. 

 

B.) Nyelv 

 

1. Beszél-e a gyermek. (Előmondunk szavakat: mama, szoba, asztal, tányér, víz, 

kenyér, kéz, láb, fej, karika, néni, bácsi, ablak, ajtó.) 

 

Tartalmi ismeret. 

 

2. Mi ez? Asztal, szék, ablak, ajtó. 

3. Mi ez? Tányér, pohár, kanál, gomb. 

4. Mi ez? Bab, kavics, karika, kés. 

5. Mi ez? Fej, láb, szem, orr. 

 

Tárgyképeket nevezzen meg. 

 

6. Mi ez? Ágy, asztal, szék, ház. 
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7. Mi ez? Kutya, ló, alma, virág. 

 

Beszédmegértés és mondat alkotása. 

8. Mi a neved. 

9. Mit mondasz, amikor éhes vagy. 

10. Amikor szomjas vagy. 

11. Mit csinál ez a fiú. (Képet mutatok, fiú cipőjét húzza.) 

 

C.) Értelmesség 

 

Az egyeztetést a szokásos módon alkalmazzuk. Ezen a fokon Decroly46 nevelő 

játékainak 1., 2., 3-ik csoportja adja a teljesítési viszonyszámot. Az értékelést az idő és 

a hibák összevetése alapján végezzük. 

 

D.) Magatartás 

(Félig értékes csoport.) 

Szokások és tulajdonságok. 

 

1. Az önkiszolgálás biztosított. (Egyedül öltözködik, vetkőzik, eszik stb.) 

2. Ruházatára, holmijára vigyáz-e. (Észreveszi-e a hiányosságokat, pl. rongyos, 

hiányzik róla a gomb, hogyan bánik a zsebkendővel, cipőfűzővel stb.) 

3. Van-e viselkedésében rendszeresség. (Beteszi-e maga után az ajtót, helyére 

holmiját, ruha, cipő, használati tárgyak, iskolai eszközök. Plusz, ha ezeknél általában 

az igenlés megállapítható.) 

                                                           
46 Decroly, Ovide (1871-1932): belga orvos, egyetemi tanár, gyermekpszichológus, a reformpedagógia 

neves alakja, tanítványával Alice Descoendres-el sok gyógypedagógiai módszer kezdeményezője. Éltes 

Mátyás gyakran hivatkozott rá. 
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4. Nincsenek-e olyan tulajdonságai, vagy szokásai, amelyek antiszociális jellegűek. 

Pl. holmiját rontja, rongálja. 

 

Öntevékenység. 

 

5. Milyen a játékban. (Plusz, ha kezdeményező.) 

 

Munkaértéke. 

 

6. A környezet rábízhat-e valamilyen munkát, s mutat-e itt fel valamelyest pozitív 

eredményt. (Pl. a nevelő otthon úgy a fiúkat, mint a lányokat felhasználhatja-e a 

hálók, ebédlő és más helyiségek rendbehozatalánál. 

7. A szülői ház beszámol-e ilyen felhasználhatóságról. 

8. A gyermek a neki kiosztott teendőt rendszeresen, külön felszólítás nélkül elvégzi-

e. Tudja-e mi a kötelessége. (Takarításnál, ágybontásnál, terítésnél.) 

9. Ismer-e egyszerűbb eszközöket és tisztában van-e a használatukkal. (Verjen be 

kalapáccsal szeget, hozzon korsóba vizet, rakjon kosárba fát, varrjon tűvel, kefélje ki 

ruháját, söpörjön.) 

10. Szívesen végzi-e a munkát, vagy ha teheti, kibújik alóla. 

 

Értelmes társítás. 

A.) Mozgás 

 

1. Kulcsot kulcslyukba tenni, zárni és nyitni. 

2. Lábujjhegyen menni 2 m távolságra. 

3. Egy lábon állni 15 mp-ig nyitott szemmel. 

4. Szöget beverni. A szögről a második ütés után el kell venni a kezet. 
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5. Labdát elkapni 2 kézzel 1 m 40 cm-ről háromszor. 

6. Labdát célba dobni 1 m 40 cm-ről. 

7. Egy lábon ugrálni, ugyanakkor az ellenkező kart forgatni. 

8. Az orr hegyét először a jobb, majd a bal kéz mutatóujjával megérinteni. 

9. Mindkét kézbe egy-egy vízzel telt poharat vinni, nyújtott karral. 

10. Egyszerű csomót kötni. 

 

B.) Nyelv 

1. Mi van a dobozban. (Tárgydoboz, tartalma 10 tárgy.) 

2. Mi van itt a szobában. (Soroljon fel 5 tárgyat.) 

3.  a.) Szedd ki a babot. (Tárgydobozban 5-féle tárgy van, legtöbb a bab, ezeket 

szedje ki.) 

b.) Mennyi van a kezedbe. (Sok.) 

4. Ezt vedd ki a dobozból. (Milyen ez, hát ez. Színek.) 

5. Hát ez. (Hegyes.) 

6. Ki van itt a szobában. (Képolvasás. Személyeket és tárgyakat lehessen a képen 

látni. Szoba a következő elrendezéssel. Egy fiú ül a széken. Bútorok: ágy, asztal, 

asztalon tányér, korsó. Az asztal mellett pad.) 

7. Mi van a szobában. (Előbbi kép.) 

8. Kik vannak a szobában. (Előbbi kép, de legyen több fiú és bácsi.) 

9. Ezek a kislányok mit csinálnak. (Öntöznek.) 

10. Ezek a fiúk mit csinálnak. (Futó gyermeket ábrázoló kép.) 

11. Te is csinálj így. (Futó gyermeket ábrázoló kép.) 

a.) Mit csináltál? 

b.) Hát a fiú mit csinált? (Plusz, ha a múlt időt és személyragot helyesen 

használja.) 
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12. Valamilyen eseményt ábrázoló képet teszünk a gyermek elé. 

Mit látsz ezen a képen. (Legalább 2 elfogadhatóan megszerkesztett mondatot mondjon 

el a gyermek. Kisegítő kérdéseket ne tegyünk fel.) 

 

C.) Értelmesség 

 

Az egyeztetést a szokásos módon alkalmazzuk. Ezen a fokon Decroly nevelő 

játékainak 5-8-9 csoportja adja a teljesítési viszonyszámot. Az értékelést az idő és a 

hibák összevetése alapján végezzük. 

 

D.) Magatartás 

(Teljes értékű csoport) 

 

Szokások és tulajdonságok. 

 

1. Tevékenységét a nevelő otthon, az önkiszolgáláson túl tudja-e értékesíteni. (Pl. 

gyámoltalan társainak segít az öltözködésben.) 

2. Van-e benne valamelyest kezdeményezés. (Pl. elég-e neki, ha a teendő 

elvégzésére az utasítást kiadjuk, vagy pedig aprólékosan meg is kell azt 

mindenesetben magyarázni és a munkafolyamatot ellenőrizni.) 

3. A szülői ház miképpen tud ugyanerről beszámolni. 

4. Tud-e az idővel bánni? (Ennek a kérdésnek az elbírálását valamely elvégzett 

munka idejének viszonyszámából állapítjuk meg. Pl. söpörd ki a hálót, szedd le az 

asztalt. Mindegyik gyermeknek ugyanaz a munka adandó fel.) 

5. Tisztaság, rend iránt van-e érzéke? Ezt is közvetlen megfigyelés után kell 

eldönteni. Az előbbi munka elvégzése után rend és tisztaság szempontjából el van-e 

végezve a munka, vagy pedig még egyszer meg kell azt csinálni. 
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6. A szülői ház ugyanerről miképpen számol be. 

 

Öntevékenység. 

 

7. Tud-e hasznosan játszani, van-e ebben valami fantázia. 

 

Munkaértéke. 

8. Tud-e az anyaggal bánni. (Közvetlen megfigyelés. Pl. Készíts annyi apró fát, 

amivel egyszer be lehet fűteni. – Másik megfigyelés: Hogyan bánik pl. a szappannal, 

cipőkrémmel, fűzővel stb.) 

9. Eszközhasználat és munkagyorsaság. Verjen be 10 szöget kalapáccsal és húzza ki 

azokat fogóval. – Lányoknál: mosogasson és törülgessen el 10 kanalat és villát. 

Munkamód és az idő. 

10. Szívesen végzi-e a munkát, vagy ha lehet, kibújik alóla. 

 

 


