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Furcsa, keserűen szomorú cím – gondolhatja a kedves
Olvasó –, amely elrontja a „karácsony” szóra megjelenő

kellemes illatok és ízek emlékét. Azért sem jó cím, mert az ételtől ros-
kadozó asztalok és a nagy családi összejövetelek ideje is lejárni látszik,
pénztárcáinkkal együtt a bevásárlókosaraink is egyre könnyebbek. A
karácsony a vásárlási láztól leginkább megterhelt ünnepünk, de paradox
módon a hiány ezen is könnyíteni fog. Ennek a hiánynak sok arca van.
A társ hiánya nehézzé teszi a szívünket, a tanácstalanság agressziót szül-
ve ökölbe szorítja a kezünket, az alapvető dolog hiányából fakadó létbi-
zonytalanság bezárja a szánkat, és őrlődik fogaink között. 

Ezekbe a hiányokba érkezik meg a karácsony üzenete, mintegy el-
lensúlyként a mérleg másik serpenyőjébe: Immánuel, velünk az Isten.
Ez az üzenet kellemes teher, amellyel a karácsony terhelt lesz. Terhelt,
mert aki elhiszi, hogy a Mindenható Isten úgy szerette és szereti ezt a
világot, hogy Egyszülött Fiát, Jézus Krisztust elküldte az ember meg-
váltására, annak számára ennek az üzenetnek súlya van. Életünk dagá-
lyoktól és apályoktól erodálódó tengerpartján olyan lábnyom ez az üze-
net, amelyet követve a helyes irányra lelünk.

Talán van, aki súlytalannak gondolja a Jézus születéséről szóló kará-
csonyi történetet, mesének, amihez a gyenge ember menekül, és mely-
nek semmi köze mostani életünkhöz. Szabad így gondolni. De jó meg-
látni azt is, hogy az első karácsony is aggodalmakkal terhelt volt. Gon-
doljunk csak a várandós fiatal lány aggodalmára, a családját féltő apa
szorongására az Egyiptomba való meneküléskor, a betlehemi szálláske-
resés kudarcára és a nem embernek való bölcső keménységére. Mind-
ezek között a nehézségek között a mérleg másik serpenyőjében ott volt
az angyali üzenet az Atya nagy üdvtervével, a megtartatás ígérete az
úton, az állatok meleget adó lehelete és a széna puhasága a jászolban.
Így jelent mégis súlyos ünnepiességet a mondat: „bepólyálta és a jászol-
ba fektette”. Beteljesedés és nem evilági forrású öröm van benne. 

Ezek a gondolatok ötlenek fel bennem, amikor visszagondolok a
múlt év szentestéjére. Kétéves fiunk első karácsonya az új házban. A fel-
díszített fa mellett vettük hosszabb ideje betegeskedő édesanyánk halál-
hírét a kórházból. A telefonbeszélgetés után nem sokkal kibontottuk az
ajándékokat, és összeraktuk azt a játékot, amelyről még a nagymama is
tudott. Felfoghatatlan kettősség, melyet nem is tudok leírni, amely
azonban, ha nem is ilyen éles kontraszttal, de mindig benne van a kará-
csonyban. Minél nagyobb a sötétség, annál fényesebb a reménysugár:
Velünk az Isten! Ez az üzenet túlharsogja a világot, és behatol az örök-
kévalóságba.

Idén, amikor a karácsonyra készülünk, és mérleget vonunk az évről
és eddigi életünkről, igyekezzünk az Isten által adott ellensúlyokba ka-
paszkodni. Abba az örömbe, hogy ennek a világnak a Teremtője törődik
a porszemnyi emberrel. Ünneppé azért lesz valami, mert azzá tesszük.
Elkülönítjük, megszenteljük az időt és az alkalmat. Nem a körülmények
alakítják, még csak nem is a testi adottságaink határozzák meg, mert
ami igazán lényeges, az bennünk történik.

(A szerző a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Köz-
pontjának lelkésze.)
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megértés

A huszadik század kiüresedése a

szellemi materializmusban és a

pragmatizmusban jelentkezett. Az

emberi szellem hanyatlása abban

rejlik, hogy elhitte (egyesek gondos

befolyása nyomán), hogy minden

pénzre váltható, hogy az élő lélek

minden dimenziója a halott anyag.

A másik probléma a tudat beszűkü-

lése, a szcientizmus, hisz korunk

vallása a tudományvallás. A tudo-

mányban való vakhit csak egy újfaj-

ta tekintélyelv. A növekvő érzelmi

fogyatékosok kapaszkodója. Az örök

versenyszellem ide vezetett: csak az

én sorsom szempontjából fontos

dolgok fontosak – a többiek nem

számítanak. Ez az ego, az én illúzió-

ja. És persze a világ működése logi-

kus-kiszámítható voltának illúziója.

A csak-racionalizmus. Szív nélkül.

Szabadító az a felismerés, hogy éle-

tünkben számos dolog egyszerűen

nem rajtunk múlik. Jézus: Aki ra-

gaszkodik a saját életének megmen-

téséhez, elveszíti azt.5 S kíváncsian

várjuk a robotokat, hogy mikre lesz-

nek képesek, miközben mi magunk

váltunk robotokká, csak épp acél-

burkolatunk nincs. A racionalizmus

a világ torzítása, mert a világ nem

racionális. 

Így van helye mítosznak, mesé-

nek, legendának, hitnek. Szeretet-

nek. A szeretet nem csak s nem is

elsősorban érzelem. Hanem a má-

siknak a méltóságát elismerő lét-

mód. Ne feledjük, a tudomány sem

oldotta meg az emberi lét egészére

irányuló kérdéseket. Amelynek lé-

nyege se nem a termelés, se nem a

haszon. Ezért sem lehet a nevelés

személyesség, lélek és szeretet nél-

kül való. Tartalmas kapcsolatok, ér-

zelmek, intuíció, humor, kötődés,

jutalmazás nélkül nincs is hatékony

nevelés és tanítás. (A limbikus

rendszer szerepe a tanulásban!) A

racionalizmus és a szcientizmus

megjelenése a nevelésben hiba, egy-

oldalúság. Az emberi folyamatok

nem gépi folyamatok. A humán fo-

lyamatok dimenziókban gazdagok,

érzelmi, szociális kommunikációs,

intellektuális, álmok és intuíciók ál-

tal is át- meg átszőttek. A csak-ok-

tatás segít érzelmi fogyatékosokat

létrehozni. 

Az értelmileg akadályozottakat

gondozó intézményekben nem rit-

kán látni magas érzelmi intelligen-

ciájú (emotional intelligence quoti-

ent) ellátottat. Csak hát manapság

ez nem érték, minden vallási tanítás,

kulturális hagyomány, felismert ér-

ték ellenére. Saját szívünk igényének

ellenére. Érzelmi-szociális intelli-

genciánkkal hidaljuk át a látszatel-

lentétet egyéniség és közösség kö-

zött. A másik megértésének az érzel-

mi intelligencia (EQ) inkább kulcsa,

mint az intellektus.

Az értelmi sérültek létmódja esz-

tétikai (érzéki, manipulációs, a tár-

gyakat alakító, az érzékszervekkel

megragadható ingerek az elsődlege-

sek) s érzelmi. A sérülésük fokától

függően kevésbé vagy nem képesek

jelképek alkotására vagy jelképek értel-

mezésére (de valamely mértékben ta-

níthatók rá). Csakhogy ez számukra

nem probléma. A mi folyton gon-

dolkodó és fogalomalkotó létmó-

dunk elvakít bennünket. Mi nem a

természet világában élünk. Mi a fe-

jünkben élünk. Még saját testtuda-

tunkat sem éljük meg. Érzelmeinket

sem látjuk tudatosan. A fogalmak és

ítéletek közvetett világába költöz-

tünk. Ha ugyan nem a virtuális illú-

zió „valóságába”. Ám a lét minden-

képp szavakon, fogalmakon túli. A vi-

lággal való egység élményében az em-

ber „visszafelé halad”, mert: „eljel-

képteleníti” a világot, így számára a

lét ismét egyneművé válik. (Nincs

tudományosan és ítéletektől szétta-

golt világkép!) Jézus valami hason-

lóról beszélt, amikor azt mondja

(Máté 11. 25.): „Isten nem a böl-

cseknek és értelmeseknek, hanem a

kisdedeknek jelentette meg a titko-

kat.” (Szegény tudósok…) E lapo-

kon egybefonódik lélektan, gyógy-

pedagógia és filozófia, amit szétága-

zónak (divergensnek) mondhat-

nánk. Ám ez a több szál mégis egy

területre fókuszol: az eltűnt szere-

tetre pedagógiában, gyógypedagógi-

ában.

Martin Heideggerrel szólva, az

ember „költőien lakozik” e földön. A

költőien itt a világ alkotói-esztétikai

birtokbavételét jelenti (Heidegger

Hölderlin egy verséből6 vette az idé-

zetet). Azaz az ember a földi, kész,

adott dolgokat fantáziájával túlha-

ladja. Egyfelől neki „nem elég” az

adott természet, mert folyton átala-

kítja, műveli (colo, cultura), állandó-

an átépíti. Másfelől az ember mérté-

ke az isten, mert az a természetet

meg tudja haladni. Egyrészt nem

elég az, „ami van”. Hanem művé-

szettel keresi egykori „kisdedtuda-

tát”, az elveszett egységélményt. Te-

hát messze nem csak ésszel él az

ember.  

Egy érzéki-esztétikai (tárgyak

alakítása, az anyag megtapasztalása)

tevékenységben ÉS szociális inter-

akcióban gazdag napban az értelmi

Értelmi fogyatékos – érzelmi milliomos
Gyógypedagógia – filozófiai alapon, II. rész

Dunkel N. Norbert
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elfogadás

fogyatékos ember otthon van, kiis-

meri magát, jól érzi magát benne,

belakja. Ő nem alkot koncepciót, nem

épít bárminő fogalmi hálót a valóság-

ról. Gyermeki naivság jellemzi (je-

lenben élés). A jézusi „kisdedtudat”

a világot nem szabdalja szét analízi-

sekkel. A világot „túlgondoló” em-

ber egyszerűen „a saját tudata fog-

lya”. Hölderlin – a jézusi egynemű

kisdedtudatot, sőt a hinduizmus ta-

nította egységélményt vagy Csík-

szentmihályi flow-élményét idézve –

tömörebben fogalmazta meg a Min-

den rossz forrása című versében:

„Egységben lenni; ez ám az isteni

jó, de honnan a vágy az emberek

között, hogy csak egyvalaki és csak

egyvalami legyen csupán?” (N. B.: A

sokféleség egységéről van szó.)

Mi magunk sokszor nem a dol-

goktól vagyunk boldogtalanok, ha-

nem attól, ahogy értelmezzük őket. A

koncepcióink rabjai vagyunk. A vi-

lág értelmezése sokszor rajtunk (és

neveltetésünkön) múlik. Így ugyan-

azt a világot lehet pokolnak és

mennyországnak látni. Ha bárminő

intézmény oly szerencsés, hogy a fo-

gyatékossággal élők napi fejlesztése

(inkább: szinten tartó programja)

valóban megvalósul, az ellátottak

nem butulnak el (hospitalizáció).

Megvalósul létünk lényege, amely

nem a tudósképzésben és nem a tel-

jesítményben rejlik. És az Ember:

nem gazdasági szereplő! (Ilyennek

való beállítása súlyos redukcioniz-

mus! A redukcionizmus „a többi el-

hanyagolható” című valósághamisí-

tás.) A teljesebb lét: minőségi együtt-

lét. (Érintés, dicséret, szívességek,

segítség – Gary Chapman: Az öt

szeretetnyelv – és az önfeledt, egyben

önjutalmazó tevékenység.) 

Ahol elfogadnak, és sok időt

együtt töltünk. A macska megeteté-

se, a virágok meglocsolása, a szemét

összeseprése, délelőtt egy óra, dél-

után egy óra (akár kétfelé osztva)

játékos számolás, olvasás, mesehall-

gatás (nem rajzfilm!), társasjáték, s

mégis harmonikus lét. A gyermeki

létmódhoz közelebb lévő fogyaté-

kosaink érzelmeikben rendkívül

gazdagok lehetnek. Még az Asper-

ger-szindrómában szenvedők sem

feltétlenül érzelmileg beszűkültek.

A beszűkült szociális interakció s

„társas ügyetlenség” nem azt jelenti,

hogy a lélek nem éli meg a meleg,

biztonságos, szerető közegben élés

örömét.

Az érzelmi fogyatékosság eredete,

hogy az elme túl gyakori és túl hirte-

len történő ítélkezésekkel részekre

szabdalja a világot. Jó – nem jó; elég –

nem elég; hülye – tudálékos; no

meg túl fakó, túl élénk, túl kövér,

nem elég jó, nem elég sok… Az ítél-

kezés pedig gyakorta távolít, elítél,

elutasít, sőt izolálja, bántja a mási-

kat vagy az eltérő szokást, ízlést, fel-

fogást. Az elfogadás azt jelenti, sok-

kal kevesebbet címkézünk, sokkal

kevesebbet ítélkezünk. Az elfogadás

egyszerűbb, mint a megértés. A

megértés magasabb rendű s összetett

folyamat. (Érzelmi összetevője az

empátia, önuralom, a vélemény és

ítélkezés erős késleltetése, kognitív

eleme a belátás.) 

Az érzelmi fogyatékosság másik

oka, a permanens versenyszellem

maga a kapitalizmus. Az pedig pe-

dagógiai műhiba, amikor az óvodai

szépségversenytől az iskolai matek-

és szavalóversenyen át a zeneiskolai

zongora- és népdalversenyekig min-

den örömöt az ún. sikerkényszer mér-

gez meg. Sok az üzleti versenysport

és a popzenei verseny is. 

Az ember hiába volt társas lény,

eleve együttműködésre teremtetve

(biológiai jellemzők), a szerzésvágy,

a haszonvágy, a kivagyiság mérge

önző, vetélkedő géppé alacsonyítot-

ta. Az emberi agyban számos, a tár-

sas viselkedésre programozott köz-

pont van (arcfelismerés, az utánzás

tükörsejtjei, az érintés és a beszéd-

dallam felismerése stb.).

Az elfogadás nem firtatja, hogy

miért undorodsz a kelbimbótól, vagy

miért lekvárral eszed a túrós csuszát.

Csak elfogadja. A megértéshez meg

kellene változtatni a mi rögzült, ún.

narcisztikus nézőpontunkat7, hogy

mi a jó és a rossz, hogy mit kellene,

hogyan kellene… A megértésben a

másiknak a bőrébe kellene bújnunk.

Ehhez empátia, motiváltság, előző

példák, alázat, türelem és tapasztalat

kell. Az elfogadáshoz pedig csak jó

szándék. Ám az elfogadás adna na-

gyobb teret. Teret – a szeretet újra-

növekedéséhez.

5 Pl. a hegyi beszédben is: Ne aggodal-

maskodjatok (Máté 6. 25–33) ti az éle-

tetek felől! A madarak [hollók] sem nem

vetnek, sem nem aratnak, a liliomok nem

szőnek, nem fonnak, mégis boldogan él-

nek. Mt. 12. 24–25: ha a földbe esett ga-

bonamag el nem hal, csak maga marad.

Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.”
6 In: Friedrich Hölderlin: Csodás kék-

ségben. A művészi létmód nem a termé-

szet utánzása, hanem az isteni tökéletes-

séggel kapcsolatos mértékkeresés. A köl-

téssel (térnyerés) méri ki az ember földi

lakhelyét, az ember se nem égi már, se

nem földi csak. A kettő között lakik.
7 Bár fejlődéslélektani kategória, szá-

mos felnőttnél megmarad. A gyerekek

körülbelül 4–6 éves korig azt hiszik, min-

denki azt látja, azt hallja, amit ők. A terep-

asztalon a kis autó a gyermek számára a

hegy előtt van. A kísérletvezető azonban

a gyerekkel szemben ül, tehát számára az

autó a hegy mögött van, nem láthatja. A

kérdésre, hogy a gyermek szerint ő is lát-

ja-e az autót, a gyermek azt válaszolja,

igen. A narcisztikus nézőpont azonban

felnőttkorban megmaradhat, vélemény-

burkot, politikai, vallási, életszemléleti

„örök igazságokat” eredményezve.

(A szerző zeneterapeuta, fejlesztő-

pedagógus, f ilozóf ia- és zenetanár,

grafológus, gyógypedagógiai asszisz-

tens, jelnyelvi segítő, rehabilitációs

mentor, terápiás munkatárs.)
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A Hit és Fény (Foi et Lumière) ér-

telmi fogyatékos embereket fogadó,

katolikus alapú, ökumenikus szelle-

miségű lelkiségi mozgalom, melyet

1971-ben alapított a francia Marie-

Helène Mathieu gyógypedagógus és

a kanadai Jean Vanier filozófus-teo-

lógus. A közösség Magyarországon

az 1980-as években, a budapesti

Zugligeti Szent Család Plébániához

kapcsolódva kezdte meg működését.

Tagjai értelmi fogyatékos emberek,

családjuk és segítőik, akiknek külde-

tése, hogy az értelmi fogyatékos em-

berek megtalálják teljes értékű szere-

püket és helyüket a társadalomban s

az egyházban. A Hit és Fény már in-

dulásakor olyan fogyatékosságértel-

mezést képviselt, amely a közösség

megjelenésekor Magyarországon sem

a társadalomban, sem az értelmi fo-

gyatékos személyeket ellátó intéz-

ményrendszerben, sem az ő sorsukat

befolyásoló jogrendszerben nem je-

lent meg.  

A mozgalom értelmifogyatékos-

ember-képének magyarországi meg-

jelenése jóval megelőzte azt a gyógy-

pedagógiai/rehabilitációs modellvál-

tást, amely a nemzetközi trendben az

orvosi modelltől az 1980-as évek leg-

végén megjelenő állampolgári mo-

dellhez vezetett. Az állampolgári mo-

dell szerint a fogyatékos ember jogai

megegyeznek a többi emberéivel –

nincs szükség pozitív diszkrimináció-

ra: mindenki egyéni szükségletei sze-

rint, alanyi jogon kap egyéni támoga-

tást, emellett a társadalom tagjai a kö-

zösség egyenjogú és felelős tagjaként

tekintenek magukra és egymásra.

(Kálmán, Könczei, 2002) A Hit és

Fény közösség Chartája (1980) ezt a

modellt jeleníti meg csaknem egy év-

tizeddel korábban: „minden fogyaté-

kos ember teljes személyiség, akinek

ugyanolyan emberi jogai vannak,

mint másoknak. Különösen joga van

ahhoz, hogy szeressék, elismerjék és

tiszteletben tartsák lényét, döntéseit;

joga van ahhoz is, hogy megkapja a

szükséges segítséget, hogy minden

területen – lelki és emberi téren egya-

ránt – fejlődni tudjon.”

A magyarországi Hit és Fény kato-

likus lelkiségi mozgalom első tíz évé-

nek története az első közös nyaralá-

soktól a nemzetközi közösség húszé-

ves jubileumi zarándoklatán való

részvételig tart. Kis példányszámú

aprónyomtatványok, stencilezett,

fénymásolt füzetkék, sokszorosított,

gépelt fordítások őrizték meg, s egy

kelet-közép-európai, szocialista or-

szág katolikus egyházának megújulá-

sát, a világiak evangelizációját és

Krisztus szeretettanának a fogyatékos

személyekre való kiterjesztését is tük-

rözik.

A nemzetközi Hit és Fény kezdetei 
A Hit és Fény története 1963-ban

kezdődött. Ekkor jött létre Párizsban

a Sérült Emberek Keresztény Irodája

(Office Chrétien des Personnes Han-

dicapées – OCH), amelyben Marie-

Helène Mathieu (1929) francia

gyógypedagógus megkezdte munká-

ját. Ez a szervezet biztosította a mun-

katársak és a sérült embereket, gyer-

mekeket gondozó-nevelő, szociálisan

hátrányos helyzetű családok, szülők

találkozásának lehetőségét és a segít-

ségnyújtást számukra. Mathieu, aki

gyógypedagógusok szupervizoraként

kórházi gyakorlatokat is vezetett, ta-

lálkozott az orvosi gyakorlat értelmi

fogyatékosságra való reflexiójával

(„nincs mit tenni, adják intézetbe a

gyermeket, és tervezzenek újat”) s a

szülők szégyenérzetével, mely az ér-

telmi fogyatékosságról alkotott, gyak-

ran szülőhibáztató társadalmi kép kö-

vetkezménye volt.

Ebben az időszakban az értelmi fo-

gyatékos gyermekek leginkább a csa-

ládjukkal, gyermekmenhelyeken vagy

bentlakásos pszichiátriai intézmé-

nyekben éltek. Mathieu megfigyelése

szerint az intézményekben rendelke-

zésre álltak közös terek, de az egy-

másra figyelés személyes dimenziója

nélkül. „Az OCH, majd később a Hit

és Fény erre a dimenzióra, a gyengéd-

ségre, egymás elfogadására és őszinte

tiszteletére épült.” (Mathieu, 2016)  

Franciaországban mindeközben

egy másik folyamat is elkezdődött.

Jean Vanier (1928–2019), a kanadai

főkormányzó fia a királyi haditenge-

részetnél tanult, majd ott szolgált.

1950-ben megszakította katonai pá-

lyáját, és filozófiát tanult. Ekkor ok-

tatta teológiára és filozófiára Thomas

Philippe atya, aki Trosly-Breuilben

egy harminc értelmi fogyatékos férfit

fogadó intézménynek is lelkésze volt.

Jean Vanier a Val Fleurin kívül pszi-

chiátriai intézményeket is meglátoga-

tott, itt köteleződött el a kapcsolato-

kat és barátságot nélkülöző értelmi

fogyatékos emberek mellett. 1964-

ben Trosly-Breuilben létrehozta az

első Bárka-közösséget egy segítővel,

valamint Philippe-el és Raphaellel,

két értelmi sérült férfival összeköltöz-

ve. A következő években több segítő

és fogyatékos személy költözött az el-

ső házhoz hasonló lakóotthonokba

olyan közösséget alkotva, amely a

szerzetesközösség és a családi élet öt-

vözete volt. A Bárka tagjai lakóhelyük

A találkozás, a befogadás és osztozás 
közössége értelmi fogyatékos emberekkel, I.

Magyar Adél
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egyenlőség és egyediség

mikrotársadalmával is élő kapcsolatot

tartottak.  

Marie-Helène Mathieu 1966-ban

meglátogatta Trosly-Breuilben Vani-

ert, majd közös célként egy lourdes-i

zarándoklatot kezdtek el előkészíteni

értelmi fogyatékos személyek, csa-

ládjuk és segítőik számára. 1968-ban

az volt a közvélekedés, hogy az értel-

mi fogyatékos embereknek nincs he-

lyük a zarándoklatok résztvevői kö-

zött, mert nem képesek megtapasz-

talni ezt a fajta élményt, s jelenlétük-

kel zavarják a többi zarándokot. Va-

nier és Mathieu azonban mégis meg-

szervezte a zarándoklatot Thaddée és

Loïc – két értelmi fogyatékos gyer-

mek – szüleinek ösztönzésére, az ő

részvételükkel. A három évig tartó

előkészület alatt, 1968 és 1971 között

a legfontosabb célok és alapelvek is

kikristályosodtak, s az 1971 húsvét-

ján, a lourdes-i zarándoklaton meg-

születő Hit és Fény közösség alapjai

lettek.

Jean Vanier a fogyatékos személy

és az egyház viszonyáról így ír: „Fon-

tos, hogy az egyház a fogyatékos sze-

mélyt mint Isten gyermekét fogadja

el, de az is fontos, hogy a szívében el-

rejtett lelki értéket felfedezze”. (Va-

nier, 1981) Ha ezt a gondolatot a fo-

gyatékosság társadalmi fogalomértel-

mezésével világítjuk át, két jelentős

tartalmat hordoz. Először: a fogyaté-

kos személy Isten gyermeke – mint

mi mindannyian. Ez az egyenlőség,

az esélyegyenlőség tanítása. Másod-

szor: ha a szívében elrejtett lelki érté-

ket felfedezzük – egyedisége jelentős,

és értéket képvisel a közösség számá-

ra. Egyenlőség és egyediség. Ezek

napjaink legkorszerűbb rehabilitációs

paradigmájának sarokpontjai.

A lourdes-i zarándoklatot tervező

csoport Marie-Helène Mathieu és

Jean Vanier vezetésével megtette a

legfontosabb alapvetéseket, melyek

az utazás és zarándoklat, de hosszú

távon a Foi et Lumière közösség

szemléletét is meghatározták: 

A zarándokutat nem a fogyatékos

személyekért, hanem velük együtt kell

megtennie a közösségnek.

Nem a gyógyulás útját keresik a

lourdes-i barlang szakrális terében,

hanem az egyedüli csoda, ha az

egészségesnek mondott emberek szíve

meggyógyul, és felfedezik, hogy a sze-

gények az egyház kincsei.

Ezek az alapvetések a társadalmi

részvétel szükségességét, a fogyaté-

kosságnak az egyén akadályozottsá-

gából fakadó mértékét hangsúlyoz-

ták. Másfelől a „gyógyulást”, a reha-

bilitációs folyamatot nem az egyén, a

fogyatékos személy gyógyítása révén,

hanem a társadalmi rehabilitáció esz-

közeivel, a fogyatékos személy kör-

nyezetének átalakítása-átalakulása

révén kívánja elérni. A cél az, hogy a

zarándoklat mindenki számára ünnep

legyen, élményt hordozzon.

A liturgia egyszerű, mindenki szá-

mára érthető, nemzetközi csoportok-

nak elérhető, megélhető legyen. A

zarándoklatra való jelentkezés nem

egyénileg, hanem csoportosan történt,

30 fős csoportokban, amelyek fogya-

tékos személyekből, családtagjaikból és

segítő személyekből álltak. Így már a

zarándokút előtt megismerték egy-

mást a csoportok tagjai, s megkez-

dődhetett közösséggé formálódásuk.

A szülők számára külön csoportokat

szerveztek a lourdes-i napok során,

ahol egymással oszthatták meg gon-

dolataikat, érzéseiket.

Az előkészítést követően, 1971

húsvétján 12 000 zarándok érkezett

Lourdes-ba, közöttük 4000 fogyaté-

kos személy és hétszázan bentlakásos

pszichiátriai intézmények gondo-

zottjai. Semmiféle baleset vagy atro-

citás nem történt, az ünnep zavarta-

lan volt. Ezt követően Franciaország-

ban, Belgiumban, Angliában és Ka-

nadában kis közösségek maradtak

együtt, találkoztak, ünnepeltek, s ki-

sebb zarándoklatokat tettek. (Vanier,

1981)

1975-ben Rómába zarándokoltak

az akkor már 34 országban működő

közösség kis csoportjai, fogadta őket

VI. Pál pápa is, így köszöntve: „Isten

éppen olyannak szeret benneteket,

amilyenek vagytok... Lássátok: egy-

házában nektek is helyet készít vala-

mennyi keresztény között. Arra hív

benneteket, hogy velük együtt egyet-

len családot alkossatok.” (Mathieu,

2016) Ezzel az előzetesen megírt

szövege mellőzésével elhangzó kinyi-

latkoztatással a pápa az Egyház jóvá-

hagyását közvetítette a Hit és Fény

közösségének. 

1978-tól a mozgalom hivatását, te-

vékenységét is megfogalmazó, a szer-

vezeti felépítést, működést is leíró

alapokmány vált szükségessé. 1980-

ban készült el. A Chartát és a Kons-

Marie-Hélène Mathieu és Jean Vanier 2008-ban (Forrás: https://fr.aleteia.org/)
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titúciót 1982-ben Angliában,

Wetherbyben fogadták el a közösség

nemzeti felelősei és a nemzetközi ta-

nács. Ezek a dokumentumok a kez-

deti elképzeléseket is tartalmazták, az

1980 és 2020 közötti időszakban pe-

dig széles körű egyeztetésekkel az öt

földrészen szaporodó közösségek sa-

játosságait is beépítették, s azóta is

szükség szerint kiegészítik, módosít-

ják, megújítják őket. A Charta fogya-

tékos emberről megfogalmazott

alapvetése szerint „minden fogyaté-

kos ember teljes személyiség, akinek

ugyanolyan emberi jogai vannak,

mint másoknak. Különösen joga van

ahhoz, hogy szeressék, elismerjék és

tiszteletben tartsák lényét, döntéseit;

joga van ahhoz is, hogy megkapja a

szükséges segítséget, hogy minden

területen – lelki és emberi téren

egyaránt – fejlődni tudjon”. (Charta

és Konstitúció)

A Hit és Fény az értelmi 

fogyatékos emberek befogadásáért

A Hit és Fény közösségi mozga-

lomként az értelmi fogyatékos em-

berek köré szerveződik. A tagjai ők

maguk, testvéreik, szüleik és segítőik.

Egy kisközösséget mintegy harminc

fő alkot. A közösség lelki vezetőt is

felkérhet, azonban egyházi személy

jelenléte nem elvárás. A csoportok

havonta találkoznak. Az értelmi fo-

gyatékos emberek középpontba he-

lyezése az általuk képviselt krisztusi

értékekre hangolja a közösség tagjait.

A versennyel, a gazdasági előnyszer-

zéssel, a sikerrel és a pénzzel szemben

a gyengék, a szegények jelenléte, a

gyöngédség és hűség, a meghallgatás

és a hit a meghatározó tartalmak a

Hit és Fény közösségeiben.

A lelkiségi mozgalom küldetése,

hogy közösségei a találkozás, a közös

ünneplés, az ima, a kialakuló és meg-

szilárduló barátságok, a hűség, a köl-

csönösségen alapuló kapcsolatok he-

lye legyen. A Hit és Fény küldetésé-

ben jelen van, hogy közösségeit és

azok tagjait integrálja a társadalom,

az egyházuk, keresztény közösségük

és plébániájuk tevékenységébe.

Mindezt az ökumené szellemében, a

közösségben megjelenő különböző

felekezetek közös keresztény gyöke-

reit megtartva és feltárva. 

A Hit és Fény lelkiségét három

alapvetés foglalja össze:

Isten minden embert szeret. A fogya-

tékos ember teljes személyiség, aki-

nek a közösség más tagjaiéival

egyenlő jogai vannak. Isten egyfor-

mán szereti valamennyi embert, és a

közösség hisz abban, hogy az értelmi

fogyatékos emberekben is él Jézus,

még ha nem tudják is ezt kifejezésre

juttatni. Az Újszövetség Krisztus ál-

tal képviselt emberképe ez, mely nem

kapcsolja bűnhöz, bünte-

téshez a fogyatékosságot.

Így teremtett lényként a

fogyatékos embereknek is

joguk van részesedni egy-

házuk liturgikus hagyo-

mányaiban, a szentségek-

ben, egyházuk lelki tartal-

maiban. Az értelmi fogya-

tékos ember a közösség-

ben való jelenlétével köz-

vetíteni tudja a krisztusi

kegyelmet és békét.

Szükség van közösségre. A

hit megéléséhez minden-

kinek, a legsúlyosabban

fogyatékos embereknek is szükségük

van társakkal találkozni, a közösség

légkörében megélni hitüket és a sze-

retetet. Az értelmi fogyatékos ember

egyszerű s konvencióktól mentes,

szeretetet ad és befogad, ezzel Krisz-

tus szeretettanát éli, s evangelizálja

környezetét. Ennek felismerése és

befogadása azonban a közösség többi

tagjától megkívánja a szeretetben va-

ló hűséget. Mária példáját ismerve a

megtérés és a szeretetben való hűség

értelmet nyer: ő és a Jézus által szere-

tett tanítvány a szenvedő Jézussal

vannak, mintegy teljes jelenléttel élik

meg vele a közösséget, hordozzák

szenvedését. A Hit és Fény csoportjai

is ilyen teljes jelenléttel történő talál-

kozásokban élhetik meg a béke és az

öröm közösségét.

Úton a mélyebb emberi érettség felé.

Ahhoz, hogy a teljes értékű, egymás

jelenlétében való közösségi találko-

zások megtörténjenek, a tagoknak

érteniük, ismerniük kell az értelmi

fogyatékos személyeket, fel kell is-

merniük igényeiket és szükségletei-

ket. A közösség mellett elkötelezett

tag törekszik jártasságot szerezni eb-

ben.

A Hit és Fény tevékenysége. A Hit

és Fény közösségi mozgalom. A kö-

zösség rendszeres találkozókat tart,

emellett lehetnek nyári táborok, za-

rándoklatok, képzések, imaórák és

lelkigyakorlatok. Nem feladata intéz-

mények alapítása és fenntartása. A

Hit és Fény együttműködik más, az

értelmi fogyatékos embereket és csa-

ládjukat segítő szervezetekkel, moz-

galmakkal. Egyetlen nemzetközi kö-

zösségként anyagi és lelki tartalmak

igazságos megosztására törekszik.

(Charta és Konstitúció)

(Folytatás a következő számban.)

(A szerző gyógypedagógus, főiskolai

docens, a Szegedi Tudományegyetem

Juhász Gyula Pedagógusképző Kara

Gyógypedagógus-képző Intézetének ok-

tatója.)

A Hit és Fény emblémája. Meb, értelmi 
fogyatékos festő képe. (1971)
(Forrás: http://hitesfeny.hu/a-hit-es-fenyrol/a-hit-
es-feny-emblemaja/)
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értelmileg akadályozott személyek a felsőoktatásban

A fogyatékossággal élő személyek

jogairól szóló ENSZ-egyezmény több

cikkében is foglalkozik a társadalmi

életben való részvétel kérdésével. Az

egyezmény rögzíti, hogy a fogyatékos
személyek értékes módon járulhatnak
hozzá közösségük általános jólétéhez és
sokszínűségéhez. Az emberi jogok teljes

körű gyakorlása, a teljes körű részvétel

erősítheti a társadalomhoz való tartozá-
suk érzését, valamint a társadalom em-

beri, szociális és gazdasági fejlődésé-

ben, akár a szegénység felszámolásá-

ban jelentős előrehaladást eredményezhet.
Ugyanakkor az egyezmény alkotói el-

ismerik, hogy a környezeti és az info-
kommunikációs akadályok gátolhatják a

fogyatékos embereket a társadalom-

ban való teljes és hatékony, másokkal

azonos alapon történő részvételben.

A 3. cikk alapján a „teljes és haté-

kony társadalmi részvételt és befoga-

dást” olyan általános alapelvnek kell

tekinteni, amelyet az egyezmény vala-

mennyi cikkének olvasása és értelme-

zése során figyelembe kell venni. A 8.

cikk szerint a társadalmi részvétel

hozzájárulhat a társadalmi tudatosság,
a fogyatékosságról való tudatos gondol-
kodás előmozdításához. Az oktatással

foglalkozó 24. cikk külön megerősíti a

szabad társadalomban való tényleges

részvétel lehetővé tételének fontossá-

gát. E jog érvényesítése során a részes

államok hatékony, személyre szabott

támogató intézkedéseket biztosítanak

a tudományos és társadalmi fejlődés leg-
magasabb fokának elérését segítő környe-
zetben, a teljes körű integráció céljával

összhangban.

A tanulásban akadályozott és az ér-

telmileg akadályozott személyek a fo-

gyatékos személyek egyik csoportját

alkotják. Nyilvánvaló tehát, hogy a

fentiekben bemutatott jogok őket is

megilletik.

Másfelől egyértelmű, hogy a társa-

dalmi életben való részvételnek sokfé-

le színtere lehet. Az egyik ilyen színtér

minden bizonnyal a felsőoktatás, az

egyetem és a főiskola.

Kell-e, hogy legyen helyük, és ha

igen, akkor vajon van-e helyük a tanu-

lásban akadályozott és az értelmileg

akadályozott személyeknek a felsőok-

tatásban? Igaz lehet-e az ő esetükben

is, hogy értékes módon járulhatnak

hozzá a felsőoktatáshoz, hogy a rész-

vételük jelentős előrehaladást eredmé-

nyezne? A felsőoktatásban való bár-

miféle szerepvállalás megerősítheti-e

a társadalomhoz tartozás érzését?

Amikor a felsőoktatásról és a fo-

gyatékos személyek részvételéről gon-

dolkodunk, általában arra gondolunk,

hogy a fogyatékos személy hallgató-

ként vesz részt a felsőoktatásban.

Most terjesszük ki a gondolkodásunk

határait, és vegyük figyelembe, hogy a

felsőoktatás életében oktatóként vagy

kutatóként is részt vehetünk. Sőt az

egyetemek és a főiskolák számos más

munkakörben foglalkoztatnak dolgo-

zókat (pl. egyetemi, főiskolai hivata-

lokban vagy éppen a könyvtárban).

Jellemző továbbá, hogy külső szerep-

lőktől szolgáltatást vásárolnak (pl. ét-

terem vagy büfé működtetése, porta-

szolgálat vagy takarítás).

A továbbiakban vegyük sorra az

egyes lehetőségeket.

Lehetnek-e hallgatók a felsőoktatás-
ban a tanulásban akadályozott vagy az
értelmileg akadályozott emberek? Ha az

alap- és mesterképzésre, a doktori

képzésre gondolunk, akkor jelenleg

nem. Nem, mert a vonatkozó jogi sza-

bályozás az alap- és mesterképzésbe

történő belépés feltételeként érettsé-

git, a doktori képzés esetében mester-

szintű végzettséget követel meg. Talán

rendjén is van ez így. Rendjén van ez

így? Volt olyan, amikor csak a társada-

lom egyes rétegei és csak a férfiak jár-

hattak egyetemre. Aztán ez megválto-

zott. Talán eljön az az idő is, amikor a

fogyatékossággal élő személyek jogai-

ról szóló ENSZ-egyezmény szellemi-

ségének megfelelően a felsőoktatás

kitárja kapuit a jelen cikkben képviselt

célcsoport előtt is. Ez nem lehetetlen,

hiszen valójában már ma is lehetséges.

A felsőoktatás – a magyarországi ha-

tályos szabályozás alapján – kínál fel-

sőoktatási szakképzést, szakirányú to-

vábbképzést, valamint részt vehet a

felnőttképzésben is. Márpedig a fel-

nőttképzésnek a tanulásban akadályo-

zott és az értelmileg akadályozott em-

berek is alanyai lehetnek. Valójában

tehát az első, kísérleti lépések megté-

telének jogi akadálya nincs. A jelenleg

rendelkezésemre álló információk

alapján úgy tudom, hogy az első ilyen

képzést a Szegedi Tudományegyetem

Juhász Gyula Pedagógusképző Kara

Gyógypedagógus-képző Intézete kí-

nálta a Felnőttképzési Adatszolgálta-

tási Rendszerben rögzített, engedély-

köteles felnőttképzésként Érted?

Nem érted? Ellenőrizd! címmel. A

képzésben 8 tanulásban akadályozott

fiatal vett részt 2022-ben.

Lehetnek-e oktatók vagy kutatók a
felsőoktatásban a tanulásban akadályo-
zott vagy az értelmileg akadályozott
emberek? Az oktató, kutató fogalmá-

nak szűk értelmezése szerint nem, hi-

szen a létező oktatói és kutatói mun-

kakörök betöltésének feltétele a mes-

terszintű végzettség. Ugyanakkor le-

hetnek participatív oktatók vagy par-

Egyetem mindenkinek! 
Egyetem mindenkinek?

Horváth Péter László
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participatív oktatás

ticipatív kutatók. A participatív szó

jelentése: „részvételi”, azaz a tanulás-

ban akadályozott vagy az értelmileg

akadályozott felnőttek részvételi ok-

tatásban, részvételi kutatásban vehet-

nek részt. A gondolat mögött az a fel-

ismerés áll, hogy a tanulásban akadá-

lyozott és az értelmileg akadályozott

emberek ismerik a saját életüket, és

akár beszélni is tudnak róla. Ebben az

értelemben ők a saját életük szakértői.

Ezt a szakértelmet pedig be lehet csa-

tornázni különböző felsőoktatási

képzésekbe, illetve kutatásokba. 

A participatív oktatásra és a parti-

cipatív kutatásra, a fogyatékos – köz-

tük a tanulásban akadályozott és az

értelmileg akadályozott – emberek

bevonására Magyarországon ma már

több felsőoktatási intézményben talá-

lunk jó gyakorlatot. Ez elsősorban a

gyógypedagógia alapképzési szakon,

illetve a gyógypedagógia és a gyógy-

pedagógia-tanár mesterképzési sza-

kokon, illetve szakirányú továbbkép-

zésekben jellemző. Ha a kedves Olva-

sót ez a téma jobban érdekli, akkor jó

szívvel ajánlom figyelmébe pl. Katona

Vanda, Cserti-Szauer Csilla és Sán-

dor Anikó szerkesztésében az ELTE

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Kara kiadásában 2019-ban megjelent

Együtt oktatunk és kutatunk. Inklu-

zív megközelítés a felsőoktatásban c.,

online is elérhető művet. A Magellán

YouTube-csatornáján Participatív ok-

tatás – különleges oktatási módszer

címen egy hét és fél perces vagy az

elte_uni YouTube-csatornáján ELTE-

feszt 2020: A participatív oktatás egy

résztvevő oktató perspektívájából

címmel egy 24 perces filmet is meg-

tekinthetünk. A participatív kutatás-

nak valamivel szélesebb a magyar

nyelven elérthető szakirodalmi hátte-

re. Ezek közül Peszeki Dorina Kuta-

tás a participativitás, az önérvényesí-

tés és a könnyen érthető kommuniká-

ció jegyében című, online is elérhető

írását emelem ki, amely a Fogyaté-

kosság és Társadalom c. folyóiratban

jelent meg 2021-ben. A magyaror-

szági innováció felkeltette a nemzet-

közi szakmai közélet szereplőinek a

figyelmét is. Így angol nyelven is

megjelent egy, online ugyancsak elér-

hető tanulmány Cserti-Szauer Csilla,

Sándor Anikó, Katona Vanda és

Könczei György tollából Social In-

novation in Higher Education from a

Disability Studies Perspective címen,

amely a kötet – talán nem véletlenül –

13. fejezete. A tanulmány a Social In-

novation in Higher Education.

Landscape, Practices, and Opportu-

nities c. kötetben, a Springer kiadó

gondozásában jelent meg 2022-ben,

szerkesztői: Carmen Păunescu, Katri-

Liis Lepik és Nicholas Spencer.

A Miskolci Egyetem BTK Tanár-

képző Intézete Gyógypedagógia

Tanszékének keretében három tanu-

lásban akadályozott fiatal vesz részt a

2022/23-as tanév őszi szemesztere

óta a gyógypedagógia alapképzési

szakon tanuló hallgatók képzésében

participatív oktatóként. A könnyen

érthető nyelv elméletét és gyakorlatát

tanítjuk közösen.

Szeretném ugyanakkor felhívni a

figyelmet arra, hogy a participatív ok-

tatás és a participatív kutatás alap-

gondolata valójában az, hogy az adott

szakma célcsoportjába tartozó sze-

mély a megélt tapasztalataival, a saját

szakértelmével részt vesz a szakembe-

rek képzésében. Ebben a megközelí-

tésben a fogyatékos emberek sokféle

felsőoktatási képzésbe be tudnak

kapcsolódni. Potenciális betegként

segíthetik az orvosképzést (hogyan

kell a fogyatékosságot közölni, ho-

gyan kell a fogyatékos emberekkel

kommunikálni), a jog alanyaként me-

sélhetnek a tapasztalataikról a jogász-

képzésben, az épített és az informáci-

ós környezet használóiként bekap-

csolódhatnak különböző mérnökkép-

zésekbe is.

Lehetnek-e „más munkakörben fog-

lalkoztatott dolgozók” a felsőoktatásban

a tanulásban akadályozott vagy az ér-

telmileg akadályozott emberek? Az egy-

kori Bárczi Gusztáv Gyógypedagó-

giai Tanárképző Főiskola (ma: ELTE,

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Kar) több oktatójának szóbeli közlése

alapján tudjuk, hogy udvari takarító-

ként dolgozott értelmi sérült ember a

főiskolán, még a Bethlen Gábor té-

ren. Tudományos kutatáson alapuló

adataink azonban nincsenek arról,

hogy mennyire jellemző ez ma a ma-

gyarországi felsőoktatási intézmé-

nyekben. Ugyanakkor azt fontos tud-

ni, hogy a magyar állam többféle mó-

don támogatja a megváltozott mun-

kaképességű, így pl. az értelmileg aka-

dályozott személyek munkavállalását,

akár a felsőoktatási intézmények kö-

rében is. Így pl. mentesülhet a rehabi-

litációs hozzájárulás megfizetése alól

az a 25 főnél több személyt foglal-

koztató munkáltató, aki megváltozott

munkaképességű személyt foglalkoz-

tat. Ennek összege 1 800 000 Ft/fő

2022-ben. Mentesülhet továbbá a

munkáltató a szociális hozzájárulási

adó (szocho) megfizetése alól is. A jo-

gi lehetőség és az anyagi ösztönzés te-

hát biztosított. Rajtunk (is) múlik,

hogy milyen módon használjuk ki

ezeket a lehetőségeket, mennyire

gondoljuk komolyan azt, hogy akár

személyes lehetőségünk (talán fele-

lősségünk is) tenni a fogyatékos sze-

mélyek jogainak érvényesüléséért.

Vásárolhat-e a felsőoktatási intéz-

mény olyan szolgáltatást (pl. büfé- vagy

éttermi szolgáltatás, kertrendezés, taka-

rítás, takarító- vagy irodaszerek beszer-

zése), amellyel munkát tud biztosítani

tanulásban akadályozott vagy értelmi-

leg akadályozott embereknek? A válasz

egyértelműen igen. Nem lehet kérdés,

hogy egy-egy felsőoktatási intéz-

ménynek szüksége van irodaszerekre,

takarítószerekre. Szinte biztos, hogy

működtet legalább büfét, de lehet,

hogy éttermet is. Minden valószínű-

ség szerint van kertje, de legalább fü-

ves terület, néhány fával. A kérdés in-

kább az, hogy eszükbe jut-e a közbe-
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szerzést irányító és lebonyolító mun-

katársaknak az a lehetőség, hogy eze-

ket a szolgáltatásokat vagy legalább

egy részüket olyan cégektől rendeljék

meg, ahol megváltozott munkaképes-

ségű személyeket foglalkoztatnak.

Magyarországon a közbeszerzési tör-

vény alapján 2016 óta a jogi lehetőség

adott arra, hogy a közbeszerzési eljá-

rásban előnyben részesítsék a megvál-

tozott munkaképességű személyt

foglalkoztató céget, vagy kifejezetten

csak ilyen cégek pályázhassanak.

Sajnos, jelen pillanatban nem áll

rendelkezésemre adat vagy informá-

ció arról, hogy a felsőoktatási intéz-

mények élnek-e ezzel a lehetőség-

gel, és ha igen, akkor hogyan és mi-

lyen eredménnyel. Talán egy partici-

patív kutatást – pl. szakdolgozati

munka keretében – ez a téma is

megérne. 

A fogyatékos emberek joga a rész-

vétel, ennek a jognak az érvényesítése

végett a mi kötelezettségünk pedig a

bevonás.

Bízom abban, hogy a tisztelt Olva-

só átfogó képet kapott a fogyatékos

emberek felsőoktatásba való bevoná-

sának különböző lehetőségeiről. Ta-

lán egy következő cikkben, a nem túl

távoli jövőben újabb és újabb eredmé-

nyekről, jó gyakorlatoktól is beszá-

molhatunk Magyarországról és Szlo-

vákiából egyaránt.

(A szerző a Miskolci Egyetem BTK

Tanárképző Intézete Gyógypedagógia

Tanszékének oktatója.)

Az altruizmus emberi tulajdonság:

segíteni másokon, bajba jutott társain-

kon. De elég ez a mai társadalomban,

ahol az ösztönkésztetés erős, így az

agresszió, rivalizálás jelen van min-

dennapjainkban? Az együttműködést

tanulni kell, ezért nagyon fontos, hogy

általában is, de a segítő szakmákban

fokozottan helyt, ráerősítést kapjon

mindennemű olyan segítés, amely

professzionalizálódhat. A Selye János

Egyetem azért kapcsolódott be az

Erasmus+ nemzetközi projektbe,

hogy a pedagógusképzésben elméleti

és gyakorlati szinten egyaránt helye

legyen az önkéntességnek. Az ilyen

munkára való igény válságos idősza-

kokban még erősebben jelentkezik,

hiszen megnő a segítségre szorulók

száma. Célunk annak áttekintése,

hogy a segítő szakmákban, esetünk-

ben a pedagógusképzésben hogyan

jelentkezik az önkéntesség szakmai

megfogalmazása, oktatása, kivitelezé-

se, vagyis mennyire tudatosan visszük

be a képzés folyamatába. 

Az önkéntességet úgy határozzuk

meg, hogy valaki szabadidejében más-

nak – nem családtagnak – a javára

anyagi haszon nélkül cselekszik. Az

önzetlen segítés lehetőséget nyújt a

személyiség gazdagodására és szak-

mai kiteljesedésre, elégedettségérzés-

sel tölt el, új kapcsolatokat, barátságo-

kat hoz létre, s főleg új tapasztalatokat

eredményez. Olyan vállaláson alapul,

amely a közösség érdekét helyezi elő-

térbe (ezt proszociális magatartásnak

is nevezzük).   

Az önzetlenség és a szolgálat altru-

ista magatartás (viselkedésünk nem a

saját érdekünket, hanem a másikét

szolgálja). Már Comenius is foglalko-

zott az önkéntesség problémakörével,

amely a múltban főleg az idősekre,

szegényekre és árvákra összpontosult.

A lehetőségeket mindig a társadalmi

történések, természeti katasztrófák

határozzák meg, amelyeket csak rész-

ben lehet előre látni. Az önkéntes

részt vehet szabadidős programok

szervezésében, betegápolásban, köztér

szépítésében, hírlapterjesztésben stb.   

„A társadalmi felelősségvállalás

komplex szemlélet, látásmód, műkö-

désmód: ahogyan mi látjuk a társadal-

mat, és ahogy a másik fél lát bennün-

ket: hogyan viszonyulunk a környeze-

tünkhöz, és mit teszünk a közössé-

gért.”

Protect, respect, remedy (véde-

lem, tisztelet, korrekció) – az iránya-

dó ENSZ-alapelvek három pilléren

nyugszanak: az állam emberi jogok

tiszteletben tartására vonatkozó kö-

telességén, az emberi jogok tisztelet-

ben tartásával kapcsolatos felelős-

ségvállaláson és a hatékony jogor-

voslathoz való hozzáférés szüksé-

gességén.

A társadalmi felelősségvállalás az

oktatásban azért különösen fontos,

mert a fiatalságnak az életre való fel-

készítése meghatározza a jövő nemze-

dékek szemléletét. Ha a társadalmi fe-

lelősségvállalás át tudja hatni az okta-

tási ágazat hétköznapjait, esélye van

arra, hogy generációk magatartását

befolyásolja, motiválja. Elérhető lehet

a fiatalok szemléletének megváltozta-

tása a fenntarthatóságot, környezet-

szennyezést, egészséges életmódot,

szociális érzékenységet és hasonlóan

fontos témaköröket illetően. A ta-

pasztalati úton való tanulás segít a kö-

zösségteremtésben, a nemzedékek

közti kapcsolatteremtésben, a társa-

dalmi előítéletek feloldásában, s a ké-

sőbbiekben a pályaválasztást is moti-

válhatja. 

Az önkéntesség lehetőségei 
Strédl Terézia



12 2022  | 4

társadalmi felelősségvállalás

Az aktivitás lehet egyéni vagy cso-

portos, benti vagy kinti, intellektuális

vagy manuális, színterét véve pedig lo-

kális, regionális, nemzeti vagy nem-

zetközi. (Schavel, Číšecký 2005, 48.) 

Kétféle önkéntességet különbözte-

tünk meg:

– Rövid távú: Konkrét céllal rövid

időtartamra vállaljuk.

– Hosszú távú: Életünket össze-

egyeztetjük az önkéntes munkával, a

segítést mindennapjaink részévé tesz-

szük, és hajlandók vagyunk ebből a

célból akármilyen munkát elvégezni

akkor is, ha nincs iránta személyes mo-

tivációnk, s nem jár anyagi haszonnal.

Szlovákiában az önkéntes tevé-

kenységet kerületi központok, orszá-

gos szinten pedig az Önkéntes Köz-

pontok és Szervezetek Platformja

(Platforma dobrovoľníckych centier a

organizácií) fogja össze. Az önkéntes-

ség nemzetközi szinten is fontos. Az

Európai Szolidaritási Testület (Euro-

pean Solidarity Corps) által kínált le-

hetőség fiatalokat szólít meg 30 éves

korig. Nem véletlenül: ennek a kor-

osztálynak az aktivizálása mind a sze-

mélyiségformálódást, mind a tapasz-

talatszerzést elősegíti.

(A szerző gyógypedagógus, pszicholó-

gus, a Selye János Egyetem Református

Teológiai Karának docense.)

Szakirodalom:

Schavel, M. – Čišecký, F. 2005: Sociálna

prevencia I., Trnava, Vydavateľstvo TŠ pre

Spoločnosť pre podporu vedy a vzdelávania

na FZaSP TU, 2005. 120 s. ISBN

809689525

Tošner, J. – Sozanská, O. 2002: Dobro-

volníci a metodika práce s nimi v organiza-

cích. Praha, Portál, 2002. 149 s. ISBN

8071785148 

406/11-es számú, önkéntességről szóló

törvény, 1. cikk

Balról: Nagy Melinda (SJE, rektorhelyettes), Szénási Lilla (SJE, Református
Teológiai Kar, dékánhelyettes) és a szerző a konferencián

Az önkéntesség fokozása és elismertsége a felső-

oktatási tantervekben és a munkaerőpiacon Kelet-

Európában (VOLEE) című Erasmus+ program

2020 szeptembere és 2022 szeptembere között való-

sult meg a Selye János Egyetem, a Debreceni Egye-

tem és a romániai Sapientia Egyetem részvételével. 

Kelet-Közép-Európában a diplomás fiatalok kö-

rében alacsony szintű a civil elkötelezettség, alig

vesznek részt önkéntes tevékenységben. Ugyanakkor

a munkaadók nem szívesen alkalmaznak frissdiplo-

másokat, mert nincs szakmai tapasztalatuk, pedig

akár önkéntes munkával is szerezhetnének. 

A pályázat célul tűzte ki az önkéntesek számának

növelését a három intézmény hallgatói körében,

munkaerőpiaci érvényesülésük javítását, valamint az

egyetemek és a munkaerőpiac közötti együttműkö-

dés elősegítését. Törekedni kell civil szervezetekkel

és állami intézményekkel való új partnerségek létre-

hozására az önkéntesség terén. A felsőoktatási intéz-

ményekben ki kell dolgozni az önkéntesként szerzett

tapasztalat kredit formájában való elismerésének

módszertanát. Elő kell segíteni a képzett fiatal mun-

kaerő európai unióbeli szabad mozgását, valamint a

munkaadók szemléletváltozását, fogadókészségének

javítását az önkéntes munkában tapasztalatot szerző

diplomások foglalkoztatását illetően.

A projekt végén disszeminációs konferenciát tar-

tottak a Selye János Egyetemen, ahol az elért ered-

ményeket ismertették a Református Teológiai Kar

oktatói, illetve több magyarországi egyetem oktatói

beszámoltak az önkéntességgel kapcsolatos tapaszta-

lataikról. A tanácskozáson a Carissimi Nonprofit

Alap is bemutatkozott.

(t) 

Önkéntesség a felsőoktatásban
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IKT-segédeszközök

A Carissimi című lap hasábjain már

jelent meg több olyan írás is (Kocsis,

2022), amely a fogyatékossággal élők

számára elérhető IKT-segédeszközök

lehetőségeiről számolt be. Ehhez a

gondolatvilághoz szervesen kapcsoló-

dik jelen írásunk, mely az ingyenesen

elérhető, gyakorlatilag már most a

számítógépünkön lévő lehetőségeket

vizsgálja meg közelebbről. A Micro-

soft Windows 10 és a Microsoft Win-

dows 11, illetve az Office termékcsa-

lád támogatja a diktálás és a hangos

felolvasás lehetőségét számos nyelven,

többek között magyarul és szlovákul

is. Ezeknek a már meglévő ingyenes

rendszereknek a használatával a kezdő

nyelvtanulók vagy beszédproblémával

küzdők kiváló eszközpárost kapnak,

mellyel önállóan, igényeik és időbe-

osztásuk alapján fejleszthetik önma-

gukat.

A diktálás, az új billentyűzet – 

a hangfelismerés használata

Ha már engedélyezve van a mikro-

fonhasználat, ahhoz hogy megkezd-

hessük a diktálást a Microsoft Win-

dows rendszerünk számára, csupán arra

van szükségünk, hogy elvégezzük a

megfelelő beállításokat: a Microsoft

Windows billentyű + H billentyűkom-

bináció lenyomásával megnyílik a dik-

tálási eszköztár. Amit ezután kimon-

dunk, az gyakorlatilag meg fog jelenni

a szövegmezőben. Ehhez elegendő egy

egyszerű jegyzettömb-alkalmazást meg-

nyitni, hogy kipróbálhassuk a működé-

sét. (1. ábra)

A Microsoft Windows 10 alatt ma-

gyar, illetve szlovák nyelvű diktálás nem

lehetséges ezzel a módszerrel, azonban

a Microsoft Windows 11 alatt már el-

érhető mindkét nyelv.

Ha nem volt engedélyezve a dik-

tálás vagy a mikrofon használata, ak-

kor a mikrofon-beállításhoz válasz-

szuk a Start menü Gépház lehetősé-

gét, ott pedig a Rendszer menüpont

alatt a Hang opciót, ahol a bemenet

lehetőségnél meg tudjuk adni a

mikrofon elérhetőségét. (Micro-

soft, 2022b)

A beszélt nyelv felismeréséhez a

Start menü Gépház lehetőségéből az

Idő és nyelv, majd azon belül a Beszéd

menüpontot kell választanunk, ahol a

hangfelismeréshez elvégezhetjük a

mikrofon beállítását. (Microsoft,

2022c)

Szabolcs, a barátunk – a Microsoft 

Windows beépített felolvasója

A Microsoft Windows beépített fel-

olvasója nem csupán a fogyatékosság-

gal élőknek jelent komoly segítséget,

hanem e sorok írói is szeretik nemcsak

újra elolvasni a szöveget, hanem felol-

vasásban hallani is. Ehhez immár nem

kell igénybe venni külső segítséget, ha-

nem közvetlenül a Microsoft Win-

dowshoz is fordulhatunk.

Beüzemelése rendkívül egyszerű: a

Gépházban a Könnyű kezelés menü-

ponton belül a Narrátor lehetőséget vá-

lasztva tudjuk bekapcsolni a felolvasás-

módot: itt ki kell választanunk, hogy a

magyar nyelvű felolvasót szeretnénk

igénybe venni, ennek a fantázianeve

Microsoft Szabolcs. (Microsoft Sup-

port, 2022d). Ezen az oldalon számos

más beállítási lehetőség is rendelkezé-

sünkre áll, így – többek között – a

hangerőt, az alapértelmezett hangki-

menetet, illetve a felolvasás gyorsaságát

is be tudjuk állítani.

Miután ezzel a kezdő beállítással vé-

geztünk, és bekapcsoltuk a narrátort, a

későbbiekben a Microsoft Windows

billentyű + CTRL + Enter kombináció

lenyomásával tudjuk előhívni a narráci-

ós lehetőséget. (Microsoft Support,

2022d)

Használata a Microsoft Wordben 

A fenti funkciókat a Microsoft

Word 2021 programban, illetve elődjé-

ben van lehetőség igazán jól használni:

Ingyenes számítógépes 
megoldások – nem csak 
fogyatékossággal élőknek

Dr. Devosa Iván – dr. Tiszai Luca

1. ábra: A hangfelismerés ikonja működés közben a Microsoft Windows 10
rendszeren (A kép forrása: Microsoft Support, 2022a.)
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hangfelismerés

a felolvasáshoz a Véleményezés menü-

szalagot kell megnyitnunk, ahol a ne-

gyedik elem lesz a Felolvasás indításá-

nak lehetősége. (2. ábra)

A felolvasás indítása után a képer-

nyő jobb felső sarkában megjelenik

egy egyedi vezérlő ablak, melyben el-

végezhetjük a beállításokat (nyelv és

olvasási sebesség), illetve vezérelhet-

jük, hogy a dokumentum mely részé-

től kezdjük a felolvasást: az éppen fel-

olvasott szó mindig kijelöltnek fog

látszani a Microsoft Word alkalma-

zásban. (3. ábra)

Összefoglalás

A mai modern IKT-eszközök már

rendelkezésünkre bocsátanak olyan

kényelmi eszközöket, amelyek hasz-

nálata minden felhasználó életét

megkönnyíti függetlenül attól, hogy

fogyatékossággal él-e, vagy sem.

Ezeknek az ingyenes eszközöknek a

nagy része elérhető már a mai modern

operációs rendszerekben és szöveg-

szerkesztőben, így a Microsoft Win-

dows 10 és Microsoft Windows 11

rendszerekben, illetve a Microsoft

Office 2021 programban is. Érdemes

velük élnünk, hiszen a mindennapi

tevékenységeinket, munkánkat sokkal

gyorsabbá, hatékonyabbá és könnyeb-

bé tehetik. Lehetővé teszik azt is,

hogy minden felhasználó egyenrangú

szinten tanuljon meg például idegen

nyelveket, hiszen mindenki számára

elérhető lesz mind a diktálási, mind a

felolvasási mód. A kezdő nyelvtanu-

lók, illetve a hangképzési nehézségek-

kel küzdők számára kiváló lehetőség a

szavak (akár többszöri) helyes kimon-

datása és az, hogy saját maguk általi

kiejtése után a diktálási funkció segít-

ségével leírva láthatják viszont őket, s

megállapíthatják, mennyire sikerült

értethetően kiejteni, úgymond, „meg-

értetni” a számítógéppel. Ezzel a

módszerrel gyakorlatilag korlátlan

számban és időben tudnak gyakorol-

ni, önállóan fejlődni. Természetesen

mindez nem váltja ki a képzett segítő

oktatómunkáját, ámde látványosan

meg tudja gyorsítani a tanuló fejlődé-

sét.

Felhasznált irodalom:

Kocsis Zsófia (2022): A fogyatékosság-

gal élők és az IKT-segédeszközök, Carissi-

mi 13/2. 

Microsoft Support (2022a): Mikrofo-

nok beállítása és tesztelése a Microsoft

Windows https://support.microsoft.com/

hu-hu/Microsoft Windows/g%C3%A9

pel%C3%A9s-haszn%C3%A1lata-a-

g%C3%A9pel%C3%A9s-helyett-a-pc-n-

fec94565-c4bd-329d-e59a-af033fa5689f

#Microsoft WindowsVersion=Microsoft

Windows_10 (utolsó megtekintés: 2022.

október 14.)

Microsoft Support (2022b): Hangfelis-

merés használata Microsoft Windows

https://support.microsoft.com/hu-

hu/Microsoft Windows/hangfelismer%

C3%A9s-haszn%C3%A1lata-Microsoft

Windows-83ff75bd-63eb-0b6c-18d4-

6fae94050571#Microsoft WindowsVersi-

on=Microsoft Windows_10 (utolsó meg-

tekintés: 2022. október 14.)

Microsoft Support (2022c): Hangfelis-

merés használata a gépelés helyett a pc-n

https://support.microsoft.com/hu-

hu/Microsoft Windows/g%C3%A9pel%

C 3 % A 9 s - h a s z n % C 3 % A 1 l a t a - a -

g%C3%A9pel%C3%A9s-helyett-a-pc-n-

f e c 9 4 5 6 5 - c 4 b d - 3 2 9 d - e 5 9 a -

af033fa5689f#Microsoft WindowsVersi-

on=Microsoft Windows_10 (utolsó meg-

tekintés: 2022. október 14.) 

Microsoft Support (2022d): A Narrátor

elindítása és leállítása https://support.mic-

rosoft.com/hu-hu/topic/a-narr%C3%

A1tor-elind%C3%ADt%C3%A1sa-

% C 3 % A 9 s - l e % C 3 % A 1 l l % C 3 %

ADt%C3%A1sa-99c201e7-fa7a-9b0b-

f947-dee965c1375b (utolsó megtekintés:

2022. október 14.)

Dr. Devosa Iván PhD a Károli Gás-

pár Református Egyetem adjunktusa, a

Szegedi Tudományegyetem Interdisz-

ciplináris Orvostudományi Doktori Is-

kolájának témavezetője. Tagja a Ma-

gyar Tudományos Akadémia Pedagógiai

Tudományos Bizottságának, Nevelésel-

méleti Munkabizottságának és Repro-

dukcióelméleti Munkabizottságának,

valamint a Magyar MENSA Szeged

KHCS vezetője. Doktori kutatási témá-

ja az egészségnevelés a magyar oktatási

rendszerben.

Dr. Tiszai Luca PhD gyógypedagógus,

ének-zene szakos tanár, andragógus.

Munkahelye a Szegedi Tudományegye-

tem Juhász Gyula Pedagógiai Karának

Gyógypedagógus-képző Intézete. Kutatá-

sainak fókuszában a súlyos-halmozott fo-

gyatékossággal élő emberek speciális élet-

helyzete, élettapasztalata, kognitív képes-

ségeik felmérése és társadalmi befogadásuk

új módokon való megsegítése.

2. ábra: Microsoft Office 2021: Felolvasás ikon a Véleményezés menüszalagon
(Saját ábra)

3. ábra: Microsoft Office 2021: 
a Felolvasás beállítási lehetőségei
(Saját ábra)
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munkaerőpiaci esélyek

A Nem Adjuk Fel Szociális Szö-

vetkezet az Európai Unió Erasmus+

programjának támogatásával Fogya-

tékossággal élő fiatal munkavállalók a

vendéglátásban címmel nemzetközi

projektet indított közel egy évvel ez-

előtt. A fókuszban a megváltozott

munkaképességű fiatalok munkaerő-

piaci esélyeinek növelése állt, különös

tekintettel a vendéglátás területére.  

A projekt négy ország együttmű-

ködésében valósul meg. A Budapest

első fogyatékossággal élők által alapí-

tott vendéglátó helyét, a Nem Adom

Fel kávézót és éttermet működtető

Nem Adjuk Fel Szociális Szövetkezet

koordinálja. 

A magyarországi vendéglátóhely

partnere három, a környező országok-

ban megváltozott munkaképességű fi-

atalokat foglalkoztató és hasonló ven-

déglátóhelyet működtető szervezet

volt: a szlovén fővárosban, Ljubljaná-

ban kilenc éve működő Druga Violina

(’Másodhegedű’) kávézót üzemeltető

CUDV Draga; a lengyel fővárosban,

Varsóban hat éve autizmussal élő fia-

talok segítségével működtetett Zycie

jest fajne (’Az élet szép’) klubkávézó

gazdája, az Ergo Sum Alapítvány, il-

letve egy partnercserét követően a

szlovák fővárosban, Pozsonyban több

mint tíz éve létező Radnička kávézót

üzemeltető Támogatott Foglalkozta-

tási Ügynökség (Agentúra podporo-

vaného zamestnávania n. o.). 

Októberben ötven fogyatékosság-

gal élő külföldi és magyar fiatal vett

részt egy közös tréningen a Nem

Adom Fel kávézóban. A cél az volt,

hogy alapismereteket szerezzenek a

vendéglátásban való munkavégzéshez.

A képzés helyszíne többnyire a Nem

Adom Fel kávézó és étterem volt. A jó

hangulatú tréningeket a kávézó alkal-

mazottai, illetőleg a Nem Adom Fel

Alapítvány munkatársai tartották. A

program keretében két belvárosi szál-

lodát is meglátogathattak a résztve-

vők, ahol amellett, hogy elméletben

tanultak a magas színvonalú vendég-

várásról és éttermi előkészületekről,

gyakorlatban is kipróbálhatták magu-

kat. Az egyhetes itt-tartózkodás prog-

ramja alapvetően arra a tréninganyag-

ra épült, amely a projekt részeként, a

partnerek együttműködésével szüle-

tett meg ugyanezzel a céllal. Egyfajta

pilotprojektként szolgált, itt már bizo-

nyos tréningfeladatokat élesben pró-

báltak ki a résztvevők. 

A fő cél olyan konkrét alapismere-

teket tartalmazó tréninganyag elkészí-

tése volt, amely segíti a megváltozott

élethelyzetben élőket a vendéglátó-

iparban való elhelyezkedésben. A

képzési anyag négy, egyenként közel

20 órás tanegységet foglal magában. A

résztvevők alapismereteket szerezhet-

nek a kommunikáció, a munkavállalás,

a felszolgálás és a konyhai munka te-

rületén. A program elsősorban kép-

zőknek, trénereknek szól, akik a meg-

szerzett ismeretek alapján is tudják se-

gíteni a különböző fogyatékossággal

élők foglalkoztatását, integrálását a

vendéglátás területén. 

A projekt azzal az indíttatással jött

létre, hogy a környező országokban

működő, inkluzív vendéglátóhelyek

tapasztalatait összegyűjtve, megosztva

és ezáltal közösen fejlődve elősegítse a

fogyatékossággal élő munkakezdő fia-

talok elhelyezkedését a vendéglátás te-

rületén. A tréninganyag közös megal-

kotásával és közzétételével az a cél,

hogy minél több fogyatékossággal élő

fiatal kaphasson esélyt a vendéglátás-

ban való érvényesülésre, mivel ez a te-

rület az integrációra és az inklúzióra is

nagyszerű lehetőséget nyújt. 

Az anyagot a tervek szerint a kidol-

gozás után a https://pwdinclusion.

com/ webhelyen hozzák majd nyilvá-

nosságra a projekttagok.  

(Sajtóközlemény)

Fogyatékossággal élő 
fiatalok a vendéglátásban

A tréning résztvevői (Forrás: Nem Adom Fel Alapítvány.)
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projekt

A családon belüli erőszakról hallva

könnyen azt hihetjük, hogy leginkább a

hátrányos helyzetű családoknál fordul

elő, de sajnos, ez a meghökkentően el-

terjedt jelenség társadalmunk magasan

képzett közép- és felső osztályát is erő-

sen érinti. Mivel a családon belüli (kü-

lönösen a szexuális) bántalmazás a mai

napig tabutémának számít, s az áldoza-

tok többsége nem kér segítséget, csak

hozzávetőleges képünk lehet arról,

hogy hány családot, gyermeket érint.

Egy 2008-ban végzett reprezentatív

kutatás szerint, amely a nőkkel szem-

beni erőszak kérdéskörét vizsgálta

Szlovákiában, minden ötödik megkér-

dezett párkapcsolatban élő felnőtt (18–

64 éves) nő megtapasztalta már az erő-

szakot partnere részéről.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynök-

sége (FRA) 2014-ben közzétett tanul-

mányából az is kiderül, hogy az Euró-

pai Unióban élő nők közül minden

harmadik legalább egyszer volt már ál-

dozata fizikai vagy szexuális bántal-

mazásnak 15 éves kora után. (www.

zastavmenasilie.gov.sk/vyskyt/)  

Cikkemben a 2022. október 1-jén

indult Megállítani az erőszak ciklusát

című, 18 hónapra kiterjedő projektet

szeretném bemutatni, amely a családon

belüli erőszak visszaszorítását célozza

Szlovákiában. 

A modern emberjogi megközelítések

az ilyen kapcsolatban élő szülők gyer-

mekeit áldozatnak tekintik akkor is, ha

fizikailag közvetlenül nem bántják

őket. (Az Európa Tanácsnak a nőkkel

szembeni erőszak és a kapcsolati erő-

szak elleni küzdelemről s megelőzé-

sükről szóló egyezménye)  

A szülők vagy más családtagok kö-
zötti fizikai, szexuális vagy pszicholó-

giai erőszaknak való kitettség és bán-

talmazás komoly hatással van a gyer-

mekekre. Félelmet szül, traumatizál, és

hátrányosan befolyásolja fejlődésüket.

A gyermek tanúk kifejezés nemcsak

azokra a gyermekekre vonatkozik, akik

jelen vannak az erőszak során, s annak

közvetlen szemtanúi, hanem azokra is,

akik a közelben rejtőzködve kiabálás és

egyéb erőszakos hangok hatásának

vannak kitéve.  

Amikor a gyermekek tanúi és elszen-

vedői az otthoni erőszaknak – olyan

helyen, amely gondoskodást, biztonsá-

got és az összetartozás érzését hivatott

nyújtani számukra –, azt tanulhatják

meg, hogy az otthon a félelem, a fájda-

lom és az instabilitás helye, s életük más

területein is megismételhetik ezt az ag-

resszív, erőszakos viselkedést, például az

iskolában zaklatás vagy a későbbiekben

párkapcsolati erőszak formájában.

Azok a fiatalok, akik legérzékenyebb

éveikben – gyermekkoruktól egészen

fiatal felnőttkorukig – erőszaknak van-

nak kitéve, megtanulják azt a kemény

leckét, hogy az erőszak a kapcsolatok

hatékony ellenőrzésének eszköze lehet.

(CARE-jelentés: Intergenerational

Transmission of GBV) 

Ez a jelenség „az erőszak ciklusa”

vagy „az erőszak generációk közötti

átadása”, amelynek során a gyerme-

kek utánozzák, megismétlik szüleik

viselkedését, hozzájárulva az erőszak

nemzedékről nemzedékre való átvite-

léhez.

A családon belüli erőszaknak a gyer-

mekekre gyakorolt hatásán túl a bán-

talmazó kapcsolatban élő gyermekeket

a bántalmazó partner gyakran az anya

irányítására és zsarolására használja fel,

hogy megakadályozza az erőszak beje-
lentését. A gyermekelhelyezési viták

gyakran nem mások, mint a bántalma-

zó magatartás és a hatalom gyakorlásá-

nak egy másik formája. Sajnos, a prob-

lémakör viszonylag hiányos ismerete a

szlovák bíróságokon gyakran vezet

olyan helyzethez, amikor egy ilyen há-

zasság felbontása esetén az apa szülői

jogai elsőbbséget élveznek az anya és a

gyermekek biztonságának és épségé-

nek védelmével szemben. 

Külön probléma Szlovákia magyar-

lakta területein a nyelvi akadály. A se-

gélyszervezetek többsége szlovák, és a

bántalmazás áldozatai gyakran nem

beszélik olyan szinten a szlovák nyelvet,

hogy segítséget merjenek kérni tőlük.

A Megállítani az erőszak ciklusát pro-

jekt a fenti problémákban magyar és

szlovák nyelven is segítséget kíván

nyújtani.

Fontos megjegyezni azt is, hogy a

férfiak bántalmazása ugyanolyan jelen-

tőségű és gyakoriságú, mint a nőkkel

szemben elkövetett, bár ritkán jelenik

meg fizikai erőszak formájában. Jel-

lemzően inkább rejtetten, manipulatív

módon, verbális és érzelmi bántalma-

zás formájában van jelen, ezért ritkáb-

ban is derül rá fény. A jelenlegi projekt

fókuszában azonban az anyák és gyer-

mekeik vannak, ezért a cikk most erre

helyezi a hangsúlyt.

A projekt fő céljai:

• a családon belüli erőszak gyerme-

kekre gyakorolt hatásának mélyebb

megértése és szélesebb körű megis-

mertetése; 

• a nemi alapú és a családon belüli

erőszakciklusok többgenerációs átvite-

lének megértése és megismertetése; 

• a családon belüli bántalmazást el-

szenvedett nők és gyermekeik számára

nyújtott tanácsadási és terápiás szolgál-
tatások bővítése és fejlesztése. 

Megállítani az erőszak ciklusát 
Melecski Júlia
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családon belüli erőszak

A projekthez fűződő 

főbb tevékenységek:

1. Megelőzés 

A családon belüli erőszak gyerme-

kekre gyakorolt hatását komplex rek-

lámkampány mutatja be szlovák és

magyar nyelven. Tervezője és kivitele-

zője a Róbert Slovak a jeho priatelia

Kft. (’Róbert Slovak és barátai‘), egy

innovatív szlovákiai PR-ügynökség,

amely elsősorban a társadalmilag fele-

lős hirdetésekre összpontosít. A kam-

pány célja a jó apáról alkotott sztereo-

típia megtörése („jó apa, hiszen nem

bántja a gyerekeket”), a közvélemény

tájékoztatása az erőszak úgynevezett

intergenerációs természetéről és azok-

ra a gyermekekre gyakorolt hatásáról,

akik szemtanúi, bár „közvetlenül” nem

élték át. Rávilágít arra a hosszú távú

pszichológiai és társadalmi kárra, ame-

lyet az anyát ért erőszak okoz a gyer-

mekeknek, rányomva bélyegét kapcso-

lataikra és egész életükre. 

A kampány elsődleges célközönsége

a döntéshozók: bírók, ügyvédek, szoci-

ális munkások és törvényhozók lesz-

nek. Fontos megérteniük azt a jelensé-

get, hogy a bántalmazó partner hogyan

használja fel a gyermek felügyeletéért

vívott csatát az anya további ellenőrzé-

sére és bántalmazására.

A kampány fő célja annak elérése,

hogy az igazságügyi szervek ne adja-

nak ki láthatási vagy felügyeleti jogról

szóló határozatot anélkül, hogy figye-

lembe vennék a partnerek közötti erő-

szak lehetőségét. A nem bántalmazó

gondozóval, valamint magával a gyer-

mekkel szembeni erőszakos megnyil-

vánulásokat is figyelembe kell venni,

amikor a felügyeleti jogról és a gyer-

mekkel való kapcsolattartási jogok

mértékéről döntenek.

2. Felvilágosítás – oktatás 

A nemi alapú erőszak (GBV) gene-

rációk közötti átvitelének megelőzése

végett az oktatás a nemi normák és

sztereotípiák feltárására kíván össz-
pontosítani, illetve a fiatalok részére

olyan ismereteket nyújtani és olyan

készségeket kifejleszteni bennük, me-

lyek útmutatást adnak az egészséges

kapcsolat azonosításához és egy mér-

gező kapcsolat kezeléséhez. Ezenkívül

tájékoztat a témával foglalkozó közös-

ségi szolgáltatásokról és elérhetősége-

ikről, illetve hangsúlyozza az erőszak-

mentes konfliktusmegoldó és kommu-

nikációs készségeket.

A főként sajátos nevelési igényű

gyermekekkel foglalkozó párkányi Ki-

wi Gyermekfejlesztő Központ a pro-

jekt partnereként szülőknek szóló

programokkal segít majd a jó szülői és

nevelési készségek megszerzésében.

Ilyenek például az otthoni problémás

viselkedés azonosítása, a pozitív meg-

erősítés, erőszakmentes fegyelmezési

módszerek alkalmazása, a gyermekek

viselkedésének megfigyelése és értéke-

lése, valamint megfelelő tárgyalási és

problémamegoldó stratégiák alkalma-

zása.

3. Beavatkozás 

A projekt emelni fogja a Szlovákiai

Nők Szövetsége (Aliancia žien Slo-

venska) által a bántalmazott nők és

gyermekeik számára már kínált tanács-

adói szolgáltatások színvonalát, pél-

dául krízis-telefonvonallal, online és

személyes szolgáltatásokkal. Ezek

magukba foglalják a jogi ismeretek

nyújtását, pszichológiai segítséget, a

másodlagos viktimizáció (áldozattá

válás) megelőzésével kapcsolatos ta-

nácsadást és az áldozat jogainak gya-

korlásában való segítését, krízisinter-

venciót, kockázatértékelést, valamint

a pszichés trauma kezelését, akár az

áldozatnak a büntetőeljárásban való

kísérését is beleértve.  

A segítségnyújtás a pszichológia, a

szociális munka és a jog területéről

több intézmény közötti együttműkö-

dés szintjén jön létre, szakmailag kép-

zett személyek közreműködésével. Kü-

lönös figyelmet fordít azokra a gyer-

mekekre, akik az anyjuk elleni erőszak

tanúi. A szlovákiai viszonyokat is fi-
gyelembe véve alkalmazza az erősza-

kos kapcsolatban élő gyerekekkel való

munka norvég gyakorlatát.   

A Kiwi Gyermekfejlesztő Központ

bővíti szolgáltatásainak körét, s az

olyan gyermekek terápiájára és pszi-

chológiai megsegítésére is kiterjeszti,

akik tanúi a partneri erőszaknak. A

sajátos nevelési igényű gyermekek ese-

tében ez különösen jelentős, hiszen ők

még kiszolgáltatottabbak, mint a társa-

ik, de természetesen a tipikusan fejlődő

gyermekekre is vonatkozik a megsegí-

tés. A szolgáltatás célja mérsékelni az

erőszaknak való kitettség negatív hatá-

sát és csökkenteni annak a valószínűsé-

gét, hogy az érintett gyermekek életük

során erőszakot kövessenek el.   

A projekt befejezése után közpon-

tunk magyar magyar nyelven is nyújt

majd tanácsadói szolgáltatásokat a

családon belüli erőszakot átélt nőknek

és gyermekeiknek. A tevékenységet a

Szlovákiai Nők Szövetsége felügyeli. 

Az oktatási tevékenység fő célcso-

portja: 

• nőkkel és gyermekeikkel foglalko-

zó szakterületen dolgozók – szociális

munkások, pszichológusok, bűnüldöző

tisztviselők stb. segítése; 

• olyan nők, akiket erőszak ért vagy

fenyeget, s meg kell érteniük, hogy az

erőszak milyen hatást gyakorolhat

majd gyermekeikre.

Az oktatás Norvégiából származó

bevált gyakorlatokat alkalmaz. A pro-

jekt kezdeményezője, a Szlovákiai Nők

Szövetsége informális együttműködés-

ben állapodott meg az oslói székhelyű

Alternative to Violence-szel (ATV),

amely nemzetközileg is ismert szerve-

zet. Az ATV segít a tanfolyamok előké-

szítésében és a tudásanyag átadásában,

különös tekintettel az erőszakos kap-

csolatokban élő gyermekekre. A Szlová-

kiai Nők Szövetsége oktatási céllal do-

kumentumfilmet készít az ATV-vel

folytatott egyeztetést követően, s főként

az erőszakos szülők családjában élő

gyermekek helyzetére fókuszál. 

(A szerző gyógypedagógus, a párkányi
Kiwi Gyermekfejlesztő Központ vezetője.)
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szeretetszolgálat

Reggel fél kilenc. Szinte mindenki

ott van már a tanyi napközi otthon-

ban. Névadója az a de Ruyter hol-

land admirális, aki a 17. században

26 magyar protestáns lelkészt szaba-

dított ki a gályarabságból. Az intéz-

mény valamennyi tagja szorgosko-

dik: kézimunkáznak, kirakós játék-

ban teszik próbára ügyességüket, le-

vendulával töltött szívecskéket ké-

szítenek. Viktor kicsit később érke-

zik, a többiek nagy ovációval fogad-

ják. Andrej pedig igazi házigazda

módjára teát főz a vendégnek. Míg

elkészül, Csécs Ildikó, aki 2020-tól

igazgatója az intézménynek, beavat

az itteni életbe.

Mivel mindig is szeretett volna

olyan emberekkel dolgozni, akik se-

gítségre szorulnak, elvégezte a Selye

János Egyetem Református Teológiai

Karán a missziológia – diakónia –

szociális gondoskodás szakot, ahol so-

kat tanult a fogyatékos emberek in-

tegrálásának lehetőségeiről. Ezért

2016-ban Csík György tiszteletes úr

felkérésére örömmel lett az akkor már

egy éve működő otthon munkatársa. 

„Nagyon jól működő közösség a

miénk, és nemcsak az integrációt, ha-

nem az inklúziót, azaz az elfogadást

is megtapasztaljuk. A tagok egy része

értelmileg akadályozott, a többiek

idős emberek. Érdekes látni, ahogyan

a két csoport alkalmazkodik egymás-

hoz, együtt dolgozik, figyel egymásra.

Hét órakor kezdünk, de van, aki már

háromnegyed hét után megjön. Ha

valakinek gondozója van, heti húsz

órát tölthet szociális szolgáltatást

nyújtó intézményben, ez napi négy

órát jelent, a többiek napi nyolc órát

tartózkodnak itt. Egyéves munkater-

vet készítünk, de jobbára a hangula-

tuktól függ, hogy mit csinálunk. Na-

gyon szeretik a kinti programot: az

értelmi akadályozottak igénylik a

mozgást, az idősebbek inkább más-

fajta tevékenységet. A szociális reha-

bilitáció fontos része a szolgáltatá-

sunknak, arra törekszünk, hogy mi-

nél tovább meg tudjuk tartani őket az

otthoni környezetükben, hogy a le-

hetőségekhez, képességeikhez mér-

ten önellátóak legyenek. Nem szol-

gáljuk ki őket, azt gyakoroltatjuk ve-

lük, amit meg tudnak csinálni. Van,

aki teát tud főzni, más vizet önt a po-

hárba. A kiskertünkben palántát, vi-

rágokat nevelünk. A fiúknak tavasz-

tól őszig az a feladatuk, hogy öntözik

a virágokat, gondoskodnak róluk, le-

szedjük a termést, aztán feldolgoz-

zuk. Az idősebb klienseinknél pedig

a háziasszonyi szerepet hozzuk visz-

sza. Főzni, sütni is szoktunk abból,

ami megtermett. Látják a munkájuk

eredményét: lecsót főzünk, de na-

gyon szeretik például a lekváros pala-

csintát is. Évente kétszer egyéni ter-

vet is szoktunk készíteni, itt rögzít-

jük, hogy ki milyen feladatot vállal.

Zsuzska például a benti növényeket

öntözi.”

A napi hozzájárulás két euró, emel-

lett tízórait és ebédet is rendelhetnek.

A pénzből segédeszközöket, hímző-

fonalat vásárolnak. A foglalkozások

célja képességeik fejlesztése, illetve

szinten tartása. „Ők is megmondhat-

ják, hogy mit szeretnének csinálni –

magyarázza az igazgatónő –, mert

van, akinek az is gondot okoz, hogy

eldöntse: színezni akar, sétálni vagy

puzzle-t kirakni. Főleg azok bizonyta-

lanok döntéshelyzetben, akik helyett

mindig mindenben a szülő dönt. Fon-

tos a családtagokkal való együttműkö-

dés. Sokkal jobb eredményt tudunk

elérni, ha van támogató család, és a

felmerülő problémákat meg tudjuk

vele beszélni. Mivel egy dologra csak

rövid ideig tudnak figyelni, próbáljuk

változatossá tenni a tevékenységeket.

Szőnyegszövésbe is belekezdtünk, a

kirakós játék pedig gondolkodásra

késztet, fejleszti a koncentrációs ké-

pességet. Egyéni terv is van: ez egyfaj-

ta szerződéskötés a klienssel, így tudja

mihez tartani magát. Félévente érté-

keljük a teljesítését, ez motiváló erő

számukra. Az itt készült dekorációs

tárgyakat nem árulhatjuk. Segítőinket,

támogatóinkat szoktuk megajándé-

kozni velük, és tomboladíjat is szoktak

kérni tőlünk. Óriási motiváció ez is:

amit csinálok, az jó, szép, másnak is

tetszik. A bibliaolvasással Zsuzska van

megbízva. Nem feltétel, hogy egyház-

tag legyen valaki, mindenkit foga-

dunk, viszont a keresztyén értékrendet

képviseljük.” 

Ildikó úgy érzi, megtalálta a helyét.

Sok szeretetet kap a védenceitől, és

példaértékű lehet a külvilág számára

az, ahogy itt a másik embert elfogad-

ják. „Vannak állami előírások, de ná-

lunk fontos a szeretet, az elfogadás.

Ha adódik is súrlódás, elfogadjuk,

hogy a másik ilyen, próbálunk szere-

tettel viszonyulni hozzá. Türelmet is

tanulunk. Olyanok vagyunk, mint

egy család. Én magam is sokat tanul-

tam tőlük. És látni kell az érem másik

oldalát is, hogy mennyire fontos szá-

mukra a közösség – amikor mi örü-

lünk az ünnepnek, akkor megszólal a

nyugdíjas néni: »Még egy nap egye-

dül otthon.«”  

Farkas Viktória gondozónőnek

egész élete a másokról való gondos-

kodással telik, hiszen hat gyermek

édesanyja. A kezdetektől a napközi

otthonban dolgozik.

„Nem könnyű munka, és mikor

igent mondtam a felkérésre, fogal-

Szükség van egymás 
magas fokú elfogadására 
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elfogadás

mam se volt, hogy mi vár rám, mivel

fogok itt találkozni, még ha ismer-

tem is néhányukat korábbról. Meg-

szerettem ezt a munkát, a gyerekeim

is szeretnek ide járni a nyári szünet-

ben, elfogadták őket. Persze nekem is

lehet rossz napom, a klienseknek is:

nem aludtak jól, valami bántja őket.

Kifejezni nem nagyon tudják, de

olyankor hiába próbálkozunk, semmi

sem sikerül úgy, ahogy szeretnénk.

Ilyesmi mindenkivel előfordul. Van-

nak nagyon jó napjaink, akkor min-

denki mindent szívesen csinál, bírja,

van hozzá kedve. Ilyenek, így kell

őket elfogadni.”

A karácsonyra való készülődés

már novembertől meghatározza nap-

jaikat. Eljönnek az iskola tanulói, ve-

lük mézeskalácsot sütnek. Már töb-

ben jelezték, hogy piros szívecskét

szeretnének vinni karácsonyra. A ka-

rácsonyfát advent első vasárnapján

díszítik fel.  

„Szép itt a karácsony” – mondja

Dékány Zsuzsanna. Jó dolog, hogy

ilyenkor képeslapokat, karácsonyfa-

díszeket készítenek, süteményt süt-

nek. Arról is szívesen beszél, hogy

már iskoláskorában nagyon szerette

a verseket. Az interneten keres ma-

gának, vagy a tiszteletes úr, az igaz-

gatónő, esetleg a faluban lakó Ausz-

ten Ica néni segít neki választani

anyák napjára, nyugdíjasok napjára

vagy más rendezvényekre. Egy ideig

vászonra is festett, de azzal már fel-

hagyott, mert otthon kevés a hely a

képek tárolására – mondja egy só-

hajjal, meg mindent összefestékez,

és a látása is romlott. Ügyesen kézi-

munkázik, bár a bal kezének korlá-

tozott a mozgása. Most éppen egy

vászontáskának a hímzésén dolgo-

zik, a mintát Ildikó vagy Viktória

rajzolja elő. „Kezdettől fogva ide já-

rok, az a jó, hogy társaságban va-

gyok. Deniszával nagyon jó barát-

nők vagyunk, de mindenkivel jól ki-

jövünk. Eleinte az édesanyám is ide-

járt, de az egészségi állapota miatt

állandó ápolásra szorul, ezért idős-

otthonba került. Ketten maradtunk

a bátyámmal. Ha egyedül vagyok

otthon, tévézek vagy keresztrejt-

vényt fejtek.”   

Mészáros Zsuzsanna lányai nem

hagyták, hogy édesanyjuk egyedül

búslakodjon otthon, miután tavaly

megözvegyült, ezért javasolták neki,

hogy járjon ide. Ha szükséges, odaül

a varrógéphez, de olvasni és rejtvényt

fejteni is szeret. „Nagyon jó itt ne-

kem. Van kihez szólnom; ez nagyon

sokat jelent számomra.”

*  *  *

A napközi otthon megálmodója,

megvalósítója, ha kell, mindenese

Csík György, a tanyi református

gyülekezet lelkipásztora. A Kassa

melletti Szesztáról származik, a teo-

lógiát a Károly Egyetemen végezte

Prágában. Jelenleg a Selye János

Egyetem Református Teológiai Ka-

ra Alkalmazott Tudományok Tan-

székének oktatója. 

– Már a teológiai tanulmányaim

alatt rájöttem, hogy nem elég csak Is-

ten igéjét hirdetni, valamilyen formá-

ban szükség van diakóniai munkát,

azaz szeretetszolgálatot is végezni. A

teológia befejezése után, 1991 őszén

ezt mentem ki tanulni Németország-

ba. A hely, Haslachmühle halmozot-

tan fogyatékos emberek intézménye:

voltak köztük súlyos fogyatékosság-

gal élők, hallás- és látáskárosodottak.

Az intézményhez tartoztak még

szenvedélybetegek: férfiak és nők is,

külön-külön. Ahhoz, hogy fizethes-

sem a tanulmányaimat, dolgoznom

kellett, s az intézményben végezhet-

tem az iskolai gyakorlatot. Négy éven

keresztül kilenc fiú volt a gondozá-

somra bízva. Az ember ilyenkor bete-

kintést nyer a foglalkozásokba, egy-

fajta tanítási folyamat történik, ahol

sok esetben nem arról van szó, hogy

valakit megtanítsunk írni-olvasni,

számolni; már az is nagy pozitívum,

ha az életéhez szükséges egyszerű,

alapvető dolgokat – tisztálkodás, öl-

tözködés, étkezés – el tudja végezni.

Ugyanakkor a mindennapjaikban is

jelen kellett lenni, örömben, bánat-

ban.

– Egy fiatalember a pályája kezde-

tén miért megy el súlyosan sérült

embereknek segíteni?

– Igyekeztem társadalmunknak

azt a rétegét is észrevenni, amelynek

tagjai el vannak dugva, mellőzöttek,

kerülik őket. A szocialista állam csak

Csík György, Farkas Viktória és Csécs Ildikó
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azt akarta bemutatni, hogy nálunk

minden szép, minden jó. Nem szem-

besítette az embert sohasem önma-

gával, azzal, hogy vannak, akik a mi

segítségünkre szorulnak. Volt kere-

kesszékes családtagunk is, valószínű-

leg ez éltette bennem ezt a gondola-

tot gyerekkoromtól kezdve. Soha

nem viszolyogtam attól, hogy ők má-

sak, nem féltem, hogy másként visel-

kednek, mint amit természetesnek

tartunk. 

– Németországi tapasztalatai ho-

gyan befolyásolták a továbbiakat?

– Amikor kimentem tanulni, és a

képzés mellett a gyakorlatot is kipró-

bálhattam, úgy döntöttem, megpró-

bálkozunk egy ilyen szolgálattal. Jó

volt, hogy rákészülhettem. 

Mikor hazajöttem, már nős vol-

tam, s csak az volt a kérésem, hogy

olyan helyre helyezzenek, ahol a fele-

ségem egy órán belül elérhet. Így ke-

rültem 1995. október elsejével a Ko-

máromi járásnak ebbe a falujába. A

kérésemet, hogy hadd dolgozzak a

diakóniában, a püspök úr nem utasí-

totta el, csak azt mondta, hogy elő-

ször a templomainkat és a parókiákat

kell rendbe tennünk. Tanyon 23 évig

nem volt itt, helyben lakó lelkész, ne-

héz volt ebből a helyzetből felébresz-

teni a gyülekezetet. Először elkezd-

tük a parókiát javítani, hogy lakni

tudjak valahol a családdal, aztán a

templomot, és mikor a nagy részével

készek voltunk, a presbitérium elé

tártam a tervemet: vennénk egy épü-

letet, és abban egyfajta gyülekezeti

szeretetszolgálatot végeznénk. Hálát

adok a Jóistennek, hogy a presbitéri-

um örömmel vette ezt az ötletet, tud-

va, hogy a falunkban és a környéken

több fogyatékos és betegségben szen-

vedő ember van. 

Találtunk egy holland testvérgyü-

lekezetet, elsősorban azért, hogy a

mieink lássanak más példát is, ho-

gyan lehet ezt csinálni. A kapcsolat

mindannyiunkra kihatott, őrájuk is,

ránk is. Segítettek az épület megvá-

sárlásában, kamatmentes kölcsönt is

kaptunk tőlük. Mikor elkezdtük a

munkát, az épületnek kidőlt az egyik

fala, ezért inkább újnak az építésébe

fogtunk. 2005-ben kezdtük el, 2014-

re lett kész. Önerőből építettük, ak-

kor még nem voltak különféle támo-

gatások. Nagyon sokat dolgoztunk

itt, a gyülekezetből fiatalok és időseb-

bek, a presbitériumból is. A tetőtér-

ben vendégszobákat alakítottunk ki.

Egyházi alapítású, nyitott intézmény

vagyunk. Bárki bejöhet megnézni,

mit csinálunk.

– Az érintettek örömmel fogadták

az önök által felkínált lehetőséget?

– Akkor úgy látszott, hogy valószí-

nűleg telt házzal tudunk működni. A

sok papírmunka, az engedélyek meg-

szerzése és minden hivatali dolog el-

intézése után 2015. január 12-én nyílt

meg a napközi otthon. Eleinte keve-

sebb emberrel, most kilencen vannak,

az engedélyezett létszám 12. A helyi-

eken kívül van kliensünk Füssről,

Csicsóról, Ekelről. Amíg építkeztünk,

évente szerveztünk fogyatékos hoz-

zátartozót gondozó családok számára

találkozót. Nagyon sokan megszólí-

tottak, hogy de jó, szeretnék elhozni a

családtagjukat. Mikor azonban elké-

szült az épület, alig találtunk embert,

aki hajlandó lett volna eljönni, a gye-

rekét vagy hozzátartozóját elhozni.  

– Van sejtése, miért?

– Talán kényelemből nem hozzák

el a gyereküket, vagy sajnálják a napi

kéteurós hozzájárulást, mert a gyerek

otthon így is, úgy is elvan. Nem tö-

rődnek azzal, hogy jól érezné itt ma-

gát. Mert minden embernek szüksé-

ge van arra, hogy fontos legyen. Itt

mindenkinek megvan a feladata, és

ők büszkék rá. Ha csak egy kicsikét

érzik a létük fontosságát, akkor fon-

tos számukra az is, hogy hol vannak.

Teljesen megváltozik még az is, akivel

otthon semmit sem tudnak elérni.

Sok mozzanata van az ittlétnek. Sok

szülő azt tartja, hogy ő tud a gyereké-

re a legjobban vigyázni. Ez igaz. De

meddig? Tisztában kell lenni vele,

hogy a Jóisten bármikor elszólíthat

bennünket. És akkor a gyerekkel mi

lesz? Kevesen figyelnek oda, hogy a

gyermeket szocializálni kell, közös-

ségbe vinni, hogy ott jól érezze ma-

gát. Hogy ne csak a szülőhöz kötőd-

jön. Mikor a környező falvakban jár-

tam beszélni az új lehetőségről, azt

tapasztaltam, lehet, hogy a szülő min-

dent megad neki: élelmet, italt, ruhá-

zatot, meleget meg ágyat, de hogy ki-

csikét emberileg fejlessze, az már hi-

ányzik. Ez nagyon fájt nekem.   

Kezdetben sokat kellett gondol-

kodnom, küzdenem, törvényt tanul-

mányoznom. Az akkori 448/2008-as

Szép lesz a karácsonyfa.
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törvény egész más volt, mint a mos-

tani. Annyit módosították – elron-

tották, túlszabályozták –, hogy na-

gyon kicsi lett a mozgásterünk. Talán

nem volt még két negyedév, amikor

ugyanazokkal a számokkal operál-

hattunk volna. Ez megkeseríti min-

den szociális szolgáltatást nyújtó in-

tézmény életét. Ilyen épületet fenn-

tartani, fűteni, vizet, szennyvizet,

gázt, villanyt fizetni nem egyszerű.

Amit Németországban tanultam,

maradéktalanul nem lehet megvaló-

sítani, hiszen egész más helyzetben

vagyunk. Merítettem abból, amit ott

tapasztaltam meg, de mindent át kel-

lett konvertálni a saját helyzetünkre.

Egy németországi támogatónknak

köszönhetően folyamatosan kijár-

tunk egy bielefeldi intézménybe, ahol

fogyatékos és epilepsziával élő em-

berek gondozását végezték. Abból is

merítettem.

– Valóban jobb ezen a területen a

helyzet arrafelé, mint nálunk?

– Az anyagi helyzetüket, a felsze-

reltségüket, a gondozók számát te-

kintve igen, de a lelkiség nem biztos,

hogy olyan, mint minálunk. Azt

szoktam mondani, hogy itt hangos

szó lehet, de csak ha nevetünk. Meg

is van az eredménye, nagyon jó lég-

kört tudunk kialakítani. Köszönhető

az egyházi talajnak és annak, hogy

Istenben hívő emberek végzik ezt a

munkát. A gyülekezetből többen

hozzájárulnak valamilyen formában

intézményünk működéséhez. Sok

önkéntes munka van benne. Fel sem

tudnám sorolni, hány ember van, aki

jön és segít. Mások adományoznak is.

Mikor az emberek látják, hogy mi-

lyen szép ajándékokat készítenek itt,

úgy gondolják, jó helyre adják a tá-

mogatásukat. 

– Miért éppen egy holland admi-

rálisról nevezték el a napközi ott-

hont? 

– A holland királyi tengerészet ka-

tonája volt, aki a gályarabságra ítélt

magyar protestáns lelkészeket saját

pénzén kiváltotta. Hallva az énekü-

ket – felismeri, hogy zsoltárokat éne-

kelnek – érdeklődik róluk, s mikor

megtudja, hogy lelkészek, ki akarja

őket váltani a gályarabságból. Eleinte

nem adják őket, de aztán – s ez már

legenda lehet – ágyúit a város felé

irányítja, s ekkor már megengedik

neki. Így hozza el őket Hollandiába,

onnan kerülnek vissza a szülőföld-

jükre. Intézményünk azért kapta ezt

a nevet, mert abban a nehéz helyzet-

ben, amelybe a gyülekezet a szocia-

lizmus éveiben elszenvedett sérelmek

után került, mi is megtapasztaltuk

azt, hogy ez a holland gyülekezet

mellénk állt, és mindenféle módon

próbált segíteni. Nem tudtunk velük

beszélni, mi magyarul beszéltünk, ők

hollandul, angolul vagy németül.

Kézzel-lábbal kommunikáltak a csa-

ládoknál, ahol laktak. Egyfajta ha-

sonlóságot vettünk észre ebben: hogy

valaki, aki megérzi a másik ember hi-

tét, segíteni tud rajta. S ez a segítség

a mi hitünkön keresztül a fogyatéko-

sok, az elesettek irányában is működ-

jön. Az admirálisnak a személyisége,

jelleme az, ami megfogott bennün-

ket. A névhasználatra engedélyt kér-

tünk és kaptunk a hollandiai De

Ruyter Alapítványtól. Egyfajta kö-

szönet azoknak az embereknek, akik

segítettek.

– Családja hogyan tekint erre a

pluszmunkára?

– Három gyerekünk abban nőtt

fel, hogy apa soha nem volt otthon,

mindig kevés idő volt a családra, de

megértették. A feleségem ugyanúgy

hordozza a terheket, ő is besegít. Mi-

kor a járványos időszakban tesztelni

kellett a klienseket, ő orvosként reg-

gelente jött, és végezte a teszteket,

később minket is megtanított rá.

– Édesgyerekének tartja az intéz-

ményt?

– Mikor idekerültem, az első ige-

hirdetésem az volt, hogy aki az eke-

szarvára teszi a kezét, az ne tekinges-

sen hátra. Én se szoktam, mert egy

ilyen napközi otthonnál mindig tör-

ténik valami. Oda kell figyelni az

egészségügyi, jogi, anyagi előírásokra,

mind megkeserítené az ember életét,

de visszatekintve azt mondom, jó

hogy az ember elfelejti a kínokat. Ha

nehézséggel találkozunk, kihívásként

vesszük, és jó, hogy nem egyedül kell

megharcolnom vele, hanem vannak

munkatársaim, akikkel közösen tud-

juk tenni.

Édesgyerekem? Valakinek ezt meg

kellett álmodnia, terveznie, valósíta-

nia, s ebben az épületben a tetőn kí-

vül minden munkában jelen voltam,

fizikailag is sokat tettem azért, hogy

meglegyen. Az embert megfárasztja

ez a munka, de ha az épület betölti a

rendeltetését, akkor nincs baj. Akkor

valami Isten dicsőségére megvalósult.

Ennek örülök. Jó, hogy mindig vol-

tak mellettem olyan emberek, akik

szintén fontosnak tartották ezt az

ügyet, ezt a szolgálatot. Igyekszünk

nem az anyagi oldalát nézni, hanem

megvalósítani, hogy a klienseink fon-

tosnak érezzék magukat ebben a vi-

lágban, mert a teremtésben nagy

szükségünk van rájuk, hogy tudjuk,

Isten nekünk mivel adott többet.  

Tóth ErikaDékány Zsuzsanna
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A gyermek tanít 

Pályakezdő gyógypedagógusként

azt gondoltam, hogy a munkám során

én fogom tanítani a „gyermekeimet”.

Csodálatos kollégákkal, szülőkkel és

még csodálatosabb gyermekekkel ho-

zott össze az élet, s ennek köszönhe-

tően megváltozott a felfogásom. Rá-

jöttem, hogy fordítva van: a gyermek

tanít. Mindegyik más és egyedi. Kü-

lönböznek a fejlődésben, különböző a

hozzájuk vezető út, amely során meg-

ismerhetjük a bennük rejlő erényeket,

rejtett tartalékokat.   

Megtanítottak figyelni: amikor a

különböző fejlesztőeszközökkel tevé-

kenykedtek, megfigyeltem, hogy visz-

szajelzést várnak tőlem. Nem arra volt

szükségük, hogy állandóan dicsérjem

őket, hanem arra, hogy minden apró

eredményt méltányoljunk. Megtap-

solom, megölelem, megsimogatom

őket, ha sikerült teljesíteni az adott

feladatot, lehetett az bármennyire

egyszerű. Mindig a gyermek képessé-

geit, egyéni sajátosságait figyelembe

véve igyekeztem tovább motiválni,

buzdítani őt, hogy nehezebb felada-

tokkal is képes legyen megbirkózni. 

Megtanítottak a türelemre: bármi-

lyen nehéz napja van is a gyermeknek,

ki kell várni, türelemmel és nyuga-

lommal kísérni őt. Így érhetjük el a

legjobb eredményeket a fejlesztésé-

ben. Egy gyermek megsegítése türe-

lem nélkül nem lehetséges. A türelem

azonban meghozza gyümölcsét. 

A fejlesztések alkalmával minden

egyes lépésben elengedhetetlen a kö-

vetkezetesség és a kiszámíthatóság. Ha-

mar megtanultam, hogy mindig

ugyanúgy kell viselkednem, és tette-

imnek összhangban kell lenniük egy-

mással s a döntéseimmel. Ez keretet

ad a gyermeknek, és segíti őt eliga-

zodni a legnehezebb napokon is.   

Számomra talán a legnehezebb az

volt, hogy mielőtt a fejlesztőterembe

lépek, letegyem a mindennapi terhe-

ket, lecsillapítsam a bennem kavargó

érzelmeket, hogy a gyermek a „nyuga-

lom szigetén” érezze magát. Hiszen

tudjuk, hogy érzékeny lény, és külön

képessége van arra, hogy a környeze-

tében levők lelkiállapotának hatása alá

kerüljön. Hosszú tanulási folyamat

volt ez számomra is, de az eltelt évek

alatt a „gyermekeimnek” is köszönhe-

tően megtanultam. Nagyon hálás va-

gyok ezért, mert gyógypedagógusként

ez a legjobb eszközöm a munkám so-

rán. Bármilyen helyzet elé állít is a

gyermek, nem szabad kibillennem az

egyensúlyomból. Ez nekem is, neki is

megadja a biztonságot, s együttes erő-

vel szép eredményeket vagyunk képe-

sek elérni a fejlődésében.

Gyermekre való kapcsolódás, 

avagy az együttműködés 

kicsit másképp 

Rohanó világunkban, a mindenna-

pi terheket cipelve nagyon nehéz

megállni, ráhangolódni és minőségi

időt tölteni gyermekünkkel. A tenni-

valók sokaságában gyakran nem

könnyű mindent félretenni és csak rá

koncentrálni, átadni magunkat az

adott pillanatnak. Még nehezebb, ha

a gyermek eltérő fejlődésmenetű, s

fejlesztésről fejlesztésre, vizsgálatról

vizsgálatra rohanva töltjük napjainkat.

A környezeti tényezők is egyre job-

ban elterelik a figyelmet a mindenna-

pi interakciókról, s a család buborék-

ban kezd élni. 

Ezekben a napokban-hetekben is

próbáljuk meg minimálisra csök-

kenteni a virtuális világnak az éle-

tünkbe való beszivárgását, s kapcso-

lódjunk, hangolódjunk rá gyerme-

keinkre. 

Meg kell állni, le kell lassítani, s

oda kell figyelni a gyermek kiáltó

szavaira: „Anya, apa szükségem van

rád! Add át magad a játék örömé-

nek, és tedd félre a mindennapi ter-

heket, amelyeket a válladon cipelsz,

mert nekem most arra van szüksé-

gem, hogy rám hangolódj, és rám fi-

gyelj!” 

Érdemes ilyen időt rendszeresen

beépíteni a hétköznapokba s úgy te-

kinteni rá, mintha a gyermekünket

meghatározott időpontra vinnénk

valahova. Javasolt kizárni a külső za-

varó tényezőket – pl. lehalkítani a

telefont – és úgy szervezni a tevé-

kenységet, hogy ez valóban minősé-

gi idő legyen, s valóban rá tudjunk

hangolódni a gyermekre. Nagyon

nehéz feladat, gyógypedagógusként

nekem is meg kellett tanulnom, és át

kellett állítanom a gondolkodáso-

mat; ennek köszönhetően viszont

utána teljes egészében a gyermekre

tudtam koncentrálni. Lehet, hogy a

gyermek nem azonnal fog interakci-

óba lépni – gondolok itt olyanra, aki

az autizmusban érintett, s az együtt-

működés és a kapcsolódás nehézsé-

get okoz neki –, de már az nagyon

sokat jelent számára, ha ott vagyunk,

ott tevékenykedünk mellette, ha van

olyan időszak, amelyet rá szánunk, s

amikor ezt érezni fogja, akkor meg-

indul az interakció.

Mit jelent a gyermekre 

való kapcsolódás? 

– Kettőnk ideje, és ebben a pilla-

natban ez a legfontosabb.

A gyógypedagógus 
és a gyermek kapcsolata

Hatyina Galla Nikolett 
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paragrafus – ajánló

Szakkönyv
Merjünk változtatni!
Novák Géza Máté, Kunt Zsu-

zsanna és Horváth Zsuzsanna jegyzi

ezt a módszertani kiadványt, amely

az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógype-

dagógiai Karának gondozásában je-

lent meg.

Mindig időszerű, fontos téma a

felnőtté váló korosztály számára az

iskolában, a családban keletkező,

sokszor rejtetten agresszív, szoron-

gató konfliktusok feloldása. Segítsé-

get nyújthat a velük foglalkozó pe-

dagógusok számára ez a módszerta-

ni szakkönyv, amely az iskolai klíma

javításához, az asszertív énhaté-

konyság növeléséhez és a konfliktu-

sok dialogikus kezelésének megta-

nulásához lát el hatékony interven-

ciós eszközökkel.

A könyv elsőként elméleti átte-

kintést nyújt a színháztörténet ide-

vágó alaptémáiról. Ezenfelül a ben-

ne rejlő gazdag szöveganyag, az in-

formatív jegyzőkönyv- és interjú-

részletek, kérdéssorok, táblázatok,

ábrák segítségével összefüggő képet

kapunk konkrét iskolai események-

ről és az azokat működtető kommu-

nikációs, pedagógiai folyamatokról. 

A szerzők az alkalmazott színház

köréből nemcsak a fórumszínház

jellegzetes, interaktív lehetőségeit

mutatják be, hanem mindezt a te-

repmunka során részvételi akcióku-

tatásként is kiaknázzák – az alapje-

lenet-alkotás utáni jelenetbe hívás-

tól a szerepformáláson át a reflektív

folyamatelemzésig. 

A kötet egészéből kiolvasható,

hogy a fórumszínház-alapú progra-

mok hatékony segítséget nyújthat-

nak a konfliktuskezelés megtanulá-

sában. Intenzív módjai az énhaté-

konyság megélésének és egy pozitív

közösségi jövőkép láthatóvá tételé-

nek. Így a könyvben leírtak mentén

tovább folytatható a mindenkori

szerepbe kerülők (diákok, tanárok,

dramaturgok, kutatók) párbeszéde

az itt és mostban arról, hogy min és

hogyan kellene változtatnunk.

Deszpot Gabriella
A kötet innen letölthető: eltereader.hu/

media/2022/07/Novak–Kunt–Hor-
vath-Merjunk-valtoztatni-web.pdf
(Forrás: barczi.elte.hu)

– Minél több időt töltünk így, an-

nál inkább építjük a kapcsolódást,

amely mindennek az alapja. 

– A gyermek érzi, hogy ott vagyok

mellette. 

– A minőség a fontos, nem a

mennyiség: amikor csakis rá koncent-

rálok, figyelek. 

– Előjöhet a gyermeki énem, és én

is nagyon jól érezhetem magam az

interakcióban. 

– Bármilyen tevékenységet lehet

közben végezni, amely neki jó. 

Mit jelent számomra, 
hogy a gyermekre kapcsolódok? 
Jelen vagyok szakemberként, szü-

lőként, és csak az adott pillanatra fi-

gyelek. 

Érzékelem a cselekedeteit, minden

mozzanatot, s igyekszem csak rá kon-

centrálni. A játék eszköz, segítségével

is erre és pozitív, szeretetteljes légkör

megteremtésére törekszem. 

A cél nemcsak a gyermek megse-

gítése, hanem a magam jólléte is.

Kapcsolódás alapján képes vagyok

segíteni a gyermek fejlődését, sze-

mélyiségének kibontakoztatását, a

kommunikációt, a külvilág felé való

megnyílást, a szociális interakció-

kat, a beilleszkedést, megerősíteni

kognitív képességeit, tágítani érdek-

lődését, elővarázsolni a benne rejlő

kincseket. 

(A szerző gyógypedagógus, játéktera-
peuta, a komáromi Artis Centrum
munkatársa.)

A parlament novemberben jóváhagyott né-

hány szociális jellegű jogszabály-módosítást.

1. Már nem csökkentik a felére azoknak a gondozási dí-
ját, akik súlyosan fogyatékos személyt gondoznak, és öreg-

ségi, rokkantsági vagy szolgálati nyugdíjban részesülnek.

2023. július 1-jétől a díj 75%-ára, 2024. július 1-jétől pedig

a teljes összegére jogosultak lesznek. 2023. július 1-jétől

nem csökkentik a gondozási díjat abban az esetben sem, ha

a gondozott személy szociális szolgáltatást nyújtó nappali

intézményt látogat.

2. Azok a szülők, akik egy vagy több súlyosan fogyatékos

gyermeket gondoznak, és emellett munkába is járnak,

2024. július 1-jével 100 euróval több gondozási díjat kap-

nak. Jelenleg csak a nem dolgozó szülők jogosultak erre a

pluszösszegre. 

3. 2024. július 1-jével 2-ről 2,5-re nő a gondozó jövedel-
mének elbírálásakor irányadó szorzószám. Ez azt jelenti,

hogy a gondozó jövedelme nem haladhatja meg a létmini-

mum 2,5-szeresét, ha mellette gondozási díjat is igényel.

4. Könnyebb lesz szociális szolgáltatást nyújtó bennlaká-

sos intézetből önálló életet kezdeni. Ha valaki szeretne el-

költözni ilyen intézetből, már onnan, ellátottként igényel-

het személyi asszisztenciára támogatást. Ez a módosítás

2023. január 1-jétől hatályos.  (t)

Törvénymódosítások
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egy hallássérült édesanya hétköznapjaiból

Egészen addig, míg a terhességi

teszten meg nem jelent a csík, nem

voltam benne biztos, hogy készen ál-

lok anyának lenni. Azt tudtam, hogy

inkább olyan életet szeretnék, amely-

ben megtudom, milyen anyának len-

ni, mintsem olyat, melyben nem kap

szerepet egy gyermek. De addig mé-

lyen belül, minden logikus érvelésem

ellenére is, ott motoszkált egy sötét

gondolat: hallás- és mozgássérült

anyaként biztosan jól jár velem az a

gyerek?

Egy éve szeptember második

szombatján délután fél ötkor felsírt

egy baba a SOTE egyik szülőszobá-

jában. Az én kisfiam. Terhességem

alatt mindig az volt az elképzelésem,

hogy ha megszületik, majd az lesz az

első, meghatározó pillanat, ahogyan

meglátom. De nem így lett. 

A hangját hallottam meg elő-

ször, ahogyan felsírt. 

Tisztán, élesen hallottam, pedig én

a gyereksírást soha nem szoktam ész-

revenni a hétköznapokban. Akkor ott

úgy éreztem, minden a helyére került.

Megérkeztem az anyaságomba.  

A kórházban töltött napok furcsa,

boldog delíriumban teltek. Bende

folyton rajtam aludt, ezt imádtam. Így

voltam nyugodt, hogy éreztem őt, lát-

tam, hogyan lélegzik. Ha mellettem

feküdt a kis tologatható ágyban, ak-

kor én sem tudtam pihenni. Gyakran

felriadtam, hogy mi van, ha nem vet-

tem észre, hogy hív. Így amikor haza-

mentünk, nem volt kérdés, hogy ott is

együtt fogunk aludni. Eleinte nagyon

halvány fény mellett aludtunk, hogy
mindig lássam, hol van, mit csinál.

Később már erre sem volt szükség,

mert az egyik hallókészülékem min-

dig bent van a fülemben, hogy hall-

jam, ha felsír, mocorog. Éjjel cserélge-

tem, ahogy oldalt váltok, mert nagyon

kényelmetlen rajta feküdni, az illesz-

ték nyomja a hallójáratomat. Ha pe-

dig ki tudok jönni mellőle, a kamerán

figyelem, nem ébredt-e fel, és szala-

dok, ha szüksége van rám.

Már terhesen tudtam, hogy min-

denképpen szoptatni szeretnék, egy-

részt, mert egy kézzel nem tudok

majd tápszert készíteni, és a picit is

tartani, másrészt könnyebb útközben

diszkréten megszoptatni őt, mint

szenvedni az üveges etetéssel. Ám

még így is megküzdöttem a szopta-

tással. Ugyanis annak ellenére, hogy

felkészültem rá elméletben, és hívtam

ki szoptatási tanácsadót is, nem volt

könnyű Bendét egy kézzel jól mellre

tenni. Az első három hónap folyama-

tos küzdelem volt. Harc a szétcsúszó

párnákkal, a megfelelő pozíció meg-

találásáért, majd a megtartásáért. 

A szülés után három héttel ráa-

dásul nagy felületen leforráztam

a nem mozgássérült kezem. 

Soha nem éreztem magam olyan

tehetetlennek, mint akkor. De közben

olyan sorsszerűnek éreztem ezt. Egé-

szen addig sikerült megúsznom egy

ilyen élethelyzetet, törvényszerű volt,

hogy bekövetkezzen. És bár nehezen

kérek segítséget, most meg kellett ta-

nulnom, hogy kell, lehet és jó dolog is

segítséget kérni. Nem volt más vá-

lasztásom.

Mivel a kézfejem és az ujjaim nagy

része hólyagos lett, még nehezebbé
vált a szoptatás, a pelenkázás, a pici

öltöztetése. Ekkor lépett az életünkbe

– mivel a család messze van – a gyer-

mekágyas segítőnk, akit azóta recept-

re írnék fel minden olyan anyukának,

aki nemrég szült. Petra jött, mellre

tette a kisfiamat, pelenkázott, öltözte-

tett. Néha a hajamat is megmosta,

vagy segített levennem a ruhám zu-

hanyozás előtt. Ott segített, ahol kel-

lett, épp annyit, amennyit kellett, és

épp annyi tanácsot adott, amennyire

szükségem volt.

Azokban a hetekben, míg gyó-

gyult a kezem, megtanultam

mélyen tisztelni a testem, szeret-

ni azért, amit elbírt, és még job-

ban szeretni magam. Annyira,

hogy határozottan meghúzzam

a határaimat bármivel kapcso-

latban.

Idővel a kisfiam hozzánőtt a mel-

lemhez, egyre ügyesebbek lettünk a

szoptatásban. Féléves korára már há-

lás voltam a kitartásunkért.

Azt is tudtam, hogy hordozni fo-

gom. Fél kézzel hamar elfáradtam, ha

ringattam, és tartani sem volt könnyű

az egyre gyorsabban gyarapodó kisfi-

amat, így hívtam egy hordozási tanács-

adót. Szerettem volna megtalálni azt a

hordozót, amelyet a lehető legköny-

nyebben tudok feltenni magamra. A

Beli Buba Babahordozó Iskola tanács-

adója, dr. Berecz Detti jött ki hozzám;

kiderült róla, hogy maga is érintett: az

egyik keze neki sem „százas”. 

A sors összehozott megint két

nőt, akik hasonlóan sérültek

meg, és vesztettek a bal karjuk

mozgásából, különböző mérték-
ben. 

„Éjjel cserélgetem a hallókészülékeimet,
ahogy oldalt váltok”

Puha Andrea
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elfogadni a segítséget

Így igazán jó hangulatban

telt a válogatás, előbb próbaba-

bával gyakoroltam be a felte-

vést, majd élesben is felkötöt-

tem a kisfiamat. A hordozás

nagyon megkönnyítette az

életemet. Könnyebb volt altat-

ni, fel tudtam szabadítani az

egyetlen kezem, hogy egyek,

igyak, olvassak, elvégezzek

alapvető háztartási munkákat.

Nagyokat sétáltunk így a kör-

nyéken. Ez azért volt életmen-

tő, mert volt olyan időszak,

amikor nem szeretett babako-

csiban lenni a fiam.

Ezen kívül az életünk telje-

sen átlagos. Én annak ér-

zem, mert nekem a mi nap-

jaink természetesek. 

Szemem mindig a fiamon van,

bármerre jár, mert így tudom biz-

tonságban. Nem a neszezésére,

hangjaira támaszkodom. A kezde-

tektől énekeltem neki, iszonyú ha-

misan, és szerette. Sokat beszélek

hozzá, s ma már dobálom is őt a le-

vegőbe, sajátos módon, furcsán, úgy,

hogy az a külső szemlélőnek nem

tűnhet jónak. De én tudom, hogy

biztonságosan csinálom, a fiam pe-

dig nagyokat kacag.

A játszótér volt talán az első hely,

ahol megéreztem, hogy nem vagyok

átlagos anyuka. A szülők ott cseveg-

nek egymással, de én csak a kisfiam-

ra figyelek ilyenkor, mert nem tu-

dom megosztani a figyelmemet.

Nem tudok egyszerre szájról olvas-

ni, ha valaki hozzám fordul, és fi-

gyelni a fiamat, hogy ne essen baja.

Ha a férjemmel megyek ki, érzem a

különbséget a megéléseinkben: ő so-

kat mesél arról, hogy miről beszél-

gettek a szülők körülöttünk,

én ezekről lemaradok. Nehe-

zebben értem a hozzám sza-

ladó gyerekeket is, de nem

zavar, mert az én dolgom az,

hogy a fiamat értsem, hogy

köztünk jó legyen a kommu-

nikáció. Elő fog fordulni,

hogy nem reagálok helyze-

tekre, szólnak hozzám, és

nem veszem észre. De úgy

vagyok vele, hogy ez nem

baj. 

Azért sem baj, mert van a

hallássérülésemnek előnye

is: én száz százalékban a fi-

amra figyelek. Vele vagyok

jelen, vele játszom. 

Ha le kellene festenem ma-

gunkat a játszótéren, akkor

buborékot rajzolnék magunk köré.

Olyat, amely kizárja a külvilágot.

Amelyben csend van. A kisfiam néha

ki-kiszalad, felfedez. Aztán visszajön.

Néha hoz egy-egy hangfoszlányt a

külvilágból, én pedig igyekszem meg-

fejteni.

Azt hiszem, valami ilyesmit jelent

hallássérültként édesanyának lenni.

(A szerző újságíró.)

Csokonai Vitéz Mihály: 
A tél (részlet)
Mormolnak szelei a fagyos északnak,

A zsindelyre vastag jégcsapokat raknak;

Ellepik a főldet sűrű fergeteggel,

A folyóvizeket megkötik hideggel,

Melyeket őszítnek a havak és derek,

Az öreg tél fején villogó puderek.

Zúzmarázos a Bak csillámló szakálla,

Csörög a jég miatt minden szőri-szála.

Vége felé járván a fagyos december,

Decembert hordoz már magán minden ember.

Szellős volna nagyon az ing s a papucs ma,

Bezzeg becsbe is van a bunda s a kucsma.

A vékony rokolyás leánynak s a pőre

Gatyájú legénynek borzad minden szőre.

A farkasok, medvék, rókák hébe-hóba

A sűrű erdőbe mennek prédálóba.

A többi állatok merűlvén álomba,

Alusznak az ősszel készített alomba.

A madarak nagyobb része elútaza,

Csak veréb, csak varjú maradt idehaza.

Az is a városhoz közelebb szivárog

S a disznótorokba örömnótát károg.

Komor minden, minden szomorúnak tetszik,

Mihelyt a tél borzas csillaga feltetszik:

Mindent öszvebágyaszt és puhít ostoba

Levegő egével a béfűtött szoba. 
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esemény

Ki mit tud?
Az autistákat és családjukat támoga-

tó Konrádko Polgári Társulás harma-

dik alkalommal szervezte meg Galán-

tán tényleges jelenléttel a Ki mit tud?-

ot. (2020-ban a járvány miatt csak on-

line formában valósulhatott meg a

rendezvény.) Helyszíne a városi műve-

lődési központ esztrádterme volt,

amelyet a vezetőség térítésmentesen

bocsátott a szervezők rendelkezésére.

A 22 értelmileg akadályozott vagy

más fogyatékossággal élő szereplő

több kategóriában mutatkozott be:

volt ének, vers- és prózamondás,

hangszeres játék. Képviseltette magát

az Értelmi Sérülteket Segítő Társulás

galántai és dunaszerdahelyi szervezete,

továbbá a szenci Nefelejcs Klub, a ne-

meskosúti és a semptei szociális ott-

hon, de egyénileg is jöttek Nemesó-

csáról, Nagyfödémesről, Dunaszerda-

helyről, sőt Magyarországról is. A mű-

sorvezetésre Récsei Noémi vállalko-

zott, a produkciókat öttagú zsűri bírál-

ta el. Elnöke Kollár Katalin énekmű-

vész, a Dunaszerdahelyi Művészeti

Alapiskola igazgatónője volt – ő maga

is énekelt –, további tagjai pedig Bauer

Edit, a Carissimi Nonprofit Alap el-

nöke, Margita Knappová, a Galántai

Népművelési Központ igazgatója, Ko-

vács Katalin, a Galántai Szabadidő-

központ igazgatója, Peter Kolek, a vá-

rosi művelődési központ igazgatója és

Nagy Zoltán, az Egészségkárosodot-

tak Szlovákiai Szövetsége galántai já-

rási szervezetének elnöke. A Konrád-

ko Pt. elnökének, Slezák Erikának és

alelnökének, Sárkány Krisztinának

önkéntes segítői is akadtak: Ballon

Boglárka és Busánszky Máté, a galán-

tai Kodály Zoltán Gimnázium tanu-

lói. A rendezvényt Nagyszombat me-

gye és Lakatos Károly, az Ekopark

Relax tulajdonosa támogatta.

Szécsi Pál a kedvence

A Nem Adom Fel Alapítvány ta-

pasztalati szakértője, a Szigetszent-

miklóson élő Papp Antal énektudását

mutatta be a Ki mit tud?-on. 

Slezák Erika tavaly Csepelen lépett

fel egy műsorban, s mikor Papp An-

talról kiderült, hogy szintén énekel,

meghívta őt Galántára. Nagyon tet-

szik neki, amit itt tapasztalt, a tavalyi

Ki mit tud? videófelvételét is megnéz-

te, s úgy tudja, Magyarországon nincs

ilyen rendezvény, amelyet csak fogya-

tékossággal élők részvételével tartaná-

nak. „Örömmel jöttem, de sajnos, be-

lesültem a szövegbe” – mentegetőzik.

Persze ezt a kis bakit észre sem lehe-

tett venni. Szécsi Pál a kedvence, az ő

dalát adta elő, s mint mondja, szerve-

zés alatt áll egy önálló Szécsi Pál-estje,

ahol tizenhárom dalt fog énekelni az

1960-as és 70-es évek slágereiből.  

„Budapesten a Noa Énekstúdióban

tanulok, és magánénekesként a stúdió

által szervezett két koncerten is fellép-

tem: Budapesten a Fresh bárban és a

Dohány utcában, egy elég nívós he-

lyen. Az énektanárom, Schmelné

Papp Ágnes, az énekstúdió vezetőhe-

lyettese egyúttal a Never Give Up

Gospel – magyarra lefordítva azt je-

lenti: soha ne add fel – kórusnak a ve-

zetője. Én egy éve léptem be közéjük.

A kórus minden egyes tagja fogyaté-

kossággal élő, tudtommal ez egyedül-

álló dolog Európában.” Van látássérült,

sclerosis multiplexszel diagnosztizált,

kerekesszéket használó, enyhe értelmi

sérült, autoimmun betegségben szen-

vedő és autista tag is. 

Papp Antal reuma és pikkelysömör

okozta sokízületi gyulladás következ-

tében 2019 óta szorul kerekesszékre.

„2016-ban lettem beteg, egyre rosz-

szabb állapotba került a bokám. Na-

gyon keveset a mai napig tudok járni,

de csak otthon, ismerős közegben me-

rem megkockáztatni. Fontos elmon-

danom, hogy korábban élsportoló vol-

tam. Versenyszerűen teljesítménytú-

ráztam, 70-100 kilométereket is men-

tünk a hegyekben. Egészségesen

masszőrként dolgoztam, és volt egy

betegem, aki benne van a kórusban.

Tavaly énekeltünk először együtt. Pró-

bálgattunk, és azt mondta, hogy ne-

kem mindenképpen ott a helyem. Be-

szélt rólam a kórusvezetőnek, és szíve-

sen meghallgatnának. A Margit-szi-

geten egy szabad programjuk alkalmá-

val kicsit szégyenlősen elénekeltem a

dalomat, utána azt mondták, hogy

»üdvözlünk a kórusban«. Így lettem a
tagja. Papp Antal
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ének, zene, vers

Szenzációs a kórusunk – jö-

vőre lesz tízéves –, mindenki

odateszi magát a képessége

szerint, örömzenét játszunk,

örömmel énekelünk. Szá-

munkra megtiszteltetés, bár-

hová hívnak is bennünket. Jó

érzés, hogy az emberek elis-

meréssel fogadják a produkci-

ónkat. Csütörtökönként van

próbánk, most éppen a kará-

csonyi koncertünkre készü-

lünk. Az utóbbi idők legjobb

döntése volt, hogy beléptem

közéjük. 2020-ban, sajnos, el-

hunyt a párom, azóta egyedül

vagyok. A zene összehoz ben-

nünket, és igazi jó hangulat van. Tu-

dunk beszélgetni, ez nagyon jó. Sok

mindent meg tudunk osztani egymás-

sal annak ellenére, hogy súlyosabb ál-

lapotban levők is vannak köztünk.

Nincsenek viták, és ha valakinek prob-

lémásabb időszaka van, megpróbálunk

neki segíteni. Igazi jó kis csapat va-

gyunk. No meg társaságban vagyok.

Egyedül, társ nélkül lenni, hú, az na-

gyon nehéz!”  

Örömet szerezni 

magunknak és másoknak

Az ollétejedi Tóth Enikőt és édes-

apját, Tóth Lászlót sok évvel ezelőtt

ismertem meg egy lovasterápián, ahol

Enikő mozgáskoordinációjának javí-

tása végett vett részt. A kislányból azó-

ta fiatal hölgy lett. Mivel akkor még

nem tudott járni, nyolcévesen Kisud-

varnokon kezdte az alapiskolát; az is-

kolapszichológus ajánlotta, hogy ke-

ressenek számára kis közösséget. Iker-

testvére, Évike akkor már másodikos

volt, jelenleg pedig ötödéves hallgató a

Comenius Egyetem Orvostudományi

Karán.  

A negyedik osztály elvégzése után

Enikő a felső tagozatra Eperjesre ke-

rült, majd Ekecsen elvégezte a cukrász

szakot. Mivel azonban a finommoto-

rikája sérült, csak segítséggel tud sütni-

főzni. Napközben egyedül van otthon,

szülei dolgoznak, de ha va-

lami probléma adódik,

édesapja máris otthon te-

rem. „Időnként, ha társa-

ságra vágyik, beviszem

magammal a munkahe-

lyemre. Több cég van az

épületben, amelynek a

gondnoka vagyok, néha ta-

lálkozik az ottani alkalma-

zottakkal, kedvesen elbe-

szélget velük, szeret ott

lenni – mondja Tóth Lász-

ló, aki elkísérte lányát a Ki

mit tud?-ra. – Otthon

mindig a rádiót hallgatja,

onnan tanulja meg a szá-

mokat, Rúzsa Magdi egyik dalát szer-

bül is tudja.”

Enikő Galántán két dalt is elő-

adott alájátszással. Az énekkel úgy

került kapcsolatba, hogy az ikertest-

vére hegedülni tanult, először Du-

naszerdahelyen, majd Bősön foly-

tatta a zeneiskolát, s ide néha Eni-

kőt is elvitte az édesapja. Mivel sze-

ret énekelni, a tanárnő meghallgatta,

s az ő javaslatára kezdett el énekórá-

ra járni. Elvégezte a nyolc évet, és

most tovább folytatja. Kedvenc mű-

faja az operett; a tanárnő szerettette

meg vele. „A zeneiskolai koncerte-

ken szoktam énekelni, ott megnéz-

nek a szüleim és a tesóm is. Ilyen

nagy közönség előtt még nem lép-

tem fel, mint most” – mondja Eni-

kő, és elismeri, hogy kicsit izgult is.

Apukája azért hozzáteszi, hogy a

dunaszerdahelyi művelődési köz-

pont előtt tartott karácsonyi kon-

certen az énektanárnő berekedt, és

átadta Enikőnek a mikrofont, hogy

ő fejezze be a dalt.

Dunaszerdahelyre is eljár az értelmi

sérülteket segítő társulás klubjába, ahol

jó közösség van, jókat lehet beszélget-

ni. És hogy miért szeret énekelni?

„Mert másoknak is, meg magamnak is

örömet szerzek vele” – mondja búcsú-

zóul.
(t)

Tóth Enikő

Közös éneklés Slezák Erikával (Fényképek: Cséplő Ákos.)



28 2022  | 4

barátság

Látássérültként szeretem az olyan

közösen megélt élményeket, mint a

színházi előadás, mozifilm, kirándu-

lás, és az ilyen eseményekhez kapcso-

lódó, illetve önmagukban is élményt

adó közös étkezéseket. Utóbbi von-

zalmamnak a gyökere valószínűleg a

családi étkezések feledhetetlen han-

gulatára vezethető vissza. Ezek álta-

lában a hétvégékre, ünnepnapokra,

szülinapokra és kirándulásokra össz-

pontosultak. A hangulat annál jobb

volt, minél többen gyűltünk össze a

terített asztal körül. Mindig nagyon

finomakat ettünk, de a találkozások,

beszélgetések sokkal értékesebbek

voltak náluk.

Az efféle családi eseményeknek a

szeretetteljes emléke szülte a gondola-

tot, hogy szervezzünk baráti körben is

hasonló összejöveteleket. A kereske-

delmi csatornákon sugárzott műsoro-

kat vettük alapul, ahol ismert embe-

rekből álló ötfős csapatok mérték ösz-

sze szakácstudományukat. Mindig

másvalaki készítette el otthonában az

ételeket, melyeket a többiek az ese-

mény végén értékeltek. Először is ki-

választottuk a részt vevő személyeket, s

meghatároztuk a szabályokat és azt,

hogy mire van szükségünk. 2017-ben,

hat kétfős csapattal indult el a sorozat,

és egy tiszteletbeli taggal, aki egyben

az eseménynek helyet adó borozó pin-

cére volt. Baráti csoportunk magját

egy négyfős női csapat alkotta, az ő ba-

rátságuk volt a legerősebb kötelék.

Viszonylag zárt közösségről van szó,

a tagok száma az évad során állandó.

Újak csatlakozása a többség beleegye-

zésével történhetett. Az esemény kere-

tét az étkezés és az ételek értékelése

képezi, de ennél sokkal lényegesebbek

a beszélgetések, a közös élmények és a

baráti együttlét. Ezek mind hozzájá-

rulnak a lelki egészséghez: a valahova

tartozás érzéséhez, a szubjektív jóllét-

hez. Az első évadban hatszor találkoz-

tunk. A csapatok szabad kezet kaptak

a menü kitalálásában és elkészítésében.

Az egyedüli feltétel az volt, hogy há-

rom fogásból kellett állnia: előételből,

főételből és desszertből. Az esemény

helyszínéül javarészt a komáromi Eu-

rópa udvarban található borozó szol-

gált, mely a baráti csoportunk bázisa

volt. Jó idő esetén alkalmanként egy

családi ház kertjében étkeztünk. Egy-

egy előre meghatározott vasárnapon

találkoztunk, hogy mindenki el tudjon

jönni. A borozó a nyitásig, délután ötig

rendelkezésünkre állt. A tagok számá-

ra a meghívás déli tizenkét órára szólt,

de az előkészületek jóval hamarabb el-

kezdődtek. Az ételeket már az előző

napon mindenki otthon elkészítette,

de szükség esetén helyben is volt rá le-

hetőség. Izgalommal vártuk az első

kört, melyet egy főzni szerető házaspár

vállalt. Tapasztaltságuk ellenére ko-

moly kihívás volt számukra, hogy ilyen

sok emberre kellett főzniük. Ülésrend

nem volt, mindenki oda ült le, ahová

akart, de eltartott egy ideig, amíg min-

denki megtalálta a helyét. Az első al-

kalmak a formálódásra, tapasztalat-

szerzése és összeszokásra szolgáltak.

Egy-egy ilyen összejövetel három-

négy órát is eltartott. Az ebéd után pár

önkéntes segített elmosogatni, elra-

kodni. A többiek kisebb csoportokban

beszélgettek. A nagyobb gyermekek,

akik már tudtak önállóan enni, külön

asztalnál ebédeltek. A gyermekek is

nagyon élvezték ezeket a találkozáso-

kat, hiszen sokat játszhattak, és örültek

az önállóságnak is. Olykor persze elő-

fordult, hogy egy-egy szülőnek a gyer-

mekére kellett vigyáznia, így nem tu-

dott bekapcsolódni az étkezés utáni

beszélgetésbe. A fogások befejeztével

egy papírdarabra írtuk értékelésünket,

amely egytől tízig terjedő számokkal

történt, de aki akarta, hozzáfűzhette

gondolatait. A szavazás mindig titko-

san zajlott. A papírokat borítékba he-

lyeztük, és az évad utolsó alkalmán

tartottuk a kiértékelést. A győztes csa-

pat jutalma a dicsőség volt, hogy az
évadot ő nyerte meg. 

Ebédcsata
Kocsis Károly
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gyógyír a magányra

A második évadban már hét csapa-

tunk volt, és a nemzeti ételekre esett a

választás. Papírra felírtuk különböző

nemzetek nevét, jóval többet, mint

ahányan főztünk, majd minden csapat

húzott egyet. Ízelítőt kaphattunk az

orosz, olasz, spanyol, francia, kínai, ar-

gentin és svéd konyhából. Ez az évad

szintbeli és minőségi javulást

hozott minden területen. A

nyitó alkalommal megjelent

a dupla előétel, aperitifként

pedig az adott nemzet itala-

iból kortyolhattunk. A jó

hangulathoz az illető nem-

zet zenéjéből készült váloga-

tás is hozzájárult. Minden

egyes újítás a következő al-

kalomtól már beépülve gaz-

dagította az összejövetele-

ket. Ez legtöbbször nem je-

lentett terhet a csapatok szá-

mára. A hangulat általában

kitűnő volt. A férfiak törté-

nelemről, politikáról és ze-

néről kvaterkáztak. A szto-

rizgatás és a sok poénkodás oldott lég-

körben folyt. A nők a gyermekneve-

lésről, munkahelyi és kulturális dol-

gokról beszélgettek.

Egy ízben borkóstolót szerveztünk,

melyet az ebéd után prezentált egy he-

lyi borász. Születésnapi meglepetés

volt, mely emelte az alkalom fényét.

Létrehoztunk egy Facebook-csopor-

tot, ezen a felületen fixáljuk az alkal-

mak időpontját, itt archiváljuk a fogá-

sok fényképeit, illetve ezen a fórumon

osztunk, vitatunk meg mindennemű

információt, változást.

Mivel a főzőtársam kilépett a cso-

portból, egyedül maradtam az olasz

menüvel, ám a főzés napján két csa-

pattársnőm vállalta a kukta szerepét, és

másnap is többen segítettek. Erre nagy

szükségem volt, mert súlyos látássérü-

lésem miatt az egyedül való főzés

ijesztő volt számomra, hisz a tapaszta-

latszerzés sokkal lassabban megy, illet-

ve van, amihez segítségre van szüksé-
gem. Komolyan vettem a versenyt,

ezért az otthonomban próbafőzéseket

végeztem, amelyekre más-más baráti

társaságot hívtam meg. Velük tesztel-

tem le a fogásokat. Ezeknek az össze-

jöveteleknek is nagyon örültem.

Mindegyik újabb alkalom volt arra,

hogy barátaimmal találkozzak, közö-

sen együnk, és egy jót beszélgessünk.

A visszajelzések magabiztosságot, ön-

bizalmat adtak. A főzések sok infor-

mációval, tapasztalattal gazdagítottak.

Ízelítőt kaptam az olasz gasztronómi-

ából, és egy kicsit jobban megismer-

tem a kultúrájukat, ráadásul főzőkész-

ségem is fejlődött.   

Látássérültként egy új világot kellett

kiépítenem. Ide tartoznak a konyhai

műveletek terén szerzett tapasztalatok

is. Az alapanyagok felvágása, aprítása

ugyanúgy ment, mint azelőtt. A zöld-

ségek hámozásához már szükség volt

gyakorlásra, hogy úgy forgassam pl. a

sárgarépát, hogy gyors és hatékony le-

gyen a tisztítása. Ha késsel teszem, a

pengéjét olyan szögbe állítom, hogy

minél kevesebb legyen a veszteség. A

hússütés már nagyobb kihívás, mivel

nem látom a pirulást. Rájöttem, hogy

addig kell sütnöm, amíg el nem fő a le-

ve, és el nem kezd letapadni a hús. Rán-

tott ételeknél, a sütő használatakor az

előre megadott időtartam segít. A fű-
szerek beazonosítására és a különböző

élelmiszerek címkéinek leolvasásához

az Envision nevű alkalmazást haszná-

lom. Ez a program lehetőséget ad az

azonnali szövegfelismerésre. Fénykép-

készítést követően rövid feldolgozás

után azon a nyelven olvassa fel a szava-

kat, amelyen íródtak, és ha szükséges,

lefordítja a menüben meglévő nyelvek

bármelyikére. Sok más funk-

ciót is tartalmaz, segítve min-

dennapjaimat. Jó hír, hogy

nemrég ingyenessé tették a

hozzáférhetőségét. A teavíz-

szintet a mutatóujjam első

percét a bögre belső oldalá-

hoz érintve állapítom meg.

Van elektromos szintmérőm

is, amely hangadással jelez, de

nem használom.

Ha számomra bonyolul-

tabb ételt szeretnék elkészí-

teni, igyekszem minden

részfolyamatot az emlékeze-

tembe vésni, hogy a legköze-

lebbi alkalommal legyen vi-

szonyítási alapom. Fontos,

hogy minden konyhai eszköz, fűszer,

alapanyag ugyanoda kerüljön vissza,

meglegyen a saját helyük.  

Mit ad nekünk ez az ebédcsata? Van

egy konkrét időpont, amikor találkoz-

ni tudunk egymással. Együttlét, amely

során mindenki jól érezheti magát. Íz-

letes és általában egészséges fogásokat

eszünk. Ezek az időnkénti találkozá-

sok olyan barátságok, kapcsolatok erő-

södését szolgálják, amelyek a minden-

napi élet kihívásaiban is segítséget

nyújtanak, ez gyógyír a magányra. A

beszélgetések pedig alkalmat adnak a

véleménycserére, illetve különböző ér-

zelmeink: az öröm és a bánat kifejezé-

sére, megélésére. Az ilyesminek napja-

ink felgyorsult világában egyre fonto-

sabbnak kellene lennie. Ugyanis gya-

kori éttermi tapasztalatom, hogy a kö-

zös étkezések helyett a közösségi olda-

lak kerülnek az asztalra. Ezzel elszige-

teljük magunkat, illetve megfosztjuk a

többiek társaságától.
(A szerző mentálhigiénés segítő.)
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ünnep a művészetben

A karácsony mindig az egyik leg-

szebb és legbensőségesebb keresztény

ünnep marad világszerte. A kis Jézus

születésének felidézése még a legzor-

dabb ember szívét is meglágyítja. A

születés, Szűz Mária és a kisded té-

mája a képzőművészetet is végigkísé-

ri: sok híres szobrászt, festőt megihle-

tett, magát Leonardót is.

Leonardo da Vinci a reneszánsz kor

zsenije csodálatos műveket hagyott az

utókorra, közöttük néhány szépséges

Madonna-portrét. A mester 1452-

ben születetett Olaszhonban, és

1519-ben hunyt el Franciaországban.

Számos alkotást készített, ám nagy

részük az évszázadok során elveszett.

24 lenyűgöző festménye maradt ránk,

de még reménykedhetünk, hogy né-

hány műve felbukkan valahol. Ez csak

javára válhatna a világnak. 

Mivel a laikusok is sokat láttak-hallot-

tak a művészről, foglalkozzunk most a

Madonnát ábrázoló képeivel.

Amikor még tájainkról legfel-

jebb keleti irányba utazhattunk,

aránylag sokat bolyongtam az ak-

kori leningrádi, ma szentpétervá-

ri Ermitázs hihetetlenül gyönyö-

rű termeiben, ahol a világ legjobb

és legértékesebb képeivel talál-

hatja magát szembe az ember.

Természetesen nem volna teljes a

gyűjtemény, ha nem volna benne

Leonardo-festmény. Kettő is van,

a Madonna Benois és a Madon-

na Litta, mindkettő Máriát ábrá-

zolja a kisded Jézussal. A Régi

vagy Nagy Ermitázsban, a Leo-

nardo da Vinci teremben találha-

tók, s volt tulajdonosuk nevét vi-

selik. Egyébként a szakemberek a

galériának ezt a részét belsőépíté-
szeti remekműnek tartják. 

Az 1487-ben készült Madonna

Benois vagy a Madonna és gyerme-

ke c. festmény a Mester korai alkotá-

sai közé tartozik. A hagyomány sze-

rint olasz zenészek vitték Oroszor-

szágba 1790 körül. A Benois család

1914-ben akkori rekordáron, 150

ezer aranyrubelért – ez akkor másfél

millió dollárnak felelt meg – adta el

II. Miklós cárnak. A finom zöld és

arany színekben pompázó képet Le-

onardo első művei között tartják

számon. Élőben látni a sors kegye. A

bársonyos színek, a kamaszlányként

mosolygó és piruló Mária egyszerű-

sége és frissessége azt az érzést kelti,

hogy személyesen találkoztunk egy

fiatal anyával és kisfiával, még kö-

szönhetek is nekik. A vászonra fes-

tett olajkompozíció méretei nem na-

gyok: nem egész 50 cm magas, és 33

cm széles. 

A Madonna Litta a művészet új

korszakának az eljövetelét hirdeti.

Milánóban az 1480-as vagy ’90-es

években alkotta a Mester. A gyer-

mekét tápláló nő az anyai szeretet

megtestesítője. A kompozíció kie-

gyensúlyozott, az alakok a fény és ár-

nyék legfinomabb felhasználásával

készültek. A szimmetrikus ablako-

kon túl végtelen hegyi táj látható,

amely a teremtés harmóniáját idézi

fel. A képet a jó oroszországi kapcso-

latokkal rendelkező Litta grófi csa-

ládtól vette a cári család 100 ezer

frankért. Eredetisége körül vannak

viták. A művészettörténészek zöme

szerint teljes mivoltában Leonardo

alkotása, ám akad néhány szakértő,

aki szerint Mária fejét és a kép nagy

részét Leonardo festette ugyan, a

kisded Jézus fejét azonban egyik

kedvenc tanítványa a Mester rajza

alapján. Abban viszont mindnyájan

megegyeznek, hogy a Litta-Madon-

na a magas reneszánsz festészet kez-

detét jelenti. Még kisebb méretű,

mint a Madonna Benois: csu-

pán 42 x 33 cm-es. Szintén

olajjal készült, de fatáblára,

amelyet később vászonra nyo-

mattak. Számomra ez volt az a

kép, melytől megnémultam.

Nem hittem a szememnek,

hogy ekkora csodával állok

szemben. Hihetetlennek tűnt,

hogy azt az érzést az előttem

levő kis festmény váltotta ki...

Azóta a kép Mária kék-piros

öltözékével a mai napig velem

van, elkísér. Nekem ez jelenti

az igazi Madonnát és a kisde-

det. A szentpétervári galériá-

ban megtapasztaltam, hogy

Leonardo zsenije ma is él, és

hat a befogadókra. 
(A szerző újságíró.)

Leonardo és a szentpétervári 
Ermitázsban látható Madonna-képei 

Melaj Erzsébet

A Litta-Madonna



2022  | 4 31

Lectori salutem! Üdvözlet az olvasónak!

Miért éppen Polcz Alaine? 

Polcz Alaine pszichológus elsőként

foglalkozott súlyosan sérült felnőttek

gyógyításában művészetterápiával,

gyermek-ideggondozóban játékdiag-

nosztikával. Elsőként hozott létre kli-

nikai osztályon játszószobát, külön

szobákat a szülők számára, hogy sú-

lyosan beteg vagy haldokló gyerme-

kük mellett lehessenek. A tanatológia

(a halál és gyász kutatása) úttörője,

író, a magyar hospice-mozgalom

megalapítója idén volna százéves. 

Miért éppen az Egész lényeddel?

Polcz Alaine beteg gyermekeknek

és haldoklók hozzátartozóinak pszi-

chológusa volt. Egész lényével szol-

gálta ezeket az embereket, és vallotta:

mindenkinek joga van a méltó élet-

hez és méltó halálhoz. 

Az Egész lényeddel mégsem a halál

könyve, sokkal inkább az életé. Az

életé, amely visszanézve csak egy tűnő

pillanat, mégis minden cselekvésünk-

ben egész lényünket követeli.

Különös történettel indít: Mese a

kutyáról – akit mindig kértek. Csodá-

latos felismerés, hogy ebben a rövid

naplójegyzetben egész élettörténet

rejtőzik, és az ember örök vágya a sze-

retetre, az elfogadásra. Az elfogadó

szeretet segít bezárultnak vélt utak el-

lenére is új utak megtalálásához.

„...megértettem, minden egyes szen-

vedés, ami lecsapott rám, azért volt,

hogy továbblépjek, mert valamit már

megtanultam, jobban értem az em-

bereket, és új út nyílt előttem.”

Az Egész lényeddel egy párkapcso-

lat történeteinek könyve. Elgondol-

kodtató, hogy a visszanézés tükrében

milyennek látjuk magunkat és azokat,
akikkel együtt éltünk. Az író olyan

kérdéseket tesz fel, amelyek minket is

foglalkoztatnak. És bár ezekre a kér-

désekre önmaga életének történései-

vel válaszol, mégis úgy érezzük,

mindez rólunk is szól. Polcz Alaine

úgy mondja el ezeket a történeteket,

úgy osztja meg gondolatait, olyan

közvetlen hangnemben, hogy úgy

érezzük, velünk beszélget.

A Szerelem-mesékben szó van az

örök titokról, a megcsalásról, a katica-

bogár szimbólumról, a férfi és a női

princípiumról, a férfi diadalmaskodó

lényéről és a nő örök befogadó képes-

ségéről. Vajon megmaradnak-e ezek?

S itt már betekintést nyerhetünk férje,

Mészöly Miklós író meséibe is, ame-

lyek nem másról szólnak, mint kette-

jük szerelméről.

Sok emlék idéződik fel: ifjúságról,

háborúról, újrakezdésről, barátokról,

erőről és erőtlenségről. Hosszan tartó

betegségről, a betegápolás olykor ke-

serves, nehéz napjairól. És a felisme-

rés öröméről: „...a gondoskodás élet-

erőt ad.” Végül a gyászt feldolgozni
segítőnek szembe kellett néznie saját

legnagyobb veszteségével és saját gyá-

szával. Az emlékekkel és a megfogal-

mazódó kérdésekkel: „Mit adtam?

Mit kaptam? Mit vétettem? Ő mit

vétett?”

Őszintén kimondja: „Túl sokat kín-

lódtam mellette. Nem jó szó, de nem

tudom, hogy írjam. Nehéz volt. De

ugyanakkor azért lettem az, aki let-

tem, mert annyi nehézség volt az éle-

temben.”

Az Egész lényeddel nem a halál

könyve. Sokkal inkább az ÉLETÉ.

Lélekerősítő.

Egy tájba lépek ki, ahova a másik

nem követhet.

De azért még változatlanul itt va-

gyok köztetek.

Sőt, még csak most kezdődik min-

den. 

Ezt a rövid verset Mészöly Miklós

írta felesége, Polcz Alaine születés-

napjára. Üzenete nekünk is szól. Ka-

rácsony közeledtével még inkább át-

érezzük, még inkább értjük. Hiszen

tudjuk, GYERMEK születik.

(A szerző pedagógus.)

Polcz Alaine: Egész lényeddel. Je-

lenkor Kiadó, 2006.

Polcz Alaine: Egész lényeddel
Hóka Rozália
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A szó veszélyes fegyver

/ és van, aki fegyvertelen.

Gyakran jut eszembe az egykori

sláger refrénje. Mostanában egyre

gyakrabban. Ahogy öregszem, úgy

nyomja egyre inkább a vállamat ennek

a refrénnek az igaza, mert a szavakkal

igenis bántani tudjuk a másikat – sok-

szor bántjuk is. És ez jobban tud fájni,

mint ha ököllel ütnénk meg őt, mert

szavainkkal lassan ölő mérget adago-

lunk. Sőt, sebeket is tudunk velük

okozni. Igaz, nem olyan látványosa-

kat, mint a fizikai sérülések, ám míg

ezek napok vagy hetek alatt begyó-

gyulnak, addig a lelki sebek sokszor

évekig is megmaradnak és sajognak.

Végzik alattomos munkájukat, míg

végül felszínre kerülnek valami végze-

tes – a legtöbbször jóvátehetetlen –

tett formájában. Mert a lelki sebeket

nem is olyan könnyű begyógyítani:

nem jó rájuk se kötszer, se krém, ami

a fizikai sérülésekre használ.

És hogy miért jut ez mostanában

olyan gyakran eszembe? A hírek

miatt. Ugyanis túl sokszor hallani

bennük gyerekekről, akik öngyilko-

sok lesznek, vagy épp a környezetük

ellen fordulnak. Aztán hiába vakar-

juk a fejünket, hogyhogy nem vet-

tük észre azokat a jeleket, amelyeket

felénk küldtek. Mert a robbanást

szinte mindig megelőzik segélykérő

jelzések, melyeket nem veszünk ész-

re, vagy nem akarunk észrevenni –

mert így kényelmes számunkra.

Mert ha észrevennénk, ne adj’ isten!

még tenni is kéne valamit, ami már

végképp a komfortzónánkon kívül

van.

Az öngyilkosság felnőtt esetében is

megrendítő, ha pedig gyermekről van

szó, akkor a borzalom és az értetlenség

megsokszorozódik. Mert tőle azt vár-

ná az ember, hogy gondtalanul élvezze

az életet, játsszon, készüljön a felnőtt-

létre. Ezzel szemben a mai gyerekek

túl hamar szembesülnek az élet bruta-

litásával, amellyel szemben azonban

még védtelenek.

Duplán érvényes ez, ha valamiben

különböznek, kilógnak a sorból. Mert

a gyerekek az otthonról hozott előíté-

leteket hamar interpretálják a maguk

közösségeire. Elég, ha valaki nehezeb-

ben tanul vagy figyelemzavaros, máris

megkapja a bélyeget, hogy „retardált”.

Az ilyet aztán kipécézik a többiek, rá-

szállnak az osztálytársai, és őszinte,

gyermeki kegyetlenséggel zaklatják.

Ha ilyenkor nem kap felnőttől segítsé-

get, a zaklatás könnyen válhat végze-

tessé.

*  *  *

És ha már a szavak hatalmáról el-

mélkedünk, akkor ne felejtsük el azt se,

amikor a hiányuktól szenvedünk. A

környezetemben élő idős emberektől,

akik elvesztették életük társát, sokszor

hallom, hogy a magány szinte elvisel-

hetetlenül kínozza őket, hogy az üres

lakásban nincs kihez szólni, és hozzá-

juk sem szól senki. Ünnepek közeled-

tével pedig egyre kínzóbbá válik a ma-

gány.

Statisztikák szerint ebből a szem-

pontból a karácsony a legveszélyesebb,

amikor a legtöbb magányos ember kö-

vet el öngyilkosságot – hiszen ez alap-

vetően családi ünnep, amikor össze-

gyűlik a szélesebb család. És ha valaki

ilyenkor is magányos, csak a négy fal

veszi körbe, annak könnyen támadhat-

nak végzetes gondolatai.

Úgy hiszem azonban, hogy a ma-

gány nemcsak az idős korosztály prob-

lémája, hanem mindenkié, hiszen az

ember végeredményben társas lény, és

egy fiatal ugyanúgy lehet magányos,

mint egy idős. Hiába van a közösségi

hálón sok ezer ismerősünk – akár még

követőnk is –, ha a közelünkben nincs

senki, akihez szólhatnánk.

Ezért fontos, főként ilyenkor, hogy

figyeljünk egymásra!

A szavak végzetes hatalmáról
Sztakó Zsolt
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Életünk a nagy válto-

zások izgalmában telik, vágyakkal, le-

hetőségekkel és lehetetlenségekkel.

Leküzdhető és áthidalhatatlan akadá-

lyokkal. Benne különösen izgalmas a

kamaszkor, a nagy változások, nagy

átalakulások ideje, amikor kívül és be-

lül minden recseg-ropog. Ezalatt válik

a gyerekből felnőtt, az önállótlanból

önálló. Már lépne ki, de még bizony-

talan abban, hogy mennyire vastag a

jég a lába alatt. De ettől még nem lesz

óvatos, megfontolt. 

A mai gyermekeknél egyre előbbre

csúszik a kamaszkor. Már kevéssel tíz-

éves kor után, biológiailag megérve,

érzelmileg feldúlva, fáradtan is túlpö-

rögve sürgetik a napok múlását, a hőn

óhajtott felnőttkor beköszöntét. 

Itt és most arról gondolkozunk,

amikor a kamaszkor véglegesedik.

Egyszerűen nem tud befejeződni.

Mert a biológiai éréshez nem társul

a szellemi érettség. (Milyen is az,

amikor csak nem bír beérni a ter-

més a faágon? Nem lesz íze, sem il-

lata, kellemes zamata. Csak fanyar

lesz, fakó és kemény. Éretlen.) Ő is

így van, a nagy kamaszunk, aki bár

felnőtt, mégis kicsi. Tele van tervek-

kel, szuper ötletekkel, kérdésekkel,

önmagára nézve is. Belevágna, ki-

próbálná magát, ha beleroppan is.

De még várni kell, még nem alkal-

mas. De mikor lesz az? Hát nincs,

aki megválaszolja a kérdéseit, leg-

alább egyszer, úgy őszintén, érthe-

tően, világosan, nem virágnyelven?

Valaki megválaszolhatná végre élete

egyetlen nagy kérdését, hogy ő is

tudja, ki is vagyok én, valóban léte-

zem, vagy mellesleg én is vagyok.

Hát neki miért nem, ha a kortár-

saknak igen? Mikor lehetne már

befejezni ezt a hosszúra nyúlt álla-
potot, amely természet szerint befe-

jezhető? Bizony szépen lassan rájön,

hogy számára csak nem nyílnak meg

a hőn vágyott ajtók. Csak nem tudja

kivárni a szót: most már neked is le-

het. 

Olyan súlytalan az egész, elmegy

vagy nem, megteszi vagy nem. Ha

úgy dönt, hogy nem, akkor sem dől

össze a világ, ezért is gyakrabban a ne-

met választja. De jó lenne, ha ő olyan

fontos volna, hogy valami csak akkor

működne, ha ő megteszi, ha rajta

múlna egyedül. De hát nincs ilyen,

legalábbis komoly dolog nincs. Ideje

van bőven, abból van neki a legtöbb,

mások rohannak, ő ráér. Ráér variálni,

ráér elemezni, és tud is, jól látja: a töb-

biek elkezdenek valamit, és azt sikere-

sen befejezik. Elérnek valamit, és új

célokat tűzhetnek ki maguk elé. Csak

neki nem jön el az a nap, amikor be-

ülhet a saját volánja mögé, amikor fel-

veheti a sok éve megvásárolt bocskait,

amikor ő is tudná, hogy ez most éles-

ben megy. Igaz, nincs egyedül, vannak

barátai, rokonai, de azok is mintha

nem is az övéi volnának, hanem a szü-

lei rokonai vagy a testvérei barátai.

Szeretné, ha végre valami, valaki már

csak és kizárólag az övé lenne. Nem

másé, és nem közös, egyedül az övé.

Meddig kell még várnia? Hisz már

őszülnek a hajszálai, a kicsik már bá-

csizzák, de hát ő nem bácsi, vagy még-

is? Mennyi bizonytalanság, mennyi

félig út, félig árok.

Lehet, hogy túl sarkosnak tűnnek e

szavak, de őszinték. Fontos velük hoz-

zátartozóként is szembesülni. Talán

könnyebb támogatni és hordozni, ha

érdeklődéssel figyeljük szerettünk,

nagy kamaszaink, örök kamaszaink

belső útját. Régen nem az elfoga-

dásról van itt már szó, inkább az

igazságról. Az elviselhető igazság-

ról, nem a teljesről, csak az elvisel-

hetőről. Mert szűkülnek a körök,

mert fárad a segítő is, a szülő is. Pi-

henésre volna szüksége, ami lehe-

tetlen. Neki is vannak megválaszol-

hatatlan kérdései. Még a holnapot

sem látja, nemhogy a távol jövőt.

Fogynak a lehetőségek, talán fizika-

ilag is, gazdaságilag is, és gyarapod-

nak az aggodalmak. De megtanulta,

járható az út, bármennyire nehéz.

Sok igaz barátra lelt a hosszú, küz-

delmes évtizedek során, sok hős

sorstársra, akik értik szíve titkát,

nyugtalansága okát. Akik szemében

ott csillog a könny, ahogy az övében

is. Most szinte hallom a sok jó taná-

csot, mit kellene, és hogyan. Igazuk

van. Köszönöm a segítséget. Szük-

ség lesz rá. Biztosan. 

Áldott ünnepeket kívánok min-
denkinek.

Amikor a felnőttkor nem jön el
Rácz Jolán



34 2022  | 4

ünnep

Ismeretlen magyarországi szerző
Karácsonyi himnusz
(Caelo rores pluunt flores…)

Égi kertek permeteltek

Mámorító harmatot.

Mind a mennyek daltól zengnek,

Ujjongnak az angyalok.

Köszöntsétek, szántók, rétek,

Kik most kizöldeltetek,

Fürge csorgó s ti mosolygó

Nagy hegyek, a Kisdedet.

Sírva nézi, úgy becézi

Egyszülöttét Mária,

Néz ragyogva, mosolyogva

Szűz Anyjára szent Fia.

Jön a pásztor barikástól:

Jézus szentebb aklot ád.

A Fiúnak sípot fúnak

S énekelnek eklogát.

Még a néma ócska széna,

Még a jászol is nevet,

Úgy karolja, úgy apolja

A megváltó Kisdedet.

Ottan állván, édes álmán

Jó barmok virrasztanak,

Ráhajolnak, udvarolnak

És fel-felsóhajtanak.

A kis házra havat rázva

Rárohannak a szelek.

Jaj puhácska kis babácska

Testecskéje didereg!

Édesanyja rácsavarja

Durva pólyarongyait,

Avval ójja Alkotója

Ázó-fázó tagjait.

Lelkem vágya: Krisztus ágya

Szívem immár hadd legyen,

Testem szalma, jászol alma

S istállója kebelem.
Fordította: Sík Sándor

Pósa Lajos: 
Levél 

a kis Jézuskához

Én édes Jézuskám,

Itt van a hideg tél.

Böskeékről valahogyan

El ne feledkezzél!

Hiszen, tudod, ott a

Város végin laknak…

Mint az övék, nincs több olyan

Jégvirágos ablak.

Házukban az idén

Tűz még nem égett:

Dideregve szenvedik át
A nagy hidegséget.

Mondd meg, én Jézuskám,

Minden angyalodnak:

Gondoljanak rájuk is, ha

Karácsonyfát hoznak.

Nem kell nekik olyan

Csillogó-ragyogó,

Csak egy kevés tüzelőfa,

Melegen lobogó.

Egy hát rőzsével is

Megelégednének…

Küldj is, édes kis Jézuskám,
Szegény Böskeéknek!
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billentyűkombináció – kombinácia klávesov

billentyűzet – klávesnica

családon belüli erőszak – domáce násilie

Egészségkárosodottak Szlovákiai Szövetsége – Slo-

venský zväz zdravotne postihnutých

értelmi fogyatékos – mentálne postihnutý

érzékszerv – zmyslový orgán

érzelmi intelligencia – emocionálna inteligencia

foglalkoztatási törvény – zákon o službách zamestna-

nosti

gondozási díj – príspevok na opatrovanie 
gyógypedagógus – liečebný pedagóg 
hallókészülék – načúvací prístroj

hangkimenet – zvukový výstup

IKT-segédeszközök – IKT nástroje

létminimum – životné minimum

megváltozott munkaképesség – zmenená pracovná

schopnosť

mentálhigiéné – duševná hygiena

munkaerőpiac – pracovný trh

nemi alapú erőszak – rodovo podmienené násilie

népművelési központ – osvetové stredisko

Önkéntes Központok és Szervezetek Platformja – Plat-

forma dobrovoľníckych centier a organizácií

(az) önkéntességről szóló törvény – zákon o dobrovoľ-

níctve 

participatív oktatás – participatívne vzdelávanie

(a) súlyos fogyatékossággal élők anyagi támogatásáról

szóló törvény – zákon o peňažných príspevkoch na

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Szlovákiai Nők Szövetsége – Aliancia žien Slovenska

szociális szolgáltatást nyújtó bennlakásos intézet –

domov sociálnych služieb s celoročným pobytom

társadalmi felelősségvállalás – spoločenská zodpoved-

nosť

Aliancia žien Slovenska – Szlovákiai Nők Szövetsége 

domáce násilie – családon belüli erőszak 

domov sociálnych služieb s celoročným pobytom –

szociális szolgáltatást nyújtó bennlakásos intézet 

duševná hygiena – mentálhigiéné 

emocionálna inteligencia – érzelmi intelligencia 

IKT nástroje – IKT-segédeszközök 

klávesnica – billentyűzet 

kombinácia klávesov – billentyűkombináció 

liečebný pedagóg – gyógypedagógus 

mentálne postihnutý – értelmi fogyatékos 

načúvací prístroj – hallókészülék 

osvetové stredisko – népművelési központ 

participatívne vzdelávanie – participatív oktatás 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií – Ön-

kéntes Központok és Szervezetek Platformja 

pracovný trh – munkaerőpiac 

príspevok na opatrovanie – gondozási díj 

rodovo podmienené násilie – nemi alapú erőszak 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých – Egészségká-

rosodottak Szlovákiai Szövetsége 

spoločenská zodpovednosť – társadalmi felelősségvál-

lalás 

zákon o dobrovoľníctve – az önkéntességről szóló tör-

vény 

zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťaž-

kého zdravotného postihnutia – a súlyos fogyatékos-

sággal élők anyagi támogatásáról szóló törvény 

zákon o službách zamestnanosti – foglalkoztatási tör-

vény 

zmenená pracovná schopnosť – megváltozott munka-

képesség 

zmyslový orgán – érzékszerv 

zvukový výstup – hangkimenet 

životné minimum – létminimum 



Hit és Fény
Anyának lenni hallássérültként 

Elfogadás és szeretet
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Békés karácsonyi 
ünnepeket és boldog
új évet kívánunk.


