
1982. augusztus 16.
„Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd: ne botránkozz azokon, akik nem erre igyekeznek, hanem törekvéseik

ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között. Ne azt nézd, hogy mijük nincsen, hanem mijük van: mert
még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belõled hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud; tanulj
meg mindenkitõl tanulni.” (Weöres Sándor: Útravaló)

1982, a nyolcvanas évek eleje. És
még egyébnek is. Életutamban új sza-
kasz vette kezdetét. Kiléptem az isko-
lapadból, bele az önálló felnõtt világ-
ba, a munkásosztályba. Dolgozó nõ,
munkavállaló, a Kisegítõ Iskola ne-
velõtanára – ez lettem a címben meg-
adott dátum napján.

Azóta eltelt 30 év. Számos munka-
nappal és munkaórával. Ugyanazon
az egy munkahelyen teltek e napok,
bár munkahelyem neve többször vál-
tozott. Most éppen a Gyõr-Moson-
Sopron Megyei Gyermekvédelmi
Központban vagyok alkalmazásban.
De voltam már az Erdei Iskola és a
Doborjáni Ferenc Nevelési Oktatási
Központ dolgozója is. Változtak az
elnevezések és a feladatkörök is.

Pályám kezdetén nevelõtanár vol-
tam, elsõ, majd második osztályban.
Nelli mellett tölthettem a betanulás
idõszakát, ami a lehetõ legjobb hely-
zet volt számomra. Személyében
ugyanis azóta is tartó példaképet kap-
tam. Óvónõim után õ volt az a peda-
gógus, aki leginkább megtestesítette
a módszertani tudás és a lelki alkal-
masság egységét. Az õ módszerei fel-
idézték bennem azt a gyerekkori
élményt, amely azt õrizte, hogy a kö-
rülöttem lévõ világ csoda, és a meglá-
tásához szükséges ablakok kinyitása
varázslatos kaland.

Óvónõi diplomával vettek fel dol-
gozni. Persze itt megkérdezhetõ, mi-
ért nem óvónõi állást vállaltam?!
Nos, nem is kerestem óvónõi állást.
Diplomám kézhezvételekor már tud-
tam, hogy a gyermekek világának
vannak különleges alanyai. Azzal a
keresztény közösséggel, amelyhez
már évek óta tartoztam, tanulóéveim
alatt több nyarat is töltöttem önkéntes
munkában Dunaalmáson, egy refor-
mátus intézetben, ahol sérült gyerme-
keket neveltek. Volt abban a közeg-
ben valami félelmetesen érdekes. Ak-
kortájt szembesültem elõször azzal a
kérdéssel, hogy „Istennek milyen ter-
ve lehetett, amikor megengedte a sé-
rült emberek megszületését”. Szemé-
lyes válaszomat is hamar megfogal-
maztam, és azóta is így gondolom:
Példák õk nekünk. Példák többek kö-
zött arra, hogy az intelligencia nagy-
sága nem arányos a szeretet nagysá-
gával, és hogy a léleknek az intelli-
genciától függetlenül is vannak olyan
képességei, amelyek éreznek, érzékel-

nek, néha olyan tartományokat is,
amelyeket a mi gondolkodó agyunk
nem tud. Tanítómesterek is õk egy-
ben, mert megtanítanak bennünket az
elfogadásra, gondolataink leegysze-
rûsítésére, beszédünk érthetõbbé té-
telére, intuíciónk használatára, érzel-
meink közvetlenebb kifejezésére, vá-
ratlan helyzetek megoldására és leg-
fõképpen az „itt és most” teljes meg-
élésére.

Gyógypedagógusi munkámat tehát
tudatos megfontolásból kezdtem a
Széchenyi tér 4-ben, ami azért volt
különleges számomra, mert megbol-
dogult gimnáziumi magyartanárom,
Hajnalka néni, amikor valami elké-
pesztõ badarságot mondtak vagy ír-
tak diákjai, mindig ezt a címet emle-
gette, mint annak a helynek megjelö-
lését, ahová azok kerülnek, akik nem
elég okosak a gimnáziumi vagy
egyéb tanulmányokhoz. Én tehát tu-
datosan mentem erre a címre, és ke-
restem annak lehetõségét ott, hogy
munkámmal segítsem azokat, akik
„nem elég okosak a gimnáziumi vagy
egyéb tanulmányokhoz”.

Az Erdei-részlegben dolgoztam az
elsõ években. Ott találkoztam elõször
azzal, hogy a magánélet nemcsak a
magam élete. Rám dörrentett telefo-
non az akkori személyzetis, mert nem
jelentettem be, hogy gyermeket vá-
rok. Hát 23 évesen, már házasként,
még talán mi sem fogtuk fel teljes sú-
lyával a gyermekvállalás és a munka-
helyi elvárások, valamint a protokoll
kapcsolatát. Igazából eszembe sem
jutott, hogy ami számunkra fontos és
meghitt hír, azt azonnal közzé kell
tenni. Szóval türelmetlen volt az ak-
kori „fõmufti”, és értésemre adta azt
is – amit azóta is tapasztalok –, hogy a
„hírvivõk” elfelejtenek szólni azok-
nak, akikrõl a hírt viszik. Ez az inter-
mezzo lényegtelennek látszik, és azzá
is vált, mert a további három gyer-
mekáldást igyekeztem idõben beje-
lenteni, és valóságosan az ezután kö-
vetkezõ tíz évet a Csizovszki gyerme-
kek nevelésével töltöttem. Nem sza-
kadva el munkahelyemtõl, mivel fér-
jem tovább képviselte családunkat a
Széchenyi téren. Tõle, rajta keresztül
napi kapcsolatban voltam az intéz-
mény életével, alakulásával, és neki
köszönhetõen fejlõdésével.

A GYES utáni visszatérésemet már
egy egészen más intézmény és veze-

tés fogadta. Idõközben megszereztem
az elõírt oligofrénpedagógia–pszi-
chopedagógia szakos gyógypedagó-
giai tanári diplomát. Technikatanár-
ként vettem fel a munkát, immár az
általános iskola felsõ tagozatában, a
Széchenyi téren. Ezen órák keretében
a kézi szövés módszereit, színeit, ha-
gyományvilágát igyekeztem megta-
nítani a különbözõ osztályfokú diá-
koknak. Érdekes és értékes munka
volt ez. Olyan használati tárgyakat
készítettünk, amelyekkel tanulóim
büszkén mutatták meg különleges ké-
pességeiket. Közben folyamatos át-
alakulásban volt körülöttünk a társa-
dalom, és azon belül munkahelyem.
Az akkori vezetés szívét-lelkét-te-
hetségét-elszántságát-akaratát-idejét,
tehát az életét adta bele a változásba,
változtatásba. Elõremutató és haladó
gyógypedagógiai és gyermekvédelmi
intézménnyé nõtte ki magát a hajdan
volt Kisegítõ Iskola.

A régi kereteket és helyeket felvál-
totta egy modern intézményrendszer.
Egy telephelyre, a régi Erdei Iskola
helyére, a Brennbergi-völgy erdõ
ölelte tenyerébe költözött a sérült
gyermekeket oktató-nevelõ többcélú
intézmény. Itt is a kreativitás fejlesz-
tését, a gyermekekben eredendõen
benne rejlõ alkotásvágy hasznosítását
kaptam feladatul. Majd elkövetkezett
oligofrénpedagógusi munkám legje-
lentõsebb idõszaka. Osztályfõnök let-
tem. Ráadásul egy iskolaelõkészítõ
osztályban. Egy augusztusi reggelen
csörgött a telefon, és az igazgatóhe-
lyettes asszony kívánt beszélni ve-
lem. Elmondta, hogy a leendõ cso-
portban két halmozottan sérült kis-
gyermek is helyet kapott, ami
újdonságnak számított abban az idõ-
ben, hiszen homogén osztályokkal
dolgoztunk. Ezek voltak az integráció
elsõ próbálkozásai, és azoknak a csa-
ládoknak, ahol halmozottan sérült
kisgyermeket neveltek, nagy lehetõ-
ség volt, hogy nem kellett gyermekei-
ket otthonukból kiszakítva például a
fõvárosba vinniük mozgássérülteket
oktató intézetbe.

Ebben a jeles osztályban nyolc kis-
gyermek kezdte meg tanulmányait.
Versek, mondókák, mesék és kész-
ségfejlesztés. Nekik gyakorlatilag já-
ték volt közös munkánk elsõ féléve.
Osztálylétszámunk az együtt töltött
kilenc év alatt hol nõtt, hol átmeneti-
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leg csökkent. Számomra mindenféle
tudományos tanuláson túl, ezek az
évek adták a legtöbb ismeretet a sé-
rült gyermekekrõl, kamaszokról. Ké-
pességeik különbözõ volta miatt
szükséges volt megtanulnom az elsa-
játítandó tananyag szétszedését apró
részletekre. Ekkor döbbentem rá arra,
hogy a körülöttünk lévõ világban mi-
lyen apró, különös részletekbõl te-
võdnek össze azok a „dolgok”, ame-
lyek számunkra természetesek és ma-
gától értetõdõek.

Szeretném hinni, hogy a folyama-
tos támogatást igénylõ tanulókra való
odafigyelés által az osztály többi tag-
ja egy életre megtanulta, milyen fon-
tos, hogy odafigyeljen a kiszolgálta-
tottakra! Mindig büszke voltam, ha
megjelentünk valahol a városban,
mert arra gondoltam, hogy ezzel is
hozzájárulunk a sérültek társadalmi
elfogadásának fejlõdéséhez. Minden
helyszínen, ahol elõfordultunk, bíz-
tam abban, hogy általunk a velünk
véletlenszerûen összetalálkozók is
megtapasztalnak valamit abból, hogy
„másokon segíteni öröm”.

Ebbõl a csoportból mára többeknek
már gyermekük van, nem is egy. Egy
fiatalembert Exupéry szavaival en-
gedtük utolsó útjára, a csillagok közé.
Reményünk szerint azóta fentrõl se-
gíti azokat, akik számára a legfonto-
sabbak voltak. Van azonban még
olyan fiatal, Barbara, aki ma is a Do-
borjáni Ferenc Nevelési Oktatási
Központ tanulója, és a kézi szövés
mesterségét oly magas szinten ûzi,
hogy már be is jelentkeztem hozzá
kisinasnak, majdani nyugdíjas éve-
imre. És persze meg kell említenem
„szívem csücskét”, Gábort. Õ a küz-
deni akarás és a humor példája szá-
momra. Amikor megismertem, há-
romágú botokkal is bizonytalanul
járt. Ma segédeszköz nélkül jön elém
a hídon, és hol kézcsókkal, hol arc-
puszival köszönti „szíve csücskét”.
Humoros szólásainak gyûjteménye
pedig gyakorta felvidít reményvesz-
tett pillanataimban.

A jelenbõl visszafelé haladva, a
mosthoz legközelebb lévõ, de még
nem az utolsó szakaszban, egy három-
éves periódus következett. Ismét elsõ
osztály, olvasás-írástanítás, készség-
fejlesztés. A világ következõ legkü-
lönlegesebb gyerekcsoportja. Kam-
pók és karikák, meg az a fránya vonal-
köz az írásfüzetben. Betûkbõl fûzött

gyöngysorok, egyéni írásmód és ceru-
zafogás. Nincs egyenmegoldás, sablo-
nizálható ismeretátadás. Egyéni segít-
ségnyújtás, kevés frontális tanítás.
Újabb tanulási helyzet. Még játéko-
sabban, még inkább az egyéni képes-
ségekhez igazodás vált szükségessé.
Azt állapítottam meg, hogy ebben a
munkában nincs rutin, csak rugalmas-
ság, kreativitás, újabb és újabb ötletek
elõhívása és megvalósítása a pedagó-
gus részérõl. És legfõképp csak egyéni
értékelésnek van helye. Azt gondol-
juk, közhely, pedig a gyakorlat igazol-
ta, hogy minden egyes gyermeket csak
saját képességeihez mérten szabad ér-
tékelni és elfogadni. Hálásnak kell le-
nünk, ha tanulóink beengednek saját
kis világukba, és elfogadják az irányt,
amit mutatunk nekik. De nem szabad
ezzel a bizalommal visszaélni, és az
„átlag” teljesítményéhez mérni telje-
sítményüket.

Ezen évek alatt már én is új irányok
felé nyitottam. Újabb tanulópad, de
valóságosan, és egyetemi szinten.
Bagdy Emõke tanszékvezetése alatt
nyertem bevezetést a pszichológia tu-
dományába a Károly Gáspár Refor-
mátus Egyetemen. Személyes példá-
ja, világnézete, gyakorlatias szakmai
tudása magasra tette számomra a
mércét.

A jelen a LÉLEK.
Mára összeért bennem a világnézet

és a tudomány. A transzcendenciába
vetett hitemhez és az ezáltal élt gya-
korlatomhoz C. G. Jung pszicholó-
gus, Boldizsár Ildikó mesekutató és
terapeuta, valamint a transzperszoná-
lis pszichológia és a meditáció adják
a Teljesség megélésének lehetõsége-
it. Munkám szempontjából pedig an-
nak a változatlan hite, hogy minden
emberben ott él egy isteni mag, és ez
az, ami értékessé tesz bennünket, em-
bereket, kortól, nemtõl, viselkedéstõl
és intelligenciától függetlenül!

Jelenlegi feladatkörömben egy
VÁR-ban találkozom a gyermekek-
kel, fiatalokkal. Ez a VÁR annak az
alapattitûdömnek a szimbóluma,
hogy igyekszem nyitottan és megértõ
lélekkel és elmével fogadni minden
egyes hozzám érkezõ gyermeket.
Ezen a helyen csak az számít, amit
akkor és ott közösen megélünk. Igye-
kezetemmel arra összpontosítok, ami
az egyén fejlõdése szempontjából a
leghasznosabb. Változatlanul a kis lé-
pések és a legkisebb eredményen is

érzett öröm teszi érdemessé a mun-
kát. Az Erdei Gyermekotthon szám-
talan lehetõséget ad az ötletek meg-
valósítására és a kreativitásra. Ezek
által a lehetõségek által változatossá,
meglepetésekkel tarkítottá és humo-
rossá tudjuk tenni munkánkat.

Szóval, akkor hát örüljünk, és ün-
nepeljük együtt ezt a 30 évet! Az éle-
temet! Ami persze nemcsak a munká-
ról szólt, de valahogy elválaszthatat-
lanná vált, és gazdagítóan hatott oda-
vissza. Nem lennék az, aki ma va-
gyok, ha 1982-ben nem a Széchenyi
tér 4-ben jelentkezem munkára. An-
nak az intézménynek a sorsa összefo-
nódott a Csizovszki család sorsával,
és benne az enyémmel. Maradandó
ajándékokat kaptam, miközben itt
dolgoztam. Például amikor az Erdei
Iskola emblémáját kihelyezték az au-
lába, D. Lajos átölelte a vállamat, és
azt mondta: „Zsóka néni, az a két alak
ott középen, olyan, mintha maga len-
ne, meg én.” Emblematikus mondat,
és valóban magunkat látom azóta is
benne, akárhányszor ránézek. Aján-
dék volt annak megélése, hogy ami itt
történik, az a „Való Világ”. Szépítés
nélkül, a maga nyers valójában. Épp
ezért nekem nem gond beülni a busz-
végállomásra, amikor a váróterem-
ben csak cigányok ülnek, és más in-
kább kint fagyoskodik. De azt is
örömmel tapasztalom, amikor bármi-
lyen emberi csoportosulásban hoz-
zám csapódnak az „átlagtól eltérõ
külsejû és viselkedésû” emberek.
Vagy amikor a Deák téren a sok pad
közül pont az én szomszédságomban
lévõt választja ki deviáns fiatalok
csoportja, és ül le bandázni, miköz-
ben én nyugodtan horgolok tovább.

Ma, amikor az ünnep jegyében
megkínáltam kollégáimat és a gyere-
keket, fiatalokat, Berci megkérdezte:
„Miért, a 31. évet már nem itt tölti?”
Válaszolni csak annyit tudtam: sem-
mi jelentõsége sincs annak, hogy mi
következik jövõre, vagy azután.
Örüljünk annak, ami van!

Örüljünk ennek a napnak, ennek a
percnek, mert ebben van jelen most
már mindörökre minden!

Ezt az írást elsõsorban férjemnek,
Csizovszki Sándornak ajánlom, aki 20
évig volt munkahelyi fõnököm, és 30
éve a férjem. Emberi nagysága szá-
momra minden idõben példaértékû!
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ELÕFIZETÉS
Tisztelettel kérjük Olvasóinkjat, hogy legkésõbb 2013. január 31-ig újítsák meg elõfizetésüket. Az egyes számok ára 250,–

Ft lesz, tehát az éves elõfizetés 1500,– Ft, illetve annak, aki postán kéri, a postaköltséggel együtt 2600,– Ft.
Többletbefizetéseket vagy adományokat ezután is szívesen elfogadunk.
Kérjük, hogy az utalvány címzésében az „Érted vagyok” és Kovács László nevét egyaránt tüntessék föl.


