
KOVÁCS ISTVÁN

A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK
VALLÁSOS NEVELésE

A nevelés és oktatás területén dolgozók sűrűn használják a "veszélyeztetett" és a ~,hátrányos

helyzetben lévő gyermek" kifejezést, de ezek a szakkifejezések mást és mást jelentenek aszerint,
milyen szempontból tekintjük őket.

VESZÉLYEZTETETT GYERMEK a gyermekvédelem szempontjából: a hiányos anyagi ellá
tottságú, a sokgyermekes családban élő, az erkölcsileg veszélyeztetett környezetben élő (alkoho
lista, bűnöző, elvált szülők stb.), a kábítószeres .gyermek ; pedagógiai szempontból: az a gyer
mek, akinek tanulási feltételei nincsenek biztositva; orvosi szempontból: a beteg családban (tbc,
szervi fogyatékosság, epilepszia stb.) élő gyermek, a beteg és fogyatékos gyermek; pszichológiai
szempontból: az a gyermek, akit olyan pszichés hatások érnek, amelyek rontják a fejlődését.

A "hátrányos helyzet" is többértelmű kifejezés. A továbbtanulás szempontjából való hátrányt
jelzi (pl. a falusi gyermek helyzete városi.iskolában stb.). Az esetek mindegyikére jellemző azon
ban, hogy a környezet megakadályozza a gyermek egészséges személyiségfejlődését, s így ve
szélybe kerül a nevelés célja: a társadalmilag hasznos ember kialakítása. Ugyanezek a tényezők

veszélyeztetik a vallásos nevelést is, amelynek célja a keresztény személyiség kibontakoztatása.
A gyermek fejlődésében - különösen kezdeti s~akaszán - sorsdöntő jelentőségű a környezet

hatása. Az egyébként egészséges gyermeket olyan környezeti hatások érhetik, amelyek kedvezőt

lenül befolyásolhatják személyiségfejlődését.Az ártalmas környezeti hatások erősségétől, tarta
mátóI és az egyén alkati sajátosságaitól (tűrőképességétől,érzékenységétől) függően különböző

fokú károsodások keletkezhetnek. Ezek a személyiségkárosodások kezdetben reverzíbilisek,
visszafordíthatók, csak később válnak irreverzíbilissé. Ezért fontos, hogyaveszélyhelyzetet mi
nél hamarabb felismerjük, és megszüntetéséért mindent megtegyünk. A személyiségfejlődésében

megzavart gyermek nehezen illeszkedik be csoportjába, és nevelője számára nehezebben hozzá
férhető. Ezáltal a vallásos nevelés lehetőségei is megromlanak.

A károsodás sokáig rejtve maradhat, de a károsító tényezők halmozódása esetén váratlanul
kifejezett é válhat. Máskor viszont a már kifejezetten károsodott gyermek áll előttünk. Sőt lehet
nek olyan súlyos esetek is, amikor a gyermek puszta léte is veszélybe kerül. E legsúlyosabb esetek
megoldására az állam komoly anyagi áldozatokat hoz: állami gondozásba vétellel, nevelőintéze

tek fenntartásával és a nevelőszülői hálózat kiépítésével. Az állami gondozottak helyzete azon
ban a nagy erőfeszítések ellenére sem megoldott, csak roppant nehézségek árán tudnak beillesz
kedni ép társaik közösségébe. E csoport vallásos nevelése megoldatlan (illetve a nevelőszülőktől

függ).
Mielőtt a hátrányos környezetben felnövő gyermekek vallásos neveléséről szólnánk,meg kel

lene állapítanunk a hátrányos helyzetű gyermekek számát; ám eddig egységes szempontok sze
rinti statisztikai felmérés még nem készült. Ezt a hiányosságot szeretné megszüntetni a Központi
Statisztikai Hivatal. Juhász Pál és Buda Béla vezetésével "A társadalomba való beilleszkedés za
varainak komplex vizsgálata" címmel tízéves programot terveztek. Célja a gyermekkori szociali
zációs zavarok okának és az optimális beilleszkedés feltételeinek megállapitása. A vizsgálat 16
ezer fiatalt érint IO-től 20 éves korig. A program - gondos előkészítés után - 1981-ben indult.
Részt vesznek benne pszichológusok, kriminológusok, demográfusok, orvosok, a Neurológiai
Klinika munkatársai és még sokan mások. Nem alkotnak külön csoportot a vizsgálandó állami
gondozott gyermekek. (Ézek száma - 1974-es adat szerint - 34999, kétharmaduk van intézetben,
egyharmaduk nevelőszülőknél. Fővárosi adatok szerint ez a 0-18 éves ifjúság 1,53 százaléka.
1980-raaz állami gondozottak száma 40 ezerre növekedett.)

A hátrányos helyzetben felnövő gyermekek száma meglehetősen nagy. Minden kisebb-na
gyobb közösségbe jut belőlük. Eloszlásuk nem egyenletes: a belvárosban és az úgynevezett elit
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budai kerületekben kevesebb (0,16 százalék), a munkás- és peremkerületekben a legmagasabb
(0,46 százalék, illetve 0,48 százalék). "Növekszik a veszélyeztetett gyermekek száma az új lakóte
lepeken (0,30 százalék). Az új lakástól még nem változik meg a családok életformája. Ha sok
olyan család tömörül össze a lakótelepen, amelyik a devianciaval szemben megengedő magatar
tást tanúsít, akkor ennek következtében is kialakulnak a gyermek veszélyeztetettsége szempont
jából új, regionális gócok" (Hanák Katalin: Társadalom és gyermekvédelem, 73. old.).
/ A peremvidékeken a hátrányos helyzet minden formája nagyobb számban fordul elő, a belső

területeken főleg az ideg- és elmebeteg, az elvált és sérült családok jelentenek hátrányos helyzetet
a gyermekek számára. Ha a településtípusok országos megoszlását vesszük alapul, kiderül, hogy
a községekben valamivel kevesebb, a városokban mintegy 7 százalékkal több a veszélyeztetett
gyermek (az állami gondozottak statisztikai adatai alapján: Hanák K. i. m., 45. old.). "A nagy
város, amelynek számos köre, centruma van, több alkalmat kínál a 'peremlétre', a társadalom
alatti régiókban való elmerülésre, a társadalmi normáktól erősen eltérő életvitelre" (Hanák K. i.
m., 77. old.)., . ~

A környezeti károsodás oka lehet fizikai és értelmi. Ez utóbbi az ingerszegény környezet,
magányosság, alkohol; valamint érzelmi-erkölcsi okok: az elhanyagoltság, a rossz családi élet, a
rossz példa, a helytelen nevelési eljárás, a gazdasági nyomor és az alkohol.

A károsító tényezőket nem lehet ilyen tisztán szétválasztani, mert összefüggnek egymással,
gyakran keverednek, halmozódnak. (PI. : iszákos apa mellett neurotikussá válik az anya, szétesik
a család. - A büntetett előéletű szülőknél rendszerint az alkoholizálás és a család felbomlása is
megvan stb.)

A legkülönbözőbb környezeti károsodás következménye a pszichés és organikus neurózis vala
milyen alakja. Tünetei: emocionális zavar, félelem, gátlás, bizonytalanság; dac, szembeszegülés,
agresszió, depresszió (hisztéria, kényszertünetek, enuresis), kriminalitás (Illyés Gyuláné szerk.;
Gyógypedagógiai pszichológia, 339-344. old.). . . '

Mivel sem az okok, sem a következmények tisztán nem választhatók szét, vizsgáljuk meg né
hány jellegzetes eset bemutatásával a problémát.

Elvált szülők gyermeke: Magyarország a világ második helyén áll a válások magas számával.
Ezer házaspárból 280 válik. Nem kivételek az egyházi iskolákban végzettek sem.

"Milyen tényezők következtében emelkedett a válások aránya? Ma a családok jelentős részé
ben a nő is önálló keresettel rendelkezik, és ez nagyobb függetlenséget, önállóságot biztosít szá
mára az élet minden területén. Meggyengültek a családi gazdasági tevékenység szálai, amelyek
korábban ökonómiai megfontolások miatt is összefűzték, kötötték a házastársakat. Megválto
zott a házasságról való felfogás, vélekedés, és nem kis szerepet játszik az a szemléletbeli átalaku
lás, hogy a vallás - elsősorban a katolicizmus - házassággal kapcsolatos tételeit mirrd kevesebb
ember fogadja el, és tartja követendőnek.A válások arányának emelkedése tehát elválaszthatat
lan az objektív gazdasági-társadalmi folyamatoktól, az emberek gondolkodásában bekövetke
zett változásoktól" (Hanák K. i. m., 109. old.).

A gyermek sérülése a legkülönbözőbb: a megelőző tortúrák, veszekedések, érzelmi kitörések,
küzdelem a gyermekért, egymás ellennevelés, majd a válás után a túl erős kötődés, később az el
hagyatottság következményeként érzelmi sivárság, támasztalanság, kielégitetlen szeretetigény.

A demográfiai tanulmányok kimutatták, hogy az ipari fizikai dolgozók között jóval magasabb
a válások száma, raínt a mezőgazdaságban dolgozóknál, a szellemi foglalkozásúak körében pe
dig kiugróan magas a családfelbomJás (60 százalék).

Az elvált szülők gyermekei a hittanórákon sokszor csak a nagymamák jóvoltából jelennek
meg, de meglehetősen magas számban.

H. K. 10éves, az általános iskola V. osztályának tanulója. Tanulmányi eredménye sjó.jeles. A válás (és az azt megelő
ző lelki sérülések) az édesanyát erősen megrenditették : idegösszeroppanás miatt kórházba került. Az akkor még csak
hétéves kislányt az anya szülei gondozták. Ők vitték elsőáldozási oktatásra is. Szorgalmasan készült, mégsem lehetett el
sőáldozó, mert nem tartották elég érettnek. Egy évvel később sem engedték áldozni, mert a nagyszülők féltek a gyermek
apjától, Az édesanya, kikerülve a kórházból, más hittancsoportba vitte gyermekét, ahol a tanév végén, három évi huza
vona után, immár) Oévesen. először áldozhatott.
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A problémák hatványozott mértékben fordulnak elő; ha a gyermek házasságon kívül született
(amikor tehát a házasság létrejötte előtt már szétválnak). A leányanya gyermekénél a kialakuló
nagyon erős negatív vagy pozitív érzelmi kapcsolat és az apa hiánya a fő károsító tényező.

Neurotikus családból kerül ki az állami gondozás ba vett gyermekek II százaléka; de ez a szám
a valóságban jóval nagyobb, mivel a hatóságok csak a nyilvántartott betegeknél tüntették fel a
mentális ártalmat. "A gyermekekkel és a szülőkkel készített interjúk viszont egyértelműen azt
tükrözték, hogy a szülők mintegy egyharmada labilis, tépett idegzetű ember, aki - többek ,között
- betegsége miatt sem tudott megfelelni a szülői szerepnek" (Hanák K.: i. m., 105. old.). A neu
rotikusok száma főleg a városokban magas. "Világszerte népbetegségnek tekinthető" (György
Júlia: A nehezen nevelhető gyermek, 20. old.). "Azzal, hogy milyen súlyos károsodást okozhat,
és mit jelent a gyermek számára a mentális betegségben szenvedő szülővel való együttélés, vizs
gálatok, tudományos elemzések sora foglalkozik. A mentálisan beteg szülö, ha szereti is, óhatat
lanul állandó stresszhelyzetben tartja gyermekét, aki a túláradó szeretet vagy gyűlölet hullámai
között elveszti tájékozódását: vajon milyen tette, cselekedete vagy magatartása vált ki a szülő

ben ellentétes érzelmeket. Az állandó stresszhelyzet - a kiszámíthatatlan szülői reakció - azoknál
a gyermekeknél is pszichózist vált ki, akik nem örököltékszüleik mentális károsodását't'{Hanák
K.: i. m., 106. old.).

v. M. 9 éves leány. III. osztályos általános Iskolai tanuló. tanulmányi eredménye közepes. A hittanórán viselkedése
szétszórt, sokszor nem figyel. oda nem illő kérdésekkel hívja fel magára a figyelmet, a többiek távozása után ürügyet ke
res, hogy visszatérhessen, és a hitoktató csak vele foglalkozzék. A családban testvéreit üti. rúgja, harapja ez a testvérei
vel az egyetlen kapcsolata. (Mit játszottatok? -- Nagyot verekedtünk!)

Az anya családilag terhelt. A családilégkör állandóan feszült. a szülők között napirenden vannak a veszekedések. Va
lószínű. hogy csak a gyerekek miatt nem váltak még el. A gyermek számára a család nem jelent biztonságot. félelmében
támad, agresszív. Szeretetre vágyik: osztálytársait aj!ndékokkal, pénzzel akarja rábírni. hopy szeressek.

Ez az ártalom különböző fokban - a mai rohanó élettempó miatt - gyakorlatilag minden gyer
meket érint.

Iszákos szülők gyermeke. Számuk nagy, hiszen a nyilvántartásba vett alkoholisták száma csak
kis töredéke a valóságnak. Nemcsak a peremre szorultak, egyre inkább a jól szituált értelmisé
giek is isznak. Az alkohol károsító hatása már a magzati életben erősen érvényesül. A későbbiek

ben a súlyossá váló anyagi helyzet, brutalitás, helytelen magatartási minta, elhanyagoltság, sze
retethiápy hat károsítólag. A gyermek léte minden szempontból bizonytalan. A gyermekek egy
része szmtén alkoholistává válik (alkoholisták felénél az apa, 19százalékánál az anya ivott). - Az
alkoholelvonó kúrák sikertelensége közismert.

G. H. 9 éves fiú, az általános iskola III. osztályában igen gyenge tanuló. Testileg gyengén fejlett. érteimíleg kíssé elma
radott, igen mozgékony, gyakran indokolatlanul nevet. A hittanórán nagyon fegyelmezetlen, szomszédját állandóan za
varja, időnként kiabál, ha felszólítják, zavartan nevet, a legritkább esetben mond összefüggő, értelmes mondatot. Figyel
meztetésre nem reagál, szinte kiprovokálja a test í fenyítést. De ez sem használ, csak nevet rajta. A nagymama biztat:
"Tísztelendő úr. jól sózzon oda a vonalzóval, mert otthon is bottal verjük!" (Kérdezésre kiderül. hogy gyakran csak bor
ba mártott kenyeret kap reggelire).

A földműves család feje, az apa, rendszeresen italozik, ittasságában elüldözi a családtagokat, randalírozik. még az
ágyból is kizavarja az alvókat.

Büntetett előéletűszülők gyermeke. Lényeges az elkövetett bűncselekmény milyensége. Áz álla
mi gondozásba vett gyermekek egynegyede kerül ki ilyen környezetböl. "Keserves örökség, nyo
masztó teher a felnövekvő gyermek számára a szülők kriminalitása. Különösen, ha a bűnözést

megelőzi, vagy kiegészíti egyéb deviancia, családi viszály, illetve, ha a bűncselekmények jelentös
hányada a család és a gyermek ellen irányul. A szülők által elkövetett bűncselekmények között a
család és az ifjúság ellen elkövetett bűntett a leggyakoribb: 39 százalék" (Hanák K.: i. m., 119.
old.). A hittanórán ritkán fordulnak elő.

H. P. 19 éves fiú, gimnáziumi tanuló, jó értelmi képességű. Minden törvény ellen lázad, motorral száguldva súlyos tes
ti sértést okozva gázolt.

Az'előzményekböl kiemeljük, hogy a három fiú mellől disszidált apa ötévi távollét után visszatérve, rendszerellenessé
ge miatt azonnal bőrtönbe került. Közben gyermekei hittanosok. szívesen ministrálnak.

431



Hitoktatójának áthelyezése, a serdülő fiú apjának börtönbe kerülése és az anya erélytelensége, tehetetlensége vezetett
a fiú minden ellen lázadó negativizmusához. majd a gázoláshoz.

A lakotelepi gyermek: tulajdonképpen az "utcagyerek" mai változata. Anyagi gondjai ugyan
nincsenek, de mivel szüleinek nincs ideje nevelésre, társakat keresve egész nap gyakorlatilag
felügyelet nélkül, csapatokba verődve őgyeleg. Az így kialakuló bandák a kriminalitás irányába
sodorhatják. Ha viszont távol tartja magát tőlük, fennáll az elszigetelődés veszélye. A lakótele
peken a nagyvárosi problémák halmozottan jelentkeznek.

Az árva gyermek problematikáját is meg kell említenünk, hiszen szenved az elvesztett szülő

hiányától, érzelmileg azonosul vele. Az életben maradt szülőhözvaló kapcsolata sokszor emiatt
gyengébb, Fennáll az elmagányosodás, a depresszió, legsúlyosabb esetekben a suieidium veszé
lye, amit fokozhat az özvegy társkeresése.

A sokgyermekes család gyermeke külön tárgyalást érdemelne a sajátos nevelési helyzet miatt.
Példánk azt mutatja, hogy a vallásos sokgyermekes család is lehet káros hatású a keresztény ne
velés szempontjából. Nem kóros állapotról van szó, de a felvetődő nehézségek miatt több szem
pontból is külön törődést igényelnek.

Talán kevéssé, de azért számítanak az anyagi gondok is. Ezt elsősorban a megnövekedett igé
nyek, a környezetben levő egykékjóléte fokozhatja. A gyermek gátlásossá válik, mert nem "ver
senyképes" társaival. A családi méretű gátlásosság beszűkülést, bezárkózást eredményez. Ezt fo
kozza a közvetlen környezet meg nem értése.

D. H. 19éves leány hétgyermekes értelmiségi család elsőszülőttje. Az apát munkájában zavarja a gyermekek nyüzsgé
se. ezért igyekszik "elmenteni" magát otthonról. Ha otthon van napközben, durva a gyermekekkel, káromkodik, bár val
lását buzgón gyakorolja. Az anya csak a "gyermekeknek él", de ebbe belefárad és nincs kikapcsolódásra lehetősége. Sok
szor nem tud úrrá lenni a gyermekek nevelésével járó problémáenn, ám' ezt magának sem meri bevallani, mert mindig
olyan eszményien szépnek képzelte az életet a sok gyerekkel. Gyermekeiben állandóan tudatosítja, hogy igy kell szentül
élni a családban, ez a keresztény hivatása minden nőnek. Otthonuk elhanyagolt, rendetlenség veszi körül a gyermekeket.

D. H. saját testvéreit látja boldogsága akadályának: "Minek ez a sok gyerek, miért nem élhetek úgy, mint a társaim T'
Bár jófejű, kitűnő tanuló, 16-17éves korában "kitör". A szülőkön szinte bosszút állva, kikezd minden férfival, aki a\ö
zelébe kerül; 18éves korában házasságon kívül gyermeket szül. A nagy családba most már az ő apa nélküli gyermeke is
beletartozik, mint igazi veszélyeztetett.

Nevelési hibák: elkényeztetett gyermek. kettős nevelés. Nagyon gyakori eset, amikor nem a
hiányosságok károsítanak, hanema bőség. Ezekben az esetekben első pillanatra nem látjuk a ve
szélyhelyzetet. A személyiségfejlődés azonban itt is zavart. Az önzővé tett, a mindenáron érvé
nyesülésre nevelt gyermek a közösségbe nehezen illeszkedik. A helytelen nevelési célok és a hely
telen nevelői magatartás miatt lehetetlenné válik a helyes keresztény értékrend kialakítása.

MIT TEGYÜNK? A problematikus gyermeket fel kell ismerni! A veszélyeztetett gyermek fel
hívja magára a figyelmet. A könnyebb eset, amikor nyugtalanságával, hipermotilitásával, közbe
szólásaivaljelez. A "könnyebb" szó a felismerésre utal, mert a hitoktató számára ezek lesznek a
"nehéz" gyerekek! A csendes, meghúzódó, zárkózott, gátlásos gyermeknek talán még örül is a
hitoktatójá, hisz velük semmi baja sincs. Ne felejtsük el, hogy az ilyen túl jó gyerekek is - éppen
látszólagos nyugalmukkal- jeleznek. A legelső teendő tehát a gyermek spontán viselkedésének
megfigyelése a hittanórák előtt, alatt és után; szentmise előtt, alatt és után ...

A megfigyelés szempontjai: Szomatikus: arcszín, méret, súly, mimika, fejlődési rendellenesség,
mozgás, rángás, körömrágás, orrpiszkálás, mocorgás stb. - Beszéd: alaki lag és tartalmilag (da
dogás, hadarás, akadozás, tartalmilag zavart stb.). - Magatartás: Spontán viselkedésnél kóros,
ha a gyermek túl mozgékony, túl hangos, agressziv. Az ilyen gyermek a figyelmet akarja felhivni
magára (gyakran nem is tudatosan), a vele való foglalkozást akarja kikényszeríteni (még akkor
is, ha ez a foglalkozás a magatartás miatt negativ lesz is). Kóros a viselkedés akkor is, ha a gyer
mekzárkózott, gátlásos, visszahúzódó. Társaihoz kötődni nem tud, és nem IS akar. A gyermek
közösség (az épek) jó érzékkel kiveti magából ezeket a gyermekeket.

Az irányított magatartást megfigyelhetjük olyan helyzetben, amikor a gyermeknek teljesit
ményt kell nyújtania: Hogyan viszonyul a feladatokhoz? Hogyan foglalkoztatható? Tud-e az
életkorának megfelelő követelményszinten teljesíteni?
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Családrajz. "A családrajzokon - mint minden projekciós teszten - a rajz fejlettségében vagy
primitivitásában, a személyek elhelyezésében, vagyis az ábrázolás kompozíciójában. esetleg
egyes családtagok, személyek lehagyásában megjelenik a családi konstelláció a gyermek szem
szögéből szemlélve.

A családnak mélyreható személyiségformáló hatása van a gyermek fejlődésében. Befolyásolja
értelmi, érzelmi fejlődésmenetét és magatartásának kialakuló formáit. Mivel gyermekkorban a
rajzolás elsősorban nem szóban tudatosító kifejezésmód, hanem közvetlen projekciós módszer,
ha a gyermeket felszólítják, hogy rajzolja le a családját, bizonyosra vehetjük, hogy érzelmi szem
pontból hű képet fogunk kapni a családról, amelyben él, annak érzelmi légköréről, erő és hatal
mi viszonyairól, azaz egész érzelmi szerkezetéről.

A családról készített gyermekrajzokat az jellemzi, hogy azt a személyt rajzolja nagyra, vagy
helyezi középpontba, aki az ő számára - akár pozitív, akár negatív előjellel - a legfontosabb.
Vagyis az ábrázolás pontosan tükrözi a gyermeknek a családra vonatkozó értékskáláját. A csa
ládrajz értékelésekor és elemzésekor a következő szempontokat alkalmazzuk;

I. Igyekszünk meghatározni. hogy a rajz szlnvonala megfelel-e a gyermek életkorának. Ha nem, milyen mérvűek az el
térések akár pozitív, akár negatív irányban.

2. Nézzük meg, milyen osszefuggésében ábrázolja a gyermek a családtagokat (családi struktura, domináns személy.
különleges kapcsolatok a családon belül).

3. Megfigyeljük a méretbeli viszonyokat (ami vagy aki fontos a számára azt nagyobbra rajzolja). A relatív méretekben
és a téri elhelyezésben is érzelmi összefüggések nyilvánulnak meg.

4. Megfigyeljük, hogy önmagát a családon belül hova helyezi a rajzon.
5. Milyen különleges jellemző jegyek vannak az egyes személyeken : például saját magának. vagy másnak nincs keze

(tehetetlen). hátat fordít a többinek (tényleges különállást vagy elfordulást mutató jel).
6. Milyen a rajzlap területének felhasználása: az egész területet, vagy csak az egyik szögletet használja stb. (minél ki

sebb helyet foglal el a lapon a rajz. érzelmileg annál bizonytalanabb maga a gyermek),
7. Megfigyeljük a rajzban a térhatásokat (összevisszaság. ritmizálás stb.). A ritmizált térhatás mindenkor kiegyensú

lyozott állapot képe" (Gegesi Kiss-P. Liebennann : Személyiségzavarok gyermekkorban).

A családrajzokat az év elején, az első órák egyikén készíttessük el. Ügyeljünk arra, hogya gye
rekek önállóan dolgozzanak. A testvéreket lehetőleg ültessük el egymás mellől. Egy alkalommal
-lehetőlegne túl hosszú idő alatt - készítsék a gyermekek. Haza nem vihetik befejezni, szülői be
folyás ne érje a rajzoló gyermeket, Csak ceruzával rajzoljanak. Munka közben figyeljük meg, hol
kezdi a rajzot és kit rajzol először. Nevezze meg a gyermek - és jegyezzük fel -, ki kicsoda, külö
nösen, ha közel azonosak az alakok. Nem árt a rajz hátára feljegyezni észrevételeinket : például
"nehezen kezdett munkához", "anyja alakjával kinlódott" stb. Ne magyarázzuk meg, kit és ho
gyan kelllerajzolni. Legyen a rajzokon dátum, és tüntessük fel a gyermek életkorát (pl.: 9,3 =
kilenc év, három hónap).

A családrajzokat a tanév végén lehetőleg újra készíttessük el. Az értékelést hozzáértő bevoná
sával végezzük el. (Vigyázzunk a TESZT nem "szentírás", egy ember sokkal bonyolultabb lény
annál, minthogy egyetlen teszttel meghatározható lehetne. Csak tájékozódást, eligazítást várha
tunk a vizsgálattól !)

A továbbiakban két rajz ismertetését adjuk.

B. K., 5 éves kisfiú rajza. Alakábrázolása fejlett, koránál magasabb szintü. Az alakok elhelyezése harmonikus, jól be
tölti a lapot. A mosolygó emberkék egymás felé nyújtják a kezüket. Saját magát édesapja mellé, kicsi lány testvérét édes
anyja mellé helyezi. Feltűnő, hogy alig pár évvel idősebb nővérét majdnem legnagyobbra rajzolta és középre helyezte,
szinte összekötőnek a családtagok közé. (Nagyon jó a kapcsolat a két gyennek között.) Enyhe agresszióra utalnak a fe
ketére színezett karok, lábak, de egészében kiegyensúlyozott, derüs család képét látjuk.

Zs. Sz. 8 éves kislány rajza. Értelmi fejlődésében kissé visszamaradt, érzelmileg sérült. Anyja tisztviselőnő, gyenge
akaratú, határozatlan, apja primitív, erősen italozó fizikai dolgozó. Négy gyermekük van. A legnagyobb fiú. a család
büszkesége ipari tanuló, a nagyobbik leány általános iskolás, közepes tanuló. A testvérsorban a rajzot készítő kislány kö
vetkezik, majd a kétéves kisfiú zárja a sort.

A kislány - bekerülve az általános iskolába - szorongó, neurotikus gyermekke, nappali bevizelővé vált. Ezért két na
gyobb testvére és apja durván gúnyolták, és osztálytársai között sem talált nyugalmat. Pszichés állapota egyre romlott.
A rajz készítésekor volt a legmélyebb ponton. A családból teljesen kirekesztődőtt, magát nem is rajzolta a családba. Két
testvére és apja száját feltünően pirosra festette (ők csúfolják), ruhájukat, karjukat erősen feketére, a tőlük való félelemre
figyelmeztetve. Anyja és kistestvére láthatóan nem bántják.
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Családlátogatás. Minden alkalmat meg kell ragadnunk arra, hogy a problematikus gyermekek
családját megismerjük.

A család megfigyelésének szempontjai:

Anyagi szint
Intelligencia szint
A gyermek helyzete a családban, szülők, test

vérek viszonya.
A család házirendje
A gyermekek rendszeres elfoglaltsága (túlter

helés)
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Ki foglalkozik a gyermekkel, és azzal a gyer-
mek milyen viszonyban van?

A gyermek játékai, legkedvesebb foglalkozása
A család közös szórakozása
A családtagok vallásossága
Imádkoznak-e közösen, ünnepelnek-e együtt?



Ha mód van rá, beszélgessünk a szülőkkel külön-külön is.
Egyéni beszélgetés a gyermekkel. Érdeklődjünk otthona (lakásuk) után, családtagjai, barátai

után, örömei, szomorúságai felől. Mivel szeret foglalkozni? Hogyan tanul? Kérdezzük élete fon
tosabb eseményeiről.Hogyan látja a családban előforduló vitákat, nehézségeket ? Jó, ha a prob
lematikus gyermekekről rendszeresen feljegyzéseket készítünk. Rögzítjük a gyermek állapotát, a
különböző intézkedéseket, a gyermekkel és a szülőkkel folytatott beszélgetések lényegét és az
elért eredményeket.

Meg kell kísérelnünk a károsító tényezők elhárítását. Tudnunk kell, hogy a gyermek is, a család
is, minden esetben érzelmileg súlyosan sérült. "Oktatni, nevelni csak azt lehet, aki érzelmileg
hozzáférhető. Munkánk eredménye attól függ, hogy sikerüI-e a sérült gyermekekkel (családdal)
bizonyos fokú érzelmi kapcsolatot teremteni" (György Júlia: A "nehezen nevelhető" gyermek,
115. old.). Az így kialakuló szeretetkapcsolatnak óriási jelentősége van, mert "szeretni, örülni,
ragaszkodni, bízni és felelősséget vállalni csak az tud felnőtt életében, akit gyermekkorában az
anyja, vagy az anyát teljes értékűen pótolni törekvő gondozója elfogadott és szeretett" (Bagdy
Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok, 29. old.).

TERÁPIA. A sérült gyermeket be kell kapcsolnunk a közösség munkájába azzal, hogy felada
tokat bízunk rá. Ezjó alkalom az érzelmi kötődés kialakítására. Advent, karácsony és tulajdon
képpen az egész egyházi év lehetőséget kínál az érzelmi feltöltődésre: adventi készület, karácso
nyi Kisjézus várás ... Soha ne érezze, hogy a társaival nem azonos értékű; feladatait úgy válasz
szuk meg, hogy meg tudja őket oldani.

A közösséget is fel kell készíteni a problematikus gyermekek befogadására. Az ép közösséget
nem szabad túlterhelni, mert az a problematikus gyermeknek, és a közösségnek is ártalmára van.
A közösség tagjaival időnként - a problematikus társ távollétében - beszélni kell róla. Egy-egy
erősebb személyiségű gyermeknek feladatul lehet szabni társa segítését (szeretetkapcsolat, barát
ság kialakítása).

Az eddigiek csak a "tüneti kezelést" biztosítják. A gyökeres gyógymód minden esetben a csa
ládterápia lenne. Erre ugyan kevés lehetőség nyílik, a gyermekek érdekében mégis mindent meg
kell próbálnunk. (Ép családokkal való kapcsolatépítés ; arra felkészített hívek családlátogatása
stb.).

A megelőzés tulajdonképpen a keresztény házasság vállalása. Ha ez nincs, megelőzésre kevés a
lehetőségünk. Szerep juthat az egészséges, igazi keresztény közösségnek. Nem egyszemélyes fel
adat, a pap egymaga nem elég a feladatok megoldásához. Szükség volna a világiak bevonására,
szakemberekből álló segítő gárda létrehozására (pszichológus, pedagógus, orvos, gyógypedagó
gus stb. közreműködése).

Az állami erőfeszítéseket - adottságokat és lehetőségeket - reálisan felmérve, kritikusan álla
pítja meg Hanák Katalin a már idézett művében: " ...ma a speciális gyermekvédelem a már ve
szélyeztetett helyzetben levő gyermekek családjának intenzív gondozását sem tudja maradékta
lanul ellátni, még kevésbé tudja össztársadalmi szinten vállalni a veszélyeztetettség preventív el
hárítását, a családokkal való foglalkozás valamennyi területét" (i. m., 8-9. old.).

Nekünk pedig meg kell tudnunk teremteni azt az igazi keresztény légkört, amely a fejlődő

ember számára nemcsak egészséges emberi környezet, hanem "isteni miliő" is lehet.

Irodalom: Murányi-Kovács Endréné: Gyermekkori személyiségzavarok pszichológiája (Tankönyvkiadó, Budapest 1977. A Barczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskola jegyzete) - Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok (Tunkön.vkiadó, Budapest 1977. Pszicho
lógia-Nevelőknek) -Illyés Gyuláné. Illyés Sándor, Jankovich Lajosné, Lányi Miklósné: Gyógypedagógiai pszichológia (Akadémiai Kiadó,
Budapest 1978) - Gegesi Kiss-P. Liehermann: Személyiségzavarok gyermekkorban (Akadémiai Kiadó. Budapest 1%5) - György Júlia:
A •.nehezen nevelhető" gyermek (Medicine. Budapesl1973) Hanák Katalin: Társadalom és gyennekvédelem (Akadémiai Kiadó. Budapest
1978. Szociológiai Tanulmányok 19.) - Család és házasság a mai társadalomban. Tanulmánygyűjtemény(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
Budapest 1971)

435


