
Vecsei Miklóssal
Vecsei Miklós (1964) történész, szociálpolitikus, a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat alelnöke. Az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán pedagó-
gusi, a Pázmány Péter Hittudományi Főiskolán teológiai diplomát, majd
— ösztöndíjasként — Hollandiában szociálpolitikai diplomát szerzett. 1989
óta tagja a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak. A karitatív szervezetnek
1990-től önkéntesként budapesti vezetője, 2010 óta általános alelnöke. 2002
és 2007 között hajléktalanügyért felelős miniszteri biztos volt. Öt saját és
egy örökbefogadott gyermeke van.

Először azt szeretném elmondani, hogy mi a Máltai Szeretetszolgá-
latnál mit értünk szegénységen. Szegénység az, amikor mindenért
keményen meg kell küzdeni. Sok minden hiányzik, de megmarad-
nak az értékek. Gyerekkoromban sok időt töltöttem egy kis faluban,
ahol a nagyszüleim éltek. A hatvanas években fel sem vetődött, hogy
a nagymamám, aki klasszikus háztartásbeli volt, nyugdíjat kapjon.
De ő az egész család szükségleteit előteremtette a kertből. Mindennek
megvolt a csereértéke. Kiskoromban megtanultam, hogy a diót nem
esszük meg mind, hanem a nagymamám megtöri, kiviszi a piacra, és
az árából fát veszünk. Esetleg szandált, ha arra van szükség. A nagy-
apám az általa megtermelt borból megkínálta ugyan a kártyapart-
nereit, de egyébként pénzért adta, gondosan kimérve, hiszen min-
den cseppje érték volt. Ezek a szegénység képei. Az természetes volt,
hogy ha elfogyott a tojás, akkor a szomszédok kisegítették egymást.
Ha a szél megrongálta valamelyik ház tetejét, azt közösen javították
meg. Ez a közösség tele volt kreativitással. Egyértelműek voltak a cé -
lok, és világosan megmutatkoztak az értékek. Ez a szegénység. Ezzel
szemben a nyomorúság az, amikor a hiány olyan mértéket ölt, hogy
szétveri a közösséget. Eltűnik a holnap. Csak ma van, a pillanatnyi
szükség felülír mindent, nem számít más, csak a túlélés. A mínusz
20 húsz fok annyira fáj, hogy bármi tüzelőanyaggá válhat, ami ég-
hető. Eltüzelik a konyhaszekrényt és a parkettet is, mert túl kell élni
az éjszakát. A történelem tele van olyan tragikus eseményekkel, ami-
kor a túlélésért vívott harc felemészti az összes emberi értéket. Ami-
kor a szegénységből átbillenünk a nyomorúságba, megszűnik a cél,
megszűnnek a közösségi értékek; ennek egyik jellemző formája pél-
dául az uzsora megjelenése, a kíméletlen visszaélés a másik ember
nyomorúságával. A minden emberi értéket, méltóságot nélkülöző
nyomorúságban több százezer ember él ma Magyarországon, s ezek
közül több tízezer a gyermek. Ennek a rétegnek a napi létezése van
folyamatos veszélyben, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat első-
sorban őket igyekszik felkarolni.

BODNÁR DÁNIEL

Kutatási adatok sze-
rint 3–3,5 millióan él-
nek szegénységben Ma-
gyarországon. Mennyi
köztük a gyermekek
szá ma?
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Az 1989–90-es rendszerváltozás óta foglalkozom hajléktalanokkal, kö-
zöttük járva rengeteget tanultam a világról. Kezdetben ugyanúgy tele
voltam előítéletekkel, mint mások. A huszonhat esztendő alatt azon-
ban természetesen sok mindent megértettem, átértékeltem. Az egyik
legmélyebb felismerés az volt, hogy a hajléktalanság nem pusztán a
lakás elvesztéséről szól. A legérthetőbben talán úgy fogalmazhatnánk
ezt meg, hogy hajléktalan abból lesz, aki nem szeret senkit, és akit
senki nem szeret. Ha a kettő közül az egyik megvan, akkor nagy va-
ló színűséggel nem válik hajléktalanná az egyén. A hajléktalanság
nemcsak a lakás hiányáról és a nélkülözésről szól, hanem legtöbbször
valami egészen elképesztő magányról. Amikor nincs az embernek
miért felkelnie reggel. Ez lehet egy gyerek, lehet egy társ, egy barát,
a kö zösségben elfoglalt fontos hely vagy szerep. Amikor a férfinak a
vá lást követően el kell hagynia az otthonát, nem a lakás elvesztése
az igazán tragikus számára, hanem a gyereké. Míg az anya, aki a gyer-
mekkel marad, legyen bár elkeseredett, éljen bármilyen keserves kö-
rülmények között is, azért, hogy enni tudjon adni a gyermekének,
összeszedi magát. Van kiért küzdenie, ott van a cél előtte. Az apák
gyakran maradnak egyedül, szem elől veszíthetik céljaikat, ha nem
sikerül új társat találniuk és újrakezdeni, könnyen lecsúszhatnak.
Ugyanakkor gyakran találkozunk erőszakos, alkoholista emberekkel,
akikről azt gondolnánk, hogy reális veszély a hajléktalanná válásuk,
de ez mégsem következik be. Miért? Mert ott van a bűneiket leplező
édesanyjuk, aki törődik velük, eltakarja valódi énjüket a külvilág elől.
Ugyanilyen az agresszív férjét védő feleség, aki nem hagyja el az őt
bántalmazó párját. Ha nem lenne a védő-óvó anya és a mindent eltűrő
feleség, nagy valószínűséggel az ilyen férfiak is hajléktalanná válná-
nak. De beszélhetnénk a láthatatlan hajléktalanságról is. Számtalan
olyan települést ismerek Magyarországon, ahol a nyomorúságban élő
kisgyermeknek nincs kihez fordulnia, ha éhes. Gyerekek tízezrei élnek
fűtetlen szobában, penészes lakásban, és szó szerint nincs mit enniük.
Ezzel nem foglalkozunk eleget. Erre szeretném felhívni a figyelmet,
hogy a látható problémák mellett vannak láthatatlan, ám nagyon sú-
lyos problémák Magyarországon, ami a jövő generációjának jelentős
részét veszélyezteti. Mi a Máltai Szeretetszolgálatnál ezt szeretnénk
megmutatni. Ha például járványveszély fenyeget, az illetékes szak-
emberek tétovázás nélkül megteszik a szükséges intézkedéseket.
Ugyanilyen magától értetődő határozottsággal kellene megtenni a
gyermekéhezés felszámolását célzó intézkedéseket is.

Ott, ahol a legmagasabb a munkanélküliség; ez majdnem egybeesik
a cigányság által sűrűn lakott területekkel, a nyírségi, a borsodi és a
baranyai térséggel. De a városokban is találunk szegregá tu mokat,
amelyekben ugyanúgy megtalálhatók a nyomorúság jellemző je-
gyei. Monor egy viszonylag gazdag város, harminc kilométerre esik
Budapesttől, de a település szélén található telep olyan képet mu-
tatott, mintha a legelmaradottabb vidéken járnánk. Tíz éve vagyunk

Ön több mint húsz
éven keresztül a haj-
léktalanokkal való tö-
rődést tekintette leg-
főbb feladatának, az
utóbbi időben viszont
inkább a nélkülöző
gyermekek felé fordult.
Mi ennek az oka?

Ön jól ismeri az or-
szág minden vidékét.
Mely területeken a leg-
 súlyosabb a helyzet a
gyermekszegénység
területén?
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ott jelen, ez idő alatt sok minden megváltozott, de ehhez követke-
zetes, folyamatos jelenléten alapuló munka kellett. De nagyvároso-
kat is említhetnék, Miskolcot, Pécset, Tatabányát, Veszprémet.
Veszprém ugyanakkor a megoldásra is példa lehet, a városban ta-
lálható az egykor „Pokoli torony” néven elhíresült tízemeletes épü-
let. Az ipari övezetben, a legközelebbi lakóépülettől két kilométerre
eső ház fokozatosan csúszott le, végül igazi szegregátummá vált,
ahol derékig ért a szeméthegy, ahol kikapcsolták a közüzemi szol-
gáltatásokat, ahonnan ellopták a liftet is. Ebben a házban kétszáz-
tíz ember él, köztük 45 gyerek. A Máltai Szeretetszolgálat öt éve van
jelen az épületben. A szemét eltűnt, működnek a szolgáltatások, a
gyerekek tanulnak, a felnőttek — még ha sokszor csak alkalmi
munkában is — de újra dolgoznak. És ma már kikérik maguknak,
ha az otthonukat valaki „Pokoli toronynak” nevezi. Sajnos azon-
ban gettósodó városi gócpontokat is egyre többet találunk, a lakó-
telepi társasházak lecsúszása helyenként annyi problémát okoz,
mint amennyivel egy szegregált faluban találkozunk.

Az egyértelmű, hogy ahol sok gyermek van, ott megnő a kockázata
a szegénységnek, ha a sok gyermekkel együtt jár a munkanélküli-
ség, akkor ez halmozott kockázat, és ha e kettőhöz hozzájön az el-
látórendszer elégtelensége, akkor gyakorlatilag ellátás nélkül ma -
rad a nyomorúságos körülmények között élő család, ennek minden
szörnyűséges következményével. Ne legyenek illúzióink, az apró-
falvakban nem úgy működik az ellátórendszer, mint Budapesten,
ahol védőnők, családsegítők, adósságkezelők állnak rendelkezésre.
A legkisebb településeken jó, ha egyetlen segítő intézmény műkö-
dik. Mindehhez járulnak a szenvedélybetegségek, melyek gyakran
jelennek meg ezekben a családokban, s ennek hatalmas a jövede-
lemelszívó hatása, mivel erre rendszerint ráépül az uzsora. A bu-
gyor lefelé végtelen. Fenyegető veszély lehet a prostitúció, az elké-
pesztő méretű eladósodottság, a modern kori rabszolgaság. Van egy
önkéntes orvoscsoportunk, amely a leszakadó településeken egész -
ségügyi szűrővizsgálatokat végez. Ezeken kiderült, hogy tíz ilyen
körülmények között élő gyerekből kettő nem is látja a táblát, mert
bár tudják, hogy szemüvegre lenne szüksége, soha nincs pénz ki-
váltani. De ha úgy ül az iskolapadban, hogy csak elmosódó foltként
látja a táblát, akkor funkcionális analfabéta lesz. A rosszul látó gye-
rekeknek ezért a máltai orvos nemcsak felírja, hanem el is készítte ti
a szemüveget. Sőt, a vizsgálat során előkerül egy táska, amiben
nyolcvanféle szemüvegkeretből választhatnak a gyerekek, hogy
olyan szemüvegük legyen, amilyet ők szeretnének, és amit azután
hordani is fognak. A „Látás ajándékba” programunk során eddig
több mint ötezer szemüveget készíttettünk és osztottunk ki. Az or-
vosaink eredetileg külföldi misszióra szerveződtek, de a nyomorú-
ságos körülmények között élő falvainkban annyi tennivalót talál-
nak, hogy ma már elsősorban ezeket látogatják. Mi pedig huszonhat

A gyermekszegénység
kialakulásának a csa-
ládi és jövedelmi vi-
szonyok az elsődleges
okai?
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év után szembesülünk olyan helyzetekkel, amiről elképzelni sem
tudtunk volna, hogy napjaink Magyarországán megtörténhet.

Csak egy példa a sok közül: az egyik kistelepülésen az ott rendsze-
resen dolgozó szociális munkásainknak feltűnt, hogy a tizennégy-ti-
zenöt éves lányok eltűntek a faluból. Kiderült, hogy Svájcban ven-
dégmunkások, ahogy ők mondják, a vendéglátó-iparban dolgoznak.
Ezen azt kell érteni, hogy az éjszakában. Találkoztunk velük, amikor
ünnepekkor hazajöttek, de nem a fájdalmat láttuk a tekintetükben,
hanem a büszkeséget, hiszen vadonatúj mobiltelefonjuk volt, pénzt
hoztak a szüleiknek, látszólag minden rendben volt. Amikor elkez-
dünk arról beszélni, hogyan kéne hazahozni őket, sorra vesszük,
hogy mit tudunk ajánlani nekik, és kiderül, hogy legfeljebb a köz-
munkát. Nincs ember, aki ezt komolyan gondolná, hogy ezek a „tün-
dérként” hazatérő, tizen-, esetleg huszonéves lányok ezt egyáltalán
fontolóra vegyék. Amikor a sokadik beszélgetés után végre meg-
nyílnak és elmesélik, hogy mi van kint, azt mondják, hogy odakint
legalább „jól vannak szeretve”. Hogy ez mit jelent pontosan, azt in-
kább csak sejtjük. Lehet, hogy pénzt, elegánsabb a környezet, de az
is lehet, hogy csak annyit, odakint nem az uzsorás adja el őket. Ezek
az esetek egy keresztény szervezetnek borzasztó nehéz dilemmát
okoznak. Mit kell, mit lehet tenni? Jelenlétünkkel, programjainkkal
a kisebbeknek szeretnénk megmutatni, hogy más módja is lehet az
érvényesülésnek, léteznek más utak is, és ne csak a nővérük képét
lássák maguk előtt, aki „odakint” olyan sokat keres.

A kriminológiával foglalkozók pontosan tudják, hogy a nyomor-
ban élők vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Őket könnyen
megtalálják a drogkereskedők, a lányokat futtatók. Azok a kama-
szok, akik tizennégy-tizenöt éves korukban megkapják az első adag
drogot, hogy vigyék át a határon, annyi pénzt keresnek már az első
alkalommal, amit alkalmi munkával két hónap alatt sem tudnának
előteremteni. Olyan környezetben, ahol nem jelennek meg valós al-
ternatívák — és most nem a közmunkára gondolok —, ott a bűnel-
követés a kiemelkedés egyik útja lehet. Persze az ilyen környezetből
toborzott fiúk és lányok könnyen beáldozhatók, ha gond van, soha
nem az igazi haszonélvezők buknak le, mert elsőként őket találják
meg a hatóságok. Ebbe őrületesen nehéz belenyúlni. A legtöbb, amit
tehetünk, ha a tarnabodihoz hasonló programot próbálunk kialakí-
tani. Ott minden szinten bele kellett avatkozni a település életébe,
alakítottuk a közlekedést, munkahelyet teremtettünk, Biztos Kezdet
Gyerekházat alapítottunk, átvettük az óvodát és az iskolát, közös-
ségi tereket hoztunk létre, kisállattartó programot kezdtünk, szociá-
 lis szövetkezetet szerveztünk, focicsapatot toboroztunk. Az élet
minden területén jelen vagyunk, segítünk. Az óvodából már jobb
alapokkal mennek első osztályba a gyerekek, egyre kevesebben
morzsolódnak le közülük, az általános iskola után ma már minden -

Milyen helyzetekre
gondol?

Ezek szerint ha illúzi-
ók nélkül közelítjük
meg a kérdést, a mély-
szegénységből való ki-
emelkedés reális útja a
prostitúció, a drogke-
reskedelem, az uzsora?
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ki továbbtanul. Reményeink szerint néhány év múlva főiskolát vég-
zett fiatalok is lesznek Tarnabodon. Tizenegy kemény évünk van
ebben, rettenetes sok küzdelemmel, visszacsúszással, vitával.

Nem annyira módszerek jelentik a megoldást, sokkal inkább a szem-
lélet a meghatározó. Kulcsszavunk a jelenlét. Jelenléten azt értjük,
hogy jelen vagyunk az életükben, ott vagyunk velük minden hely-
zetben. Megismerjük a valódi problémáikat, szociális diagnózist ál-
lítunk fel, személyre, vagy családra szóló megoldásokat keresünk.
Nem lehet az egész falu problémáját egyetlen intézkedéssel megol-
dani, de az egyes családok sorsát lehet jó irányba formálni. És ha elég
sok család élete megváltozik, akkor a falu is változni fog. Ez persze
hosszú folyamat, és olyan akadályokba ütközünk, amit elképzelni
sem tudtunk volna. Meglepődve vettük észre például, hogy éppen
azok a kistelepülések nem pályáznak a nyári gyermekétkeztetésre,
ahol a legtöbb éhes gyerek van. Vizsgálni kezdtük ennek az okát.
Több helyen az derült ki, hogy nincs akarat a probléma megoldására.
Sokat beszélünk a szubszidiaritásról, a helyi közösségek önrendel-
kezésének fontosságáról. De ha valahol nincs valódi közösség, akkor
ezt hogyan kell értelmezni? Fel kéne vállalnia valakinek, hogy igenis,
van Magyarországon néhány száz olyan település, ahol nincs értelme
a szubszidiaritásnak, mindaddig, amíg ki nem alakul egy létező kö-
zösség. Egy megbénult közösség nyomorából sokan élnek, a gyakran
nem is annyira láthatatlan uzsorás, sok helyen a pozíciójával vissza-
élő önkormányzat, és még kimondani is rossz, de találkoztunk már
ilyen pályázatíró cégekkel is. Mindezt ki kellene mondania végre va-
lakinek. De hadd térjek vissza az egykori „Pokoli torony” példájá-
hoz. A házban több mint kétszáz ember él, ez annyi, mint egy kisebb
zsáktelepülés lakossága. De egészen más a rendszer, mint egy falu-
ban, hiszen nincs polgármestere, jegyző, rendőrség. Viszont a ház-
nak egyetlen bejárata van. Ha portaszolgálatot működtetünk, akkor
az megjelenít valamiféle figyelmet. Míg nem volt lift, az emeleti la-
kásokból sokan ledobálták a szemetet. A közös szemétszedő akció
után megbeszéltük a lakókkal, hogy mostantól nem így csinálják,
meg is ígérték, mégis minden maradt a régiben. Akkor a portást meg-
kértük, hogy ha a kamera képén látja, melyik lakásból dobják le a
sze metet, vigye vissza és tegye le az ajtó elé. Két hét alatt megszűnt
a szemetelés. Lehet, hogy máshol ez nem alkalmazható módszer, itt
azonban bevált.

Egy ilyen térben a szociális munkás napi jelenléte is egészen mást
jelent, mint egy faluban, ahol van tíz utca. Amikor a diagnózist felál-
lítjuk, nemcsak az egyénre vagy a családra koncentrálunk, hanem a
közösség egészére. Felmérjük, hogy ha beleavatkozunk, nem mozdí-
tunk-e meg valamit, ami rosszabb helyzetet eredményez. Ezért telje-
sen más a beavatkozás egy tízemeletes társasházban, egy kis faluban,
egy nagyvárosi szegregátumban, egy olyan vegyes településen, ahol
együtt élnek cigányok és nem cigányok, vagy egy teljes egészében

Milyen eszközökkel le-
het akkor valóban se-
gíteni a nyomorban
élők helyzetén?
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nyomortelepen. A beavatkozás mindenütt mást jelent, ám az egyér-
telmű, hogy mindenhol a gyerekekkel kezdjük. A gyermekprogra-
mokat általában az egész társadalom támogatja. A gyereket azonban
család nélkül nehéz támogatni, sőt, majdnem hogy tilos is. Ha a gye-
rek jelenik meg célként, akkor a társadalom is könnyebben elfogadja,
hogy a szülőkön is segítünk. Szomorú kimondani, de sajnos így van.
Ha jól segítünk, és már korán be tudunk avatkozni — nullától há-
roméves korig —, a jól szervezett óvoda nagyon széles körűen képes
beavatkozni pozitívan egy család életébe. Két generáció múlva hatal-
mas változásokat tudunk előidézni. Hát még ha munkalehetőséget is
tudunk adni, hát még ha a helyi mezőgazdaságot is meg tudjuk len-
díteni! 

Vannak olyan programjaink, melyeknél a találkozások adják a re-
ményt. Ilyen például a mobil játszótér. Rendszeresen megjelenünk
ezzel azokon a településeken, melyeken semmi nem várja a gyereke-
ket. Magyarországon háromszáz-ötszáz olyan település van, melyen
nincs semmiféle gyermekprogram. Nyolc mozgó játszóterünkkel
rendszeresen elvisszük oda a játék lehetőségét. Ez egyúttal a legjobb
megfigyelési módszer is, nézni a gyerekeket, amikor játszanak, kit kí-
sérnek el a szülei, megnézi-e őket a pedagógus, kijön-e a polgármes-
ter? Akik játszanak, hogyan viselkednek, beállnak-e a sorba, ki az, aki
le tudja írni a nevét. A gyermekétkeztetéssel is azután kezdtünk fog-
lalkozni, hogy a kollégáink jelezték, a gyerekek öt perc ugrálás után
elfáradnak, és leülnek. Valószínű azért, mert nem ettek. Ezért a hét-
végi játszásokhoz hozzá kellett tennünk az ennivalót is. A legnépsze-
rűbb játékunk az ugráló vár, de a munkatársaink soha nem fogynak
ki az ötletekből, olyan szaktudásuk és tapasztalatuk van, hogy bár-
milyen helyzetben képesek a játékot megszervezni. Így megvannak a
téli programjaink is, melyek a rajzolás, kézműves-foglalkozások közé
szerveződnek. És persze magától értetődő, hogy a játékokba a fiatal
szülők is bekapcsolódnak, hogy átélhessék azokat az élményeket,
amelyek az ő gyerekkorukból kimaradtak. Ezért van, hogy az utolsó
félórában a kollégáink a felnőtteket is felengedik az ugráló várba, per-
sze csak egyesével. Ezen kívül létezik a Symphonia Alapítvánnyal
közös programunk, ami a hátrányos helyzetű családok gyerekeinek
kifejlesztett zenepedagógiai program, örömzenélés és közösségi él-
mény, melynek során a gyerekek gyorsan és könnyen megtanulnak
játszani a hangszereken, a siker pedig további motivációt ad nekik. 

Hatalmas lehetőség a sport is, ezen belül kiemelten a foci. Miköz-
ben a gyerekek sportolnak, javul az iskolai teljesítményük is. De nem-
csak az általános iskolásokkal focizunk, mert ma már van NB II-es
futsal csapatunk is. Fantasztikus dolog a droggal küzdő, munkanél-
küliségre kárhoztatott fiataljaink számára, amikor olvassák a nevü-
ket a Nemzeti Sportban. Olyan sikerterápiák ezek, melyek révén a na-
gyon mélyről jövő fiatal elhiszi, hogy vannak benne értékek, nem
eleve kudarcra ítéltetett. A lényeg, hogy a pedagógus vagy a szociá-
lis munkás ismerje fel, hogy a gondjaira bízott gyerekben milyen ké-
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pességek rejlenek, melyek azok a területek, melyeken ő a legjobb,
vagy kiválóan teljesít.

Erre nincs egyértelmű válasz, nyilván van olyan helyzet, amikor
nincs más megoldás. Itt megint arról van szó, hogy egy nagyvá-
rosban, ahol a gyermekvédelem jobban működik, ott többször meg-
történik egy ilyen intézkedés, míg a kistelepüléseken a jelzőrend-
szer is akadozva működik. Ám a kiemelés csak a végső eszköz,
ameddig csak lehetséges, a gyermeket a családjában kell tartani, és
a családot egyben segíteni. A tehetséggondozás is akkor igazán jó,
ha a tehetsége révén kiemelkedő gyermek azt érezheti, hogy a csa-
ládját is húzza magával. Ha neki minden hétvégén a nyomorúságba
kell visszamenni, és otthon a teljes reménytelenséget látja, majd
azután visszatér egy másik világba, az előbb-utóbb megroppant-
hatja. Vagy megtagadja a múltját, vagy belesérül a tudatba, hogy ő
a többiek hátán mászott ki ebből. Az elsőgenerációs cigány értel-
miségnek gyakran van ilyen fájdalma.

Mi általában azt mondjuk, hogy nem tudnak akarni. Az akarni tudás
nagyon fontos fogalom. Az akarathoz ugyanis kell valamiféle cél.
Meg kell fogalmaznom, hogy mi az, amiért megfeszülök. Említet-
tem, hogy a nyomorúságban elvész a cél, nincs miért letennem a po-
harat, felkelnem az ágyból reggelente. Az ember egy idő után feladja.
Nem arról van szó, hogy nem vágyódna valami jobbra, szebbre.
A legnyomorúságosabb körülmények között élő szülő is szeretne
mindent megadni a gyermekének. Ám még ha vágyódna is valamire,
annyira reménytelennek látja, hogy már az elején feladja álmait. Nem
tudnak már akarni, képtelenek arra, hogy feltápászkodjanak a föld-
ről. Simone Weil ír egy helyütt ezekről a fájdalmakról, mint szavakba
nem foglalható nyöszörgésekről. Ezek időnként üvöltözésbe, fenye-
getőzésbe csapnak át. Ez riasztó, főleg azoknak, akik először talál-
koznak ezzel a jelenséggel; föltehetik a kérdést, ha ennyi energia van
benne, és inni is tud, miért nem keres magának munkát? Mi, akik a
közelben vagyunk, le tudjuk fordítani, hogy hol van ebben az őrüle-
tes hangzavarban a fájdalom, a rettenet, a félelem? Ez iszonyatosan
nehezen tolmácsolható, ezért legalább nekünk oda kell figyelnünk,
hogy a lehető legpontosabban fogalmazzuk meg azokat a fájdalma-
kat, melyekkel találkozunk.

A sikertelen szülő sokszor büntet. Az alkoholista szülő gyakran szi-
gorú a fiúgyermekével, számon kéri tőle mindazt, amit ő maga nem
teljesített. Amikor egy családnál minden hónap végén mínuszba
mennek, még ha megfeszülnek is, akkor elvész a jövőkép. Elkövet-
kezik az a pillanat, amikor feladja. Belemenekül az alkoholba, vagy
gyógyszerfüggő lesz, tekintete üveges, az ígéret semmit sem ér már.
Fölvetődik a kérdés: mi lesz a gyerekkel? Van olyan ellátórendszer,
amelyik az egész családot életben tudja tartani? Mindezek ellenére

Előfordulhat-e olyan
helyzet, amikor saját
érdekükben ki kell emel-
ni a gyermekeket csa-
ládi környezetükből,
vagy csak a családdal,
az adott település vagy
szociális környezet egé-
szével együtt lehet se-
gíteni rajtuk?

Előfordul, hogy a nyo-
morúságban élő szülők
maguk sem akarnak
kiemelkedni környeze-
tükből?

Lehetséges, hogy ezek
a szülők azért nem
tudnak akarni, mert
önmaguk nyomorúsá-
gának folytatását lát-
ják a saját gyermekeik
jövőbeli életében is?
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ezek az emberek is szeretnének jó szülők lenni. Láttam télvíz idején
ajtótól ajtóig mezítláb rohangáló anyát, aki csak kétezer forintot
akart szerezni, hogy valamit főzzön a gyerekének, és a negyedik el-
utasítás után az árokparton összeroskadt. Aki mindezt messziről
látja, abban az ítélet születik meg, aki közelről, abban a fájdalom.
Ezekbe a folyamatokba mi már nem tudunk beavatkozni, csak a
gyermeknek tudunk talán esélyt adni. Azzal, hogy szívesen jön
hozzánk délutánonként játszani, tanulni, zenélni, focizni. Megadjuk
a gyermeknek ezt a pici lehetőséget. Azzal, hogy éreztetjük velük,
szívesen vagyunk köztük, szívesen foglalkozunk velük. Nagyon
hosszú távon kell velük lenni, hogy érezhessék, bármikor számít-
hatnak ránk, hogy képesek vagyunk alternatívát nyújtani nekik a
nyomorúságukkal szemben. Mert a nyomorúság ugyanúgy örök-
lődik, mint a szőke haj. Sokuknak az kell, hogy legyen egy példa-
képük, legyen közösségük. Őrületesen nagy hiány, hogy a plébá-
niák sok helyen éppen ezeken a településeken nem működnek. De
óriási érték, hogy a kisegyházak közül néhányan igen. Jelen van-
nak, és befogadják ezeket a gyerekeket. Nagyon egyszerű módon,
időnként képzetlen pásztorokkal, de nagy-nagy szívvel és hittel,
nyitottsággal Jézus felé. Katolikus háttérrel is szeretettel támogatjuk
őket, mert fantasztikusan fontos, amit csinálnak. Azt egyébként
tudnunk kell, hogy ha benyitunk a legrozogább, legnyomorúságo-
sabb viskóba, az első kép, ami a szemünkbe ötlik, Jézus és Mária a
falon. Ők jelen vannak a legelesettebbek otthonaiban is.

Igen, van. Olyan ez, mint a gyógyíthatatlan betegség. Ez okozza
számunkra a legnagyobb fájdalmat, amikor egyszerűen tehetetle-
nek vagyunk a problémákkal szemben, minden próbálkozásunk
kudarcba fullad. Tisztában kell lennünk azzal, hogy amit éveken át
tartó, kínkeserves munkával felépítünk, az egyetlen hét alatt bár-
mikor szétrobbanhat; elég, ha felbukkan egy-két problémás család
a közösségben, és újra van bűnözés, uzsorázás, iskolakerülés. Ezzel
együtt kell végeznünk a feladatainkat. A csapatunk tagjai nap mint
nap újrakezdik a munkát. Rengeteg öröm, gyönyörűség van ebben
a küldetésben. Nekünk nagyon mélyre le kell hajolnunk, olyan mély-
 ségekbe, amelyekben mi sem vagyunk otthon igazán. Ennek ellené -
re le kell hajolnunk, mert az a világ ott van. Ha nem hajolunk le, ak -
kor nem tudunk segíteni. Ez félelmetesen kockázatos vállalkozás,
de aki veszi a bátorságot, az valami egészen gyönyörű dologgal ta-
lálkozik. Amikor sikerül a mélységből felemelni valakit. Ez gyakran
évekbe telik, de megéri. A lényeg, hogy mindig jelen legyünk, és
akikkel foglalkozunk, érezzék, hogy fontosak számunkra.

Számunkra nem az a kérdés, hogy nyolc vagy kilencosztályos legyen
az általános iskola, hanem hogy a legtehetségesebb fiatalokból vál-
janak igazi mintát adó pedagógusok. Ki kell mondanunk, a felzár-
kózáshoz arra van szükség, hogy a legtehetségesebb gyerekekből le-

Van reménytelen eset?

Sokan és sokat beszél-
nek a tanulás fontos-
ságáról, ami talán a
leghatékonyabb gyógy-
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gyenek pedagógusok. A pálya presztízse azonban olyan mélyre süly-
lyedt, hogy gyakran azok választják, akik már nem tudnak máshová
menni. Érdemes megnézni, miért keres többet a fodrász, az autó-
szerelő vagy az informatikus, miért értékeljük többre a munkáját
annak, aki a hajunkkal, az autónkkal vagy a számítógépünkkel fog-
lalkozik, mint akire a gyermekünket bízzuk. Ez a társadalom eltor-
zult értékítéletét mutatja. A gyerekek ügye nem lehet másodlagos.
Nem határozhatja meg a sorsukat az, hogy hová születtek. Érdekes
módon az üzleti világ már megtalálta azt a modellt, amely az esély-
teremtést finanszírozni tudja, a piacon már bebizonyosodott például
az, hogy a gyerekek sportolásába érdemes befektetni. Ha pedig tíz-
ezer gyereket megtanítunk focizni, előbb-utóbb lesz közöttük kettő
olyan, akiért csillagászati összeget fizet majd a Barcelona. De mi tör-
ténne, ha egyszer a nehéz sorsú gyerekek jövőjébe fektetnénk be a
pénzt, hogy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekből képzett
szakemberek, orvosok, közgazdászok legyenek? Annak belátásához
mindenesetre nem szükséges pénzügyi végzettség, hogy a felemelé-
sük költségei összehasonlíthatatlanul alacsonyabbak annál az ösz-
szegnél, amit ugyanezen gyerekek után segélyként, szociális ellátás
díjaként kell majd kifizetni, ha az ő életükben nem történik érdemi
változás. Abban kellene mindenkinek egyetérteni, hogy a változá-
soknak itt kell kezdődniük. És akkor két generáció elég lenne ahhoz,
hogy megszűnjenek a nyomorúság kiváltó okai.

mód lehet a nyomorú-
ságból való kiemelke-
désre…
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