
‒ Mély benyomást tett ránk itt Svájcban a pedagógus szakma megbecsült volta. Hogyan
lehet elérni, hogy egy társadalom ilyen nagyra értékelje – a bérezésben is tükrözve – a
pedagógus hivatást?

‒ Erre a kérdésre nem tudok teljeskörű választ  adni.  Ez a  helyzet  biztosan összefügg
azzal, hogy a pedagógus munkájáért megfelelő fizetést kap. A rosszul fizetett pedagó-
gusnak nem lehet jó szociális státusza. Ha rosszul fizetik a pedagógusokat, akkor ez a
pálya  nem  vonzza  a  fiatal,  értelmes  embereket.  Az  idealizmus  önmagában  nem
elegendő.

DR. ILLYÉS SÁNDOR
Fordította: KEDL MÁRTA

Fórum

Konferencia
a sérült gyermekek hitoktatásáról
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Tanárképző Főiskolán
- 1992. december 4. -

A megnyitó  után,  amelyet  a  Bárczi  Gusztáv  Gyógypedagógiai  Tanárképző  Főiskola
igazgatója,  dr. Illyés Sándor egyetemi tanár tartott,  az első előadást  dr. Pálhegyi Ferenc:
„Ugyanúgy szól-e és ugyanazt mondja-e a Biblia ép és sérült embereknek?” címmel tartotta
meg.

A délelőtt másik előadása Csizmazia Sándortól, aki maga is gyakorló lelkész, „Értelmileg
sérült gyermekek hitoktatásának kérdései és gondjai az evangélikus egyház intézményeiben”
címmel hangzott el. (Alább mindkét előadás szövege teljes terjedelmében olvasható.)

Az  előadások  után  különböző  felekezetek  képviselői  számoltak  be  különféle  sérült
gyermekek hitoktatásában szerzett tapasztalataikról.  Szilágyi Izabella a hallássérültek,  Jakab
Miklósné általában a fogyatékosok,  Fehér Anna a látássérültek hitoktatásáról beszélt.  Hajdú
Lajosné az értelmi fogyatékosok hitoktatásáról számolt be.

A szünetet  követően az első délutáni előadás  dr.  Jelenits István:  „A sérült  emberekért
való felelősség a mai katolikus gondolkodásban” címmel elmondta, hogy 1989-ben március
4-én megjelent Szentszéki Deklaráció a sérültek nemzetközi éve alkalmából állást foglalt
arról, hogy a sérült emberek a katolikus egyház kincsei. Nem is a sportsztárok, nem is a
szépségkirálynők igazi képmásai Istennek, hanem a sérültek, azok, akik az ember esendőségét
és valódi lényét megmutatják. A sérült embereket megillet minden olyan jog, amely az ép
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embereket megilleti.  A tolerancia nem a sérült emberek elkülönítését, elszigetelését jelenti,
hanem integrálni kell őket, rehabilitálással.

A normalizáció és a perszonalizáció fontosságáról szólt, hogy nem szabad a sérülteket a
személytelenné tévő intézetekbe zárni.

A katolikus  egyház  igen  következetes  abban,  hogy a  magzati  életben  diagnosztizált
fogyatékosság utáni abortuszt is gyilkosságnak tekinti. A legfontosabb feladat a különféle
fogyatékosságok okait  kinyomozni,  és  mindent  elkövetni  megelőzésükre.  Ehhez a  tudo-
mányoknak össze kell fogni.

A lelki környezetvédelem nagyon fontos, hogy ha nem tudjuk a fogyatékosságot kikü-
szöbölni,  akkor  minden  erőnkkel  azon  kell  lennünk,  hogy teljes  életet  tudjanak  élni.  A
szülőknek nagy segítségre van szükségük, amikor realizálódik gyermekük fogyatékossága.
Ezen a lelki traumán a környezetnek át kell őket segíteni. A sérültet el kell oda juttatni, hogy
képes legyen adni, és hogy érezze, fontos a környezetének és nem kiszolgáltatott.

Ezután  Hegyháti  Alajos mondta  el  az  imbecillisek körében szerzett  hitoktatási  tapasz-
talatait.  Draskóczi Ildikó a Bárka közösségről,  Endrédi Cecilia a kisegítő iskolában tanulók
hitoktatásáról,  Pataki  Beáta a  deviáns  fiatalok  lelkigondozásáról  beszélt.  Dr.  Vizi  Éva a
súlyosan  sérült  gyermekek  hitoktatásáról  mondta  el  tapasztalatait,  melyek  nagyon  sok
hasznos ötletet, gondolatot adtak a hallgatóságnak. Az utolsó két előadást  dr. Kovács István
tartotta a sérültek hitoktatásának módjáról, majd  Szabó Istvánné számolt be a Dunaalmási
Református Szeretetotthonban folyó lelki gondozási munkákról. A hozzászólók között Szigeti
Béla arról adott  tájékoztatást,  hogy Győrött,  a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és
Diákotthon speciális módszertani csoport működik, amely az intézményben folyó hitoktatás-
hoz egy közeljövőben megjelenő útmutatót készített.

Mindazok, akik eljöttek erre a konferenciára, úgy mentek haza, hogy kaptak valamit,
gazdagabbak lettek. Az örömök és a gondok megosztására már harmadik alkalommal került
sor.  Legelőször  egyesületünk zalaegerszegi  konferenciáján az Iskolaegészségügyi  Szakosz-
tály ülésének egy részét  szentelték a témának.  1991 őszén  dr.  Pálhegyi  Ferenc szervezett
hasonló tárgyú konferenciát.  Reméljük, hogy az ideit már egy hagyomány megindítójának
lehet tekinteni. Köszönet a rendezőknek: dr. Buday Józsefnek és Uhri Imrének!

NÉMETHY MÁRIA

Református Teológiai Akadémia (Budapest)

Ugyanúgy szól-e és ugyanazt mondja-e
a Biblia ép és sérült embereknek?

DR. PÁLHEGYI FERENC

Egy anekdota szerint két kisgyerek eltévedt a sötét erdőben. Már egészen rájuk esteledett, de
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