
nemcsak a zene mélyebb megélésére, hanem az egyén személyiségének gazda-
godása, az önmagával való találkozás lehetőségét adja.

Klára vak gyermekeknél is kipróbálta — illetve kis megszakításokkal pró-
bálja — módszerét. Felszabadító, gátlásokat oldó, fantáziát, belső látást segítő,
mozgató hatását magam is láttam a gyermekeken. S ha ez vak gyermekek esetén
látható  eredménnyel  jár  — melyet  a  hospitálások hosszú évei  alatt  sok-sok
kisebb-nagyobb gyermeknél én is láthattam —, biztosan segítő út a gyermekek
magukra találásában.

De hát a gyermekek sokkal rugalmasabbak a felnőtteknél! Így hát nem is
csoda, hogy ez az önfelszabadítás nekik könnyebben megy, éppen úgy, ahogy
Kodály gondolta a zene hatásáról:

„... az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Kon-
centrál, testi-lelki diszpozíciót javít; munkára kedvet csinál, alkalmasabbá
tesz, figyelemre, fegyelemre szoktat... egész embert mozgat, nemcsak egy-
egy részét.”

S másutt:

„Nem lehet egészen boldog ember, akinek nem öröm a zene. Erre az örömre
tanítani kell az emberiséget.”

Urbánné Varga Katalin

A Speciális Olimpia Mozgalom
III. Nemzetközi Játékok rendezvénye
Miskolc, 1994. május 27-29.

A fogyatékos,  akadályozott  emberek  is  vágynak  az  élet  teljességére,  az
együttlét örömére, arra, hogy megmutathassák, mit tudnak, mire képesek, hogy
számukra is tartogat szépséget az élet. Az értelmileg, esetleg még halmozottab-
ban is akadályozott emberek világában a társakkal való kapcsolat, a siker, az
önmeghatározás lehetősége sokkal inkább a dolgok, cselekvések fizikai valósá-
gához kötött. Így azután életükben különös értéket nyer a mozgás, a tárgyi
kifejezés, az együttes cselekvés és ezek társadalmi formája, a sport, a kreatív
tárgyformálás, kézimunka, játék.
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A Speciális Olimpia nemzetközi mozgalma
immár harmadízben hívta országos találkozóra
azokat  a  tanulókat,  fiatalokat  és  felnőtteket,
akik értelmileg akadályozottak, valamint hoz-
zátartozóikat, segítőiket és az érdeklődőket.

A harmadik rendezvény az eddigieknél jó-
val nagyobb szabású, mozgósítóbb erejű volt.
A székesfehérvári II. Nemzeti Játékokhoz ké-
pest  (GYOSZE,  1992.  4.  319.),  kétszeresére
nőtt  a  résztvevő intézmények  száma,  amely
101  volt  és  a  külföldi  vendégcsapatok  száma.  Hét  országból  jött  egy-egy
vendégcsapat, hazánkból pedig több mint 1500 fiatal és felnőtt. Jöttek a speciális
általános iskolákból az enyhén sérültek 24, a középsúlyosan értelmi fogyatéko-
sok 16 iskolájából, a felnőttek különböző otthonaiból (39 intézet). Elhozták a
fiatalokat a napközik, 9 csapatban pedig a sportegyesületek, alapítványok és
azok az otthonok is, ahol zömében súlyosabban, halmozottan sérült gyermekek,
felnőttek élnek (9 csapat). Így azután versenyeztek a mozgáskorlátozottak, sőt
hallássérültek is. Az akarat gyönyörű példáját éppen az a kislány mutatta, akinek
tőből hiányzik mind a két karja, és így nyert úszásban aranyérmet.

Asztalitenisz,  atlétika  —  futás,  távolugrás,  magasugrás,  dobószámok  és
kötélhúzás —, gimnasztika — talaj, gerenda, korlát, ugrás és gyűrű —, kosár-
labda, labdarúgás, tenisz és úszás — gyorson, mellen, háton, pillangóban és
váltóban  —  szerepelt  a  számok  között.  Méltán  kemény  próbát  jelentett  a
felkészítő iskoláknak, otthonoknak, egyesületeknek, de a lebonyolítás zökke-
nőmentes  megszervezése  — segítők,  szakemberek,  köztük  hét  testnevelési
egyetemista fiatal, valamint a szállások biztosítása a Speciális Olimpia Egyesü-
letnek is.

Lila, a versenyt hirdető pólóban találkozhattunk a miskolci középiskolások-
kal, akik rövid előzetes felkészítés után önkéntes segítőként, rendezőként támo-
gatták  a  sok  fiatal,  akadályozott  társukat.  Remélhetően  a  közös  élmény,  a
barátság emlékeit őrzik majd meg magukban ezekről a napokról.

Az ünnepélyes megnyitót mintegy háromórás tűzijátékkal befejeződő gála-
műsor képezte, neves művészek felléptével a stadionban. Másnap pedig szóra-
koztató program akrobatákkal,  zenekarokkal,  énekesekkel a sportcsarnokban.
Mindkét helyen vidám táncmulatság (diszkó) zárta az estet.

A sportcsarnok  még  más  meglepetést  is  kínált.  A Speciális  Művészeti
Műhely, amely 1994 januárja óta egyesületként működik, nagyszabású kiállítást
szervezett: egyszerű, szárított tészta-láncoktól maketteken át különféle képekig,
ékszerekig és szőnyegekig színes választékát vonultatta fel azoknak a tárgyak-
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nak, amelyek alkotásában ezek az emberek örömüket lelik, amelyekkel mások-
nak is örömet szeretnének szerezni. És ezzel vallanak érzelmeikről, magukról,
a világukról.

A társadalom figyelmét a nemzeti játékokra ez alkalommal igen eredeti
ötlettel egy akadályozott fiatal férfiakból álló kerékpáros-csapat hívta fel,
amely az egyesület székhelyéről, Diósjenőről Budapest, Gyöngyös, Eger
érintésével, hat nap alatt vitte az „olimpiai lángot” a megnyitóra. A TV-hír-
adó képeiből értesülhetett az ország a készülő versenyről, mert a csapatot a
parlament előtt köztársaságunk elnöke és felesége köszöntötte.

Hatalmas üdvrivalgás fogadta a pontosan, de fáradtan bekarikázó csapatot.
Göncz Árpádné nyitotta meg férje nevében a versenyeket, és mint már az

előző alkalommal is, hosszasan időzött az egyes versenyhelyszíneken, érmeket
adott át és megtekintette a kiállítást is.

A lángot pedig igazi olimpiai bajnok kíséretében vitték a fiatalok a fáklyá-
hoz, majd egy másik bajnok vendéggel együtt mondták el az olimpiai esküt.

Mindent úgy, ahogy ez a versenyeken szokásos.

A miskolci játékok — bizton állíthatjuk —, igényes rendezésükkel — mely
különösen az egyesület vezetőségének és az őket támogató otthonoknak kö-
szönhető —, az akadályozott emberek társadalmi elismertetéséért, befogadásá-
ért folyó küzdelem fontos eseményét jelentik.

Miskolc, ez a gondokkal küzdő nagyváros előzékeny, beleérző vendéglátó
volt ezekben a napokban. A tűzijáték esti fényei sokak számára közvetítették,
hogy városukban a fogyatékosok ünnepét rendezik. Az utcán feltűnő, speciális
olimpiai  trikót  hirdető lányok és  fiúk pedig nem szégyellték ezt  a  jelvényt.
Családjaikban, osztályaikban biztos sok szó esett pártfogoltjaikról. S talán ez
pótolta  azt  is,  hogy a  lelátókon,  kiállításon  még  kevés  kívülálló  vendéget
láthattunk.

Két fiatal — a versenyzők közül — pedig a maga egyszerű szavaival így
emlékszik:

„Jó volt másokkal együtt lenni. Sok barátom lett, sokat beszélgettünk”.
„Az a legnagyobb élményem, hogy örültek a gyerekek”.

Hatos Gyula

318


