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Egy mai „Bárczis” gyógypedagógus-jelölt vallomásai...

Ahol a Fény birodalma és a Relativitás-elmélet 
összetalálkozik…

…oda érkezik másodéves korában a tiflopedagógia szakos gyógypedagógus hallgató,
amikor a Nevelési gyakorlat keretében 7 és fél órát el kell töltenie a Gyengénlátók
Általános Iskolájában.

2004. március 11-én délután érkeztem elsõ alkalommal a Gyengénlátók Általános
Iskolájának 3/a. osztályába (Délutános tanító nénijük: Zsiga Eszter). Adrienn – akivel
mentem – már másodszor járt ott ekkor, így õt már mint „régi”, kedves ismerõst üdvö zöl -
ték, de ezzel párhuzamosan az én kilétem felõl is azonnal heves érdeklõdésbe kezd tek, és
úgy tûnt, örömmel konstatálták, hogy a mi társaságunkban kell eltölteniük ezt a délutánt.
Egy lelkes, életrevaló kis gyermekcsapat, kilenc csillogó szempár, a következõ

„kilátásokkal”: Nystagmus, Strabismus convergens, Glaucoma, Hypoplasya papillae,
Status post hydrocephalus tumor cerebelli, Aniridia, Amblyopia, Coloboma iriditis,
Microphthalmus stb. stb.,  – fényérzékenység, színtévesztés, színvakság stb. stb. és
mindezek különbözõ kombinációi, melyek hallatán úgy tûnhet a „Fénybirodalom
Alattvalójának”, hogy ezeknek a gyermekeknek nem túl színes a világ. Sõt még 
fekete-fehéren is homályos. Szegények! Micsoda sors! Jaj-jaj-jaj!
És ekkor elõugrik nagy robajjal a mindenhol ott lappangó „Minden Relatív”, és

rászögezi a kérdést a Fénybirodalom döbbenten sajnálkozó Alattvalójára: mi az, hogy
színes? – és mi az, hogy fekete-fehér? – mutasd meg azt a pontot, amitõl kezdve vala -
mi homályos, ill. valami éles? Add egy kicsit a kezembe a tökéletes látást, hadd 
nézzem meg! És a Fény Birodalmának Alattvalója elgondolkodik…
… hogy lehetséges, hogy nem csak az õ földjük fölött süt a Nap! 
Délidõ lévén ebéd következett. Kézmosás és sorakozó! Lelkes kiáltások: „én az

Adrienn néninek leszek a párja; én meg a Karolin néninek, én is, én is…!”
Nehéz a választás, de mindösszesen két kézzel rendelkezve, várólistára kényszerül tünk

utasítani a hízelgõ gyermeksereg kevésbé gyors és elõretörõ tagjait. Végül azért min denki
társra talált, és egészen az ebédlõasztalig hû is maradt párjához. Az aszta lokon színes
terítõk, a falon a gyermekek kreálta képek és nagyméretû falióra. Minden osztálynak
állandó hely az ebédlõben. Cselekedeteiket hangos kommentárral kísérõ, egyenruhás,
rátermett konyhás nénik kívánnak jó étvágyat, és kínálják a szemnek is mutatós ebédet.
Ebéd után még ki-ki csipegethet a maga kis saját rágcsálnivalójából. Ekkor történt

az elsõ olyan jelenet, ami egyértelmûen rávilágított arra, hogy ezeknek a gyermekek -
nek nem minden esetben csak az az „igazán lényeges”, ami „a szemnek láthatatlan”,
és arra is, hogy nincsenek egyértelmûen tisztában a látásteljesítményükkel, ill. annak
mértékével az épekéhez viszonyítva. Ricsi ingázó, hipnotizáló mozdulatokkal egy
kicsi kekszet húzkod oda-vissza a szemeim elõtt. Egy idõ után már rákérdeztem, hogy
ugyan, miért is csinálja mindezt, mire õ döbbenten kérdezett vissza, hogy: ”micsoda?
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maga lát?? mit lát?... maga nem vak??” Gondolom nem értette, miért van rajtam szem -
üveg, ha már egy ekkora kekszet is észreveszek.
Elõzõ héten Judit évfolyamtársam volt ugyanitt gyakorlaton, akinek viszont teljes

vakságát nem tudták mire vélni, és értetlenül álltak a tény elõtt, hogy ha egyszer nem
lát, akkor miért van nyitva a szeme…
Viszonylag igyekezni kellett az ebéddel, ugyanis délután március 15-i ünnepség!
Lelkes készülõdés, öltözködés ünneplõbe, és az elmaradhatatlan saját készítésû(!)

ko kárda feltûzése. Niki, aki bejárós, s így mély bánatára nem maradhatott már az ün -
nep ségen, nekem adta a kokárdáját. Még néhány simítás, harisnyába, gatyába rázás, és
ismét sorakozó. A „várólista” élén állók kerültek a mi kezeink közé, de a többiek is
besoroltak üggyel-bajjal, és elindultunk a tornaterembe, ahol addigra már igen szép
számmal összegyûlt az iskola diáksága. Megkezdõdött az itt tanulókból szervezõdött
kis társulat lelkes elõadása, helyenként igen nagy tetszést arató táncbetétekkel (Gara -
bon ciás Táncegyüttes) megszakítva. A verbunkos teljesen elkápráztatta a gyermeke -
ket, hatalmas tapsvihar, s még jóval az elõadás után, az osztályteremben is lelkesen
utánozta a 3/a. osztály a tánclépéseket; a fiúk a látványos, dinamikus produkció, a lá -
nyok inkább a táncos fiatalember tiszteletére.
De az ünnepségnek vége, vár a munka! Eszter néni átöltözésre, majd a házi fela da -

tok, tanulnivalók területén elõforduló hiányosságok pótlására szólította fel az osztályt.
Ki-ki elhelyezkedett a maga speciális, méretre állítható, egyszemélyes padjában, s

szükség szerint lámpát gyújtva, szemüveget felvéve, olvasó TV alá téve a könyvet,
hozzálátott a kötelességéhez. Egyéni ütemben a hiányzó matek, magyar házi feladatok
pótlása, és a Mátyás anyja címû vers kívülrõl megtanulása a cél. A széles, nagy abla -
kok ra merõlegesen elhelyezett padok mögött ekkor egy pillanatnyilag kevésbé lelkes
gyermeksereg volt látható, ily módon korrigált látásukkal gyakorlatilag ugyanolyan
teljesítményre képesen, mint ép látású kortársaik. 
Ezek a megfelelõ személyi és tárgyi feltételek, speciális eszközök, elrendezés,

pedagógiai módszerek lehetõvé (vagy legalábbis elsõ ránézésre úgy tûnõvé) képesek
tenni azt, hogy ez a lelkes, életrevaló kis gyermekcsapat lehessenek õk; kilenc csillogó
szempár, még ha nagyító mögül kandikál is ki. Hiszen Mátyás anyja olvasó TV alatt
is Szilágyi Erzsébet marad, és talán az 1+1 is 2, még nystagmussal is.
Egy hét múlva, 2004. március 18-án ismét megérkeztem a Gyengénlátók 3/a. osztá -

lyába, amikor is éppen zajlott az ebéd, így az ebédlõbõl kijövet csatlakoztam az im má -
ron engem is örömmel látott, ismerõsként üdvözlõ gyermekekhez, akik azonnal be is
avattak az aznapi programba, ugyanis igen szép idõ lévén, Duna-parti kirándulás volt
tervben. Az ebédlõbõl még felmentünk az osztályterembe; fogmosás, készülõdés,
napsze müveg, piros szemüveg, akinek szükséges (és mindezen segédeszközökhöz
mellékelt heves tiltakozás-adag).
Délelõtt volt technika óra is, amin filcbõl gyártottak ragasztással kedvüknek, kreati -

vitásuknak megfelelõen mindenfélét a gyermekek; így volt aki ekkor már a maga
készítette tarisznyájába pakolta be az útra szánt innivalót, Erika pedig nekem ajándé -
kozta a szintén filcbõl sajátkészítésû, oroszlánt ábrázoló ujjbábját.
Lassan mindenkinek sikerült elcsomagolnia az innivalóját, és a még ebéd elõtt kreált

papírhajóját. Csatlakoztunk egy másik osztályhoz, és útnak indultunk (a két osztály,
Eszter néni, a másik osztály tanító nénije, egy Anyuka és én). Niki lett a párom, aki



már a kezdetektõl fogva igen ragaszkodónak mutatkozott, valamint hozzánk verõdött
a másik osztályból Dani, és heves barkochbázásba kezdtünk két-két átszállás között,
élvezve közben a tömegközlekedés áldásait, a fel- és leszállásért folytatott evolúciós
harcot, a helykeresés módjainak igen széles tárházát a mohó tolakodástól a végtelen
udvariaskodásig. Egyszer azért csak megérkeztünk a Dunához. Elõkerültek a papír -
hajók, és minden egyes kis tengerész-lélek a vízrebocsátás elõjogáért szállt versenybe.
Elég magas part, lépcsõ vezet a vízhez. Egyszerre 3-4 bátor vállalkozó intett búcsút a
lépcsõ aljáról vízi jármûvének, egyre nagyobb „közlekedési káoszt” idézve elõ a hul-
lámokon. De még ha csak közlekedési lett volna az a káosz… 
A valódi probléma ugyanis csak akkor kezdõdött, amikor a közel 20 kis gyengénlátó

gyermek az elég magasan fekvõ partszakaszról igyekezett szemmel(!) kísérni saját
hajóját, minél közelebb húzódva a vízhez, leguggolva, letérdelve a víz szélénél és
lelke sen nyújtózkodva-mutogatva, hogy „ott az enyém, az meg az enyém..!”, és akkor
jött hátulról nagy lendülettel a „hol van?!”, és csak a szerencsének, meg az igen jól
szervezõdött vesztibuláris rendszereknek köszönhetõ, hogy nem csobbantak hajóik
után a tengerész-palánták. 
Hasonló helyzet, amikor rádöbbentek, hogy majdnem belelökte egyikük a másikat,

és a probléma orvoslását az egymás további lökdösésében vélték felfedezni. A bátor
tanító néniknek és lélekjelenlétüknek köszönhetõen azonban nem lett semmi baj, min-
den hajó vízre került, a hajóácsok pedig sikeresen a szárazföldön maradtak. Õk úgy
tûnt, edzettebbek, vagy rátermettebbek a feladatra. Én mindenesetre kicsit gyor sabban
öregedtem ez idõ alatt, mint egyébként. És a kirándulásnak ekkor még nem volt vége.
Séta át a hídon. „Miért nem megyünk inkább játszótérre?!?” De milyen találékony is a
gyermeki elme! A híd korlátja igen vonzó mászókának bizonyult, s idõnként nem volt
egyszerû dolog saját ötleteiktõl megmenteni az alternatív játszótereseket. Azért átevic-
kéltünk a hídon, megszemléltük a Siklót, a 0 km-követ, ezután pedig ismét átadtuk
magunkat a tömegközlekedésnek, immáron a kiindulópontra való visszatérést véve
célba. Útközben folytatódott a (szá mukra) megunhatatlan barkochba („milyen betûvel
kezdõdik?”; „ez nem jó kérdés, olyat kell, amire igennel, vagy nemmel lehet
válaszolni”; „akkor k-val kezdõdik?” „b-vel?” „mi a második betûje?”)
Mire vagy nyolcszor végigkérdezték az Abc-t, már vissza is érkeztünk az iskolába.
Bevallom, megkönnyebbültem. 
Kikerülve a védõ, kompenzáló falak oltalma alól, egész mássá válik a helyzet, s a

megszûnõ tárgyi feltételeket is a személynek kell megteremtenie. Nem könnyû feladat.
És ezennel a szó szoros értelmében mély a víz. De megúsztuk! Szárazon.
A bejárós Nikiért – akivel mindvégig együtt voltunk – jött az Anyukája. Niki bemu-

tatott neki, és ragaszkodott hozzá, hogy amíg lehet, menjünk együtt. Egy büszke,
boldog, meghatott szülõ fogta Niki kezét, ahogy meséltem neki, milyen kedves, bátor,
hõs(!), jószívû-lelkû a kislánya. Szerinte is. Túlélve hydrocephalust, kisagyi tumort;
kis hõs. És valóban; mit neki holmi Duna, mikor már utána az özönvíz.
Leszálltam a buszról, Niki akkor még a telefonszámukat kiáltotta utánam. El ne

felejtsem. Õt nem fogom. És ezt a napot sem. Tanulságos volt. Az eredményes fejlõ -
déshez, edzõdéshez úgy tûnik (hosszú távon) nem árt néha egy kis hydroterápia(!).

Nagy Karolin
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