
önkiszolgálásban  éppúgy,  mint  a  mozgásbeli  korlátozottságok  kiküszöbölésé-
ben ― jelen van. A falu filozófiájából adódóan minden vonatkozásban megte-
remtette és biztosítja a teljes értékű emberi lét feltételeit.

Köszönetei mondunk utazásunk szervezésében nyújtott segítségéért dr. Buday József tanár
úrnak,  az utazás feltételeit  megteremtő  Soros Alapítványnak. Köszönjük  Stanley Segal pro-
fesszornak, az intézmény nyugalmazott igazgatójának,  Charles Getliffnek, a jelenlegi igazga-
tónak, Anne McNaughtonnak, az Annie Lawson Residential School vezetőjének, Rita Kingnek
és a falu minden munkatársának, hogy látogatásunkat lehetővé tették.

Cholnoky Zsófia - Juhász Zsófia - 
Matesz Mónika - Ónodi Szabó Katalin

Segal, Tamar:*

NEVELHETETLENEK
VAGYUNK?

„Nincs nevelhetetlen gyermek”
Ez volt a vezérgondolat
Amelyből Ravenswood kinőtt
Ó a kiváltságos évek
Amikor együtt dolgozhattam
A férfival aki mindig a jóra tört
És kitartása sose lankadt
Amíg kitűzött célját elérve nem látta
A kis bentlakók haladásában
A szemük csillogásában
A növekvő bizakodásban amit
Friss készségeik ébresztettek bennük
S e kis lejtéseket bátorítva
Oly környezetet teremtett
Mely gyógyította a szülők és a múlt 
Keltette szorongást és csüggedést
És a gyönyörűen terjeszkedő Faluban 
Maradandó struktúrát épített

ARE WE INEDUCABLE?

'No Child is Ineducable'
Was the philosophy and guide
For the village that is now Ravenswood
And I look back to the years
I was privileged to work alongside
The man who sought only the good
And through his persistence
Saw his objectives realised
In the progress of the residents
And the sparkle in their eyes
In their developing confidence
To use their new-found skills
And by encouraging these tiny

    developments
To create an environment that heals
The anguish and the hopelessness
Of parents and of the past
And built in that beautiful expanding

Village
A structure that will last

* Tamar Segal verse, a szerző „The Poetry of Ravenswood” című kötetéből (The Ravenswood
Foundation). Fordította: Tóthfalusi István.
In: The Poetry of Ravenswood, by Tamar Segal (The Ravenswood Foundation).
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