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Most öt éve annak, hogy Papp-Für János 
költő, zenész, a Magyar Írószövetség választ-
mányi tagja, a Tokaji Írótábor Egyesület és a 
Magyar Írószövetség Hajdú-Bihar Megyei 
Csoportjának titkára, a Kertész László Haj-
dúsági Irodalmi Kör elnöke, Bella István-
díjas, a Hajdúböszörményi Írótábor megál-
modója különös dologra adta fejét: elhatároz-
ta, hogy értelmileg akadályozott gyerekeknek 
szervez és tart zenés, rendhagyó irodalomórát.

Hajdúböszörményben, ahol családjával él 
és dolgozik, szembesült először azzal, hogy 
költészeti bemutatója lehet, hogy nem ér 
célba az egyik intézményben, ahol kizárólag 
közepes és súlyos értelmi akadályokkal küz-
dő gyermekek tanulnak.

Ahogy mondja: költői énjének ebben a fel-
adatban találta meg a lényegét és értelmét. 
Közelebb hozni az irodalmat a társadalom-
nak egy olyan szegmenséhez, amelynek tag-
jaival az ún. „épek” nagyon sok esetben nem 
találnak közös nevezőt, vagy éppen nem tud-
nak velük mit kezdeni. Pedig, ahogy a költő, 
mottója szerint is tartja: a harmónia a sérült-
ben és az épben is közös. Rájött, hogy köl-
tői pályájának és érzékenységének az értel-
mi fogyatékkal élő gyerekek körében van a 
legnagyobb haszna.

S mivel misszióként éli meg a kortárs iro-
dalom „gyermek-közelbe” való helyezését, 
hamar végigjárta/járja – pontosabban: végig-
gitározta/gitározza – a közeli és távolabbi 
oktatási intézményeket, ugyanis nem mel-
lesleg gitározik is, amivel még inkább kitel-
jesítheti a küldetését.

Beszélj arról: hogyan is kezdődött, mi motivált, 
hogy az értelmileg akadályozott gyerekeket „zene-
ileg és irodalmilag” egyaránt felkarold?

Egyrészt a véletlen hozta így. A Magyar 
Írószövetség rendhagyó irodalomóra prog-
ramja keretében tartottam iskolákban költé-
szeti bemutatókat. Az egyik hajdúböszörmé-
nyi intézmény jelezte (ez a Dr. Molnár Ist-
ván Óvoda, Általános és Speciális Szakisko-
la, Kollégium és Gyermekotthon), hogy náluk 
kizárólag közepes és súlyos értelmi akadályok-
kal küzdő gyermekek tanulnak, a foglalkozást 
abban a formában – ahogy a „rendes” képessé-
gűeknek összeállítottam – nem tudják fogadni, 
mert ezeknek a gyerekeknek az értelmi szintje 
ehhez nem megfelelő. Ez engem nem hagyott 
nyugodni, beszéltem a vezetőséggel, megpró-
bálhatnám-e a gyerekekkel közösen kialakíta-
ni azt a formát és tartalmat, ami számukra is 

befogadhatóvá, elérhetővé, érthetővé tenné az 
órát. Partnerek voltak ebben, így a szakpedagó-
gusokkal karöltve addig alakítgattuk a temati-
kát, amíg működőképes lett a gyerekek körében. 

Másrészt már régóta motoszkált a gondola-
taimban: hogyan lehetne még közelebb hoz-
ni az ifjúsághoz az élő irodalmat. Egyszer csak 
azon kaptam magamat, hogy speciális gyer-
mekverseket kezdtem íni, ezekhez Gerendás 
Péter Liszt-díjas zeneszerző és gitár-művész 
– akire gyerekkorom óta felnézek és tisztelek – 
kérésemre zenét szerzett. Rózsa Sándor basz-
szusgitáros barátommal összeállítottunk egy 
zenés műsort Versek, rímek, dallamok címmel. 
A pedagógusok arra intettek: náluk nem való-
színű, hogy működik a programunk, ezért úgy 
döntöttem, átalakítom. Szakemberekkel kon-
zultáltam és kifejlesztettem egy olyan játékos-
interaktív modellt, amely az értelmileg aka-
dályozott gyerekeknek is hasznos szórakozás. 

Százból legfeljebb egy-két segítségre szoruló 
gyerek ismeri fel a rímeket – voltak ilyen han-
gok is –, ehelyett már az első órán bebizonyo-
sodott, hogy fegyelmezettek, aktívak, ráérző-
ek, és egyetlen rímes találós kérdés sem maradt 
részükről megválaszolatlan. 

A műsort és a „molnáros” gyerekeket – bír-
va Kiss Attila polgármester úr támogatását – 

Balla Zoltán

Akik gyerekek maradnak

 A Magyar Írószövetség Bajza utcai székházában nehéz sorsú gyerekek felszabadultan, mosolyogva vettek részt a játékban. 
(Kép: A Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör archívumából.)
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autóbusszal felvittük a Magyar Írószövetség 
Bajza utcai székházába, ahol nemcsak Halász 
János államtitkár úr jelenléte okozott meglepe-
tést, hanem a gyerekek Takács Nikolas énekes-
sel közösen elénekelhették a Halleluját.

Az államtitkári vizitkor dőlt el, hogy a kül-
detésünk megfelel Balog Zoltánnak, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma minisztere elkép-
zeléseinek is. Először államtitkári keretből, 
aztán a miniszteri keretéből kaptunk támo-
gatást. Ma már a Nemzeti Kulturális Alap-
hoz benyújtott pályázatainkból fedezzük a fel-
merülő költségeinket. Hajdúdorog, Derecske 
és Berettyóújfalu majd Hajdú-Bihar Megye 
további településein való bemutatkozás után 
országos programmá bővült az órasorozat. A 
budapesti Pető Intézet tanulói előtt is több-
ször felcsendültek már a megzenésített gyer-
mekversek.

Nagyon sok előítélet él az egészséges emberek 
fejében a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban. Leg-
többek arcára már attól is kiül a zavar, ha közle-
kedési eszközön egy Down-szindrómást látnak. A 

negatív jegyek felszámolását elősegítendő elárul-
nád, hogy mitől szerethetők a fogyatékkal élők, és 
mi van meg bennük, ami bennünk, egészséges 
emberekben nincs?

Tisztában vagyok a sztereotípiákkal, tudom, 
hogy sokan úgy vélekednek, hogy jobb elke-
rülni a fogyatékkal élőket. Bevallom, én min-
den alkalommal izgatottan várom a velük való 
találkozást. Magam sem tudom megmagyaráz-
ni, miért vonzódom ennyire a világukhoz, de 
tény, hogy képes vagyok pillanatok alatt elnyer-
ni a bizalmukat, innentől kezdve zökkenőmen-
tesen zajlanak a foglalkozások. Az egyik leg-
fontosabb, amit ezek között a gyerekek között 
megtanultam, az az, hogy elvárják, hogy ne 
éreztessük velük azt, hogy betegek. 

Milyen lélekközelítési szempontokat követsz, 
hogy könnyen meg tudd nyerni őket? 

Az első öt perc feszengése után a közvet-
lenségem/ünk varázserővel hat. Mindig bemu-
tatkozom előttük: ki vagyok, honnan jöttem, 

miért vagyok itt. Csodálkoznak, hogy látnak 
egy élő költőt. Természetesen ők nem mond-
ják, hogy miért vannak ott az adott intézmény-
ben. Én sem firtatom. Zenei kísérettel szólal-
nak meg a versek-dalok Rózsa Sándor basz-
szusgitáros kollégám segítségével, közösen is 
éneklünk, illetve a szerepjáték is része az órá-
nak. Találós kérdésekkel igyekszem interak-
tívvá tenni a foglalkozást, mondjuk rímkereső 
játékkal, amit ritmusokkal támasztok alá. Első 
körben szinte a szájukba adom a megfejtést, így 
a sikerélmény után megnyílnak, a továbbiak-
ban már kevesebb segítségre van szükségük. A 
közvetlenségem után elszáll a rémület, a tanu-
lásnak hitt egy óra dalos, verses kikapcsolódás-
sá alakul. S hogy mondjak egy rímes fejtörőt is: 

„Minden kerítésen kilát hosszú nyakával a….” 
Ugye, hogy kitalálják? De higgye el a Kedves 
Olvasó, a kutya, a majom, az őz, de még a bol-
ha sem marad rejtve a rímek mögött.

Tudom és érezem, hogy a zene, a harmó-
nia, a ritmus, a rímképzés rávezeti őket a fel-
adatok megoldására. A velük közösen eltöltött 
idő pedig hozzátesz az életükhöz, számukra is 

Két kép a Pető Intézetből (A Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör archívumából.)

Az „Akik gyerekek maradnak” című könyv nyomdai lapjai (Kép: A Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör archívumából.)
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használható lesz az irodalom. A szakemberek 
tudják és be is vetik a ritmus, a zene, a mon-
dókák sérült gyerekekre gyakorolt hatását. Ők, 
akik sokszor egyensúlyproblémával is küzde-
nek, biztos támpontot lelnek a versikékben – 
sokszori ismétlés, tanulás után képesek meg-
jegyezni, elmutogatni azokat. Az, hogy milyen 
további tartalékok vannak ezekben a gyermek-
fejekben az órákon kiderült: Hajdúdorogon egy 
olyan gyermek eresztette el a hangját, aki más-
különben még nem énekelt a közösség előtt, a 
speciális intézmények tanulói pedig bebizonyí-
tották – amit szintén tudtak már a szakembe-
rek –, hogy cseppet sem várnak más megkö-
zelítést, mint ép társaik, csak a módszert kell 
kellően hozzájuk alakítani.

Milyen sajátos szempontokat veszel figyelem-
be az óra menetének kialakításához?

Ezekben az intézményekben életkorukat 
tekintve hattól húszéves fiatalokkal foglalkoz-
nak, de a koruk és az értelmi fejlettségük nem 
áll összhangban, ellentétben a velük egykorú 
ép társaikkal. Azt is figyelembe kellett ven-
nem, hogy a csoportokban egyaránt megta-
lálhatók tanulási nehézségekkel küzdők, enyhe, 
közepes vagy súlyos értelmi sérültek. Utóbbiak-
hoz lassabban és egyszerűbb témákkal tudunk 
közelíteni. A verseket ezenkívül a mindenna-
pi tapasztalataikhoz próbáltam igazítani, hogy 
az ő történeteik, érdeklődésük fogalmazódjon 
meg – a tanórák menete, a szerelem, az öltöz-
ködés, a trendi dolgok – az ő nyelvükön, így 
könnyebben és sajátjukként fogadják be azokat. 
Ez az, amire az egészet alapoztam, és ezért is 

működik: egy pillanatig se érezzék azt, hogy a 
fogyatékosságuk áll a fókuszban. Egyenrangú 
partnerekként vesznek részt a foglalkozáson.

Vannak-e szakmai visszajelzések a foglalko-
zások sikeréről?

Mivel pályázati források teszik lehetővé az 
órákat, eleve nagyon sok hasznos szakmai véle-
ményt kapok a szociálpedagógusok beszámo-
lóiból. De a legfontosabb visszajelzések ter-
mészetesen a gyerekektől származnak: egy 
ilyen foglalkozás nagyon személyes, viszont 
hatalmas élmény mindannyiuknak, s legalább 
annyit kapok vissza tőlük, mint amennyit én 
adok nekik.

 
Az ötletből – Akik gyerekek maradnak címmel – 

tankönyv született. Hogyan jutottál erre az elha-
tározásra?

Öt év alatt több megye intézményeibe sike-
rült eljutnom, nagyon szeretem ezt csinálni, de 
nem tudok mindenhová elmenni. Az érdeklő-
dés egyre élénkebb, a távolságok azonban egyre 
nőnek, már most látszik, hogy nem fogok tud-
ni mindenhol megjelenni. Mire én innen Haj-
dú-Biharból eljutok, teszem fel, Zala megyé-
be, több év is eltelik, és akkorára itt újabb ilyen 
gyerekek születhetnek. 

Ezért gondoltam, hogy oktatási segédanyag-
ként viszont jelen lehet mindenhol. A könyv 
létrejöttét is támogató Emberi Erőforrások 
Minisztériuma vállalta, hogy a kiadványt elkül-
di az iskoláknak. A verseket, a dal- és játék-

 A Duna Tv Család-barát című műsorában (Kép a Duna Tv fotó archivumából)

Papp-Für János 
Egy délután

Éljen, végre süt a Nap,
hinta leng a fák alatt,

könnyű szellő hűvös hátán
papírsárkány szárnyra kap.

Elindul az égbe fel
ezerféle színekkel,

alma, körte, málna ízű
táncot jár a szíveddel.

Körbe-körbe sok gyerek,
üveggolyó nagy szemek,
felcsattanó nevetésük
bejárja a kerteket.

Csurgó méz a régi fán,
hinta leng egy kéz után,

csupa-mosoly arcodon ma
elcsöppen a délután.
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tárat Mészöly Ágnes meséje fogja keretbe, a 
gazdag illusztráció Bódi Katinak köszönhe-
tő, a könyvtestet Szabó Imola Julianna ter-
vezte, a CD-mellékleten hallhatóak Geren-
dás Péter megzenésített versei a Másik oldal 
nevű zenekar előadásában. Különlegessége még, 
hogy olyan diszlexiás betűtípussal nyomdáztat-
tuk, amit kifejezetten az értelmileg sérült-aka-
dályozott gyerekeknek fejlesztettek ki az olva-

sás megkönnyítésére. A kották pedig eligazít-
ják a pedagógusokat – néhány akkorddal kísér-
ve bárhol, bármikor tartható belőle rendhagyó 
irodalomóra.

Közben az elmúlt öt év alatt rájöttem, hogy 
költői pályámnak és érzékenységemnek az 
értelmi fogyatékkal élő gyerekek körében van 
a legnagyobb haszna.

A BOOKR Kids letölthető alkalmazásként 

is elérhetővé teszi az Akik gyerekek marad-
nak című verses mesekönyvet. Bezerédi Zol-
tán színművész felolvasásában szólalnak meg 
a versek és a mese, az animált figurák pedig 
megmozdulnak – így az olvasási nehézségek-
kel küzdő gyerekeknek is külön élményt jelent-
het a mesehallgatás. Az órák anyagából készült 
kötet mesévé animált változata már netes alkal-
mazásként is hozzáférhető.

A kiadványt Mészöly Ágnes meséje foglalja 
keretbe. Patti és Domoska kalandjain keresztül 
ismerhetnek magukra a gyerekek. „Patti fürge. 
Talán túlságosan is. Egy helyben ülni sokkal 
nehezebb neki, mint szaladgálni, ugrándozni. 
Kínszenvedés neki az iskola. Domoska szívesen 
jár iskolába. A teremben mindig jó meleg van, 
a tanárok mosolygósak, és senki sem sürgeti őt.” 

A két apróság együtt tanul, viselkedik, ját-
szik, megtudja, mi a ciki, és ismerkedik az érzel-
mekkel. Mindezt Papp-Für János aranyos ver-
sei, dalai és játékai kíséretében. A kiadványt 
Ünnepi Könyvhéten mutatták be a főváros-
ban, aztán oda is tért vissza, ahol született: a 
hajdúböszörményi Dr. Molnár István-iskolába. 

Az autisták körében is jól alkalmazható a 
könyvbeli tematika?

Az autistáknak tartott órák a szokásosnál 
valóban több felkészülést igényelnek, náluk az 
oktatás tempóját nagymértékben le kell lassí-
tani. Heves megyében nyolc autista gyerek-
nek tartottam órát, köztük voltak halmozot-
tan sérültek is – ez alatt azt értem, hogy az 
autizmus mellett mozgáskorlátozottság, illetve 
középsúlyos értelmi akadályozottság is fenn-

Az összművészeti könyv alkotótársai: (balról-jobbra) Kovács Zsolt, Zsille Gábor, Simon Adrienn, Ványai 
Anita, Bódi Katalin, Mészöly Ágnes, Szabó Imola Julianna, Papp-Für János, Gerendás Péter, Bezerédi Zoltán és Rózsa Sándor

Péter és János (Kép: A Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör archívumából)
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állt. Kisebb csoportokban foglalkoztam velük, 
ugyanis nem szerencsés, ha egy halmozottan 
sérült autista gyerekhez enyhe fogyatékkal élők 
is társulnak, tekintve, hogy tudásszintjük tel-
jesen eltér egymástól. Én korábban mindent 
költői oldalról közelítettem meg, semmiféle 
tapasztalatom nem volt efféle terepen. Mészöly 
Ágnes, aki a könyvem meséjét írta, sokáig dol-
gozott a Pető Intézet konduktoraként, de haj-
dúböszörményi szakemberek is hasznos taná-
csokkal láttak el a gyerekekkel való hatékony 
kommunikációval kapcsolatban. 

Szerkezetét és tartalmát tekintve is egye-
di komplex könyvről van szó. Nem ismert az, 
hogy a magyar irodalomban valaha is született 
volna ehhez fogható. 

Hogyan segíti a pedagógusok munkáját a mesés-
verses segédanyaghoz tartozó CD-melléklet? 

A CD-mellékleten hat, Gerendás Péter által 
megzenésített vers található (a Másik oldal 
zenekar szintén közreműködött). A könyv 
utolsó oldalain van egy játék- és egy daltár. 
Utóbbi a pedagógusoknak a CD-n levő dalok 
élőben való, hangszeres eljátszásához, a játék-
tár pedig a könyvben szereplő játékok megva-
lósításához nyújt segítséget.

Gerendás Péterrel hogy kerültél szorosabb mun-
kakapcsolatba?

Péter zenéit már gyerekkorom óta ismerem, 
de személyesen csak pár évvel ezelőtt – épp a 
Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör meghí-
vására, itt Hajdúböszörményben – találkoztam 
vele. Akkor megemlítettem neki, hogy vannak 
speciális igényű gyermekek számára írt verseim, 
és felkértem őt arra, hogy zenésítse meg őket, 
amit boldogan vállalt. Természetesen a könyv 
CD mellékletének felvételekor is az ő segítsé-
gét kértem, így még többet köszönhetek neki a 
versek megzenésítésén kívül is. Amellett, hogy 
közreműködik a hanglemezen, az ő stúdiójá-
ban készült el a CD, a Másik oldal nevű zene-
kari formációnk közreműködésével.

Az „Akik gyerekek maradnak” című könyved 
megmérettetik külföldön is... (https://librarius.
hu/2016/08/01/ezek-a-gyerekkonyvek-utaznak-
torontoba/)

Bács-Kiskun Megyében

Csongrád megyében
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Igen így van. A Torontói Nemzeti Könyv-
tár három évtizede gyűjti azokat a gyerekköny-
veket, amelyek olyan gyerekekhez vagy gye-
rekekről szólnak, akik valamilyen fogyatékkal 
élnek. Most újra lehetőség nyílt jelölni könyve-
ket arra a listára, amely kétévenként bemutatja 
be a kiemelkedő könyveket ebben a műfajban 
(kb. 50 könyv kerül kiválasztásra). A hírlevél-
ben meghirdetett lehetőségre 3 pályázat érke-
zett, mindhármat érdemesnek tartották arra, 
hogy kikerüljön Torontóba, hogy aztán a nem-
zetközi zsűri döntsön arról, felkerülhet-e vala-
melyikük a listára. Ilyen:

• az Autispektrum Egyesület Csillagbusz 
című könyve (szerző Dr. Stefanik Krisz-
tina, illusztrálta Bartos Erika), 

• a Naphegy Kiadótól az Ez egy ilyen 
nap (szerző Mészöly Ágnes, illusztrálta 
Paulovkin Boglárka) és 

• a Magyar Napló Kiadó gondozásában 
megjelent Akik gyerekek maradnak (alko-
tók Papp-Für János, Mészöly Ágnes, Bódi 
Kati, Gerendás Péter) című könyvek.

Úgy tudom, hogy Balog Zoltán miniszter úr 
rendszeresen érdeklődik afelől, hogy hol tartasz a 
rendhagyó zenés irodalmi óra terjesztésével.

Miniszter úr nyitottsága és rendszeres 
érdeklődése az ügy iránt számomra is feleme-
lő. Minden tőle telhető támogatást megad és 
megadnak a munkatársai is. Nemrég adtam át 
neki személyesen azt a bekötött gyűjteményt, 
amelyikben összefoglaltuk az eddigi rendha-
gyó irodalmi órák történéseit. Hálásan meg-
köszönte az öt éves munkát és teljes támoga-
tásával további eredményes misszióra biztatott. 

 Papp-Für János azt vallja: – Sérült emberek 
között dolgozni valakinek akár teher is lehet-
ne, de ő úgy mondja, többet kap tőlük, mint 
amennyit ad, ez lett a költői tevékenységének 
egyik értelme, hivatása. 

A költő eddig megjelent verseskötetei: 
Rámcsukódott ajtók mögött (2007), Met-

szetek (2009), Apokrif (az út) (2009), Nehogy 
egyedül (2013), Minden után – Művészeti kór-
tanok (2015),  Árnyék-apa (2016) Akik gyere-
kek maradnak (2016)

Az interjúhoz használt alapforrások: 
ht tp : / /www.haon .hu/a-harmonia-

serultben-es-epben-is-kozos/2204727 Szer-
ző: Rácz I. Péter, 2016. április 6.

https://www.vasarnapihirek.hu/friss/
rendhagyo kuldetes

http://nol.hu/kultura/vegigszavalja-az-
orszagot-az-unortodox-tanar-1609993

https://www.naplo.hu/helyi/2016/04/10/
az-irodalom-a-serult-gyerekeknek-is-jar.naplo

https://librarius.hu/2016/05/12/akik-
gyerekek-maradnak-magyar-mesekonyv-
ertelmi-fogyatekos-gyermekeknek/

http://uveghegy.com/2016/07/04/egymast-
segitve-interju-papp-fur-janos-koltovel-az-
akik-gyerekek-maradnak-cimu-kotetrol/

https://librarius.hu/2016/08/01/ezek-a-
gyerekkonyvek-utaznak-torontoba/ 

Nógrád Megyében

(Kép: MTI archívum) 




