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2 Bevezetés 

 

Az „igyislehet-lehetigyis.blog.hu” oldalt 2017-ben 

indítottam. Alcíme szerint módszertani 

szerszámosláda szociális, gyermekvédelmi 

szakembereknek. Eredeti célom az volt, hogy jó 

gyakorlatokat osszak meg a szociális szakma részére. 

Mindezt úgy gondoltam el – ma már belátom, naivan 

– hogy majd érkeznek a jobbnál jobb írások, innovatív, kreatív megoldások, esetleírások, egyszóval 

jó gyakorlatok és nekem semmi más dolgom nem lesz, mint szerkeszteni, közzétenni. Hát nem így 

alakult. Az első 30-40 bejegyzést én írtam. Jó gyakorlatokat tettem közzé a gyakorlatból. 

Mindegyik ellenőrizhető, forrásokkal megtámogatott írás volt. Később úgy gondoltam, talán azzal 

aktivizálhatom a szociális, gyermekvédelmi szférában dolgozó szakembereket, ha indítok két 

sorozatot.  

Az egyik a „Szociális szakember egy napja” címet viselte, a másik a „Van egy sztorid? – történetek 

a gyermekvédelemből, szociális szférából elnevezést kapta. Érkeztek írások. Csordogáltak. 

Leginkább névtelenséget kérő kollégáktól. Szerettem a beküldött dokumentumokkal dolgozni, a 

kollégákkal levelezni, majd közzé tenni írásaikat.  

Aztán érkezett egy szöveg Kovács Krisztiántól. Névvel, címmel és olyan természetességgel, hogy 

azonnal felkeltette érdeklődésemet az írója iránt. Jó volt olvasni a történetét. Közzé is tettem azon 

nyomban. Aztán érkezett a következő. Aztán még egy, aztán még egy… összesen tíz írás, tíz 

történet. De tudom, hogy akad még ott, ahonnan az eddigiek érkeztek. Most összegyűjtöttem és 

egyben teszem közzé őket. Mert bár némelyik bejegyzés kikerült az Index – internetes portál blog 

címlapjára, aminek köszönhetően a kimutatás szerint 10.000 fölötti „megtekintés” is előfordult, az a 

célom, hogy mind többen olvassák el ezeket a történeteket. Mert fontos, hogy a szakma hírt adjon a 

szélesebb olvasóközönségnek, az átlagembereknek a munkájáról, a gyerekekről, családokról, 

emberi – gyermeki sorsokról, amikkel mi, akik ebben a szférában dolgozunk, naponta találkozunk. 

Másrészt az is célom, hogy kedvet kapjon más kolléga is ahhoz, hogy megírja a saját, átélt, megélt 

történetét, történeteit. Mert biztos vagyok benne, hogy sok van. És mindből tanulhatunk…  

Szóval, kedves kolléga, ha úgy érzed van olyan történeted, amit megosztanál, kérlek tedd meg. A 

blog minden egyes bejegyzésének végén olvasható a részletes felhívásom az elérhetőségeimmel. 

Előre is köszönöm! 
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3 A szerzőről 

 

Kovács Krisztián szociális munkás. Egy 

fővárosi gyermekotthonban dolgozik 

nevelőként. 30 körüli férfi. Nem ismerem. 

Egyáltalán nem. Leveleztünk persze, meg 

telefonon is beszéltünk. Sőt, egyszer 

találkoztunk is egy kávéra. Szóval erről a 

felületes ismeretségünkről nem írnék most. De 

közben azt is érzem, hogy ismerem. Legalábbis annyira, hogy tudok róla írni az írásai miatt. Amit 

érzek, amit gondolok róla azokat nem a kettőnk közötti – nem túl sok – interakció alapján tudom 

írni, hanem a történetei kapcsán. Ahogy és amit és amiről ír. Amit lát, meglát, amire „szeme van”.  

Minden történetéből felsejlik az empátia, a gyerekeknek és sorsaiknak, majd ebből következően a 

viselkedésüknek a feltétel nélküli elfogadása. Akkor is, ha ez utóbbi – a viselkedés – feszíti a 

normákat, sőt szétfeszíti azokat. Szeretem, ahogy odafordul a gyerekekhez. Szeretem, hogy nem 

„aktív” rögtön, hogy nem mond kezdetben semmit. Hallgat, meghallgat. Odafigyelést, minőségi 

időt biztosít azoknak, akik talán mindezt még soha nem tapasztalták meg. És bizalmat, és türelmet, 

odafordulást. Ezt megérzik a gyerekek, azért is nyílnak meg neki. Legyen szó akár az otthonba 

kerülésük történetéről, akár a családjaikban elszenvedett erőszakról és az egészen tragikus, 

eseményről, édesanyjuk haláláról. Bármiről, mindenről, ami az ő életük, sorsuk.  

És szeretem az írásait is. Némelyik már – már lakonikus tömörséggel mutat be egy helyzetet, illetve 

rajta keresztül egy életet. De ezek mögött a rövid, letisztult bemutatások mögött felsejlik valami 

más. Érzelmek. Gazdagon. A bizalom, az aggodalom, az együttérzés, a törődés, a szeretet. A 

gyerekek, akik vele beszélgettek, akik elmondták mi zajlik bennük tudják, ismerik Krisztiánt. Mi 

olvasók, most tegyünk egy próbát, hogy ha megismerni nem is, de megérteni tudjuk majd őt és 

személyén keresztül a munkáját, hivatását.  
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4 A legkisebb 

 

Egy napon új növendékek érkeztek 

intézményünkbe. 4 testvér. Nem öröm ez 

számukra, de számunkra sem. Gyermekotthonban 

próbálok tenni valamit, bármit, nap mint nap. 

Valamit adni, amitől e kis életeknek könnyebb 

lehet ebben az időszakban, ami sajnálatosan nem 

rövid idő. Átlagosan, aki bekerül a gyermekvédelmi szakellátásba 5 és fél évet tölt el benne. 

Hazagondozás persze van, de inkább elméletben. A gyakorlat ugyanis egészen mást mutat. De ez 

egy másik téma lenne, gyorsan vissza is kanyarodom kis történetemhez. 

A megérkezett 4 testvér közül a legkisebb 9 éves volt. Igazi kihívást jelentett ő! Magas fokú 

agresszivitást és ellenállást mutatva. Az iskolájából csak úgy jöttek az üzenetek, már a kirúgás 

szélére sodorva a kisfiút. Nehezen alkalmazkodott, az iskolában és itt is rendszerint verekedésekbe, 

összetűzésekbe keveredett. Mit tehetnék? Hogyan érhetjük el, hogy az iskola megmaradhasson 

neki? Hogy ne küldjék el? 

Hiszen első osztályos kora óta ott van az, ami megmaradt "régebbi" életéből. Egy biztos: Először is 

kapcsolódnom kell hozzá, megismernem, bizalmat szavazva neki. Gyakori hiba, hogy egyből 

„nevelni” szeretnénk ezen gyerekeket, aztán rendszerint ilyenkor falba ütközünk, mert ekkor 

berúgjuk a bizalom ajtaját, és azonnali eredményeket akarunk! Pedig csak kopogtatni kell, és várni. 

Várni türelmesen ameddig ajtót nem nyitnak előttünk a gyerekek. Hogy aztán a segítő kapcsolat 

révén igenis adni tudjunk nekik. 

Ez a kisfiú folyamatosan készenlétben volt, mindig azt érezte, hogy meg kell védenie magát, 

veszélyben van. Nem ritka, hogy a traumatizált gyerekek ezt érzik. Az állandó stressz, folyamatos 

készenlét miatt bizonyos idegpályák is másként működnek, mint szerencsésebb társaiknál, akik nem 

találkoztak a traumával. 

Ahogy idővel egyre több egyéni időt töltöttem a kisfiúval megértettem: Nincs egy biztos pont 

számára, ahol nem kell félnie, nem kell figyelnie, hogy mikor kell megvédenie magát. 

Ő az iskolájában délután nap mint nap azt látta, hogy társaiért a szülők mennek, átölelve őket. Őt 

viszont egy érzelmileg idegen felnőtt várta mindig, aki gyakran unottan kísérte vissza az otthonba. 

A rendszeres énidők, amikor ő volt a fókuszban, a rítusok, (mint például minden este a kanapén 

ülve együtt néztük a mesét a gyerekekkel) meghozta a kívánt hatást. Az egyik ilyen este, amikor 

néztük a mesét egyszer csak a fejét a vállamra hajtotta. Ez volt az a pillanat, ami után a változások 

elkezdődtek. A kisfiúról, aki agresszív volt, és az iskolában már nehezen tudták kezelni, egyre jobb 

híreket adtak tanárai. Már nem verekedett minden szünetben, nem beszélt csúnyán a tanárokkal, 

jegyei pedig javulni kezdtek. Hogy miért? Már volt egy biztos pont számára, ahol megnyugodhatott, 

ahol bízhatott és önmaga lehetett. Ahol szembe jött vele mindaz, amit már régen érzett, amiben már 

nem is reménykedett. 
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5 Egy mondat háromszor 

 

Nyár közepe, nagy meleg, nyüzsgés a csoportban. Ilyenkor 

számunkra fel van adva a lecke, a 12 gyerek 6 féle dolgot 

szeretne egyszerre, erre pedig két felnőtt van (jó esetben), 

hogy a gyerekek minden figyelmet megkapjanak. Az egyik 

hol a játszótérre szeretne kimenni csúszdázni, a másik az 

udvarra szeretne menni három társával focizni, a negyedik 

mesét szeretne nézni… egyszóval ilyenkor rendesen elfáradunk a nap végére. 

- Nézze milyen jól ki tudom pörgetni a peonzát! - Szólt nagy lelkesedéssel az 5 éves kisfiú. 

Dobta is a játékot és az pörgött sebesen a nappali padlóján. Ez a kisfiú, Tomi, nagyon szerette ezt a 

fajta játékot, sokat gyakorolt, hogy egy-egy trükköt el tudjon sajátítani, hogy aztán büszkén 

megmutathassa milyen jól megtanulta. Persze kipróbáltam magam is, de ilyenkor mindig nevetni 

kezdett, mert már az elején elrontottam. Tomi óvodába járt, nagycsoportos volt. Az oviban eleinte 

nehezen illeszkedett be, de túljutva az elején, már viszonylag rövid időn belül barátai is lettek. Az 

otthonban is nehezen bízott meg a nevelőkben, annak ellenére, hogy nagyon igényelte a felnőtt 

jelenlétet. Idő kellett mire beszélgetni tudtunk. A csoportban is idő kellett, hogy jól kijöjjön 

társaival. A két nagy testvérével keveset beszélt, nem igazán keresték egymás társaságát. Tomi 

ugyan szeretett volna több időt eltölteni testvéreivel, de azoknak valahogy mindig dolguk akadt. 

Esténként, mikor a lefekvés ideje már nagyon közel állt, a nappaliban lévő kanapéra ült és 

kezdeményezte, hogy beszélgessünk. Ekkor mindig mesélt, hogy neki és két nagyobb testvérének 

milyen játékai voltak otthon. Nagyon szerette gyűjteni a játékokat, és ha egy is véletlenül eltűnt 

vagy elhagyta, nagyon szomorú volt. És persze imádja az édességet, főleg a csokit és a pille cukrot. 

És mindig várta, hogy én is meséljek neki milyen volt, amikor én voltam gyerek, mi volt a kedvenc 

játékom, hogy néztek ki a játékok, és hogy ugyanolyan volt-e az óvoda, mint most. Egyik ilyen 

alkalommal amikor beszélgettünk a kanapén, mondta ki elsőnek hirtelen: 

- Az én anyám meghalt tüdőrákban. 

Ahogy ezt kimondta, utána teljesen más témába kezdett és mintha nem is hangzott volna el ez a 

súlyos mondat, folytatta a mesélést. Tomi két nagyobb testvérével került be a szakellátásba. 

Édesapjuktól hozták őket, mert nem tudta tovább egyedül nevelni a három gyermekét édesanyjuk 

halála után. Az apa is betegeskedett, idős volt már. Dolgozni csak időszakos munkákat tudott 

vállalni. Rendszeresen látogatta Tomit és testvéreit. A kisfiú csak úgy várta mikor jön az apukája, 

ilyenkor az ablakból leste mikor érkezik meg. Egyértelműen nagyon ragaszkodott hozzá. Egyik nap 

mikor mentem érte az óvodába és beértem, már az ajtónál figyelte, hogy jövök. Ahogy segítettem 

neki a cipőjét átvenni, egyszer csak újfent ezt mondta: 

- Az én anyám meghalt tüdőrákban. 

Ez után szótlanul vette fel a kis kabátját és indultunk hazafelé. Kint - séta közben - vidáman 

menetelt mellettem, mesélte mi mindent csináltak az oviban ma. Képzeljem el, hogy mekkora gólt 

rúgott a Sanyinak, az óvónéni is megtapsolta. És hogy összevesztek a Merciék és ő bizony nem 

szólt bele, különben is mindig csak veszekednek. 
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Másnap délután a folyosón beszélgettem éppen az egyik növendékkel, mert összeveszett a legjobb 

barátjával és valakinek el kellett mondania. Ahogy beszélgettünk, épp jött haza a kollégával Tomi 

és megállt előttem. Megvárta amíg befejezzük, és jött fel velem a csoportba. A lépcsőn lépdeltünk 

felfelé amikor ismét ezt mondta: 

- Az én anyám meghalt tüdőrákban.  

Egyre jobban aggasztott a helyzet. Úgy éreztem valamit szeretne a kisfiú üzenni ezzel, csak nem 

tudja hogyan kellene. Az intézményünkben volt pszichológus, járt is hozzá a kisfiú. A pszichológus 

elmondása szerint, nála nem mondott ilyeneket, amikor a család kerül szóba. Igazából nem is 

nagyon említi az édesanyját. De majd jobban fókuszál erre a kisfiúnál. Ahogy teltek a napok, egyre 

többször mondogatta váratlanul ezt a mondatot. Volt, amikor ebéd közben, volt, amikor a 

játszótéren a mászókán, vagy éppen a boltba menet. Azt gondoltam. hogy az anyukája elvesztéséről 

otthon a családjában nem beszéltek vele és talán ezért is mondogatja.  

Egyik délután, amikor is az apjának látogatása lett volna, telefont kaptunk. Az apa kórházba került. 

A két nagy testvér tudta a hírt, édesapjuk hívta időközben őket. Tomi karba tett kézzel, morcosan 

ült a konyhában, és azt mormogta, hogy apa nem jött, pedig megígérte. Ekkor a kisfiú bátyja kérte, 

hogy beszélhessen velem. Könnyes szemekkel állt előttem. Leültünk a szobájában, majd mesélni 

kezdett. Amikor az anyukájuk meghalt, nem tudták mi lesz velük. Tisztán emlékszik, hogy reggel, 

amikor megkapták a hírt otthon, néma csendben feküdtek. Az apjuk fel-alá járkált. Tomi, amikor 

felkelt, odament az apjához kérdezte mi a baj, amikor is az apja csak annyit mondott neki: Anya 

meghalt tüdőrákban. Meg is bánta az apja, hogy elmondta a kicsinek, nem is így szerette volna 

elmondani neki, de abban a pillanatban valahogy kijött belőle. És most nagyon fél attól, hogy az 

apja is meghal és a kis testvérével akkor mi lesz. Mert ő is sokat betegeskedik mostanában és azt is 

tudja, hogy a tüdejével is gondok vannak. 

Hallgattam amíg mindent elmesél, amíg minden félelmét kiadja magából, amíg meg nem nyugszik. 

Ekkor értettem meg, hogy Tomi miért mondhatta időnként váratlanul mindig az anyukáját. Ugyan 

elmondták neki mi lett az édesanyjával, de nem az ő életkorának és fejlettségi szintjének 

megfelelően és ezért nem tudta hova tenni. Hiszen, ha egy gyerek előtt titkolnak valamit, attól még 

érzi a feszültséget és azt is meg kellett tapasztalnia, hogy rá nem figyelnek eléggé. Így könnyen 

megrendülhet a bizalma is. Vekerdy tanár úr szerint sem jó, ha nem mondunk semmit a gyereknek, 

mert ilyen esetben az érzelem, a veszteség érzése le van nyomva, el van nyomva, és később fog 

valamilyen formában, netán neurózisként megjelenni. 

Szerencsére az édesapjának nem lett komolyabb baja. Két hét után már újra rendszeresen látogatta 

őket. Telt az idő, eljött a karácsonyi ünnepség. Ilyenkor az otthonban közösen ünnepelnek a 

gyerekek és felnőttek egyaránt. Készülnek versekkel, produkciókkal. Az ünnepség végén este kint 

álltam az otthon bejárata előtt, amikor is Tomi kijött hozzám. De szépek a csillagok! -mondta. 

Ezután megkérdezte tőlem, hogy ha valaki meghal, lehet e neki üzenni. Hirtelen csak annyit tudtam 

válaszolni, hogy vannak, akik szerint igen. Megkérdeztem tőle megvan - e még a tegnapról kapott 

héliumos lufija? Azt felelte kettő is van belőle, mert a szobatársa neki adta. Felmentünk a csoportba, 

a lufira pedig ráírtam, amit a kisfiú kért: 

Boldog karácsonyt anyuci! 

Kivittük a lufit az udvarra majd elengedte. Hosszan nézte ahogy a lufi felszáll és eltűnik az éjszakai 

égben. Köszi Krisz bá! Most már menjünk fel mert mindjárt megfagyok! - és ezzel rohant is 

befelé... 
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6 Ivett 

 

- Maga sem fogja úgyse bírni itt sokáig, maximum 

egy hétig talán! - hangzott el az akkor tizenhárom 

éves kislány, Ivett szájából e mondat. 

- Azért megpróbálok tovább maradni - feleltem neki. 

Persze ez amolyan tapasztalatként hangzott el tőle hiszen a szakemberek fluktuációja nagyon magas 

a gyermekvédelmi szakellátásban, és ez itt sem volt másképp. Ez a tizenhárom éves kislány régóta 

élt itt, ahogy mesélte egészen 4 éves kora óta bent van. A társaival szemben agresszív, rendszerint 

verekedésekbe, veszekedésekbe keveredett. A felnőtteket is nehezen tudta megszokni, ha valaki 

nemet mondott neki akkor tört- zúzott, trágár kifejezések kíséretében. Szinte semmit nem volt 

hajlandó csinálni, nehezen motiválható, környezetére és önmagára sem volt igényes. A felnőttek 

nem szívesen vitték programra se, hiszen ott is történt mindig valami baj vagy probléma, amiben ő 

volt a főszereplő. 

Nehezen bízott meg bennem is, elég hosszú idő telt el addig amíg sikerült beszélgetnem vele, vagy 

hogy programra jöjjön az én kíséretemben. Nagyon szeretett kint hintázni az udvaron lévő kis 

játszótéren, ilyenkor mindig kiment és egyedül üldögélt a hintán. Az intézmény ablakából rá 

lehetett látni a játszótérre, így szem előtt volt mindig. Egyszer csak ahogy kint ült a hintán, az 

ablakból figyeltem, elkapott egy szomorú érzés. Azt hiszem akkor éreztem meg úgy igazán az ő 

magányát. Gondoltam hát kisétálok hozzá megkérdezem megfelelek e társaságnak. Megfeleltem. 

Leültem a mellette lévő hintára aztán csendben néztem előre. Ivett ekkor kezdett el mesélni 

magáról, hogy milyen kicsi korától itt van. Nem volt más otthonban, mindig ide hozták vissza. És 

hogy honnan?  A nevelőszülőktől. Elmesélte, hogy eddig négy nevelőszülőnél volt és hogy 

valahogy sose jött ki velük. Mindig visszaadták, szerinte azért, mert nagyon csúnyán beszél és nem 

tudja elviselni, ha valaki parancsol neki. Na jó, lehet kicsit durva volt sokszor, de olyankor - ahogy 

ő fogalmazott - elkattant és persze mindig az lett a vége, hogy visszakerült. 

Volt egy olyan családnál is, ahol két nála kisebb gyerek volt, ők is gyermekotthonosok voltak, velük 

jól kijött. Csak a legkisebb gyermekkel vitázott párszor, amikor megette az ő csokiját is. Márpedig ő 

nagyon szereti az édességet, ha tehetné csak azt enne egész nap. 

A másik nevelőszülőnél rossz volt, mert nagy kertje volt és azt akarta, hogy ott besegítsen neki az 

udvari munkában, de ő viszont nem fog ingyen semmit sem csinálni. A vér szerinti szüleit nem 

ismeri, ők már baba kora óta lemondtak róla. Csak azt sajnálja ebben, hogy ha van egy testvére 

akkor nem ismerheti. 

Aztán át is röppent egy fantázia világba, ahol a képzelet szülte testvérével játszik és mindig mindent 

együtt csinálnak és élnek át. Egész hosszan mondta el mi mindent kipróbálnának és játszanának, ha 

lenne testvére és ő - ha kisebb, ha nagyobb lenne nála - akkor is mindig vigyázná, óvná. Csak 

hallgattam ahogy mesél. Átéléssel. Ezért is csodálatos a gyermeki lélek, ahogy a „világok”, a 

világai között sétál. 

Aztán visszatért a valóságba. Egyébként el ne higgyem, hogy még nem gondolkodott azon hogyan 

nézhet ki az anyja. És szerinte hasonlít rá nagyon. Valahogy így érzi. Egyedül a nagymamáját 
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ismeri, de róla is csak emlékfoszlányok vannak meg. Ja és végül azt mondta ne haragudjak a 

múltkoriért, amikor is elküldött melegebb éghajlatra, csak annyira utál takarítani, hogy minden más 

csak az ne legyen. De igazam volt, nagyon nagy rumli volt a szobájában és nem maradhatott úgy. 

Ezután már szívesen beszélgetett velem. Ahogy megérkeztem mindig a csoportba és zajlott a benti 

élet, mindig minden történéshez hozzátett egy régi történetet, amit megélt. És sosem volt olyan, 

amihez ne fűzött volna valamit. De sajnos a legtöbb nevelővel nem jött ki igazán jól. Állandó 

feljegyzések, panaszok érkeztek róla. Az iskolában is sok-sok panasz gyűlt. Szeretett volna másik 

iskolába járni, de jelenleg nem lehetett ezt meglépni, hiszen így is nem egy iskolából tanácsolták 

már el. Kényszeresen evett, amikor feszült volt vagy bántotta valami rendszeresen az evésbe 

menekült. Ha mást nem akkor egy műanyag bábut rágott. Ő volt ekkor az otthonba az egyedüli, aki 

örökbe fogadható volt. Kevés olyan gyerekkel találkoztam eddig, aki az volt hiszen nem egyszerű 

valakit annak nyilvánítani. Azokban az esetekben lehetséges ez, ha a vérszerinti szülő lemondó 

nyilatkozatot tesz, és így a gyermek örökbefogadhatóvá válik. És persze az sem mindegy, hogy 

nyílt örökbefogadás vagy titkos örökbefogadás történik. A gyermek azonban nem csak a szülő 

lemondásának következtében válhat örökbeadhatóvá, előfordulhat, hogy a fennálló helyzet 

következtében a hatóságok nyilvánítják a gyermeket örökbefogadhatónak. Egyszóval nem egyszerű 

dolog ez.  

Egyszer aztán úgy alakult, hogy egy gyülekezet hittan szakkört tartott minden héten nálunk. Ivett is 

mindig lejárt. Először csak a finom keksz miatt, amit minden foglalkozás után adtak a gyerekeknek, 

de később egy ott jelen lévő nő, Éva miatt is. Éva szinte minden szakkörön részt vett. Amikor nem 

tudott jönni, Ivett inkább le se ment. Teltek a napok, hónapok és a kislány egyre jobban kötődött a 

hozzá. Mindig várta a szerdai napot hiszen tudta jön a szakkör és Éva ott lesz. Egyre szorosabbá 

vált köztük a kapcsolat. Végül aztán Éva, örökbefogadási kérelmet nyújtott be, hogy a kislányt haza 

tudja vinni. 

 Emlékszem ahogy elsőnek mesélte a nagy hírt. A szemei sugározták az örömöt, hogy lesz családja. 

És képzeljem el van egy vele egykorú lány és egy kisfiú is, aki ott él. De volt benne egy kis a 

félelem is, mert mi van, ha végül megint visszahozzák mert nem viselkedik jól. Egyik nap sírva 

viharzott be a szobájába. Becsapta az ajtót, leült az ágyára és sírt. Bekopogtam, aztán leültem mellé. 

Megint csak vártam, vártam csendben. Vártam amíg megnyugszik, hogy aztán ha szeretné ő maga 

mesélje el mi történt. Nem tettem fel kérdéseket. Ahogy a sírása alább hagyott, elkezdte mesélni 

miért sír. Összeveszett Évával a szakkör után és nagyon csúnyákat mondott neki. Megbánta, amiket 

mondott már akkor amikor azokat kimondta. És nézzem meg - mondta – ő, hogy sosem lesz, aki 

elviseli őt, mert mindig ez a vége. Biztos ezért dobta el az anyja és apja is őt, na és a nevelőszülők is 

mind. Nyugtattam, hogy minden rendben lesz, meg fogják tudni beszélni és bocsánatot is fog tudni 

kérni azokért a szavakért. Na és ne mondja, hogy senki nem viseli el, hiszen én is még itt vagyok. 

Ekkor elmosolyodott és megköszönte, hogy meghallgattam. 

Belegondoltam a helyzetébe, milyen érzelmi hullámvasúton lehet most. Adott egy család, akik 

örökbe akarják fogadni, adott egy személy, akit megszeretett, és azt érzi szeretik. De mi lesz, hogy 

ha megint csak átmeneti ez az egész? Hogy megint eltaszítják maguktól és azt kell ismételten 

megélnie, hogy nem szerethető? Mert egy valódi kötődése van most kialakulóban, érthető a félelme. 

Persze jól tudjuk, hogy ha minél több egészséges kapcsolata van egy gyermeknek, annál nagyobb a 

valószínűsége annak, hogy fel tud épülni egy trauma után, és boldogulni tud az életben. Minél 

minőségibben van egy gyermek életében ez a kapcsolati minőség jelen, annál nagyobb 

valószínűséggel lesz majd reziliens, tehát amikor az élet akadályaival, váratlan nehézségeivel 

szemben meg tud majd birkózni, képes lesz túllépni és továbblépni. Sajnos ez az egyik, ami óriási 

hiány ezeknél a gyerekeknél. Ezért is küzdenek meg nehezebben sokszor olyan dolgokkal is, amik 



10 

esetleg sokunk számára semmiségnek tűnhet. És az általuk szeretett személy felé is sokszor 

máshogy reagálnak vagy fejezik ki magukat. Mint amikor az ember idegen nyelvet tanul. 

Tökéletesen tud beszélni miután megtanulta az adott nyelvet, de az akcentus mindig megmarad. Ez 

a fajta akcentus náluk a szeretetnyelvükön is érzékelhető. 

Aztán végül minden jóra fordult. Éva és családja sikeresen örökbe fogadták. Az otthon bejárati 

ajtajánál búcsúzott el tőlünk. Sírt és elmondta, hiányozni fogunk neki. Eltelt utána 2 év. Az egyik 

növendékért mentem iskolába, amikor is a buszra – amin utaztam - fellépett Ivett. Azonnal 

felismert, köszönt, majd ömlött belőle a szó. Két évvel ezelőtti önmagához képest sokkal 

nyugodtabb volt és választékosabb szavakat használt. Mindez igazi pozitív töltetet adott nekem. 

Öröm volt látni. Látni ahogy boldogan mesél milyen az új iskolája, és milyen sok új szép ruhái és 

dolgai vannak. És képzeljem el, hogy mennyi szép helyen volt már azóta. Látni mekkorát nőtt. 

Látni, hogy boldogan meséli mennyire jól megy a tanulás.  Látni az igazi örömöt a szemébe, 

ugyanazt azt örömöt, mint amikor évekkel korábban a hintán ülve álmodozott egy szép családról... 
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7 Bence 

 

Valahol az iskolaszünet közepén járhattunk, kint az 

udvaron játszottunk a gyerekekkel. Kinél tollaslabda, 

kinél focilabda, másoknál görkorcsolya volt és azzal 

száguldozott a telken keresztül. Eltöltöttünk egy 

egész jó kis délutánt. Amikor visszaérkeztünk a 

csoportba, kis idő elteltével a bejárati ajtón 

kopogtattak. Rendőrök voltak, akik meghozták a 12 éves kisfiút, Bencét, aki épp tartós szökésben 

volt. 

Sajnálatos módon, gyakran fordult elő nálunk is, hogy voltak gyerekek, akik nem igazán tudtak bent 

maradni, és sokszor voltak engedély nélkül távol. De ahogy sok egyéb, ez is rendszerszintű 

probléma.  Ez a kisfiú nem volt éppen könnyűnek mondható eset. Korához képest erős testalkatú 

gyerek, aki gyakorta ki is használta ezt társai ellen. Szinte mindig kereste a bajt, mindig az 

ellenkezőjét tette, amit tanácsoltunk neki. Sokszor ment szembe a törvénnyel is, fiatal kora ellenére 

már elég nagy bűnlajstrommal rendelkezett. A felnőttekkel kapcsolatot kialakítani nem igazán 

tudott, nem volt számára egy olyan személy sem, akiben megbízott volna. Sőt leginkább 

agresszívan lépett fel a felnőttekkel szemben.  

Egyik este munkából hazafelé tartottam amikor szembe jött velem az utcán. Megilletődött ahogy 

meglátott, körbenézett hol tudna eliszkolni, de elmenni már nem tudott, hát megállt előttem. 

Megállt és hosszú másodpercekig csak nézett, annak ellenére is, hogy köszöntem neki. Mintha várt 

volna valamit. Aztán el kezdte magyarázni, hogy miért is van most így este tíz után az utcán. Nyár 

volt, félmeztelen járkált. Megkérdeztem, hogy a pólója hol van, amire azt válaszolta, hogy azt 

eldobta mert melege volt. Na meg tulajdonképpen is már ezeréves kopott póló volt az, meg 

szakadás is volt rajta. Felajánlottam neki, hogy bekísérem az otthonba. Belement. 

Ahogy sétáltunk, elkezdte mesélni, hogy azt hitte kapni fog most a fejére mert kint csatangol. 

Elmondta mit szokott kint csinálni, és amikor napokig kint van akkor a híd lábánál található 

elhagyatott és összetört személyautóban szokott aludni. Mondta, hogy igazából jó neki kint lenni, 

tud kéregetni vagy ami még jobb amikor összejön egy nap egy-egy újítás, (ezt nevezik ők lopásnak) 

és akkor abból ő vígan elvan. És persze tudja ő, hogy ez nem jó dolog, de neki igen. Mert akkor ő 

neki jó. Ha másnak nem is de neki jó legyen és ennyi igazából. Elmondta azt is amikor 10 évesen 

először szívta el első igazi cigarettáját és azt is, amikor első marihuánásat. Aztán rátért a családjára. 

Édesapja nem rég szabadult, erőszakos bűncselekmény miatt volt elítélve, édesanyját nem ismeri, 

de annyit tud, hogy prostituáltként dolgozik és már fél évesen elhagyta őt és apját. Három évesen 

került be - ahogy ő fogalmazott - a kóterba, mert apja kiszúrta a szemét egy vaspálcával. Ezért van 

neki egy szeme csak. Megbocsátott édesapjának, mert elmondta neki, hogy véletlenül volt nem 

szándékosan akarta. És hogy egy évben egyszer, karácsonykor szokta meglátogatni őt az apja. 

Egyébként meg sokszor a kéregetésnél jól jön a félszem, mert ha kiveszi a műszemét, jobban 

megsajnálják. Ja és képzeljem el, hogy a moziba múltkor be tudott lopózni, megnézett egy filmet és 

még popcorn is volt ott hagyva, amit meg is evett. Miután beértünk az otthonba, átadtam a 

csoportnak. Hazafelé az úton az elhangzottakon gondolkodtam. Megfogadtam magamnak, hogy 

segíteni fogok neki, hogy jobb legyen számára a csoportban és hogy tudhassa, van, akikre 

számíthat. Aztán ahogy az idő haladt egyre többször beszélgettünk, egyre több programba 

bevontam őt is. Jött velünk uszodába, birkózásra, kirándulásra is. Szeretett parkourozni, ezért 
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gyakorta kimentünk a játszótérre és ott mutatta meg milyen ügyesen ugrik A pontból B-be. 

Kortársai között is volt, akivel megtalálta a közös hangot, fociztak, kosaraztak együtt. A személyes 

higiéniájában is fejlődés volt tapasztalható, a ruháira jobban vigyázott, és személyes tárgyait is 

igyekezett jobban óvni. Sokszor segédkeztem neki a műszemének kitisztításában, hiszen hajlamos 

volt mindig elhanyagolni, ami miatt sokszor gyulladt be a szemgödre. Még azt is elértük, hogy 

kaphatott egy új műszemet, amit már nagyon szeretett volna megkapni, hónapokkal ezelőtt kinézte 

magának, hiszen annak már nagyon hasonlított a színe az ép szeméhez. Ahogy telt az idő kezdtem 

bizakodni, hogy talán lehet reális esélye, hogy változzon igazán. De ahogy egy kis pozitív előre 

haladás volt, úgy rövidesen megint bajba keveredett. Ilyenkor mindig megszökött újfent. 

Természetesen a rendőrség rendszerint megtalálta. Az ügyei csak gyűltek. Volt időszak amikor bent 

volt az otthonban, ilyenkor minden programon velünk tartott, de sajnos váltotta ez időszakot a 

szökések időszaka is. 

Szentestén történt az, amikor is az egyik éjszakás kolléga teljesített szolgálatot, hogy Bence úgy 

gondolta, ki szeretne menni este. Persze a nevelő nem engedhette ki. Szó szót követett és Bence 

végül szúrt egy vajazó késsel. A kolléga védekezésül kitartotta a kezét, ezért a kés a tenyerét szúrta 

át. A kiérkező rendőrök pedig egy térdelő gyereket találtak a helyszínen, aki a vérben kereste a 

fülbevalóját, mert az kiesett. Ekkor már 14 éves volt. Ezután már nem volt számára kérdés a 

következő állomás. Gyakran gondolkodtam Bencén. Már amikor azt hitte az ember, hogy kezd 

minden a helyére kerülni vele kapcsolatban, amikor már azt hihettem, hogy a kapcsolódás elindult, 

és a közösséghez is kezd tartozni, akkor megakadt mindig valami. Mintha egy fal lett volna közte és 

a külvilág között. Ott valami egész kicsi korában megrekedt, nem alakult ki. Igazából ő nem tudott 

örülni, ha más örömét látta, és nem tudta belehelyezni magát akkor sem amikor valakit szomorúnak 

látott.  Számos hasonló gyerekkel találkoztam már és minden bizonnyal fogok is még sok 

hasonlóval a gyermekvédelemben. 

Ők azok, akiket rendszerint a legreménytelenebbnek gondolnak mind a tanárok, mind más, velük 

foglalkozó szakemberek. Ők azok, akik mindig bajba keverednek, akik majdnem mindennapos 

látogatók a kihallgató szobákban. Számukra presztízs és az élet velejárója megjárni egy 

büntetésvégrehajtási intézményt. És ők azok, akik látszólag megbánást nem mutatva, vállrándítással 

elintézettnek gondolnak mindent. De jól tudjuk, hogy mindezeknek súlyos személyes háttere van. 

Nála hónapok, évek teltek el úgy, hogy azt kellett tapasztalnia, hogy nem bízhat senkiben, és hogy 

mindenen és mindenkin átgázolva lehet csak boldog vagy juthat az életben előrébb. Ahol úgy 

bántak velük, hogy megtanulják: Nem szabad érezniük. Mint ahogy ez a fiú is, Bence. Mekkora 

bizalomvesztés lehetett az számára amikor az egyetlen személy az életébe örök nyomot hagyó sebet 

ejtett rajta, történetesen amikor édesapja kiszúrta a szemét? Miképp élheti meg hogy az anya szó 

számára csupán egy üres főnév és arcot sem tud társítani hozzá? Három éves korától mi mindenen 

mehetett keresztül abban az életszakaszban, ami meghatározza további életét?  

Ranschburg tanár úr ezeket a gyerekeket megfagyott gyerekeknek nevezte. Az ő szavaival élve, 

minden, amit az ember ezeken a gyerekeken lát az manír, az általuk modellált deviáns felnőttek 

külső utánzása. És eközben pedig elmondhatatlan űr tátong bennük, nincs ott senki, akit meg 

lehetne szólítani. Nem igazán tudnak érezni és szeretni, nem tudják értékelni a feléjük irányuló 

szeretetet sem. Valahogy én is ezt gondolom, és a tapasztalataim is ezt mutatják. Amikor egy ilyen 

gyerekkel hoz össze a sors, azt érzem, hogy a gyermeki énje hiányzik ezen gyerekeknek, a maga 

tisztaságával, őszinteségével, játékosságával együtt. És náluk az a paradoxon is fennáll, hogy 

biológiailag az akceleráció felgyorsult, aminek következtében fizikailag képesek olyat is tenni, mint 

egy felnőtt. Több téren is. Viszont ehhez éretlen lélek és psziché társul. Ők a megfagyott gyerekek. 

De mi lesz így velük felnőttként, milyen esélyekre számíthatnak? És a társadalom így mit kezd 

velük? És vajon ők mit kezdenek a társadalomban? 
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8 Ő már csak ilyen 

 

Szokatlanul meleg nap volt, úgy dél körül. Jómagam és 

kollégám éppen a csoport szobáinak a takarításában 

segédkeztünk a gyerekeknek, mert ugyebár, ha nem 

segédkezel ebben is akkor minden úgy marad ahogy 

van. Egyszóval igénylik, ha van egy felnőtt is, akivel 

együtt azért könnyebb sok minden. A másik 

csoportban is ment a nyüzsgés. Pont onnan kért a kolléganőm arra a szívességre, hogy két kis 

növendéket kísérjek már el a boltba, ugyanis zsebpénzt kaptak, valami édességet szerettek volna 

venni. 

Szívesség - vallja ezt a kolléga - azonban számomra természetes, hiszen egy otthonba dolgozunk. 

Ahogy a csoport bejáratához értem ott vártak már rám: két testvér, egy nyolcéves kislány, Szandra 

és egy tízéves kisfiú, Alex. Ahogy sétáltunk a boltba, egyre jobban kezdtek mesélni magukról. A 

boltban vettek egy két csokoládét egy csomag gumicukrot és mentünk is vissza. Megtetszett nekik, 

hogy amíg ők beszéltek, meséltek mindenfélét, volt egy felnőtt, aki csak figyel. Nem vág közbe, 

nem javít, nincs máshol fejben, hanem értő figyelemmel fókuszál arra, amit mondanak. Vissza 

érkezve csoportjukba lelkemre is kötötték, hogy hadd jöhessenek át hozzánk szabad idejükben. 

Oda, ahol én vagyok. Aztán így is lett. 

Ígéretükhöz híven minden nap iskola után már kéredzkedtek is át, hogy tudjunk beszélgetni. 

Sokszor játszottunk is, amit nagyon szerettek, hiszen én is aktív résztvevője voltam minden 

játéknak. Szóval annyiszor jártak át hozzánk a kis testvérek, hogy már a velük egy csoportban lévő 

kollégák is olykor-olykor hozzám jöttek panaszkodni, ha éppen valamelyikük valami olyat tett. 

A kislányra sok panasz érkezett. Nagyon csúnyán beszélt, legyen az akár nevelő akár gyerek, vagy 

amikor a rosszaság volt valahol jelen, ő rendszerint benne volt. Persze én is már a kezdetektől 

láttam, hogy Szandra igazán temperamentumos, ami a szívén az a száján, szeret hangadó lenni, és 

bizony, ha nem úgy sülnek el a dolgok ahogy ő szeretné, igazi cirkuszt képes belőle csinálni. Az 

iskolájából is az idő előrehaladtával egyre aggasztóbb hírek érkeztek. Nagyon úgy tűnt, hogy az 

iskola ezzel a szintű temperamentummal nem tud/akar megbirkózni, és szeretnék, ha a kislány 

átkerülne másik iskolába. 

Ahogy jobban megismertem őket, kezdtem egyre jobban látni, nem csak az iskola, hanem sajnos a 

családja se fogékony erre a viselkedésre. Édesanyja ugyan látogatta őt és testvérét, azonban amikor 

külső program is szóba jött, (mint például séta a parkban, játszótér, egyebek) az anya rendszerint 

csak a testvérét, Alexet volt hajlandó elvinni. Szandra maradt az otthonban. Az anya mindig kitalált 

valamit, amit el tudott adni a kislánynak, hogy most éppen miért nem mehet velük. Történt nem egy 

olyan eset is, amikor otthon tölthettek egy-egy hétvégét, Szandrát azonban sajnos megint csak 

valami oknál fogva nem vitte haza az édesanyja. 

Ilyenkor mindig feljött és panaszkodott nekem. Szidta az iskolát, amiért mindig mindenki őt 

piszkálta, szidta a nevelőket, hogy ők is mindig mindent kérnek tőle és "belé állnak", szidta az 

édesanyját, amiért mindig pont ő az, akinek itt kell maradnia. Na és persze szidott engem is, hogy 

tulajdonképpen miért ülök ott vele és hallgatom. Ezután elővette fénykép albumát, ahol magáról és 

családjáról voltak fényképei. Mesélt mamájáról, ott van egy kis kutyája, mert mama neki adta, és 
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milyen vicces történetek voltak, amikor játszott a kutyával. Mesélt, hogy ott tanult meg biciklizni, 

amikor is megkapta első kicsit kopott kétkerekűjét. 

Ahogy hallgattam, azt éreztem, valahol mamánál minden megvolt, ami most hiányzik. Ott volt 

egyfajta elfogadás, amikor is tisztán önmaga lehetett minden retorzió nélkül. Ott otthon lehetett 

minden gyermeki hibával, őszintén. Amikor nem szóltak feltétlenül minden cselekedetében 

rosszallóan rá. Amikor játszhatott, futhatott, mászhatott, gyermek lehetett igazán. Amikor önmaga 

lehetett. Ahol elfogadták. Ahol szerették… 

Általában ez a szokásos menetrend volt minden egyes ilyen alkalommal. Valahol, valakinek ki 

kellett adnia a dühét, meg kellett fogalmaznia mi bántja. És valakit mindenért okolni kellett, és erre 

én pont megfelelő voltam. 

Kellett valaki, aki ott van mellette amíg dühös, egészen a nyugodtság megtalálásáig. Telt az idő és 

sajnos jött is az iskolából egy szakértői vélemény miszerint a kislánynak kevert specifikus fejlődési 

zavara van. Tanulási zavarról beszélhetünk, és az iskola ezzel a lendülettel kérte is, hogy másik 

iskolát keressünk neki. Persze kötöttük az ebet a karóhoz, hiszen szeretett oda járni. Amit lehetett, 

ami eszközzel élhettünk, hogy maradhasson, azt mindent megpróbáltunk. 

Közben egyre csak gyűltek a kislányról a panaszok, a beírások, ilyen – olyan tanári 

figyelmeztetések. Mintha az iskola csakis és kizárólag a problémát látta volna magában a 

gyermekben, nem pedig egy gyermeket, akinek problémái vannak, ami miatt érthetően le van 

maradva társaitól. 

Végül az iskola rövidre zárta a történetet. Úgy döntött elküldi –a szakvéleményre hivatkozva - az 

akkor már 10 esztendős kislányt. Értetlenül álltam a döntés előtt. 

A szakirodalom szerint leegyszerűsítve azt jelenti a hivatkozott szakvélemény, hogy egy átlag 10 

éves iskolai teljesítményét nem éri el jelenleg. 

Ugyanakkor azt is leírja, hogy tanulási zavarról nem beszélhetünk, ha annak hátterében: 

• normál övezet alatti intellektus, 

• a motiváció hiánya, 

• kedvezőtlen tanulási környezet, 

• elhanyagoló, veszélyeztető családi környezet, 

• szülők alacsony iskolai végzettsége, 

• nem megfelelő oktatási módszerek, vagy 

• lelki okok állnak. 

Szandra esetében figyelembe vették mi állhat nehézségei mögött? Figyelembe vették mi mindent 

cipel? 

Adott egy gyermek, akinek azt kell tapasztalnia, hogy nem értik őt igazán, az iskolában azt érzi nem 

látják szívesen (hiszen tudjuk, a gyerekek mindezt megérzik), azt „üzenve” felé minden 

kommunikációs szinten, hogy vele valami baj van. A most tízéves Szandra, - egy otthonban élve - 

azt tapasztalja, hogy számára érthetetlen okok miatt édesanyja és vele együtt a családi környezete 

sem szereti társaságát. Azt éli meg hogy kevésbé szerethető, mint testvére.  Mégis mit várhatunk el 

így? Mi lenne a reális? 
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Persze az iskola hivatkozhat arra, hogy az osztályra rossz hatással van, a tágabb iskolai közösségre 

minden iskolatársára egyaránt. Így sajnos az úgynevezett normál iskolai közösség kirekesztette, ami 

miatt rátért egy olyan pályára, ahonnan nem lesz egyszerű levenni. Sajnos ezeknek a gyerekeknek 

nem egy – egy hátránnyal kell szembenézniük mintha családjukban élnének. Náluk többszörösen 

fennáll a kiközösítés veszélye is. És ők pont erre az egyik legérzékenyebbek. Látszólag, mintha ők 

provokálnák ezt ki. Valójában a viselkedésük korábbi és jelenleg is fennálló sérüléseikből fakad. 

De valóban jó döntés volt elküldeni? A tanári kar nem lehetett volna kicsit elfogadóbb? Igen tudjuk, 

hogy a mai iskola zömmel az átlag gyerekre van kitalálva. De ettől függetlenül nem tehetett volna 

többet érte, még ha csak egy "állami gondozott gyerekről" van szó, vagy mert "problémásabb"? A 

felzárkóztatást nem lehetett volna megpróbálni? Pedig az osztály közössége is tanulhatott volna 

ebből a példából ennek a példa által, az elfogadásról, a segítőkészségről és szolidaritásról. 

Én személy szerint egy értelmes, a közvetlen és tágabb környezetére kíváncsi, szociábilis gyermeket 

ismertem meg Szandrában. Azóta eltelt pár év. Most sincs jobb helyzetben, sőt. Mert a róla 

kialakított vélemények, a kimondott és kimondatlan gondolatok, a környezetében megtapasztalt felé 

irányuló negatív hozzáállások belé rögzültek. A részei lettek. 

Mert ezt mondták róla, mert elhitte. Hiszen ő már csak ilyen... 
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9 Ricsi 

 

Tisztán emlékszem, tavasz volt. Kint hétágra sütött a 

nap, a gyerekek a közösen készített ebédet 

fogyasztották éppen, amikor kopogtattak az ajtón. 

Három rendőr volt és a tizenhat éves gyerek, Ricsi. Őt 

hozták meg tartós szökésből. A kezén bilincs volt, 

már 72 órán keresztül volt bent a fogdán. Az utcán 

kapták el marihuánával és még valamilyen más droggal a zsebében. Egyből láttam rajta, hogy 

nagyon rossz bőrben van. Teljesen le volt izzadva, a szemei folyton jártak, megállni egy pillanatra 

sem tudott, folyamatosan mozgatta lábait… 

Miután aláírtuk a papírokat, a rendőrök távoztak. A nagyfiú ilyenkor kezdett el egyre jobban 

agresszívvá válni. Fel-alá járkált a csoportban, közben azt mondogatta halkan magának, hogy innen 

ki kell valahogy jutnia. A kollégám megpróbált beszélni vele, de szinte oda sem figyelt. Kérdeztük 

tőle éhes-e, van-e szüksége valamire, de mindenre csak annyit válaszolt, hogy el kell mennie. 10 

perc elteltével teljesen kifordult önmagából: rákiabált a kollégámra, hogy azonnal engedje ki. 

Ahogy közelebb léptem a zsebéből egy kést húzott elő és azt mondta: Ne jöjjön közelebb vagy 

leszúrom! Kés van nálam, engedjenek ki. A többi gyerek lefagyva nézte a történéseket, kirajzolva 

arcukra a félelmet. Nagyjából másfél méterre álltam szembe a fiúval. Arcán keserűség, harag, 

szomorúság és kétségbeesés volt. Ekkor a kollégám kinyitotta az ajtót és a fiú elviharzott. 

Néma csend volt úgy két percig. A gyerekek csak néztek én pedig csak bámultam előre egy 

pillanatig, aztán odamentem hozzájuk. Ahogy leültem a gyerekekhez egyből ömlött belőlük a szó. 

Megijedtek mindannyian, hangot is adtak azon örömüknek, hogy elment a fiú. Én meg egyre 

biztosabb voltam benne, hogy ez a fiú minden bizonnyal valamilyen függőségben szenved. 

Eltelt nagyjából két hét. A csoportban a gyerekek társasjátékokon játszottak, nagy nevetések 

közepette. Én a nevelői irodában végeztem épp az adminisztrációs feladatokat, amikor a bejárati 

ajtón belépett a fiú. Körbenézett majd a nevelői felé vette az irányt. A gyerekek a játékot hirtelen 

abbahagyták, feszült figyelemmel kísérték mi fog történni. A nagy fiú bekopogott a nyitott 

nevelőibe, majd azt kérte beszélhet-e velem. Abbahagyva a papírmunkát igent mondtam. 

Megkérdeztem hol lenne neki jobb, maradjunk a csoportban vagy sétáljunk egyet az udvaron vagy 

az aulában. Az aula jó lesz felelte. Ekkor beszélgettem igazán vele először. Elnézést kért a múltkori 

viselkedéséért, csak már nem bírta sehogy sem. Három napig volt a fogdán, utána hozták be az 

otthonba és már teljesen kész volt. Ahogy ő fogalmazott - kattogott nagyon durván. Aztán elkezdett 

mesélni magáról. 13 éves kora óta van bent az otthonban, az édesapjától hozták ide. Az anyját nem 

ismeri mert ő még úgy 5-6 éves korában elhagyta őket. Vagyis találkozott már vele egyszer-kétszer, 

de nem keresik egymást. Az apja mutatta meg neki elsőnek a drogokat, azon belül is a heroint. 

Tisztán emlékszik amikor otthon, este együtt nézték a tévét, az apja egyszer csak azt mondta, hogy 

most mutat neki egy olyan dolgot, amitől egy jobb világban lehet. Ekkor fogta az apja a gyerek 

karját és a vénájába szúrta a heroinnal teli fecskendőt. 

Nagyon félt a szúrástól, de az apjának nem mondhatott nemet. Aztán olyan érzés volt számára, amit 

elmondani igazából nem lehet. Eufória, bizsergés, zsibbadás, elmondhatatlan boldogság. Valahogy 

ezekkel lehetne jellemezni, amit átélt azon az estén. Másnap az iskolában még a hatása alatt volt 

teljesen, nem is tudott odafigyelni semmire. Ahogy hazaért, az apjának már nem is kellett 
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mondania, egyből adta a következő adagot. Volt, hogy már annyira fájt a vénájánál a karja, hogy 

sírt. De ahogy megint beadta az apja a szert, azonnal elmúlt minden fájdalom. Halványan 

emlékszik, amikor ilyen állapotban beszélgettek és nevetgéltek az apjával tévé nézés közben.  Még 

egy fél évig az apja adta be neki, de megtanította, hogyan tudja maga is megcsinálni. Egyre jobban 

kimaradozott az iskolából, majd már úgy volt vele, nem jár be. Egyébként is eltávolodott az 

iskolában a barátaitól, nem volt velük már olyan jó, mint régebben. Nem tudtak semmiről sem 

beszélgetni már. Hívták ugyan, hogy menjenek közös programra, de elutasította. Nem érdekelte 

semmi csak az, hogy hazaérjen az apjához. Ekkor „emelték ki a gyámügyesek”, vették el az apjától 

és egy otthonba került. És ekkor jött rá arra, hogy nem tud a szer nélkül élni. 

Felhúzta a pulóvert a karjánál, és megmutatta a szúrás okozta sebeit. Elmondása szerint maximum 

két napot bír ki szer nélkül, de ha ennél többre kényszerül, akkor már nagyon rosszul van. Semmi jó 

érzés nincs benne, minden rossz olyankor, állandóan sírna és gyengének érzi magát. Ezért volt 

velem is agresszív mert ki akart szakadni a valóságból, és szert kellett valahonnan szereznie. Még 

szerencse, hogy az apja anno megmutatta, hogy kiktől lehet beszerezni, mert most börtönben van. 

És még egyszer ne haragudjak a múltkoriért, de higgyem el, nem szúrt volna le. 

Ezután még két napig bent volt, a kortársaival látszólag jól kijött. Aztán ismét megszökött. Eltelt 

egy hónap amikor újfent a rendőrök hozták egy este vissza. Azonban annyira agresszív volt, hogy 

végül, amikor levették róla a bilincset, kezet emelt az egyik rendőrre. Ez miatt újfent bevitték és 

újabb 72 órára bent volt. Azután visszahozták, de már az aulában meglépett. A portás nem akarta 

kiengedni, ezért az ablakot kézzel betörve átmászott és kiszaladt. A kezeit szétvágta az üveg, de 

ennek ellenére elrohant. Ezután már nem találkoztam vele többet. Sajnos a gyermekvédelem 

területén nagyon gyakori a szerhasználat, és döntő többségében a marihuánás, illetve a szintetikus 

kannabisz származékokat tartalmazó cigarettát fogyasztanak. 

Hetedszer jelent meg 2019-ben az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other 

Drugs) néven futó kutatás jelentése, ami négyévente méri fel a fiatalok egészségkárosító szokásait. 

Hazánk 1995 óta mindig részt vett a felmérésben. E statisztika szerint a tiltott szerek használatában 

– az illegális kábítószerek mellett az orvosi javallat nélküli gyógyszerszedésre is rákérdeztek – 

közeledik a magyar átlag az európaihoz, de összességében még alatta van. Ezt magyarázhatja az is, 

hogy a különféle drogok beszerezhetőségét nehezebbnek mondták a magyar fiatalok, mint európai 

kortársaik. Az is jól látható a felmérésből, hogy a marihuána és a szintetikus szerek az élen járnak. 

Jól látszik, hogy nagyobb arányban fordulnak elő ebben a csoportban olyan fiatalok, akik édes 

szülő nélkül, csonka, vagy mozaik családban, átlag alatti jövedelmi körülmények között nőnek fel. 

Ez alapján is ki lehet mondani, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek fokozottan 

veszélyeztetettek ezen káros szerek megismeréséhez és fogyasztásához. 

Forrás: http://www.espad.org/ 

Több mint fél év elteltével még hallottam Ricsiről. Az utcán találta rá egy idős néni, ott feküdt. 

Nem sokon múlt, hogy tragédia legyen belőle.  Kis híján megfagyott. A kórházba szállították, de 

másnap onnan is megszökött. Azóta eltelt már egy két év. Ma már nagykorú. Az apja - akinek 

védenie, vigyáznia kellett volna rá - vitte bele egy olyan világba, ahonnan kilépni nagyon nehéz. És 

ki tudja, hogy az apja hogyan, miért, milyen körülmények között és milyen korában lett 

szerhasználó? Ahogy róla, az apáról, úgy a fiáról, Ricsiről sem tudunk semmit azóta… 

 

 

http://www.espad.org/
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10 Klaudia 

 

Az ősz elején jártunk. Éppen nagytakarítást 

végeztünk a csoportban. Ilyenkor minden gyerekkel 

közösen végezzük a munkát. Az ablakok pucolását 

a kisebbek szerették csinálni, jó mókának bizonyult. 

Most nézze meg a kisöcsém! - kiborította a felmosó 

vizet! - hangzott el a panasz a 17 éves lány 

szájából. Nyugi csinálunk egy újat és az öcséd majd feltakarítja, amit kiborított - válaszoltam.  

Klaudia - szerette mindkét megszólítást, akár a Klau akár a Dia jött bárki szájára - két testvérével élt 

itt az otthonban. A húgával és az öccsével. A kisfiú ADHD-s volt. Figyelemhiányos hiperaktivitás-

zavaros. A kisfiú nehezen tudott akár egy-két percre is (le)ülni és figyelni. Gyakran még éjszaka is 

például a szekrények tetején ugrált, futkározott mikor már mindenki aludt. Sokszor szerzett 

magának sérülést is. Gyakran került vitába társaival. Azonban amikor kiabálást hallott akkor az 

ágynemű tartóba bújt és ott sírt.  A húga csendes volt, visszahúzódó, felnőttekkel nem igazán 

beszélt. Kortársaival jól kijött, de velük is csak felületes kapcsolata volt. 

A már – már felnőtt nagylány, Dia, nyitott volt, gyakran igényelte a társaságot, hogy valaki meg 

tudja hallgatni. Már a kezdetektől fogva szívesen beszélgetett velem, vagyis többnyire ő mesélt, én 

hallgattam. A szülei látogatták őket, de csak felügyelt kapcsolattartás volt számukra lehetséges. 

(Megjegyzés: A felügyelt kapcsolattartás abban az esetben van, ha a gyermek szülője vagy más 

hozzátartozója a kapcsolattartási jogával a gyermek vagy a gyermeket gondozó személy sérelmére 

visszaél és magatartásával veszélyezteti a gyermek nevelését, testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődését, akkor a gyermeket gondozó személy, illetve a gyermekvédelmi gyám kezdeményezheti a 

gyámhatóságnál, illetve a bíróságánál a felügyelt kapcsolattartás elrendelését. Ilyenkor a látogatói 

szobában a szülőkkel együtt egy az intézményben dolgozó szakembernek jelen kell lennie.) 

A szülők kezdetektől fogva ellenségesek voltak velünk. Már ekkor észrevettem, hogy Dia - a 

legidősebb a három testvér közül - szinte sosem megy le a szüleihez. Egyik nap mikor a többi 

gyerekkel kint játszottunk az udvaron, a nagylány egyedül, leszegett fejjel sétálgatott körbe-körbe. 

Láthatóan szomorú volt. Gondoltam csatlakozok hozzá. Ahogy lépdeltünk egymás mellett, mesélni 

kezdett, hogy milyen volt otthon és hogyan kerültek be. Nagyon szereti az édesanyját, és az apját is 

de az anyukáját jobban. Jó volt otthon lenni, mindaddig amíg el nem kezdődött az, ami miatt végül 

bekerültek. 

Történt egyik estén amikor otthon voltak tévét néztek az apjuk részegen ért haza. Ekkor történt meg 

először, (legalábbis erre emlékszik), hogy megütötte az anyját. Ekkor az anyja a földre esett, és úgy 

kiabált, hogy ne bántsa. Másnap persze jött a bocsánatkérés, de ezt követte az újabb veszekedés 

majd az újabb erőszak. Tudták előre, amikor az apa nem ért haza időben akkor - ahogy ő 

fogalmazott - megint rossz estéjük lesz. Az apa azonban rövid időn belül már nem csak az anyát 

bántotta, hanem őket is. Egyre durvábban, egyre erőszakosabban. Volt, hogy egész este fent 

maradtak, mert a félelemtől nem tudtak aludni. 

Egyszer aztán az iskolából hazafelé döntött úgy, hogy bemegy a rendőrségre és feljelenti az apját. 

Gyakorlatilag másnap kiemelték őket a családból. Ő így élte meg, nem is akar a részletekre 
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emlékezni vagy beszélni róluk. És azért nem megy sokszor le a szüleihez amikor látogatni jönnek 

mert az anyja is őt hibáztatja amiért bekerültek. Ez a vád a testvéreivel való vitáikban is gyakran 

szóba kerül. Egyébként ő maga is sokszor érzi úgy, hogy valóban ő a hibás, ilyenkor inkább kijön és 

levegőzik egy kicsit. Sokszor gondol arra, hogy talán várni kellett volna még, talán nem lett volna 

szabad a rendőrségre mennie. Lehet abbahagyta volna az apja és most otthon lehetnének úgy, mint 

régen. Az anyja folyamatosan küldte neki az üzeneteket, amikben vádaskodott és bűntudatot keltett 

benne: hogy tehette ezt velük, miért jelentette fel őket? És higgyem el az öccsét, a kisfiút is 

rendszeresen bántotta az apja, szerinte azért lett ilyen, mint most. A húga más, ő apjának a kedvence 

volt, őt nagyon ritkán ütötte meg. Neki mindig vett valamit, vagy hozott munka után csokoládét. 

Sokszor adott neki zsebpénzt is. De azt biztosan tudja, hogy őt nem szereti. Úgy érzi sosem szerette 

az apja igazán. Ahogy ezt kimondta könnyes szemekkel, meredten nézett előre. Csendben, szavak 

nélkül sétáltunk még egy ideig az udvaron. 

Ezután gyakrabban fordult elő, hogy amikor összekapott az anyjával telefonon, akkor jött és 

elmesélte. A tárgyalás időpontja közeledett. A lány nagyon tartott ettől az egésztől. A bíróságtól, az 

idegen emberektől, akik ott lesznek. Viszont az igazi félelme az volt, hogy az anyja is ellene megy 

majd ott a teremben. Egyre feszültebb napjai voltak. Az a Klaudia, aki tisztelettudó volt a 

felnőttekkel, most gyakran összetűzésbe keveredett velük. A társaival is sokszor hol verbálisan, hol 

fizikailag is a veszekedésbe, verekedésbe került. 

Rátekintve a helyzetére, amiben abban a pillanatban volt, egyértelmű a kiváltó ok. Azt kellett 

tapasztalnia, hogy az otthon, ahol élt, számára egyik napról a másikra az erőszak és félelem helye 

lett. Azt kellett megélnie, hogy őt valahogy nem szeretik annyira, mint a testvéreit. Kiállt az 

igazáért, de ugyanakkor bűnösnek érzi magát mert elárulta családját. Nagyon gyakoriak az ilyen 

esetek, történetek a gyermekvédelem területén. 

Végül a tárgyalást elnapolták. Aztán még hosszú ideig tolódott az ügy. Időközben a lány nagykorú 

lett. Az otthon bejáratánál köszönt el. Köszönöm, hogy itt lehettem egy évig! - mondta. Az 

utógondozást nem kérte, nem is akarta. Egyszerűen elment. Azóta eltelt pár év. A tárgyalás 

megvolt, az eljárást édesapja ellen bizonyíték hiányában megszüntették.  A két kisebb testvére nem 

került vissza a szüleikhez. Klaudiának már saját családja van, egy gyermek édesanyja. Dolgozik és 

éli a felnőtt élet hétköznapjait. Anyjával bár javult a viszonya, de érzi ő még mindig haragszik rá. 

 Klaudia azt reméli, ha őt nem is, azért az unokáját szeretni fogja… 
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11 Csilla 

 

Este volt, lefekvés ideje közeledett a csoportban. 

Ilyenkor a gyerekek minden lehetőséget 

megragadnak, hogy még egy kicsit fent 

maradhassanak. Jönnek a jobbnál jobb magyarázatok, 

amik egy kicsit is ki tudják tolni a lefekvés idejét. A 

nappaliban voltunk néztük közösen a filmet, ami már 

a vége felé közeledett amikor megérkezett a csoportba az egyik nagy lányunk egy új növendékkel. 

Az új nagylánynak megmutatta az otthont, körbe vezette az épületben, így hozzánk is átjött. Ez a 

lány, Csilla, 5 másik testvérével érkezett a gyermekotthonba. Tisztelettudó volt a felnőttekkel 

szemben, a társaival szinte sose volt konfliktusa. Alapvetően csendes, visszahúzódó gyerekként 

lehet jellemezni röviden. Ahogy telt az idő egyre többször volt a csoportunkban, már-már 

mindennapos vendég volt nálunk. Iskola után a szabad foglalkozások idejét is szívesen töltötte 

velünk.  

Egyik délután mikor a nevelői irodában írtam az adminisztrációs feladatokat, kérte hadd 

beszélhessen velem. Ekkor mesélt először igazán magáról és családjáról. Csilla 14 éves korában 

került be testvéreivel a szakellátásba. A szülei elváltak, és egyre többször bántották is egymást. Az 

édesanyjuk végül nem tudta egyedül tovább nevelni őket, ezért kerültek be. Ő a legidősebb köztük 

és nagyon szereti a testvéreit még ha néha azért össze is tudnak veszni. Az édesanyjával 

rendszeresen tartja a kapcsolatot, az apjával ritkábban mert ahogy ő fogalmazott - néha nem 

normálisan viselkedik. Az édesanyjuk és az édesapjuk is csak időnként látogatja őket. És az fáj neki 

nagyon, hogy a szülei között ennyire elmérgesedett a kapcsolat. Bármikor beszél valamelyikükkel, 

mindig szidni kezdi egyik a másikat és egymást hibáztatják amiért ők bekerültek és széthullott a 

család. 

Csilla története szerint az édesanyja ment el otthonról velük. Egyik este felkeltette őket az anyjuk és 

úgy mentek, menekültek el otthonról. És arra is emlékszik, hogy nem volt jó érzés eljönni onnan még 

ha olykor rossz is volt a légkör.   Persze az anyját is megérti hiszen sokszor kellett azt látniuk, hogy 

fizikailag is bántotta az apja. Egy idő után persze ők is kaptak. De legtöbbször az öccse kapott. 

Szerinte azért, mert ő az egyedüli fiú a családban. És nagyon szeret ebben a csoportban lenni, mert 

itt valahogy nagyon jófejek a nevelők. Na és persze a barátnője miatt is, aki a mi csoportunk lakója 

volt. 

Egy nap történt, hogy a lánynak vizsgálatra kellett mennie reggel kilenc órás indulással. Az őt 

kísérő nevelő kilenc óra után pár perccel érkezett meg, amire Csilla teljesen kifordult önmagából. A 

csendes visszahúzódó lány kiabált a nevelővel majd nagy ajtócsapkodások közepette az lett a vége, 

hogy nem volt hajlandó elmenni vele. Aznap délután átjött hozzánk és szemmel láthatóan nagyon 

szomorú volt. Ült a kanapén és csak nézett maga elé. Leültem mellé, csendben vártam hogy ha 

szeretné elmondja mi bántja őt ennyire. Rám nézett majd annyit mondott: 

- Gondolom hallotta mit csináltam ma. Igen, válaszoltam. 

Ezután elmesélte mennyire megbánta, hogy így viselkedett, de egyszerűen nagyon ideges lett. 
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Akkor volt utoljára ennyire kétségbe esett és ideges, akkor érzett ekkora haragot amikor bekerültek. 

Amikor anyja úgy döntött egyik este, hogy elmegy az apjuktól a gyerekekkel, anyaotthonba mentek. 

Nehezen szokták meg az ottlétet, de idővel egész jó volt már ott lakni. Ez így volt egészen egy évig, 

amikor is az egyik reggel rendőrök és a gyámhatóság munkatársai ébresztették őket. Az anyjuk 

otthagyta őket. És most tudja, hogy haragszanak rá a felnőttek, bocsánatot is fog kérni amiért így 

viselkedett. 

Ekkor értettem meg kirohanásának valódi okát. Ezért voltak képesek teljesen megharagudni a 

testvérei is, ha valaki késett egy megbeszélt időpontról. Amikor várta a lány a nevelőt, hogy 

induljanak - az késett. Abban a pár perc késésben azt érezte cserben hagyták. Ugyanaz az érzés jött 

elő, mint azon a szörnyű reggelen, amit legszívesebben eltörölne életéből. Ezért volt indulatos. 

Teltek a hónapok, évek. Csilla 17 évesen teherbe esett. Kettős érzései voltak. Nagyon szerette a 

párját, de nem szeretett volna elkerülni innen mert nagyon szeret itt lenni. És a testvérei is nagyon 

hiányoznának. Végül úgy döntött megtartja a babát. 

A gyermek születése után a lány anyaotthonba került. A fiúval idő közben szakítottak és 

kapcsolatból kapcsolatba menekült. Ezek mind rövid ideig tartottak. A testvéreivel az idő 

előrehaladtával egyre kevesebbszer beszélt és találkozott. Az egyik nap reggelén végül úgy döntött 

elszökik az anyaotthonból, a gyerekét otthagyva. Ekkor hallottam róla utoljára pontos információt. 

Azóta csak szóbeszédek, „infómorzsák” vannak róla. Egy tőlünk messze lévő kis településen él. 

Van egy párja és azóta született még egy gyermeke. A párja bántja őt, és sokszor veszekednek. 

A gyermekvédelemben gyakori a fiatalkori szülés. A gyermekvédelmi intézmények dolgozói 

naponta kerülnek kapcsolatba hasonló helyzetben lévő lányokkal és családjaikkal. A Hintalovon 

Gyermekjogi Alapítvány 2022-es jelentéséből kiderül az a megdöbbentő adat, hogy tavaly naponta 

5 gyerek hozott világra gyereket. Ez azt jelenti, hogy nem kevesebb, mint 1825 csecsemő született 

olyan anyától, aki még nem töltötte be a 18. életévét. Tavaly szintén ennyi kiskorú búcsúzott el a 

gyerekkorától, és került egy olyan felelősségteljes helyzetbe, amelyre nem feltétlenül állt készen. 

Korábbi statisztikai adatok szerint is a gyermekvédelmi gondozásban élő fiatal lányok kétszeresen 

felülreprezentáltak a 19 éves kor előtti teherbeesettek között, mint kortársaik. A szakellátásból való 

kilépést követően ez az arányszám még magasabb, gyakran, a következő terhesség időpontja is 

közel esik a kilépéshez. 

Csilla kapcsán eltelt egy két év. Azóta nem hallottunk felőle. Sem mi, sem a testvérei. A lány a 

kapcsolatokban keresett valamit. Azt a valamit, amit érzelmi biztonságnak hívunk, amit a 

gyermekkorában nem, vagy csak elvétve tapasztalt. Az esetek többségében ezek a gyerekek a 

párkapcsolatokban keresik azt a fajta szeretetet és biztonságérzetet, amit nem kaphattak meg a 

szüleiktől. Ezek következtében válnak védtelenné olyan kapcsolatok ellen, ahol az abúzus, a 

szégyen, a kiszolgáltatottság lesz a társuk... 
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12 Próbál… 

 

Egy átlagos napunkon bent voltunk a csoportban, éppen 

társasjátékokon játszottunk a gyerekekkel, közeledett az 

ebédidő. Két kamasz lány növendékeink ekkor szóltak, hogy 

szeretnének kimenni a boltba, ami tőlünk 6 perc sétára volt. 

Mivel már korban is nagyobbak voltak így kimehettek 

kimenő engedéllyel. Általánosan mondható, hogy 14 éves kor 

felett heti 3 alkalommal engedéllyel mehettek felnőtt kíséret 

nélkül a gyerekek. Ilyenkor mindig meghatároztuk az 

időpontot amikor vissza kellett érniük. Szóval a két lány kiment a boltba, de kicsit később jöttek 

vissza a kelleténél. Egy óra telt el, már az ebédlőben voltunk amikor megérkeztek. Akkor figyeltem 

fel először arra, hogy mennyi mindent vásároltak. Ahhoz képest amennyi zsebpénzt kapnak, túl 

soknak tűnt a vásárolt termékek mennyisége. 

A két lány közül az egyikük abba a csoportba tartozott, ahol én is dolgoztam. A kezdetektől láttam, 

hogy társaival közömbös, nem nagyon beszél senkivel, igazán nincs is jóba a csoportban egyik 

gyerekkel sem. A nevelőkkel igyekezett tisztelettudó lenni, azonban sokszor uszította társait 

egymásra, vagy éppen nevelőre. A másik csoportban volt egy barátnője, akivel gyakran együtt 

jártak ide-oda. Ahogy teltek a napok, egyre jobban kezdtem furcsállni, hogy a két lánynál szinte 

mindig van pénz, mindig költenek valamire. 

Amikor megkérdeztük tőlük honnan származik a pénz minden alkalommal valami mást mondtak. 

Egyszer azt állították, hogy a lány unokatestvére adott, aztán hogy az anyja, máskor meg azt 

mondták, hogy tulajdonképpen a mostoha apja szokott nekik adni. 

Ekkor gondoltam, hogy jobban oda kell rájuk figyelni, hiszen valami nem stimmel. Történt, hogy 

késő délután pakolásztunk a gyerekekkel a szekrényekbe amikor megérkezett a csoportba a lány. A 

kollégám szólt, hogy nézzek már én is rá mert szerinte nem tiszta. Leült a fotelba és teljesen üveges 

tekintettel nézett maga elé. Szólításra csak másodpercekkel később, enerváltan reagált, és a beszéde 

is összefüggéstelen volt. Ekkor már világossá vált: a lány valamilyen szer hatása alatt van. 

Értesítettük a mentőszolgálatot, akik kiérkezve a helyszínre, a vizsgálat után úgy döntöttek be kell 

szállítani a toxikológiára. Kellet egy kísérő, így vállaltam, hogy megyek én vele. A „váróban” 

foglaltam helyet. Teltek a percek, aztán órák. Végül már ülni sem volt kényelmes, így fel alá 

járkáltam a folyosón. Ahogy sétálgattam, ott gondoltam bele a lány helyzetébe. Tudtam, hogy 

valami olyan történhetett vele, amit lelkileg nagyon nehezen visel. Ezért is kellett neki egy olyan 

szer, ami feledteti erről a dologról. Sajnos ezeknél a gyerekeknél a káros szenvedélyek, legyen az 

alkohol vagy bármilyen más tudatmódosító szer, nagyon sokszor fordul elő. A sok átélt negatív 

élmény és trauma nincs megfelelően kezelve. Ezért választják gyakran ezt a módszert. 

Végül éjjel kettőkor jött ki a kezelő orvos és közölte, hogy bent tartják, majd reggel értesítenek 

mikor lehet érte menni. Másnap, délelőtt tízre mentem érte. Az orvos már várt az ambuláns lappal. 

A szer, amit fogyasztott szintetikus kannabinoidot tartalmazó készítmény volt. Általában úgy 

készülnek, hogy a szintetikus hatóanyagot valamilyen szerves oldószerben, például acetonban 

feloldják, és azt a szárított, növényi törmelékre permetezik, majd hagyják megszáradni. Akár 

csavarlazítót és patkányirtót is kevernek bele. 
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Az orvos szerint közel állt a túladagoláshoz. Aztán a folyosón ahogy kilépett a lány a kórterem 

ajtaján, megpillantott és lehajtotta a fejét. Lehajtott fejjel köszönt, a táskáját fél vállán cipelte. Még 

ilyenkor is látszott rajta, hogy lassú, teljesen fáradt. Ahogy hazafelé tartottunk, mesélni kezdett. 

Ebben az otthonban már 5 éves kora óta itt van. Csak édesanyjával tartja a kapcsolatot. Van egy 

bátyja, akivel nem igazán tudnak egymással megosztani semmit.  Édesapját nem ismeri, ő korán 

elhagyta őket. Az édesanyja gyógyszer és alkoholfüggő. Gyakran meglátogatja anyját, de amikor 

már látja - ahogy ő fogalmazott - hogy be van cuccozva, inkább be se megy a házba. Olyankor csak 

köszön neki a kapuból és megy is onnan. Azt mondta ilyenkor fél tőle, mert agresszívan viselkedik. 

De volt már rá példa, hogy együtt fogyasztottak alkoholt, és egyébként higgyem el, hogy jókat 

tudnak olyankor beszélgetni.  És amúgy nem gondolta, hogy ilyen jó fej vagyok és hogy ilyen 

sokáig bent maradtam miatta a kórházban. Aztán mesélni kezdett, hogy igazából van egy barátja, 

aki szokott neki pénzt adni, onnan van neki sokszor. De ahogy ez elhangzott, láttam a szemében, 

hogy nem mond igazat. Ezután már jóval többször tudtunk beszélgetni, gyakran mesélt milyen volt 

az otthonba kicsiként és akkor milyenek voltak a felnőttek. Eltelt két nap. aztán ismét ki - kimentek 

a barátnőjével és rövid idő elteltével némi pénzzel jöttek vissza. Most azonban az egyik növendék 

látta, hogy nem messze az otthontól egy panelházban jártak. Azt tapasztaltam, hogy amikor 

visszajött a lány mindig nagyon feszült volt. Mindenen felkapta vizet, gyakran veszett össze 

társaival és a felnőttekkel is. 

Egyik reggel aztán a szobájában egy vékony fémlemezzel felvágta többször a karját. Gyorsan 

bekötöttük, aztán orvost hívtunk. Nem kellett varrni. A szobájában ült és könnyes szemmel nézte a 

bekötött karját. Ekkor megkérdeztem tőle mi a baj. Kis csend után végül elmondta. Él egy idős férfi 

a közeli lakótelepen, aki pénzt ad nekik, ha azt teszik, amit ő mond. A bolt előtt ismerték meg, 

eleinte nagyon kedves volt velük, hívta őket sétálni, vett nekik, amit kértek a boltból. Aztán 

felajánlotta, hogy megmutatja a lakását. Nem tudja igazából miért, de igent mondtak. Ott egyre 

többször fogdosta és simogatta őt több helyen. De ő ebből nem akar bajt, nem mondja el senkinek 

hiába segíteni akarunk neki, tagadni fog mindent. Na és igazából nem is tudja minek mondta el 

nekem, ne is foglalkozzak vele hülyeségeket beszél csak. 

Tehetetlennek éreztük magunkat. A gyanú miatt azonban megtettük a feljelentést. Ekkor már tudtuk 

kiről van szó és hogy hol lakik. Gyakran sétált az otthon előtt, gyakran sétált a játszótéren is. Ezek a 

legnehezebb esetek. A gyerekek szexuális kizsákmányolásáról szóló hazai országjelentés szerint az 

áldozattá váló gyerekek a legtöbb esetben hátrányos helyzetűek, szegény családi háttérrel 

rendelkeznek, és marginalizált társadalmi rétegekhez tartoznak. Az is tény, hogy az állami 

gondozásban élő gyerekek fokozottan veszélyeztetettek az áldozattá válás szempontjából. És ezt 

még jobban fokozza az online világ veszélye is, hiszen ott olyan profilokkal ismerkedhetnek, 

beszélhetnek, akikről valójában semmit sem tudnak.  A szexuális ragadozók mindenhol ott vannak, 

de főképp a hasonló intézmények körül.  Az ott élő gyerekek nagy aránya diszfunkcionális 

családból, érzelmi deprivációval és még számos érzelmi teherrel érkezik a rendszerbe. És ők ezt 

használják ki. 

Végül bizonyíték hiányában nem indult büntető eljárás a férfival szemben. Kis idő múlva a férfi el 

is költözött. A lány nagykorú lett. Jelenleg is éli felnőtt életét. 

Próbál a társadalom elvárásainak megfelelni.  

Próbál jobb életszínvonalat kialakítani magának. 

Próbál helyt állni, nem csak magáért, hanem édesanyjáért is. 

Próbál megbirkózni azzal a traumával és lelki sebekkel, amit gyerekként át kellett élnie, fokozva 

azzal a szörnyűséggel, amit a férfi tett vele... 
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13 A nagykorú 

 

Egyik őrült napunkon, amikor is ketten próbáltunk 22 

gyereket lekötni (mondanom sem kell, hogy lehetett volna 

még plusz kettő kezünk) egyszer csak a csoportunkba egy 

régi új növendéket tettek át. Magaviselete miatt döntött a 

vezetőség úgy, hogy szét kell szedni az ott kialakult "bandát" 

és Ádám pakolhatott is át hozzánk, elvégre már csak nyolc 

hónap és nagykorú lesz! - mondták. Ádám, magas, szikár 

gyerek. Alapvetően tisztelettudó volt a felnőttekkel szemben, 

azonban kortársaival gyakran összetűzésbe keveredett. 

Ahogy segédkeztem a holmijai átpakolásában, megcsörrent a 

telefonom. Rossz hír: a nagyfiú nem csak magát hozta a csoportba, hanem egy megoldandó 

feladatot is: nem szeretne utógondozást kérni, azonban nem tisztázott, hogy hol fog élni 

nagykorúságának betöltése után. 

Ádám a jövőképének ezen részéről az egyik nap meggyőződéssel állította, hogy bátyjához megy, 

egy nap elteltével a nagybátyját mondta, aztán egy másik nap azt, hogy saját háza lesz apja 

segítségével egy vidéki kis faluban. Gyámja, és persze mi is tehetetlenek voltunk. Tudtam, hogy 

meggyőzni nem fogom tudni, hiszen ő a saját valóságában él, én meg a sajátomban. Egész 

egyszerűen meggyőzni nem lehet olyas valakit, aki teljesen más élethelyzetben, más utakon jár. 

Gyakran ez az otthon, (a köztudatban nevelőotthon) - legyen az akármilyen is - mégiscsak egy 

burok számukra, ahonnan nem igazán van kilátásuk az életre és a vele járó akadályokra. Mégis azt 

éreztem valahogy egy B tervnek legalább el kellene fogadtatni vele az utógondozást. Utógondozás. 

Egy állami gondozott gyermek 18. életévének betöltése után utógondozói ellátást igényelhet. Persze 

ahhoz, hogy benne is maradhasson akár 24 éves koráig, tanulnia vagy dolgoznia kell. Végül is 

evidens, hiszen nem várhatjuk el, hogy a mai világban valaki épp csak nagykorú lesz, önálló 

egzisztenciával rendelkezzen, és ugorjon a nagyvilágba, pláne ezen a területen és ilyen instabil 

háttérrel. 

Akik családban nevelkednek, ők gyakran maradnak a családjukban 18 éves koruk után is. Akár 

sok évre. De ők, mint Ádám, - akiknek nincs családjuk… nos, nekik többet kell (fel)mutatniuk. 

Feléjük nagyobb az elvárás, mint a családban nevelkedett fiatal felnőttekkel kapcsolatban. 

Ha ő úgy dönt nem szeretne maradni a rendszerben, akkor vajmi keveset tehetünk. Sokszor 

tapasztalni sajnos, hogy nagykorúságuk előtt álló gyerekek rokonai, családtagjai hirtelen 

megjelennek, és a gyors pénz reményében magukhoz édesgetik őket. Bár a mai törvény szerint már 

pénzt a kezükbe nem kapnak, (kivéve az árvaellátást) mégis előkerül ez a szándék is ilyenkor. 

Ahogy teltek a napok, hetek, hónapok közeledett egyre gyorsabban Ádám szülinapja is. Nagyon 

sokszor beszélgettem vele ez idő alatt, vagyis inkább hallgattam, ugyanis nagyon szeretett beszélni, 

csak legyen, aki meghallgassa. Speciel pont volt. De sajnos tántoríthatatlan maradt abban a 

tekintetben, hogy maradjon-e vagy sem. 

Aztán eljött a nagy nap. Ki kellett költöznie az otthonból. Zsákokba pakolta a ruháit, nagy fekete 

szemeteszsákokba és a szoba sarkába állította őket. Azt kérte egy napot hadd maradhassanak még a 
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cuccai, kocsival érte fognak jönni. Aztán nem jöttek. Hírünk sem volt Ádámról. Eltelt két hét és az 

otthonban az a hír járta, hogy az otthontól nem messze lévő parkban alszik egy padon. Másnap el 

akartam menni megnézni, de már reggel hírül ment: Ádám az egész alkarját szétvágta 

borotvapengével, a mentők vitték el a kórházba. 

Kis kutatás után megtudtuk hova szállították. Úgy döntöttem meglátogatom őt. A Szent János 

Kórház pszichiátriai osztályán feküdt. Ahogy beléptem a kórterembe megpillantottam őt. Feküdt 

maga elé bámulva, karján vastag kötés és infúzió. Aztán meglátott, gyorsan felült és elmosolyodott. 

De hiába mosolygott, a szemébe nézve fájó szomorúságot láttam, mintha azt üzente volna a 

tekintete, hogy bárcsak mégis hallgattam volna rátok. De lehet csak az én érzéseim tükröződtek 

vissza tekintetéből. 

Leültem mellé és csak hallgattam. Hallgattam ahogy mesél a kudarcáról, hogy nem is mehetett 

haza, mesél a kint töltött hideg éjszakáiról, mesél arról milyen jó is volt amikor rúgtuk a bőrt a 

tornateremben, a közös programokról, milyen jó is volt a farsangi ünnepség ahol én milyen viccesen 

néztem ki lovagi jelmezben, és mesélt a végső elkeseredettségében tett cselekedetéről. 

Mutatta milyen vastagon vágta át a penge többször a karját, és hogy igazából nem is fájt neki 

annyira, mert jobban fájt neki ott belül- mutatott mellkasára. Aztán a látogatás végén a 

folyosón kilépve a kórház ajtaján még visszanéztem és integetettünk egymásnak. 

Ekkor láttam utoljára őt. Ahogy kiengedték nem hallottunk felőle. 

Azzal a reménnyel írom e sorokat, hogy bízom benne, minden rendben van vele és egyenesbe jött. 

Nem tudom, ha talán több időm lett volna vele, nem nyolc hónap és minőségibben kapcsolódhattam 

volna hozzá, ha csak kicsivel is de több időnk lett volna, talán máshogy alakul ez az egész. Vagy 

talán mégsem. Azt mondják szakmai berkekben, hogy hiába is akarsz, nem tudsz mindenkin segíteni. 

Ez tiszta sor. De ilyenkor mégis bánt...  
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14 Zárszó 

Köszönöm, hogy elolvastad Kovács Krisztán történeteit. Nincs más hátra, minthogy idemásoljam a 

blog minden egyes bejegyzésének végén szereplő kérésem, kérdésem, szövegem. 

Kedves szociális, gyermekvédelmi területen dolgozó kolléga! 

Szokásos kéréseim a végén: 

Ez a blog szakmai-módszertani jó gyakorlatok megosztására jött létre. Az első, mintegy 30-40 írás, 

ilyen tartalmú. Ezért: 

Ha tudsz, ismersz olyan kezdeményezést, futó programot, projektet, cselekvést, amit szívesen 

megosztanál, mert példaadónak, jó gyakorlatnak tartod, akkor kérlek, oszd meg itt a blogban is. 

Csupán egy email a lenti címre. Szimpla leírásokat is várok, de még jobb, ha link, honlap, fotó, 

videó, valamilyen dokumentum is rendelkezésedre áll. Tehát olyan, ami elektronikusan, 

„látványosan” és vállalhatóan, had ne mondjam hitelesen megosztható. Ezek hiányában is írj, oszd 

meg tudásod, tapasztalatod, adj hírt szakmai–módszertani megoldásokról, eredményekről, 

innovatív, kreatív megvalósításokról. 

Mindezeken túl a "Van egy sztorid?" és a "Szociális szakember egy napja" sorozatokba is várom 

írásaitokat. 

A sorozatok elnevezései - szándékaim szerint - magukért beszélnek. De ez csupán a téma, a forma. 

A tartalmat ti adjátok. 

Minden konstruktív ötletet, javaslatot, segítséget, örömmel fogadok! 

 Email, ahová írhattok, anyagokat küldhettek: 

igyislehetlehetigyis@gmail.com 

Budapest, 2022-06-20 

Vajda Zsolt 

szociális munkás 

www.co-treme.hu 

Az írásban szereplő képek forrása: 

www.pixabay.com 

A blog elérhetősége: 

https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/ 
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