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,,É sszel, szí wel, ké zzel.. ."
A sv ájci P estalozzi N eynzethözi Gq errnekf alub an

Korán jött az idei els  hó - ismeí té k el a Pestalozzi
Gyermekváros lakói is, amikor megé rkeztünk az ezer
mé ter magasan, Trogen városka felett é pült, faháZas
hegytet re, A gyerekek örültek a hónak, az els  taní tá-
si szünetben lezajlottak az idei els  hócsaták is. Aztán
mindenki igyekezett vissza a ió meleg faházakba,

Ki tanu]ni, ki a szakmáiát gyakorolni.
Amsale M lilqe fd, 25 é Wel ezel tt, a távoLi Etióplá-

ból é hez  gyerekek egy csoportját hozta el ide - é s az-
óta jtt é l, Ielenleg az egyik legfontosabb projekt, a

kommunikációs program vezet je, Egy zürichi ú jság-
í ró kolLé gan vel együtt hallgatjuk a gyermekfalu be-
mutatását.

- A háború  után, t94ó-ben Európa sok országából
é rkeztek gyermekek Svájcba, els sorban Lengyelor-
szágbóJ, Magyarországról, Ausztriából, de Franciaor-
szágbóJ é s Angliából is. Akkor javasolta a kor egyik
sváici filozófusa, Walter Robert Corti egy gyermekfalu
felé pí té sé t, l94ó, április 28-án volt az alapk leté tel é s
sziní e aZ egé sz ország megmozdult: volt aki pé nzt
adott, mások eliöttek ónké nt é pí teni, S mé g a gyere-
kek is gy itöttek, Í ey é pült fel a falu - mondja, Lett
magyar ház, Iengyel ház é s í gy tovább, ezek csak l950
é s l975 között sz ntek meg, miután a lakók elhagyták
 ket, Sokan té rtek vissza hazáiukba , öná]ló, fiata]
emberekké nt, szakmát é s é letet tanulva-

A ,,né nje" házdban

Mi is megtapasztalhattuk látogatásunk során, itt min-
denki mindent maga csinál, Amit nem tud, azt megta-
ní tiák neki, nem megcsináLják helyette, Pé ldául azt,
hogy hogyan kell f zni, mosni, takarí tani, tjsztálkodni,
otthont teí emteni é S azután aZ otthon me]egé t ké -
s bb is meg rizni, továbbvinni a saját családiába,

é leté be, Most nincs tele a falu, ezé rt koszovói mene-
kü]t családok is kaptak itt menedé ket, de Karácsonyra
többen haza ké szülnek, akkor is, ha tudják, hogy már
nem áll a házuk, Né gy faházban ú gynevezett multikul-
turális közössé gek é lnek együtt, Hogy mit jelent ez?
Fatima Kasse,fi .,házába" látogatunk el, Ez a ház is
olyan, mint a többi faház, lent nappali, é tkez , kony-
ha, té vé sarok, feljebb pedig a szobák, Semmi 1uxus,
de minden, ami a sváici - ha ú gy tetszik az európai -
háztartásokban lé tezik, Fatima nevel  é S a ,,ház any-
]a", de mindenki csak,,Taitte"-nak. azaz nagyné ninek
szó]í lia _

- lin soha senkinek nem pótolhatom az é desany]át,
ezé rt elfogadom ezt a megszólí tást, s t hí zelg nek is
tartom, fu é n kultú rámban is az anyám után a legfon-
tosabb szemé ly a né nje volt, Es ez más kultú rákban is
í gy van, É ppen eZ az, amit itt megtanulunk é s meg-
é lünk közösen, a különböz  kultú rák egymás melletti-
sé gé t, annak elfogadását é s megismeré sé t, É n paJesz-
tin Vagyok, hé t ,,gyerekem Van". Kett -kett  Szomáliá-
bói é s Palesztinábó], valamint egy-egy Angolából, TU-
né ziából é s Macedóniábó] származó gyermek é l itt
együtt, Kilenc é ves a legfiatalabb, tizenhé t a legid -
sebb, Reggel megterí tenek, elmosogatnak, majd el-
mennek az iskolába, Dé lben várom  ket, Megterí tik a
köZös nagy asztalt, együtt ebé delunk, telmé Szetesen
kollé gáimmal együtt, Segí t im ké t albán n  é s egy
svájci gyakornok, A nap minden órálában ve]ük va-
gyok, együit játszunk, sokat beszé lgetünk, megtanu-
]unk né metü]. de é n arabul is taní tom  ket, Ne felejt-
sé k el az anyanyelvüket, a ku]tú rájukat, akár vissza-
mennek egykori hazá|ukba, akár nem, Mikoí  a gyere,
kek a harmadik nap után azt mondták, ,,hazamegyünk"
é s közben erre a házra gondoltak, é reztem, jó ú ton ha-
ladunk, Sok svájci modern polgári család nem tudja

korán é í kezett az idé n a té l a
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ma azt nyú jtani a gyerekeinek, amit mi, hiszen dolgoz-
nak,

Pé ldákat mesé l a mindennapl együtté lé s során fel-
vet d  problé mákról A lekete b r ugye, az csak feke-
te marad, mé g mosogatás Után iS Ezt beszé lté k meg
a gyerekek, akiket szándé kosan párosí tott össze ehhez
a munkáhoZ, Látta, ahogyan Josj megmutatja a kezé i
kis társának - látod? Nem jótt le a szí nem, iiyen va-

A gyermekí alu behavazott házalban iskolák mí í ködnek,
soknemzetlsé gí í  családok é lnek, távol a háború k zaiától,

gyok, Ma elválaszthatatlanok, ió barátok ]ettek, Meg
az egyik buddhista, a másik moszlim, a harmadik ke-
Ieszté ny, na hogyan ünnepeljük a Karácsonyt? Egyé b-
ké nt ez az egé sz ialura vonatkozik. Feltetté k a ké rdé st,
hogyan ünnepeljenek, hogy senkit ne sé rtsenek meg
é s mé gis ünnep legyen a Karácsony. Van a falunak egy
központi háza, aho] havonta összegy lnek, bemutat-
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ják az ú jakat, közös rendezvé nyeket tartanak é s ünne-
pelnek, Hát december 22-é n megintcsak itt fog gyüle-
kezni mindenki, aki a faluban tölti a Karácsonyt, Lesz
karácsonyfa is, meg ajándé kok, ahogyan az Svájcban
szokás, Arra mindenkit megtaní tanak, hogy bárhol
Európában boldoguljon az é letben, A szakmát tanu-
lók a m helyben ilyenkor meglepeté s-ajándé kokka l

rukkolnak eI .  k már ki|árták vagy itt, vagy
Trogenben, lent a faluban az álta]ános iskoIát, aztán
valamilyen szakmát választottak, ltt nye]vi é s szakmai
el ké pzé st kapnak é s azután beá]]nak a környé k váilal,
kozóihoz tanoncnak, A falu közössé ge lehát a ,,Fé na
ünnepé re" gy lik össze ma jd,

- A fé nynek, a világosságnak minden vallásban é s
ku]tú rában Van jelenté Se, ezé rt döntöttünk í gy ma-
gyaráZZa Amsa]e Mulugeta é s a római Maria vitaqlianl
is bólogat hozzá,

A palerrnói projekt

Maria az ú gynevezett maffia-el]enes vagy palermói pro-
iekt vezet ie, Ez is é rdekes munka. A maffiának igen
fontosak a gyerekek, különósen az utcán cselleng ket
vonják be hamar munkájukba, akik aztán ké s bb, szinte
é szrevé tlenül ,,n nek bele" a komolyabb feladatokba. A
maffia megölte azt a katolikus papot, aki összegy itötte
az utcán cselleng , hátrányos helyzet  ahogyan mi
nevezzük,,,szociálisan árva" gyerekeket é s foglalkozott
Ve]ük, oktatta  ket, A Város polgármestere ezután ker-.s,
te meg a Pestalozzi falut é s ké tt Segí tsé get, Ez egy ú 1,

hosszú távú  projekt ]ett, ami annyit tesz, hogy a gyere-
kek jtt iárnak iskolába, majd hazamenve fogadiák  ket
egy hasonló gyermekfaluban. fu itt ké pzett nevel k ott-
hon tovább foglalkoznak velük, segí tenek nekik abban,
hogy önálló, egé sz é letet é lhessenek, Palermo anyagi-
lag is támogatia a programot,

- Nem gondoliuk, hogy mi fogjuk megszüntetni a
maffiát mondja mosolyogva Maria, akinek fé rie is itt
dolgozik é s Trogenben laknak - de egy kicsit kihú zzuk
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Regltla stadtmann sváici, Am§ale Mulugeta etióp, Maria vitagliano olasz é s Fatlma Kassem palesztin

a termé szetes táptalait a lábuk alól, Megpróbáliuk
megmenteni a gyerekeket, megtaní tani  ket arra, ho-
gyan tudnak megállni a saját lábukon, önállóan, A pa-
lermói egyetem is figyelemmel kí sé ri a projektet, sok
tanulmány születik, ]ehet, hogy ebb l n  ki az,,utca,
gyerek" preventí v pí ogram, Mi mindent megteszünk
ennek é rdeké ben,

Tizenegq lrszáqban már ott vannak

Egy id  után persze kiderült, hogy nem iehet minden-
kit Sváiba hozni, de a módszereket át lehet ültetni, ha
megfelel en ké pzett emberek vé gzik a munkát, Í gy in-
du]t el a krí zisterületekr l menekül  családok gyere-
keinek befogadása után l982-ben Tibetben, Csernobil-
ban, Macedóniában, Bosznia-Hercegovinában, Koszo-
vóban a külföldön, helyben segí tsé get nyú jtó prog-
ram, amely ma már tizenegy országban m ködjk (pl,
lndiában, Bangladesben, Kambodzsában, Peruban, El
Salvadorban vagy é ppen Zambiában),

- A kelet-európai országokban a politikai VáltáS
után - f leg Ukrajnában, Oroszországban, Romániá-
ban , aho] hirtelen állami támogatás né lkül marad-
tak az amú gy is elhanyagolt árvaházak, iszonyú  álla,
potokat találtunk - mondja Maria, MoSt aZ a ]egfonto-
sabb, hogy megpróbáliunk ezekben az országokban is
segí teni, mé gpedig nem adományokkal, hanem szoci-
ális munkásokat ké pzünk, szakembereket, akik adott
kórü]mé nyek köZött, nemzetköZi Segí tsé ggel, talpra
tudnak állí tani egy gyermekotthont, amely ké pes be-
logadni a már-már prostituálódó utcagyerekeket, Ná-
lunk is folyik ilyen ké pzé s román szakemberek számá-
ra - számol be róla Maria Vitagliano, maid bú csú zik,
ma taní t a palermói iskolában. A jelenlegi, leglrisebb
számok szerint 

'7 
000 gyereket é s tiatalt é rnek el a

külföldi progí amokkal szerte a világban.

Hogq kerültünh rni ide?

Ezt ké rdeztem Mammel Ádámné í ól, a M vel dé si Mi-
n i szté ri u m nyu gal mazott f  osztályv ezet  hel yettesé -
t ], aki már é vek óta iár a PestaIozzi faluba é s Magyar-
országról hoz gyerekeket háromhetes pihené sre, Ké t
é ve edelé nyi roma, tavaly magyarországi horvát é s
szlovák gverekek iártak jtt.

- Ez telmé szetesen egy másik - é s szinté n nemzetközi

- program, melynek a neve ,,Ta]álkozások, pihené s, ké p-
zé s", Regula Stadtmann asszonnyal, aki a Cyermekialut
fenntaftó é s irányí tó PestaIozzi Alapí tvány kuratóriumá-
nak tagja, egy nemzetközi továbbké pzé sen találkoztam,
Elmondtam, hánl,fé le nemzetisé g é l Magyarországon é s
bevontak minket js a programba, MoSt azé t ióttünk,
hogy megbeszé ljem a 2000. é Vi programokat, egyeztes-
sük az id pontokat - Stadtmann asszony egyé bké nt
rendszeresen tart szakmai továbbké pzé st Magyarorszá-
gon óvón k számára,   maga is óvón , Kaptunk né met-
nyelv  könyvaiándé kot is, amelyet mé g é v vé ge el tt sze-
retné k eliuttatni a né met nemzetisé gi óvodákba,

Elmesé li, milyen nagy é lmé ny, ezer mé terre] a
Bodeni-tó fölött a hegyekben tú ráZni, mekkorákat ki-
rándulnak, játszanak a gyerekek, mjközben gyakorol-
1ák a nyelvet, megismerkednek a soknemzetlsé g  falu
lakóival é s ú i barátokat szereznek. Ennek a projektnek
é ppen ez a cé lja, Rövidtávú  a program, de é lmé nyek-
ben, esemé nyekben gazdag,

Ki volt Pestalozzi?

Röstellem, de mindazt látva é s megé ive, aminek csak
egy töredé ké t tudtam leí rni, megké rdeztem, ki is volt
vaIójában Pestalozzi, akií  ] a gyermekfalut elnevezté k
AZt a í a]ut, amely ma az ország egyik gyöngyszeme, a

svájciak büszkesé ge, é s é vente mintegy ké tezer láto-
gatót fogad,

]ohann Heinrich Pestalozzi |I746-1827) o]asz peda-
gógus volt. T le kölcsönöztem pedagógiai hjtvallását
cikkem cí mé ül, azt hiszem, mindenk]nek szól, nemre,
fajra é s felekezetre Való tekintet né lkül. Hozzáteszem,
az id  vasfoga sem tudta kikezdeni, Azt vallotta pé Idá-
ul, hogy a gyermekkori taní tás cé ]ja ne csupán az le-
gyen, hogy hassunk a gyerek é rtelmé re, hanem az is,
hogy hagyiuk  t saiát magát tevé kenykedni é s ebben
a folyamatban együttm ködni,

N4ondta mindezt az l700-as é vek vé gé n, Bölcs em-
ber volt, annyi bizonyos, Ha nincs harmonikus össz-
hangban az é sz, az é rtelem, a szí v é s a cselekedet, ak,
kor nem születhetnek meg a pedagógus álmai - ezt
Vallotta é s ezt próbálják megvalósí tani mai utódai, le-
gyenek  k etiópok, olaszok, palesztinok vagy svájciak.

Mayer Eva
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