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Kedves Olvasók! 

 

 A 2017-es év hetedik hírlevelét küldjük Önöknek, melyben reméljük, hasznos 
információkkal, ötletekkel szolgálunk mindazoknak, akik a katolikus egyház 
fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekben végzik 
munkájukat.  

Minden hírlevelünk részét képezi az aktuális programbeszámolókat, 
terveket és egy pályázati lehetőségeket bemutató ajánló.  

Új sorozatot indítottunk idén, Szentek élete címmel, ahol minden alkalommal egy 

kiemelkedő szent életútját mutatjuk be. Nem titkolt célunk, hogy fiataljaink 
megismerkedjenek választható alternatívákkal, ehhez jó eszköznek tartjuk új rovatunkat. 
Kiírtunk egy képzőművészeti pályázatot is a Szentek életével kapcsolatosan.  

Nem titkolt célunk minél szélesebb körű pedagógiai pszichológiai- terapeutikus 
eszköztárat bemutatni partnereinknek. Ennek keretében pszichopedagógust is 
üdvözölhetünk a fedélzeten.  

A gyermekvédelmi rendszerben legfőbb nevelési eszközünk a személyiségünk. 
Mivel nincsenek kész képletek a gyerekek fejlesztésére, nevelésére vonatkozóan, sokat 
segíthet a gyermek számára legjobb megoldás megtalálásában, ha időről- időre leporoljuk 
azokat a triviális nevelési alapelveket, melyek segíthetnek a nevelési irányok 

meghatározásában, kiválasztásában. Ezért még egy új rovatot indítunk: Nevelési 
alapelvek a gyermekvédelmi rendszerben, ahol ezen alapelvek frissen tartásához 

szeretnénk segítséget nyújtani. 

Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Bármilyen 

tapasztalat, jó gyakorlat, aktuálisan munkánkat érintő kérdés merül fel, kérem, írják meg 
nekünk a modszertanmarcsi@gmail.com e- mail címre, hogy mihamarabb kész válaszokkal, 
ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

Jó tájékozódást, olvasást kívánunk! 
 
 
 

Szili- Balog Mária 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com  
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HÍREINK, PROGRAMTERVEINK 

 

2017. november 

A Szeged – Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos 

Egyházi Módszertani Nevelőszülői Hálózata és Dr. Foltán József Módszertani Lakásotthona, 

konzultációs lelki napot szervezett 2017. november 30-án, Szegeden, 69 fő részvételével a 

katolikus egyházi fenntartásban működő intézmények kollégái (gyermek- és lakásotthonban 

dolgozó kollégák, nevelőszülői hálózatok munkatársai) számára. 

A gyermekvédelmi szakellátásban személyiségünk a legfőbb eszközünk, a ránk bízott 

gyermekek életútjának segítéséhez. E segítségadáshoz nekünk magunknak is összeszedettnek, 

felkészültnek kell lennünk. Ezt a belső lelki összeszedettséget szerettük volna kollégáink és 

önmagunk számára is biztosítani ezzel a nappal- az adventi elcsendesedéshez illesztve.  

A gyermekvédelemben dolgozó kollégák számára sokszor jelent kihívást a teljes, 

gyermekek melletti jelenlét, hiszen mindannyian egész személyiségükkel igyekeznek a család-

vesztés miatti sebeket gyógyítani a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeknél és 

fiataloknál. Viszonylag kevés idő jut a kollégák megerősítésére, léleksimogatására, mely 

elengedhetetlenül szükséges a megfelelő lelki- nevelési feladatok ellátásához.  

Ezt nyújtotta Kothencz János a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója 

is előadásában, mely során a rétegpasztoráció lehetőségeiről beszélt a gyermekvédelmi 

szakellátásban. Motiváló előadásában hangsúlyozta a lélek egyensúlyának szerepét és a 

csapatmunka fontosságát. 

Dr. Magyar Lóránt orvos, lelkipásztor, mentálhigiénés szakember Mégis legyél győztes! 

című interaktív előadása igazi inspirációt, felüdülést jelentett. Orvos, mentálhigiénés 

szakember és lelkipásztor mivoltjában az ember integratív egységét láttatta, annak testi, 

mentális és spirituális vonatkozásában. Olyan átható, pozitív energiát, derűt áraszt magából, 

olyan mély mondanivalót hordoz, hittel áthatva, mely mellett a legkiégettebb, legkiüresedtebb, 

legelégedetlenebb ember sem tud megérintődés nélkül elmenni. Léleksimogató előadása 

közben a hallgatóságban megfogalmazódott a „szerethető és értékes vagyok”- gondolat, mely 

a legfőbb kapaszkodót jelentheti egy egyre elszemélytelenedőbb világ szürke hétköznapjainak 

rohanásában. 

Pál Miklós atya a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény lelki igazgatója 

előadásában keresztény felelősségünket embertársainkért, de elsősorban önmagunkért 

hangsúlyozta, mely minden nevelő tevékenység alfája és omegája. 

Daám Tibor a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató pasztorál pedagógiai és 

kateketikai vezetője az adventi időszakra jellemző elcsendesedés helyéről és jelentőségéről 



4 
 

tartott elgondolkodtató előadást, mely elengedhetetlenül szükséges az emberekkel való 

foglalkozáshoz szükséges alázat és kongruencia kialakításához. 

Dlubala Róbert a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató pasztorációs munkatársa a 

pozitív gondolkodásmód implementációját segítette Öröm a keresztény ember életében című 

előadásával. 

Összességében elmondható, hogy igazi feltöltődést jelentett a kollégák számára a 

konzultációs nap alkalma, ahol a központban a segítő szakember állt. A napot közös imával, és 

Páll Miklós Atya áldásával zártuk.  
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Jó Gyakorlatok Példatára 

 

Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel való foglalkozás során szakmai 

magabiztosságunkat adhatja a megfelelő kiindulási pont meghatározása, ahonnan a 

fejlesztés irányai is meghatározhatóak. Ehhez nyújtanak hasznos segítséget a módszertani 

gyermekotthonunkban alkalmazott tudásbővítő teamek. Ezen alkalmakkor a szakmai 

programunk szerint haladva a csoport fejlődési szakaszaihoz hozzárendeljük (szakmai 

vezető, nevelő) az adekvát pedagógiai- pszichológiai ismereteket, speciálisan az állami 

gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok sajátosságaira fókuszálva. Ebben a hírlevélben 

a második szakasz jellemzőit, feladatait szeretném bemutatni. (Viharzás) 

A csoportok életének sajátos íve van a keletkezéstől a csoport működésének végét 

jelentő felbomlásig. Ha jól ismerjük a csoport fejlődésének állomásait, illetve az ahhoz 

kapcsolódó csoportvezetői feladatokat, cselekvési lehetőségeket, akkor nem csak 

megérteni és kontrollálni, de aktívan alakítani is tudjuk a csoportunkban zajló 

eseményeket. A csoportfejlődés szakaszai a csoport méretétől, összetételétől, 

rendeltetésétől, élettartamától függetlenül bármely közösségben nyomon követhetők. 

Családból kiemelt gyermekek csoportjában, különösen a gyakran változó gyermekotthoni 

csoportban kiemelt jelentősége van e szakaszok pontos ismeretének. 

2.Fejlődési szakasz neve: Viharzás (storming) 

Csoporttevékenység: Nyilvánvalóvá válnak az egyéni különbségek, ez a szerepekért, 

státuszokért történő harc és a konfliktusok időszaka 

A csoportban megfigyelhető jelenségek: 

 Elkezdődik a közös munka, és a csoportban hirtelen feszültség alakul ki (tagok 

egymás és a vezető ellen is fordulhatnak) 

 Versengés, vetélkedés szerepekért (ki legyen a vezető, ki a békebíró, kinek van 

több barátja, fiú-lány ellentétek, stb.) 

 Egymás fricskázása, ugratása, piszkálása 

 Veszekedés, vita, nyílt konfliktus 

 Pletykálás, célozgatások, manipulálás, rejtett konfliktus 

 Bűnbakképzés, kiközösítés 
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 Feltűnő viselkedések a figyelem megszerzéséért (pl. drámai kirohanások, 

látványos unatkozás, folyamatos kimaradás a játékból, állandó telefonálgatás) 

 A csoportból való kilépés, vagy az azzal való fenyegetőzés 

 Érdekcsoportok („klikkek”) létrejötte 

 A csoportvezető kritizálása, párhuzamosan önjelölt „csoportvezetők” 

megjelenése a csoporttagok közül 

Vezetői feladatok: 

 Rábírni a csoportot egy konszenzusra arra vonatkozóan, hogy továbbra is 

vállalják-e csoport feladatait, együtt maradnak-e 

 Megtartani a csoportban, akit csak lehet, és elengedni, akit végképp nem lehet 

benn tartani 

 Újraírhatók a csoportszabályok a csoporttagok javaslatai alapján 

 A csoportvezető vezetői státuszának megerősítése, megőrzése, a csoportban 

vezető szerepet betöltő csoporttag(ok) megnyerése 

 Teret kell adni a jelentkező konfliktusok konstruktív megoldására (KIZÁRT 

kezelési módok: fizikai erőszak, egymás sértegetése, csoporton belüli 

elszigetelés, fenyegetés, sakkban tartás, „prédikálás”. JAVASOLT megoldási 

módok például: sport, közös aktivitás, megbeszélés (a csoporttag kiabálhat, de 

nem fordulhat erőszakhoz sem fizikális, sem verbális szinten), humor, művészi 

kifejezés (pl. táncpárbaj)) 

 Nem szabad a konfliktusokat szőnyeg alá söpörni, elbagatellizálni, lefojtani, sem 

pedig túlhangsúlyozni. A megoldatlan konfliktushelyzet később felerősödve fog 

fellángolni. Támogatni kell a tagokat abban, hogy a konfliktusokból is 

tanulhassanak és épüljenek. 

 A team a saját példájával is tanítja a csoporttagokat a konstruktív 

konfliktusmegoldásra és szerep-meghatározásra. 

 A csoportvezető nem ítélkezhet, nem oktathatja ki a csoporttagokat. A 

konfliktus természetes velejárója a csoportnak, és nem egy jó alkalom a tagok 

leiskolázására. 
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Családból kiemelt gyermekek specifikumai 

 A konfliktusokra, agresszióra való reakciójuk gyakran nem megfelelő, és nehezíti 

a társadalmi beilleszkedésüket. Mivel sokan bántalmazó családból kerültek ki, a 

nézeteltérések okozta feszültséget nehezen bírják. Gyakori a vitás helyzetek 

fizikális vagy verbális erőszakkal történő gyors lezárása, a helyzetből való 

kimenekülés (kiszalad a teremből, folyamatosan zenét hallgat, hogy ne lehessen 

hozzá szólni, annak hajtogatása, hogy minden rendben van, stb.), a 

meghunyászkodás és passzivitásba fordulás. 

 Azok a gyerekek, akik rendszeresen konfliktusokat éltek meg a családjukban, és 

általában csak agresszív töltetű kommunikációval fordultak egymás felé, gyakran 

a csoportban is ismétlik ezt a kommunikációs mintázatot. Nem tudnak még 

önállóan békés megoldást találni a konfliktusaikra az erőszakon kívül, ezért őket 

fokozottan kell támogatni a viták építő jellegű rendezésében. 

 Gyakran élnek át kudarcot és frusztrációt az emberi kapcsolataikban, ezért 

rendkívül érzékenyek a pszichés nyomásra, a verbális hangsúlyokra, és gyakran a 

hétköznapinak tűnő gesztus (felé nyúló kéz, ártatlannak tűnő vicc) is 

megijesztheti, vagy védekezésre késztetheti a gyermeket. 

 Nem egyszer lehet találkozni olyan gyermekkel, aki az elveszettség, a tanult 

tehetetlenség és kirekesztettség érzésével küzd. A viharzás időszakában 

ajándékozhatjuk meg először egy jól megválasztott szerep élményével (a bölcs, 

az erős, a jó humorú). 

 A felnőtt gyakran a hatóság és a diktatúra jelképe a gyermek számára a 

legnagyobb jóindulat ellenére is. Ezt nem szabad személyes sértésnek venni. A 

partneri viszony, amelyben a felnőtt is részt vesz a játékban, hajlandó álláspontot 

változtatni vagy éppen bocsánatot kérni, idővel meggyőzi a gyermeket arról, 

hogy a felnőtt nem csak ellenfél lehet. (Ha a gyerek tegezésből hirtelen 

magázásra vált át velünk, gondoljuk végig, hogy nem ezt a helyzetet éli-e újra.) 

 

 
 
Sisákné Krizsán Valentina 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató  
Országos Egyházi Módszertani Intézmény  
Dr. Foltán József Módszertani Gyermekotthon 

       nevelő  
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Szentek élete-7/12 

Toursi Szent Márton 

November 11. 
*Sabaria (Pannónia), 316/317. +Candes, 397. november 8.  

 

 
Szent Márton, Gallia nemzeti szentje nagy szellemi és egyháztörténeti átalakulás idejében 

született. Amikor Pannóniában, Sabariában 316/17-ben meglátta a világot, éppen három 

éve múlt annak, hogy a ,,Milánói ediktum''-mal Nagy Konstantin és Licinius teljes 

szabadságot és elismerést biztosított az Egyháznak, és hívei számára megadta a többi 

polgárokkal való egyenjogúságot. Ekkor az Egyház számára a gyors terjeszkedés időszaka 

kezdődött, nemcsak hívei számát, hanem a befolyása alá tartozó területet illetően is. Az 

egyházi törvények birodalmi törvényekké emelkedtek, s ha valakit egyházi büntetés ért, 

annak állami büntetőjogi következményei is lettek. A vértanúk és katakombák üldözött és 

sokáig az élet peremén meghúzódó közösségéből néhány évtized leforgása alatt mindent 

meghatározó birodalmi egyház és államvallás lett, amellyel természetesen együtt járt 

mindaz a negatív következmény, ami az állam és Egyház szoros összefonódásából mindig 

adódik.  

Amikor Márton megszületett, mindez még csak a kezdeteiben élt. Szülei pogányok voltak, 

atyja a császári hadsereg tribunusa volt. Márton egészen kicsi volt még, amikor szülei 

Sabariából átköltöztek az itáliai Páviába, az ókori Ticiniumba, ahol még a zömében pogány 

környezetben cseperedett föl. Tizenkét évesen, szülei akarata ellenére jelentkezett 

katechumennek. Ekkor kapta az első nevelést a keresztény életre. A keresztséget hat évvel 

később vette föl, s ez még az akkori időkben is hosszúra nyúlott előkészületet jelentett.  

Tizenöt éves volt, amikor Severus és Probus császárok parancsának megfelelően mint 

veterán apa fiát besorozták a császári seregbe, és lovas testőrtiszt lett. Már ebben az 

időben kitűnt katonatársai közül, és általános elismerést váltott ki az egyszerűsége, 
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életének tisztasága, önfeledt felebaráti szeretete. 334-ben Amiens-ben történt, hogy télvíz 

idején tiszti köpenyének felét odaadta egy ruhátlan koldusnak. Hamarosan 

megkeresztelkedett, s amint mód nyílt rá, elhagyta a hadsereget, és a poitiers-i püspökhöz, 

Szent Hilariushoz csatlakozott, aki exorcistává szentelte.  

Nem sokkal ezután Márton Poitiers-ből hazalátogatott a szüleihez, s édesanyját meg tudta 

téríteni. Otthon megvalósította régi vágyát: először Milánó közelében, majd a Genova 

előtti Gallinaria-szigeten remetéskedni kezdett. Elhatározásához a körülmények is 

hozzásegítették, mert épp ezekben az években nagyon heves viták dúltak az ariánusok és 

a katolikusok között, s őt magát is bántalmazták és kiutasították ariánus püspökök.  

Hilarius püspököt -- éppen az ariánusok -- elűzték Poitiers-ből, sőt az egyházmegyéjéből is, 

de császári engedéllyel hamarosan visszatérhetett. Ekkor Márton is elhagyta szigeti 

remeteségét, és visszament Hilarius mellé. A városon kívül épített magának egy 

remetelakot, hogy visszavonulhasson a magányba. Hamarosan tanítványok gyűltek köréje, 

s először a cella körül bontakozott ki a ligugéi kolostor, majd 375-ben Tours közelében 

megalapította Marmoutier kolostorát. Ezzel megindította a gall-frank szerzetesség 

fejlődését, és megteremtette annak központját, amely századokon át elevenítő erőt 

sugárzott az Alpoktól északra fekvő egyházakba azáltal is, hogy sok püspök került ki e 

kolostorokból. 371-ben, amikor a tours-i püspök meghalt, a nép, a papság és a többi 

püspökök mind Mártont kívánták püspöknek. Igaz, voltak akiknek nem tetszett Márton 

aszkéta-szerzetesi alakja és élete, de ez nem tudta a nagy többség akaratát 

megakadályozni.  

Fölszentelése napjától Márton mint jó pásztor látogatta nyáját, prédikált, s a csodatevés 

ajándékát is megkapván, nagy erőt öntött a hívekbe és a papokba egyaránt. A nép 

atyjaként szerette őt, aki úgy élt közöttük, mint a legszegényebbek, s csak segíteni és 

békességet teremteni akart mindenütt. Az egész ország gyógyításairól, ördögűzéseiről és 

halottfeltámasztásairól beszélt.  

Élettörténetét számos csoda elbeszélése veszi körül, amelyekben ma sem lehet kételkedni. 

Ahol azonban szükség volt rá, Márton tudott nagyon keménykezű is lenni: ha a hit 

tisztasága került veszélybe; ha a hívők babonás tisztelettel vettek körül egy helyet vagy egy 

vélt szentet, illetve ha pogány szokások és elképzelések akadályozták az evangélium 

terjedését. Ilyen esetekben nem vonakodott életének kockáztatásától sem, teljes 

elszántsággal és keményen harcolt a hitért.  
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Fölfogásának és életvitelének az a szigorú, aszketikus vonása, amely már a 

megválasztásakor ellenkezést váltott ki némelyekben, haláláig megmaradt, és mindvégig 

tüske volt még néhány püspöktársa szemében is. Az Egyház ugyanis a kapott 

szabadságban kezdett berendezkedni, és egyre inkább berendezkedett a világba. Kezdtek 

kialakulni az egyházi birtokok, mert a császár példája szerint, aki nagyon gazdag 

adományokkal látta el az Egyházat, fejedelmek és főúri családok szintén kezdték 

adományokkal megvetni egy-egy kolostor vagy templom életének alapját. Ennek 

következtében a klérus a dolgok természetes rendje szerint hamarosan hozzászokott az 

anyagi biztonsághoz, a fényes ruhákhoz, dús asztalhoz. Érthetően megütközést váltott ki, 

hogy miként lehet megválasztani püspökké olyat, aki vezeklésben és szegénységben él, aki 

a remeteséget kedveli; aki a liturgiában használatos fényes trónust elutasítva, egyszerű 

széket használt, ami főúri házaknál csak a cselédeké volt; s aki a vele élő szerzetes 

testvéreinek megtiltotta, hogy csak egyetlen ezüstöt is elfogadjanak azért, hogy új ruhát 

csináltassanak maguknak.  

Alázattal viselte, nem kérte számon és nem büntette, hogy papságából és a kisebb 

klerikusok közül morgolódtak ellene, és néha meg is bántották; ha azonban nem az ő 

személyéről, hanem az Egyházról volt szó, határozottan lépett föl.  

Minden tevékenységében apostoli céljai irányították: a rábízottak üdvössége és az igaz 

tanítás megőrzése. A veszélyben lévők és az üldözöttek megvédésének gondja és a hit 

tisztaságáért égő buzgóság miatt ragadtatta magát olykor olyan lépésekre, amelyek miatt 

később szemrehányást tett magának, és e lépései valóban csak úgy érthetők meg, mint a 

jogtalansággal szemben alkalmazott végső védekezés tettei.  

A szokatlan és új szabadság légköre, amelyben most a kereszténység teljes egészének 

része volt, mind a tanításban, mind az erkölcsökben vadhajtásokat és gyomokat is termett. 

Az igaz hit és a tévtanok képviselői keményen és kitartóan küzdöttek egymással.  

Hispániában egy gazdag, de nagyon aszketikus életet élő Priscillianus nevű laikus állított 

össze a montanizmushoz közel álló tanítást, amelyre elsősorban nagyon szigorú 

erkölcstana volt jellemző. Priscillianus sok követőt szerzett, akik megválasztották Avila 

püspökévé. A császári udvarban nagyon erős ellentábor szerveződött Ithacus püspök 

vezetésével, aki az ellenségeskedést odáig tudta élezni, hogy Maximus császár 385-ben 

halálra ítélte Priscillianust. Az egyháztörténelemben ekkor hoztak először halálos ítéletet 

eretnekkel szemben. Márton 384-ben Bordeaux-ban először püspöktársaival együtt 

elítélte Priscillianust, de utána azonnal útnak indult és Trierbe utazott a császárhoz, hogy 
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közbenjárjon az eretnek érdekében, és személyes szabadságát biztosítsa. Mikor úgy 

érezte, hogy Ithacus pártja, melynek oroszlánrésze volt a halálos ítélet meghozatalában, 

az udvarban túlságosan nagy befolyással bír, és fönnáll a veszély, hogy további vérontás is 

következik, nehéz szívvel elhatározta magát, hogy fölveszi a közösséget azokkal, akiket 

kegyetlenségük és igazságtalan eljárásuk miatt került, mert csak így tudta megmenteni 

Narses gróf és Leucadius prézes életét. Ezzel a lépéssel elérte a célját -- a császár ugyanis 

Tours püspöke engedékenysége fölötti örömében mindent megígért neki --, emiatt 

azonban élete végéig vádolta magát.  

Mártont a nép ezért nem hibáztatta; úgy fogadták emlékezetükbe, mint az irgalmas 

szamaritánust, aki a koldusnak utolsó ruhadarabját is odaadta, s mint a jó pásztor ragyogó 

példáját, aki a legszorongatóbb helyzetekben is a felebaráti és az Isten iránti szeretetet 

tette életének vezérlő elvévé. Halála után hamarosan szentként kezdték tisztelni, elsőként 

a nem vértanú szentek között. Ezrekre rúg azoknak a hegyeknek, templomoknak, váraknak 

és kolostoroknak száma, amelyek Márton nevét viselik. A sírja Tours-ban híres 

zarándokhely volt az egész középkor folyamán.  

A Jeromos-féle Martirológium november 11-re teszi Szent Márton temetését. Rómában a 

6. század óta ünneplik.  

 

Amikor Márton még római katonatiszt és katechumen volt -- beszéli el legendája a sokszor 

ábrázolt jelenetet --, lovon közeledett Amiens kapujához. A lova egyszer csak visszahőkölt 

az úton, mert megmozdult a hó, és egy koldus tápászkodott föl, akinek a vállán csak 

szakadozott rongyok lógtak. Éhezve és vacogva nyújtotta a kezét a tiszt felé, és alamizsnát 

kért. Márton azonban katonatársaival épp az imént játszotta el minden pénzét, s így 

kiáltott: ,,Akár hiszed, akár nem, egy árva rézpénz nincs a zsebemben, de azért várj csak, 

valahogy segítek rajtad!'' Azzal fogta széles köpenyét, lekanyarította a válláról, majd a 

kardjával széltében kettéhasította, és a felét odaadta a koldusnak: ,,Fogjad, barátom -- 

mondta neki, és ráterítette a meleg anyagot --, és a lovamnak köszönd meg, mert a 

köpenynek ez a része őt takarta!''  

Azon az éjszakán Mártonnak különös álma volt: Jézust látta, amint fényes sereg veszi körül. 

A vállán azonban a köpenynek azt a darabját viselte, amit a koldus kapott, és odafordulván 

az angyalokhoz, mondta: ,,A katechumen Márton öltöztetett föl engem ezzel a ruhával!'' 

Amikor ezt az álmot egy papnak elbeszélte, az csodálkozva ránézett, és azt mondta: ,,Az 
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Úr megmondta: Amit egynek a legkisebb testvéreim közül tesztek, nekem tettétek. De úgy 

vélem, hogy az Úr is készített neked egy ruhát, amelybe föl akar öltöztetni.''  

A későbbi évekből elbeszélnek egy hasonló esetet, amely akkor történt, amikor Márton 

már régen meg volt keresztelve, sőt már püspök is volt, de ekkor már nem elégedett meg 

a félmegoldással:  

A katedrális felé sietett szentmisére, amikor ismét egy alig betakart koldussal találkozott. 

A kíséretében lévő klerikust előreküldte, hogy hozzon gyorsan valami ruhát ennek a 

koldusnak. Alighogy az elment, Márton levetette saját meleg ruháit, és felöltöztette a 

koldust úgy, hogy rajta csak egy vékony ing maradt. Amikor az elküldött klerikus visszajött, 

a koldust nem látta sehol, figyelmeztette Mártont, hogy a misét mindjárt kezdenie kell. 

Márton magára öltötte a koldusnak szánt ruhát, ami egy zsákszövetből készült gyatra 

zubbony volt, és így vonult be megrökönyödött papsága szeme láttára a templomba.  

A tanítványa, Sulpicius Severus elbeszéli, hogy a bátor püspök sokáig nem volt hajlandó 

elfogadni a császári udvar asztalához szóló meghívást -- éles ellentétben azokkal a 

püspökökkel és klerikusokkal, akikkel tele volt az udvar, s akik inkább az uralkodó kegyét, 

mint az Egyház javát keresték ott. Márton elutasította a meghívást, mert meg volt róla 

győződve, hogy az erőszakos Maximus jogtalanul jutott a császári hatalomhoz. Csak akkor 

vett részt egy lakomán, amikor a császár biztosította felőle, hogy nem jószántából, hanem 

katonái akaratából lett császár. Az asztalnál Maximus mellett ült, s mint megtisztelt 

vendégnek az első serleg bort neki kínálták. Miután ivott belőle, a császárnak kellett volna 

adnia a poharat, ő azonban nem neki nyújtotta, hanem a kíséretében lévő papnak, ,,mert 

úgy tartotta, hogy lelkiismerete nem engedi, hogy bárkit papok elé helyezzen 

méltóságban''. Ez a félreérthetetlen magatartás természetesen nem nagy megértésre 

talált az udvaroncok körében.  

Egy másik alkalommal -- mondja tovább a legenda -- koldus képében maga az ördög állt 

Márton elé, és alamizsnát kért tőle. Márton gazdagon megajándékozta, de akkor a gonosz 

lélek levetette álarcát, és gúnyosan kinevette, hogy micsoda ostoba. Márton azonban 

nyugodtan így felelt neki: ,,Mit számít az, hogy egy szegény ördöggel tettem jót! Hiszen 

csak Krisztus szeretetéért történt!''  

Máskor egy pap jött a szent püspökhöz, és engedélyt kért, hogy körmenetet vezethessen 

az egyik közeli síremlékhez, amely a néphit szerint egy vértanú sírja felett állt. ,,Milyen 

vértanú nyugszik az oltár alatt -- kérdezte --, és mikor halt meg a hitnek e harcosa?'' ,,Azt 

ma már nem tudja senki'' -- válaszolta a pap. ,,Én ellenben tudom, ki van ott eltemetve -- 
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folytatta Márton --, egy útonálló rabló, aki akasztófán fejezte be, és semmi köze sincs a 

vértanúsághoz!'' A meghökkent papnak le kellett mondani a körmenetről, mert megtudta, 

hogy a szent püspöknek a rejtett dolgokról is van tudomása.  

Egyszer fiatal novíciusokkal sétált a kolostor környékén, és látta, hogy egy juhász éppen 

birkát nyír. Márton derűsen állapította meg: ,,Nézzétek ott azt a bárányt, nézzétek csak, 

milyen türelemmel hagyja magát nyírni! Megszívlelte a Keresztelő tanácsát, aki azt mondta, 

hogyha van valakinek két ruhája, ossza meg azzal, akinek egy sincs.'' 1 

 

  

                                                           
1 http://www.katolikus.hu/szentek/1111.html 
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Nevelési alapelvek a gyermekvédelmi rendszerben  
(7. rész) 

 
Induló új rovatunkban azokat az alapelveket szeretnénk felfrissíteni, melyek mindennapi nevelési tevékenységeink alapjait jelentik. Ezek az 

alapelvek segítenek bennünket a megfelelő irányok megtalálásában, illetve abban is, hogy saját hivatásvállalásunk célját ne tévesszük szem elől. 

Némelyikük triviálisnak tűnik, de időről időre nem árt szemünk- szívünk magasságába emelni újra ezeket az alapelveket. 

Az alábbi táblázatban a nevelési kiindulóponthoz illesztve találhatóak a kívánatos nevelői attitűdök, a nevelési célok, feladatok, valamint a 

célok eléréséhez szükséges nevelési módszerek is.  

 

 A nevelés KIINDULÓ 
PONTJAI 

Nevelői 
ATTITŰD 

Nevelési CÉL, 
IRÁNY, FELADAT 

Nevelési MÓDSZER 
(fogás, cselekvés) 

26 
A humor emberi 

mivoltunk velejárója 

A humort 

mindennapi életünk 

részeként fogadjuk 

el. 

A humort egészségesen kezelni tudó felnőtt 

nevelése. 

Gyakran használjuk a humort a gyermek 

megértéséhez, önkifejezéséhez, 

feszültségoldáshoz, gyógyításhoz. 

A humor is lehet a gyermek részéről a 

kapcsolatteremtés eszköze. 

27 

A gyermek nem kis 

felnőtt, hanem egy 

sajátos fejlődési 

állapotban van a 

kommunikáció 

szempontjából is 

Figyelembe vesszük 

a gyermek életkori, 

fejlődésbeli, és 

szocializációs 

állapotát is a 

kommunikációban 

Segíteni a gyermeket abban, hogy a felnőttek 

közlését adekvát módon megértse, és arra 

válaszolni tudjon képességeinek megfelelően. 

Mondanivalónkat a gyermek nyelvén 

fogalmazzuk meg. 

Ne terheljük le a gyermeket az inadekvát 

kommunikációval. 

28 
Az emberi tanulás egyik 

legmagasabb szintű 

formája a belátás 

Bízunk abban, hogy 

a gyermek képes a 

józan belátásra 

Olyan ember nevelése, aki józan belátás útján 

képes viselkedését módosítani 
Gyakran alkalmazzuk a rávezetést és 

beláttatást akkor, amikor a gyermek 
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viselkedését szeretnénk megváltoztatni 

vagy visszajelezni. 

29 
Az önkifejezés alapvető 

szükségletünk 

Nyitottság a 

gyermek 

önkifejezése iránt 

A gyermek birtokolja, használja az 

egyéniségéhez illő önkifejezési módokat, és 

képes legyen megérteni mások önkifejezését is 

Segíteni a gyermeket az önkifejezésben. 

Szókincs, alkotások, kommunikáció 

(verbális- nonverbális) minden formája 

révén.), mások jogainak megsértése 

nélkül. 

Nyitottá tenni a gyermeket mások 

önkifejezése iránt. 

30 

Az ember túlélésének, 

sikeres 

alkalmazkodásának és 

egészséges fejlődésének 

alapja a közösség 

A gyermek 

viselkedését a 

közösség 

viszonylatában 

kezeljük 

Közösségi emberré nevelés 

Kapcsolati rendszerének fejlesztése, 

tudatosítása 

A gyermek szocializációját közösségben 

való neveléssel támogatjuk. 

 

(Folytatás a következő hírlevélben) 
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Szeretném még egyszer megragadni az alkalmat, és arra buzdítani Önöket, kedves 

Olvasók, hogy minden Önöket aktuálisan érintő témakörben ragadjanak tollat/ 

billentyűzetet, mert az interaktivitás és informálás jegyében nagyon várjuk ötleteiket, 

beszámolóikat a 2017- es év folyamán is, a megadott elérhetőségek bármelyikén. 

Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Nagyon szívesen vennénk 

a megvalósult programokról beszámolókat, fényképeket.  

Bármilyen tapasztalat, jó gyakorlat, aktuálisan munkánkat érintő kérdés merül fel, 

kérem, írják meg nekünk a modszertanmarcsi@gmail.com e- mail címre, hogy mihamarabb 

kész válaszokkal, ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

 

 

 

Jó tájékozódást, olvasást kívánunk! 

 
 
 

Szili- Balog Mária 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 
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