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AKIKNEK EGETT
A TAlPUK AlATT A TAlAJ. ••

Vannak olyan tajai Voltjugoszlaviai hullam, aztan koszov6i, most a leg
a vilagnak, ahol tObb fOldonfuto Afganisztanb61, Szomaliabol, Irakbol
"
egy fabatkatsem es Iranbol erkezik. Testukon, lelkOkben kfnzasnyo
mok, nemelyik arva, szeretteit a szeme lattara kinoz
er az elet, ahonnan, tak vagy gyilkoltak meg, vagyonuk, hazuk egy olyan
I gyakran eszembe jut a regi
aki teheti, menekOl. hazaban van, ahol belathat6 idon belOl nem lesz
§rol, aki tudni akarta, mennyire
lanyai. Az 6sz kiraly rettenetesen
amerre egerut beke, amely felejtenival6, de feledhetetlen.
Az egyik f61di pokol S.zomalia. Olasz gyarmat volt,
:lott legkisebb esemetejere, aki
nyflik. A foldonfut6k es legalabb tiz eve nines beke a fOldjen. 2007 eleje
hogy 6 a s6nal is jobban kedveli
kozUI sokan nalunk 6ta 19 ezer polgari szemelY halt meg a hareokban,
leny papa nem ertette azt a magatol .
talalnak befogad6 es 1,5 millio ember kenyszerOlt otthona elhagyasara.
IP ezert altalaban tudomasul sem
allomasra. Hosszu A lakossag k6ze szabadesapatok tornek be, a valla
ogy az az oleso kis feher dolog
si, politikai ellEmfeleket megkfnozzak, meg6lik, no
vesszofutasuk utan ket, gyerekeket rabolnak - a gyerekeket ongyilkos
y minden konyMban kiloszam
IsZto lenne az elet. Ami addig nem
itt hallanak eloszor merenyloknek kepezik ki, a noket szexualis rabszol
snek, amfg termeszetes, hogy van.
Uvoltes helyett gakEmt tartjak. A szabadulas egyetlen utja az em
V pohar tiszta vlzzel peldalozna a
emberi hangot. Es beresempeszet: a esalad vagy a tagabb rokonsag
ny. Mi, akik a vilag szerencsesebb
6sszedobja a penzt, hogy egyvalaki megmenekOl
akkor a legtobbjUk j6n. Odahaza esak a v~khit marad, hogy sikerOit.
tOnk, meg nem ertjOk, milyen
- megkfnzott no,
m folyik a csapb61 ivovfz, arrol meg
A lEGKISEBB EMlEKEZES IS
ferfi, gyerek 
Fogalmunk sines, milyen, amikor a
FOlTEPI A SEBEKET
Ii kut is egy napi jarofoldre van, de
osszeomlik, es
Innen, a sehol-Iet porab61 kell f61allni es elkezdeni
fert6z6 a vize.
csak keserves egy uj eletet. Magyarorszagon a Cordelia Alapftvany
idon az emberi rasszhoz tartozo
munkaval tudja
tolmaesokkal egyOtt - tlzenkilene fos esapata segft
'eszet es mi is ilyen kivaltsagos
nekik
ebben, H6rdi Lilla psziehhUer vezetesevel.
a szemelyiseget
Ian elOnk - az tartja izgalomban,
A mobil esapat a harom meneki.Httabor - Bekescsa
ismet folepfteni.
i vagy ot even belOllesz kaphato
ba, Debrecen, Bicske - es a budapesti iroda k6zott
A bicskei menekUlt ingazik, es tart terapias foglalkoz8sokat.
m a haromdimenzios tevekeszOlek.
let hunyunk, hogy nap mint nap
tabor ezen az
- Olyan felnottekkel es gyerekekkel foglalkozunk,
Ik meg vfzhiany miatt, vagy mert
akik
valamilyen kfnzas, embertelen banaSmod al
uton az utols6,
dozatai voltak a hazajukban: peldaul kenyszermun
niOk. Pedig Azsia, Afrika, Kozel
remelhetoleg kataborba kerOitek, iIIetve utk6zben szenvedtek el
et ugyanazon a Foldon talalhato,
felszabadft6 bantalmazast. Az elso allomas Bekescsaba, ott dol
~st, meg ha ezt nehez is elhinni
. allomas. el, hogy beengedik-e eket a menekOltugyi eljaras
ik szerint egy jobb modu nyugat

KALMAR EVA
BABMOVESZ

Isor

3gi telepOlest atjarhatatlan
alaszt el a munkanelkOliseggel
nsagi falvaktol.
~Onk segfteni a nalunk rosszabb
ev6kon? Dehogy! Lehetoseg, s6t
3 mar a nagy tanftoknak, Buddh6t61
1 at Jezusig, nem hisszOk el,
van, legalabb a hfradoban ne
(. Ott ugyanis naponta tobbszor
{ azokra a helyekre, ahol
)oru,jarvany pusztft, par 6ra alatt
abo Akkor is, ha az operator a
kban lakik.
etkezo oldalakon olvasoink
az ostor sokszor a
:atottabbakon csattan.
!n es a nokon. Legalabbis amfg
a. Amfg hagyjuk.
VigGyorgy

ba. K6rOIbei0i ket het a vizsgalat, ezalatt pszichiatriai
eloszuresen is Eitesnek. SZinte valamennyien ugyne
vezett poszUraumas stressz-zavarban (PTSD) szen
vednek: remalmaik vannak, szorongas, dOh, inger
lekenyseg, depressziv hangulat gy6tri eket. Ajogi
eljaras alatt elkezdjOk a kezeleseket is, specialis, a
kulturajukhoz adaptalt terapias m6dszerekkel.
A tOnetekbol legalabb kettot magunk is tapasztal
hatunk, amikor a pszichol6giai csapat noszogatasara
megjelenik k6rOnkben negy szomaliai fiatal no, szf
nes kendokben, gondosan festett, szomoru szemek
kel. Kett6 kozOiOk kiskoru, egyikOk barsonyos boru,
foldontuli szepseg. Ket noveret es edesanyj8t a sze
me lattara er6szakoltak es gyilkoltak meg. Az apja
es ket masik novere ott maradt, a legkisebb lany ki
menekftesere volt penz. Egykedvuen, szukszavuan
valaszolgat, olykor Hardi Lillara nezek, hogy valamit
szabad-e tovabb firtatnom, mindannyiszor nemet Int.
A lanyka a t6mor bemutatkozas utan rosszulletre hi
vatkozik, es kimegy a szob8bol. Ugyanfgy tesz a ma
sik harom is. A legfelszfnesebb emlekezes is lathat6
an a tajdalom aradatat szabadftja fel bennOk.
- Eleinte mi sem nagyon kerdezOnk - magyaraz
za Hardi Ulla -, csak kikeszftUnk par csomag papir
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zsebkendot, es hagyjuk, hogy meseljen magarol,
hogy mh~rtj6tt el, es hogyan jutott ide. Ahhoz, hogy
segiteni tudjunk, elosz6r f61 kell tepni es ki kell ta
karitani a lelki sebet. Felszinre kerOinek az emlekek:
hogy puskatussal vertek, izzo vasbotokkal egettek,
arammal csikartak ki vallomast belole. Sokszor
sulyosan serOlt a nemi azonossagtudatuk: a ferfi
aknak, mert megeroszakoltak oket, a noknek, mert
elhitettek velUk, hogy a kfnzasok utan tobbe nem
tudnak szOlni. D6bbenetes azt latnunk, hogy a nok
megeroszakolasa olyan rutin-megalaztatas, amelyet
szinte mar ok maguk is "termeszetesnek" velnek.
A PTSD-betegseg gyogyulasi idejenek hossza nem
attol fOgg, kit mekkora trauma ert, hanem - t6bbek
koz6tt - az egyeni kOzdokepessegtol. Gyakori, hogy
eleinte nem jutunk messzire a beszeddel, Kalm6r
Eva babmuvesz munkatarsam kivalo nonverbalis te
rapias m6dszere ezt a "beszed elotti" feltarast segfti.
Nehez 6sszefoglalni, miis t6rtenik egy ilyen "kom
munikativ mozgasteraplan", vagy "animacios terapi
an", amelynek Kalmar Eva nagy mestere. A motivalat
lansag, kilatastalansa,g mindent elborfto tengereben
egyszer csak elindul egy erintes, megszOletik egy
kapcsolatfelvevo gesztus, elfogadast nyer egy si
mogatas, oleles, egy igazi arab kaye illatabol folszall
egy emlek, amely megindftja a k6nnypatakot. Nehez
elmagyarazni, hogyan is muk6dik "terapiasan" az a
joleso erzes, amikor egy az animaeios terapiaban
alkalmazott - gipsz ramelegszik a megcsonkftott
kezre, vagy egy repesz szabdalta arcot feher festek
fed be jotekoriyan. Ez mar Kalmar Eva titkos tudoma
nya. A cel meghatarozasa sem egyszeru, hiszen min
den, ami volt, ami ott maradt, a szemelyiseg integ
rans resze, alkotoeleme, ugyanakkor tajdalomkelto,
mergezo emlekhalmaz. Mere.gtelenftve megorizni 
valami ilyesmi volna az arany kozeput.

VAlAMI BORZAlOM TORTENT
A SZAJA KOROL
- Fontos peldaul az 6sszetartozas megteremtese
hangsulyozza Kalmar Eva. A menekOles es. a fele
lem nagyon elmaganyosft. Sokat segitenek ebben
peldaul a ritmuseszk6zok. Meg a szived ritmusa is
elall, ha lapulsz, es k6zben meghallod a katonak lep
teit, vagy mondjuk egy elaknasftott terepen lepdelsz.
lIyenkor oriasi elorelepes, ha ujra kepes vagy a sajat
ritmusodat meghallani, es atvenni a masiket. Ezekkel
az egyszeru technikakkal nagyon sokat el lehet erni,
de a vegen muszaj megszolalni. Ez neha sok idot
vesz Igenybe. Emlekszem egy koszov6i asszonyra,
ket gyerekebol a kicsi meg csecsem6 volt, es olyan
szorosan tapadt a szaja a cumira, hogy egy mere seb
volt a kicsi ajka. Probalkoztam kisebb cumival, egyeb
helyeUesft6kkel, hiaba. Egyszer az asszony elmesel
te, hogy a falujaban a megszall6 katonak sorba allitot
tak a kisgyerekes anyakat, vert t61t6ttek a cumisOve
gekbe, es azl meg kellett itatniuk a csecsemokkel.
Nem tudni, 6sszefOgg-e ez a cumival, de a kicsinek
valami borzalom t6rtent a szaja korOI. Nehez titkok
tudoi leszOnk, mik6zben ezekkel a sokat szenyedett
emberekkel foglalkozunk. Bizony, amikor ranezek az
unokaimra, akik olyan koruak, mint ezek a "kisero nel
kOIi" gyerekek, akik tllz6n-vizen at oner6bol ide jutot
tak, akkor elgondolni is nehezen tudom az erzesei
ket, es leborulok az emberi nagysaguk elott, hogy mi
mindent kibirtak, es tudoni, hogy nagyon sokat k'ell.
, azon dolgoznunk, hogy tudjunk nekik valamit adni a
nagy bajukban. Es ok meg csak nem is a legnyomo
rultabbak, mert azok meg ott vannak, a pokolban, ha
nem - mint a nepmeseben - megannyi kicsi kiralyfi
es kiralylany, aki eleg eros, eleg okos es szerencses
volt, hogy megmenekOlhetett.
Mihalicz Csilla

A hazankba
erkez6 menekUltek
pszichoterapiajat vegz6
Cordelia Alaprtvany
az International
Rehabilitation Council
for Torture Victims nevu
halozat tagja. A Cordelia
alapftojat, Hardi LJllat
Daniaban kepeztek ki
a megkfnzott emberek
pszichoszocialis
rehabilitaciojara.
A Norveg Civil Alap
tamogatasabol 2009
vegeig heti harom
alkalommal, nyolc hetig
tarto komplex integracios
programon vehettek
reszt a menekUltek 
etnlkallag es nehlileg
homogen csoportokban
nyolc-nyolc ember.
A programnak 
a pszichoterapias
foglalkozasokon
tCiI resze volt az
intenzrv nyelvtanulas
a kUzd6kepesseg
fejlesztesere iranyulo
trening. Iden tamogatas
nelkUI probalkoznak
a terapias rnunka
. folytatasaval.

