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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár

A Lelki Egészségért Liga – Liga za duševné zdravie
antidepresszívumok – antidepresíva 
autista gyermekek magánóvodája és -iskolája – súkromná

základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s
autizmom 

büntetőtörvénykönyv – trestný zákon 
családon belüli erőszak – násilie v rodine 
elvonási tünetek – abstinenčné príznaky 
felfekvés – preležanina 
fény- és vibrációs jelzés – vibračno-zábleskový signál 
halláskárosodás – sluchová porucha 
hallássérülés – sluchové postihnutie 
Hallássérült Pedagógusok Egyesülete – Spolok nepoču-

júcich pedagógov (Snepeda) 
hallókészülék – načúvací prístroj 
halmozott sérülés – viacnásobné postihnutie 
Időseket Segítő Fórum – Fórum pre pomoc starším 
iskolaérettség – školská spôsobilosť 
izomfeszesség – napätie svalstva 
jelek – posunky 
jelnyelv – posunková reč 
lelki betegség – duševné ochorenie 
lelki egészség – duševné zdravie 
lelki zavar – duševná porucha 
magasan funkcionáló autista – vysoko funkčný autista 
mániás depresszió – maniodepresívna porucha 
mankó – barla 
megkésett fejlődés – oneskorený vývin 
műfogsor – zubná protéza 
neurokémiai változások az agyban – neurochemické

zmeny v mozgu 
siket – nepočujúci 
sírásjelző készülék – senzory plaču dieťaťa
Szlovákiai Nők Szövetsége – Aliancia žien Slovenska 
Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesülete – Jednota dôchodcov

Slovenska 
szorongás – úzkosť 
sztereotip kézmozgások – stereotypné pohyby rúk 
térben, időben való tájékozódási képesség – orientačné

schopnosti v priestore, čase 
ujjábécé (daktil) – prstová abeceda (daktyl) 
újszülöttkori absztinencia szindróma – novorodenecký

abstinenčný syndróm 

abstinenčné príznaky – elvonási tünetek 
Aliancia žien Slovenska – Szlovákiai Nők Szövetsége 
antidepresíva – antidepresszívumok 
barla – mankó
duševná porucha – lelki zavar 
duševné ochorenie – lelki betegség 
duševné zdravie – lelki egészség 
Fórum pre pomoc starším – Időseket Segítő Fórum 
Jednota dôchodcov Slovenska – Szlovákiai Nyugdíjasok

Egyesülete 
Liga za duševné zdravie – A Lelki Egészségért Liga
maniodepresívna porucha – mániás depresszió 
načúvací prístroj – hallókészülék
napätie svalstva – izomfeszesség
násilie v rodine – családon belüli erőszak
nepočujúci – siket
neurochemické zmeny v mozgu – neurokémiai változások

az agyban 
novorodenecký abstinenčný syndróm – újszülöttkori abszti-

nencia szindróma
oneskorený vývin – megkésett fejlődés
orientačné schopnosti v priestore, čase – térben, időben való

tájékozódási képesség
posunková reč – jelnyelv
posunky – jelek
preležanina – felfekvés
prstová abeceda (daktyl) – ujjábécé (daktil)
senzory plaču dieťaťa – sírásjelző készülék
školská spôsobilosť – iskolaérettség
sluchová porucha – halláskárosodás
sluchové postihnutie – hallássérülés
Spolok nepočujúcich pedagógov (Snepeda) – Hallássérült

Pedagógusok Egyesülete 
stereotypné pohyby rúk – sztereotip kézmozgások
súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a

deti s autizmom – autista gyermekek magánóvodája
és -iskolája

trestný zákon – büntetőtörvénykönyv
úzkosť – szorongás 
viacnásobné postihnutie – halmozott sérülés
vibračno-zábleskový signál – fény- és vibrációs jelzés
vysoko funkčný autista – magasan funkcionáló autista
zubná protéza – műfogsor

A lap támogatói:

a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala
(Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej 
republiky – program Kultúra národnostných menšín 2015.)

carissimi.lap@gmail.com

A j á n l ó

„Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.” Weöres Sándor

Szeretethíd 2015 – 11. o.

Bemutatjuk Štrpka Adél
gyógypedagógust  – 14–15. o.

A Down-szindróma világnapján a gútai szabadidőköz-
pontban a Dominó Klub tagjai is ünnepeltek egy kicsit.
Köszönjük mindenkinek a jókedvet, segítséget, az ölelést és
a kézfogást. Mert vidáman szebb az élet. 

A lelkes csapat egy része az autizmussal élők világnapján
is szerette volna felhívni a lakosság figyelmét a toleranciára,
a másság elfogadására és az integrációra. A kék szín az autiz-
mussal élők jelképe, ezért ezen a napon kék pólóban tájé-
koztató lapokat osztogattak a városi hivatal előtti téren a
járókelőknek. Továbbá sok kék lufival díszítették a bejáratot,
hogy már távolról látható legyen ennek a napnak a szimbó-
luma.

Héderváry Márta,
a Dominó Klub koordinátora

Látogatóban
Heftyéknél – 6–8. o. 
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Szabó Mónika: A Rett-szindróma neu-

rológiai háttere
Rácz Jolán: Családi titkok
Strédl Terézia: A legpozitívabb stressz-

állapot a születés
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Tanácsadó: Lépjünk fel a családi erő-
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Lelki egészség: Anhedónia – a depresz-

szió egyik fő tünete
Fogyatékosság és Társadalom – folyó-

irat-ajánló
Csótó László kiállítása Sátoraljaújhe-

lyen
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szlovák–magyar szótár

Címlapkép: 
Duray Zoltán felvétele

Kérdezhetek?Tartalom
Miről is szól a gyermeknek a családba

való érkezése? A szülők álmairól, ambí-
cióiról? A reményteli jövőről? Vagy a gyer-
mekről? Ki lesz Ő, mi lesz belőle? Talán
mentőtiszt vagy klímakutató? Vagy egyik
sem? Hogyan illeszkedik majd be az osz-
tályközösségbe? Remekel az országos sza-
valóversenyen? Visszatapsolják a vizsga-
koncerten? Hordja majd boldog tavaszon
a zöld szalagot? És a tablókép jól sikerül
vajon? Egyből átmegy a sofőrvizsgán? El-

éri a kellő egyetemi felvételi pontszámot? És jól választ majd hiva-
tást, társat?

Megkérdezhetem: jó lett volna-e előre tudni, hogy lesznek köze-
lünkben életutak, amelyekre nézve a fenti kérdések nem időszerűek?
Tudtuk-e előre, hogy a nagy bajban derül ki, mekkora a teherbírá-
sunk? Hogy a házasság tartóoszlopai többször is meginoghatnak egy
életen át? Hogy értelmetlenül egymásba feszülhetnek és haraphat-
nak az indulatok? Hogy ellenőrizhetetlen és átláthatatlan az emberi
lélek mélye? Hogy sokszor minden logikát nélkülöznek a reakciók? 

Azt felfogja az emberi értelem, hogy a napot néha felhő takarja el.
Hogy a próbatételek az élet részei, hogy nem minden kérdésre adha-
tó válasz. Az élet megválaszolhatatlan kérdései közé tartozik a sérült
gyermek érkezése. A tervezett anyaság is tud fájdalmasan nehézzé
válni. Csak találgatni lehet, hogy küldetés, próba, feladat, véletlen tra-
gédia vagy több-e ennél. Mindenesetre az élet realitása, hogy van
egészséges fejlődésmenet, és van az egészségestől eltérő, más. 

De ez a realitás több mint vérkép, röntgen-, CT-, EEG-lelet
együttesen. Több az élet, mint napi háromszori étkezés, több mint
tiszta ruha, fedél, sőt több mint speciális szükséglet, társadalmi elfo-
gadás vagy éppen elutasítás. Az élet több itt a földön is, mint kínos
vagy örömteli realitás. 

Jó lett volna előre tudni, hogy diszkrimináció, stigmatizáció köze-
pette is lesznek segítőkész emberek. Lesz, aki önzetlenül melléd áll,
együtt érez, felvállal. Lesz, aki megszólít, hogy ne csupán a halálos
csend vegyen körül. Lesz, aki megkérdez, és lesz, aki jó tanácsot ad.
Lesz, aki figyel rád, és lesz, aki imádkozik érted. És nemcsak az édes-
anyád. Hogy nem vagy egyedül. Rádöbbensz, hogy lehetséges a le-
hetetlen. Hogy veszteséged áldássá válhat, hogy a kifosztottságból
meggazdagodás származhat. Hogy jó homokba írni mindazt, ami
fáj… Hogy van mégis öröm. Hogy jó elengedni a tartozást, elfelej-
teni a bántást. Jó dolog a szeretet. Bár nehézségek sokaságát kumu-
lálja az egészség töredékessége érintettnek, segítőnek és hozzátarto-
zónak. Ám nehézségeket felvállalni és azokkal megküzdeni emberi
kötelesség, teljesíthető kötelesség. Sőt, jó előre tudni, hogy eljön az
idő, amikor minden kérdésre egyértelmű választ kapsz, és nem ma-
rad majd semmi kétséged életutad felől. Belátod, hogy életutad nem
büntetés, hanem küldetés, örömteli szolgálat. Mert „nem az a na-
gyobb, aki az asztalnál ül, hanem, aki szolgál”. Jó előre tudni, hogy
van mulandó, és van örökkévaló, hogy van földi élet, és van mennyei
élet, és ez is realitás.

Rácz Jolán 
református lelkész
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A Carissimi előző számában bemu-

tattuk az ortopédia első magyar pro-

fesszorát, a királyhelmeci születésű

Zinner Nándort. Tisztáztuk azt is, ho-

gyan alakult ki az ortopédia, korabeli

találó magyar nevén testegyenészet.

Úgy illik, hogy most egy olyan földin-

ket is bemutassunk, aki ugyan nem ju-

tott el az egyetemi katedráig, ám inté-

zetével, munkásságával méltó folytató-

ja lett a Schöpf Merei Ágoston által

létrehozott Pesti Orthopédiai Privát

Intézetnek, majd utódjának, a szegény-

gyermek-kórháznak. Schöpf Merei

külföldre menekülésével 1849-ben a

Pesti Szegénygyermek-kórházban a

belgyógyászati jellegű kezelés került

előtérbe. Ezt látva, a sebészet nagy hí-

rű pesti orvoskari professzora, Balassa

János egyik legtehetségesebb tanítvá-

nyát, Batizfalvy Samut arra ösztönözte,

hogy szentelje életét a sebészet akkori-

ban még alig művelt ágának, a „teste-

gyenészetnek”. 

Batizfalvy (eredetileg: Batisovszky)

Sámuel/Samu a Gömör megyei Rima-

szombatban látta meg a napvilágot

1826. augusztus 26-án, atyja a város

megbecsült takácsmestere és a helybéli

evangélikus egyház gondnoka volt.

Osgyáni és rozsnyói középiskolai évei

után az egyetemi tanulmányokra jogo-

sító „bölcseleti” tanfolyamot Lőcsén

végezte el. Két évvel idősebb bátyjával,

a később jeles budapesti gimnáziumi

tanárként, tankönyvíróként ismertté

vált Istvánnal (1824–1899) egyházi pá-

lyára készültek, ám az 1848-as forra-

dalmi hullám őket is elsodorta: mind-

ketten beálltak az 1848 őszén formáló-

dó honvédseregbe. Samu a főhadnagyi

rangig vitte. 

A világosi fegyverletétel után sikerült

elkerülnie az osztrákok bosszúját, és

beiratkozhatott a pesti orvosi karra.

1855-ben szerzett orvosi oklevelet, sőt

még ugyanabban az évben elnyerte a

„sebésztudor” (sebész szakorvos) címet

is. A sebészet professzora, Balassa látva

kézügyességét és a sebészet iránti ér-

deklődését, tanársegédévé fogadta. S

1857 nyarán az ő ösztönzésére azzal a

céllal indult többhetes nyugat-európai

tanulmányútjára, hogy a Magyarorszá-

gon még nemigen művelt végtagsebé-

szet (ortopédia) csínját-bínját elsajátít-

sa. Boroszló (ma Wrocław, Lengyelor-

szág), Berlin, Hamburg és Párizs voltak

útjának fontos állomásai. A tanulmány-

úton szerzett tapasztalatairól előbb az

1857-ben induló Orvosi Hetilapban

számolt be, majd rövidesen kamatoz-

tatta őket az 1859. május 15-én meg-

nyitott pesti intézetében. 

Az Orvosi Hetilap május 22-i szá-

mában így mutatta be az intézetet: „Dr.

Batizfalvi (!) magán gyógy- és szerve-

gyenészeti intézete … által városunk

egy orvosi tekintetben igen érzékeny

hiányán segítve lőn. A vidéki, de az it-

teni beteg is … nem lesz többé kényte-

len a zajos vendégfogadóban megszáll-

ni, hanem olyan intézet csöndes falai

között fog megtelepedni, hol folytonos

orvosi felügyelet s szorgos ápolás és el-

látás mellett nyugalommal vetheti ma-

gát alá a szükséges gyógykezelésnek …” 

Az akkori Király és Rózsa utca sar-

kán álló, negyven ággyal megnyílt inté-

zet pár év alatt országos hírnévre tett

szert. 1863-ban egy korabeli lap már

így méltatja: „… ez intézet feladata: az

emberi test elferdüléseinek, sebészi

vagy kül- és idült belbetegségeknek

gyógyítása, miért is az intézet három

osztályt képez, u. m. testegyenítési

(Orthopaediai), a sebészi és belbeteg-

ségek osztályát. Mindenütt a legna-

gyobb rend, pontosság és tisztaság

uralkodik. Valóban ez intézet dísze és

büszkesége a fővárosnak, alapítója pe-

dig nagy hálára tette magát érdemes-

sé.” A megnövekedett forgalom miatt

Batizfalvy már 1872-ben áthelyezte in-

tézetét a Városligeti fasorba, és vízgyó-

gyászati részleggel is kibővítette. 

De nemcsak az „anyagi” gyarapodás-

sal törődött! Az 1864/65-ös tanévben

a pesti egyetemen „testegyenészetből”

magántanári képesítést szerzett. Ettől

kezdve intézetében heti három órában

ortopédiát oktatott az orvostanhallga-

tóknak. S nemcsak szóval oktatott,

szorgalmasan írogatott is. Már orvos-

tanhallgató korában, 1853-ban két

gyakorlati kézikönyvet adott ki. Utasí-

tás madarak, emlősök, hüllők, halak bőré-

nek lefejtésére, kitömésére és fenntartására,

illetve Növénytár, vagy a növénygyűjtés

egyszerű módja volt a címük. A termé-

szet iránti vonzalma nyilvánult meg

abban is, hogy egyik újraélesztője volt

az 1841-ben alapított Természettudo-

mányi Társulat tevékenységének. A

Társulat működését ugyanis – a többi

magyar társaságéhoz hasonlóan – Vi-

lágos után az osztrákok betiltották.

Szüneteltek az előadások is: az előadók

egy része ott maradt a csatatereken,

másik része, Schöpf Mereihez hason-

lóan, emigrációba kényszerült. „… e

meddőséget 1856-ban Batizfalvy Sá-

muel előadásai szakították meg” – ol-

Életét a fogyatékosok gyógyításának szentelte

Batizfalvy Sámuel (1826–1904)
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vashatjuk a Társulat emlékkönyvében.

1855 és 1858 között Batizfalvy a Ter-

mészettudományi Társulat másodtit-

kári tisztségét is ellátta. 

Hasonló szerepet játszott doktorunk

egy másik, szintén 1841-ben alapított

mozgalom, a Magyar Orvosok és Ter-

mészetvizsgálók vándorgyűléseinek új-

raélesztésében is. Ez még később, csak

a gyűlölt osztrák miniszterről, Bachról

elnevezett rendszer bukása után, 1863-

ban történhetett meg a sorrendben IX.

vándorgyűlés megtartásával Pesten.

Batizfalvy aktív támogatója és résztve-

vője volt a pesti, marosvásárhelyi, po-

zsonyi (1865), rimaszombati (1867) és

az 1869-es fiumei (ma Rijeka, Horvát-

ország) tudóstalálkozóknak is. Vala-

mennyin a saját intézetében kezelt fo-

gyatékos, ortopédiai jellegű kórokban

szenvedő emberek gyógyításáról szá-

molt be.

Munkásságára, előadásaira felfigyelt

a Magyar Tudományos Akadémia, és

levelező taggá választotta őt. 1869. feb-

ruár 8-án tartotta meg székfoglaló ér-

tekezését A testegyenészet (orthopaedia)

újabb haladása s tudományos állása nap-

jainkban címmel. Érdemes belőle idéz-

ni az ortopédiáról vallott felfogását.

Leszűrhető belőle, hogy doktorunk

nem esett a túlzott specializálódás

csapdájába, és betegeinek a lehető leg-

sokoldalúbb kezelést nyújtotta: „A test-

egyenészet szakkörébe vonja a sebészi

műtéten, a gépen, a villamozáson, a

gyógytestgyakorlaton kívül az üde lég,

a szabályozott étrend, a vérvegyület ja-

vítására irányzott belszerelés (gyógy-

szerek – KL), a hűvös zuhany, hideg le-

dörzsölés és a homok-fürdő jótékony

hatását.”

Egy másik fontos idézet a székfogla-

lóból: „A testegyenészet újabb haladá-

sa nagy súlyt fektet az elferdülési kórok

óvszereire” arra utal, hogy a megelőzés

fontosságát is felismerte. E megelő-

zés – az ő szavával: óvszer – fontos esz-

köze az iskolai torna. Batizfalvy ezen a

téren is úttörő munkát végzett. Egyike

volt azoknak az orvosoknak, akik sokat

tettek az iskolai torna tantervbe iktatá-

sáért. Egy korabeli lap, az Ország Tük-

re hasábjain így érvelt már 1862-ben:

„… ha azt akarjuk elérni, hogy a test

kellő s örvendetes kifejlést nyerjen, a

tanoda mellől a testgyakorló intézet

(értsd: a tornaterem – KL) el nem ma-

radhat. A testgyakorlásnak minden

növendékre nézve nemi különbség nél-

kül (csakhogy a leánygyermekeknél

módosított alkalmazással) kötelezett

tantárgynak kell lennie.” Felhívása nem

maradt pusztába kiáltó szó, hiszen

székfoglalójában már ezt javasolhatta:

„Mondjunk hálás köszönetet Báró

Eötvös közoktatásügyi miniszter úr-

nak, hogy az iskola e főkellékét – értsd:

a tornát – hazánkban törvény erejére

emelteté.” Batizfalvy alapító tagja, majd

később elnöke is volt a Budapesti

Nemzeti Tornaegyletnek. 1857-ben

Házi gyógytestgyakorlat címmel 45 ma-

gyarázó ábrával ellátott könyvet adott

ki. Ennek az Orvosi Hetilapban meg-

jelent ismertetése kiemeli, hogy a szer-

ző nemcsak az egészségesek számára

ad tanácsokat, hanem a „tagzsugoro-

dásban vagy bénaságban szenvedők

számára is”. 

Tevékenységének fő területe termé-

szetesen a „sebészi és orthopaediai

magán gyógyintézet”-e maradt. En-

nek működéséről nemcsak a már em-

lített vándorgyűléseken számolt be,

hanem rendszeres

időközökben ösz-

szefoglaló jelenté-

seket is kiadott. A

jelentésekből kitű-

nik, hogy Batiz-

falvy volt az egyik

magyarországi út-

törője az ún. svéd

gyógygimnaszti-

kának is. Az 1867-

ben szülővárosá-

ban, Rimaszom-

batban tartott ván-

dorgyűlésen el-

hangzott előadá-

sából idézünk:

„…felhasználjuk … a gyógytudomány

minden jelesnek ismert eszközét és

hatányát a gyógycél elérésére … oldal-

görnyéseknél (oldalgörnye, azaz szko-

liózis: a gerinc oldalirányú ferdülése –

KL) alkalmaztuk az egyéni esetnek

megfelelő svéd-gyógytestgyakorlati

mozgásokat.”

Az 1863-ban, a Hajnal című kiad-

ványban Sarkady István tollából meg-

jelent Batizfalvy-életrajz e sorokkal zá-

rult: „Batizfalvy mint orvos és mint

ember a társadalmi életben egyiránt

kedves jelenség, beszéde és modora le-

kötelező, s arca a mívelt lelkek bélyegét

hordozza magán. Pályáján nagy szen-

vedéllyel működik, s a szenvedő embe-

riség iránt valódi rokonszenvvel és

gyöngéd szeretettel viseltetik. Kívána-

tos, hogy gyógyintézete szép virágzás-

nak örvendjen, s a közjó érdekében so-

káig éljen!” 

Nos, az idézett jellemzés élete végéig

érvényes rá, és talán ennek köszönhe-

tően gyógyintézete a gomba módra

szaporodó konkurens intézetek között

is talpon tudott maradni. Irányítását

Batizfalvy nyugdíjba vonulása után ve-

je, dr. Trajtler István vette át. Batizfalvy

Sámuel 1904. november 6-án hunyt el

Budapesten. Híres intézete általános

jellegű szanatóriumként működött to-

vább, egészen a II. világháborúig.

Dr. Kiss László

Batizfalvy edzőterme
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Angival úgy ülünk le beszélgetni,

hogy tudjon a számról olvasni. Ötéves

kora körül veszítette el a hallását, foko-

zatosan. – Gondolom, nagy boldogság,

hogy mindkét gyermek hall – kezdem

a beszélgetést, és kissé meglepődöm a

válaszon: – Persze, örülünk neki, és az

érvényesülésük szempontjából talán

valami pluszt jelent majd nekik, de az

sem lett volna probléma, ha nem halla-

nak. Tudtuk, jó esély van rá, hogy ép

lesz a hallásuk, hiszen egyikünk hallás-

sérülése sem genetikai eredetű, a gene-

tikai vizsgálat eredménye is negatív

volt, de azt is elfogadtuk volna, ha nem

így történik. A férjem csecsemőkorá-

ban tüdőgyulladást kapott, és a gyógy-

szer mellékhatása okozta nála a súlyos

halláskárosodást. 

Hanna közben megebédelt, és plüss-

macit szorongat a kezében. Nem akár-

milyen maci ez, hallókészüléke van,

olyan, mint anyának – mutatja. A gye-

rekek májusban lesznek kétévesek. A

kommunikáció négy nyelven folyik ve-

lük. – Mi a szüleimmel magyarul be-

szélünk velük, a férjem szlovák jelnyel-

ven, az anyósomék szlovákul, ezenkívül

magyar jelekre is tanítom őket. A szak-

irodalom szerint ebben a fejlődési sza-

kaszban egyszerre hét nyelvet is el tud a

gyermek sajátítani – teszi hozzá gyor-

san, csodálkozó tekintetemet látva.

A személyisége döntött

Angi a pozsonyi Duna utcai alapis-

kola tanulója volt, és az ottani gimnázi-

umban érettségizett, a Comenius

Egyetem gyógypedagógia szakán dip-

lomázott, majd az ELTE Pedagógiai és

Pszichológiai Karán neveléstudo-

mányból doktorált. Michal Brünnben

a siketek nevelésére és oktatására speci-

alizált drámapedagógiát tanult. 

– Pozsonyban, a Snepeda (Hallássé-

rült Pedagógusok Egyesülete) közgyű-

lésén ismerkedtünk meg. A személyi-

sége döntött: azt mutatta a világnak,

hogy ő hallássérültként is teljes értékű

ember, egyenrangú tagja a társadalom-

nak. Nem sajnáltatta magát. Nagyon

megfogott, ahogyan az emberi értéke-

ket közvetítette.

– Hogyan kommunikáltok egymással? 

– Általában jelelni szoktunk. Hang

nem kell hozzá, de kiegészítésként, a

jelelés érthetőségének növelésére a

szájmozgás is jelen van, hiszen a jel-

nyelvnek az artikulációs komponens

szerves része. 

– Veszekedni is jelelve szoktatok?

– Akkor kiabálni is szoktunk –

mondja nevetve. – Azt meg is hallom,

de a gesztusokból is látszik.

– Hogyan képzeltétek el a közös életete-

ket?

– Csak annyit döntöttünk el, hogy

Tótgurabon, apósomék házának tető-

terében fogunk lakni. Főleg a férjem

végezte a beépítést. Mikor összeháza-

sodtunk, Budapesten a hallássérültek

egyik tanintézményének voltam a ta-

nára, és doktori tanulmányokat folytat-

tam. Aztán hazajöttem, mert tartottam

attól, hogy házasságunk megsínyli a tá-

vollétet. Mindketten próbáltunk mun-

kát keresni. Férjemnek sem volt meg-

felelő. A hallássérültek pozsonyi isko-

lájában tanított félállásban, és számító-

gépes rendszergazda volt. Ebből nem

lehetett megélni. 2005-ben még egy

kolléganővel közösen Myslím (Gon-

dolkodom) néven hallássérültek szá-

mára érdekvédelmi és kulturális non-

profit szervezetet hoztunk létre. Akkor

még önkéntesként dolgoztunk benne,

2010-től az alkalmazottai lettünk. Fér-

jem 2008-tól magánvállalkozóként jel-

nyelvoktató volt itt.

Maci hallókészülékkel

Látogatóban Heftyéknél Gútoron
Hefty Angélával sokáig kerestünk megfelelő idő-

pontot a találkozásra; a végén férje, Michal mégsem

tudott hazajönni, mert egy jótékonysági rendezvé-

nyen kellett részt vennie. Így aztán Angi a szüleit kér-

te meg, hogy vigyázzanak az ikrekre, amíg kijön elém

a buszhoz. A település szélén levő lakóparkhoz ka-

nyarodunk. Tavaly november óta van új, önálló ottho-

na a Hefty családnak. Danit éppen eteti a nagypapá-

ja, Hanna most ébredezik, és a nagymama már neki is

hozza az ebédet.

A nagyszülők, Orosz Katalin és Orosz József az ikrekkel
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– Sok hallássérült-szervezet van Szlo-

vákiában. Miért kellett gyarapítani a

számukat? 

– Sok van, de szervezetlenül működ-

nek. Tisztában voltunk az igényekkel,

tudtuk, mire van szükségük az érintet-

teknek, és hogy ezt mi meg tudjuk csi-

nálni. Először a fiatalokra összpontosí-

tottunk, majd azt tapasztaltuk, hogy

igény volna megfelelő jelnyelvtanfolya-

mokra, ezért belefogtunk. Kulturális

rendezvényeket is szerveztünk. Most

egyre nehezebb: keserves előteremteni a

szükséges pénzt. Öten dolgoztunk a

szervezetben, most csak ketten vannak.

Az is nagyon fájdalmas volt, amikor meg

kellett válni kollégáktól. Én jelenleg

gyermekgondozási szabadságon vagyok. 

„Nini, ketten vannak!”

– Terveztétek a gyermekvállalást?

– Miután összeházasodtunk, férjem

mesterképzésre jelentkezett. Én akkor

doktori képzésben vettem részt Buda-

pesten, és amikor hazajöttem, nem volt

munkám. A babatervezés csak négy-öt

év múlva jött, és a hetedik házassági év-

fordulónk előtt születtek meg a gyere-

kek.

– Voltak-e olyanok a családban, isme-

rőseitek között, akik igyekeztek lebeszélni

benneteket a gyerekekről?

– Nem volt ilyen. 

– Mit szóltál hozzá, mikor kiderült,

hogy ketten vannak?

– Az volt az érdekes, hogy korábban

egyszer már eljátszottam a gondolattal,

hogy milyen lehet az, ha egyszerre ket-

ten vannak. De elhessegettem azzal,

hogy ne essünk túlzásba. Amikor az

orvos azt mondta, hogy »nini, ketten

vannak!«, akkor ez eszembe jutott.

– Hallássérült anyukaként tapasztal-

tál-e diszkriminációt, amikor vártad a

babákat?

– Nem. Megmondtam a nőgyó-

gyásznak, hogy nem hallok, és úgy

kommunikáljon velem, hogy tudjak ol-

vasni a szájáról. Tartotta magát ehhez.

A pozsonyi kramárei szülészeten is

mindenkinek szóltam, hogy vegyék fi-

gyelembe, mert bármilyen orvosi mű-

hiba történhet, ha nem értjük meg

egymást. Nem panaszkodhatom a

kommunikációra: mindenki szembe-

fordult velem, amikor szólt hozzám.

Egyébként nem lepődtek meg a kéré-

semen, volt már tapasztalatuk hallássé-

rültekkel. Hogy vidéken is így van-e,

nem tudom. Ismerőseim ha tehették, a

környékről is Pozsonyba jöttek szülni.

Bár végig természetes szülésről beszél-

tek az orvosok, mert minden rendben

folyt, mégis császár lett a végén; jól

érezték magukat odabent, ezért ki kel-

lett segíteni őket. 

Történt egy nagyon negatív dolog is.

A szociális ügyi hivatal csak a születési

anyakönyvi kivonat felmutatása után

utalja ki a sírásjelző készüléket, és meg-

venni sem lehet a gyerek születése

előtt. Ezt embertelen dolognak tartom,

hiszen az anyakönyvezés körüli admi-

nisztráció és az azt követő ügyintézés

időbe telik. A kórházban éjszakára

hozzám hozták a gyerekeket. De ho-

gyan figyeljem őket? Az első éjjel telje-

sen kikészültem, nem mertem elaludni,

féltem, hogy nem veszem észre, amikor

felébrednek, hiszen nem hallom a sírá-

sukat. A végén a kimerültségtől össze-

kevertem a kettőt, nem tudtam, hogy

melyikük evett, és melyikük nem. A

gyermekosztályon kértem segítséget,

mert nem tudtam Danikát megvigasz-

talni, nem értettem, hogy miért sír. Ki-

derült, hogy azért, mert nem kapott

enni, Hannikát meg kétszer etettem

meg. A segítő szándék megvolt a kór-

házban: adtak egy készüléket, de az

nem a babasírást jelezte, hanem azt, ha

valaki kiveszi a gyereket a kiságyból.

Kedves volt tőlük, de nem arra volt

szükségem. Amikor hazajöttünk, ba-

rátnőm kölcsönözte rövid időre az

övét. Mikor meglett az anyakönyvi ki-

vonat, férjem rohant a hivatalba. Ott

újabb probléma adódott, mert csak egy

készülékre voltunk jogosultak, ez a tör-

vény. De nekünk két babánk van! A hi-

vatalnok jóindulatúan javasolta, hogy

bár a törvény nem írja elő, kérvényünk-

ben tüntessük fel, hogy két sírásjelzőt

szeretnénk. A végén megkaptuk mind

a kettőt. A készüléket zsebre lehet ten-

ni, fény- és vibrációs jelzést ad. Egyben

füstjelző, rá lehet kapcsolni a csengőt, a

telefont és az ébresztőórát. Ha felsírnak

éjjel, »megszólal«: vibrál. Kezdetben ál-

talában kétszer jelzett, ilyenkor meg-

etettem őket. Hanni később ébredős

volt, Dani nem, neki mindig is volt

rendszere, végigaludta az éjszakát.

Hannihoz 17 hónapos koráig kellett

kelnem. A készülék eddig két alkalom-

mal nem érzékelte a sírást. A babako-

csiban aludtak, és a szomszéd meghal-

lotta a sírásukat, én nem. Szólt a másik

szomszédnak, ő felhívta az anyósomat,

az SMS-t küldött nekem, hogy sír a

baba. A másik alkalommal éppen láto-

gatónk volt, ő hallott »valami baba-

sírást«. Jaj, hisz az az enyém!

„Mindenütt ott a szemem”

– Ikreket nevelni, főleg míg kicsik,

eleve nehezebb, hát még ha az anyuka

nem hall! Milyen nehézségek adódnak

még?

– Vannak helyzetek, amelyeket ket-

tővel másként kell megoldani, mint

eggyel. Jó szervezést igényel az etetés és

a sírás. Mivel a gyerekek hallók, gyor-

san kell ugrani, ha valamelyik felsír,

mert felébreszti a másikat. Amikor

apósoméknál a tetőtérben laktunk, az

ugye nem akadálymentes, lépcsőzni

kellett. A gyerekek lent aludtak. Ha az

egyik felébred, azt felviszem, a másik

lent alszik a kocsiban, és ha felsír, érte is

le kell rohanni. Meg kell tartani az al-

vás és az etetés szabályozását, különben

ellenőrizhetetlen lesz az egész. Három-

óránként volt etetés, így kialakult az

evés és alvás rendszere. Napközben

kétszer aludtak, délelőtt és délután.

Mindig kivittük őket a levegőre, mert

csak így aludt el mindkettő a babako-

csiban. 15 hónapos korukig összesen

két olyan nap volt, amikor a csúszós út

miatt nem tudtunk kimenni.
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– Dani most a szobában van. Tudod,

hogy mit csinál?

– Gondolom, hogy játszik. Jó erős

hangja van, amikor nagyot

kiált, meghallom. Ha valami

történik, jönnek szólni ma-

guktól. Sokat foglalkoztunk

velük, rávezettük őket az ön-

álló játékra. Ha egyedül va-

gyok velük, mindenütt ott a

szemem, és arra mozgok,

ahol vannak. Azért költöz-

tünk új házba, mert a tetőtér

négyünknek szűk volt, és na-

gyon meleg. Itt, Gútoron

még meg tudtuk fizetni a háromszobás

lakást, Pozsonyban nem tudtuk volna.

És az is nagyon jó, hogy itt élnek a szü-

leim. Már nyugdíjasok, mindenben le-

het rájuk számítani. Mikor a gyerekek

megszülettek, fél évig náluk laktunk,

majd visszamentünk Tótgurabra. Ta-

valy novemberben költöztünk új ottho-

nunkba. Az épület akadálymentes,

nincs lépcső. 

„Nem sajnálom magam”

Nagy zajjal leesett valami a gyere-

kek szobájában. Ezt Angi is meghal-

lotta, ezért inkább mi is átvonulunk

hozzájuk. A babzsákon anyukájuk is

elfér mellettük. („Nem csípni, haját

nem húzni, megölelni, puszit ad-

ni…”). Hannika kisautókkal játszik,

Danika mindent megkalapál, képes-

könyvet nézeget, majd észrevétlenül

kisurran a konyhába. Később kiderül,

hogy ott sem tétlenkedett. Huncut

mosollyal mutatja, hogy sikerült ki-

öntenie a kisasztalon levő teli vizes-

poharat. 

– Miben van szükséged segítségre?

– Anyukám néha segít a főzésben,

nehogy túlhajtsam magam. A nagy-

szülők elviszik őket sétálni. Hivata-

lokba, fogorvoshoz sem cipelem őket

magammal. Ikrekkel vannak nehe-

zen megoldható helyzetek. Egyedül

nem lehet velük nagy bevásárlásra

menni. Bekerítetlen játszótérre sem.

Az egyik jobbra megy, a másik balra.

Tanítjuk őket az önálló életre. Kilé-

pünk a kapun: jobbra-balra nézni –

állandóan ismételgetjük. Figyelni

kell, hogy nem jön-e autó. Jó itt lak-

ni, nincs nagyon beépítve. Elsétálok

velük valamelyik mellékutcába, ahol

semmi veszély nem fenyeget, és ott

kiszállhatnak a kocsiból. A férjem-

nek is ki kell vennie a részét nemcsak

a nevelésből, hanem a pelenkázásból

is. Kezdetben nem akart pelenkázni,

de megtanulta. Nekem nagyon sok

volt, főleg éjszakánként, amikor

megszülettek. Este, ha hazajön, akár-

milyen fáradt, foglalkozik velük,

örülnek egymásnak.

– Miben különböznek egymástól a

gyerekek? 

– Amellett, hogy az egyik kisfiú, a

másik kislány, kétpetéjű ikrek, telje-

sen mások. Kedvesek, aranyosak, fo-

gékonyak, jószívűek – ebben hason-

lóak. Hanna határozott, céltudatos,

ebben rám hasonlít, Dani engedéke-

nyebb. A kislány rendszerető, rendet

tesz, a kissrácnak hiába mondom. Ő

viszont sütni-főzni szeret. Mindig

mellettem vannak, ha főzök, bevo-

nom őket. Jó testvérek, együtt játsza-

nak, meg egyedül is. 

– Hogyan alakultak a baráti kapcso-

lataid, mióta megszülettek a gyerekek?

– Pozsonyban el-eljárunk egy ba-

ba-mama klubba, ahol hallássérült

anyukák számára is alakult csoport.

Az egyikük különböző foglalkozáso-

kat, farsangi szórakozást, gyerekbált

szervez. Csak nagyon rossz, hogy a

belvárosban nem tudok parkolni,

nincs megoldva az akadálymentesí-

tés, a szűk kapun nem fér be a baba-

kocsi. 

– A többieknek is ha-

sonlóak a tapasztala-

taik, mint neked? 

– Az egyik anyuká-

nak szintén ikrei van-

nak. Vele szoktam be-

szélgetni az ikres

helyzetekről. Neki

két lánya van, és

mindketten siketek;

ők például nem éb-

resztik fel egymást. 

– Meddig akarsz itthon maradni a

gyerekekkel?

– Az óvodába lépésig; reméljük,

felveszik őket. Most lekötik minden

időmet, közben meg úgy érzem,

hogy tompulok. A férjem néha meg-

kér, hogy segítsek neki a munkában,

főleg a pályázatírások idején. Szíve-

sen segítenék, próbáltuk valahogy

megszervezni, de nagyon ideges vol-

tam tőle. Mire hozzájutok este, már

nem fog az agyam. De hogy a gyer-

mekgondozási szabadság után mit

fogok csinálni, nem tudom. A jel-

nyelvtanfolyam este van, fél tízkor ér

haza a férjem. Ki van zárva, hogy

mindketten ilyen későn jöjjünk haza.

Másrészt azt sem tudjuk, hogy fél év

múlva lesz-e egyáltalán munkája.

Nem egészen így képzeltük el. Ko-

rábban sem jártunk a fellegekben, de

most valóban nem tudjuk, mi lesz. 

– Mi volna könnyebb, ha hallanál?

– A halló szülő bizonyos helyze-

tekben jobban megérti, mit mond a

gyereke. Még nem tudnak jól beszél-

ni, artikulálni, ezért nem mindig ér-

tem őket. De emiatt nem sajnálom

magam, nem esem pánikba. Majd rá-

jönnek – mi is magyarázzuk nekik –,

és idővel úgyis megtanulják, hogy ha

mondanak valamit a szüleiknek,

szemtől szembe kell. A jelelést is

azért tartom fontosnak, hogy ez rög-

züljön bennük. (T. E.)

A gyerekszobában
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Elvarázsolni a férfitekintetet
Nőiség, szexualitás és anyaság testi fogyatékossággal

élő magyar nők önreprezentációiban

Szerző: Hernádi Ilona tanársegéd (ELTE, BGGYK,

Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet). Kutatási

területe: kritikai fogyatékosságtudomány, feminizmus,

nőiség, test, normalitás, hatalom, a nők társadalmi helyze-

te, narratív biográfia.

„Sok évvel ezelőtt a nőtudományok területéről érkeztem

a fogyatékosságtudomány területére, így aztán természe-

tes volt számomra, hogy a fogyatékosságtudományi tudá-

somat feminista szemléletmóddal itassam át” – nyilatkozta. 

A feminizmus (helyesebben: feminizmusok) egyrészt

társadalmi mozgalom, másrészt elméleti paradigma. Azért

kell többes számban beszélnünk róla, mert korántsem egy-

séges; irányzatok, iskolák, ágazatok változatossága, komoly

belső elméleti viták és számos fejlődési stádium jellemzi.

Pető Andrea szerint: „Talán nincs is más olyan szó, amely-

hez annyiféle magyarázó jelzőt illesztettek volna hozzá,

mint a feminizmushoz…” Ha kicsit egyszerűsítve is, de ta-

lán leszögezhetjük, hogy mindegyik irányzat a meglévő is-

meretrendszer, illetve a hatalmi és társadalmi struktúrák

kritikáját adja, és kreatív alternatívákat ajánl fel a nők hely-

zetének javítására. Miközben a nemek közötti egyenlőtlen-

ség szempontjából tárgyal fontos társadalmi, gazdasági, po-

litikai problémákat, felhívja a figyelmet a női tapasztalat fi-

gyelembevételének elkerülhetetlenségére. 

Nem nők, csak fogyatékosok

Egyetértek azokkal, akik úgy gondolják, hogy miközben

a 20. század a nők és a férfiak társadalmi egyenlőségéért ví-

vott harcában jelentős eredményeket hozott, a fogyatékos-

sággal élő nők helyzete alig változott, a mai napig a társa-

dalmi elismerés hiányának számos formáját kénytelenek

megtapasztalni életük során. A magyar fogyatékosügyi

szervezetek és szövetségeseik hierarchiamentes együttmű-

ködési hálózata, a Magyar Fogyatékosügyi Civil Caucus ál-

tal az ENSZ-egyezményről készített, a kormányjelentés-

hez kapcsolódó párhuzamos jelentés például egyértelműen

rámutatott arra, hogy miközben hazánk csatlakozott a fo-

gyatékossággal élő személyek jogairól szóló, 2006-os

ENSZ-egyezményhez, Magyarországon nem található

utalás egyetlen jogi szabályozásban sem a fogyatékossággal

élő nőkre vonatkozóan. Vagyis ezzel arra hívta fel a figyel-

met, hogy a fogyatékossággal

élő nők a magyar jogi szabá-

lyozásban láthatatlanok. Azt

hiszem, hogy a jogi láthatat-

lanság önmagában is aggasz-

tó, a probléma azonban ennél

kiterjedtebb: a fogyatékos-

sággal élő nők nőként a tár-

sadalom egészében is látha-

tatlanok, hiszen az ép több-

ség aszexuális lényekként tekint rájuk. Vagyis az a kulturá-

lis elvárás fogalmazódik meg velük szemben, hogy nőisé-

güket takarják el, hiszen nem teljes értékűek, nem nők, egy-

szerűen csak fogyatékosok. 

Egyébként az európai kultúrtörténet számos példával

szolgál arra vonatkozóan, hogy hogyan állították párhu-

zamba és értékelték le a nőiséget és a fogyatékosságot. Ez a

megközelítés egyrészt testi funkciók és különböző torzulá-

sok alapján definiálja a nőiséget és a fogyatékosságot, más-

részt a nőket és a fogyatékossággal élőket pusztán testként

képzeli el. Nem nehéz belátnunk, hogy egy olyan társada-

lomban, amely normalizálja, illetve idealizálja a testet, azok,

akik meg sem közelítik ezeket az ideálokat, akik nem tud-

nak uralkodni a testükön, leértékelődnek, mert leértékelő-

dik a testük. 

Nem véletlen tehát, hogy a feminizmus egyik közpon-

ti témája annak a nyugati hagyománynak az elemzése,

amely a nők testhez kötöttségét, biológiai szintű megha-

tározottságát, testtel való azonosítását s ezzel leértékelé-

sét erősíti meg. A feministák e témával kapcsolatos szö-

vegei kritikusan tárgyalják többek között a test idealizá-

lását, a szépség és a nőiség kulturális kliséit, azokat az el-

nyomó, előítéletes, elidegenítő ideológiákat, amelyek

tárgyiasítják, fegyelmezik, formálják a női testeket. Ezek

a megközelítések a helyzet kritikus feltárásával párhuza-

mosan erre a hagyományra adott válaszként újrafogal-

mazzák a női testben élés sajátos tapasztalatait, a nőkre

jellemző testi élményeket. Ünneplik a női test sokszínű-

ségét, hangsúlyozzák a női testi tapasztalatokban rejlő

erőt, függetlenséget, elégedettséget, kompetenciát és an-

nak fontosságát, hogy a nők kontroll alatt tartják testü-

ket, saját maguk döntenek, s ezáltal hatalmuk van testük,

így sorsuk felett is. Ebben az örömteli ünneplésben, mi-
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közben megalkotják saját testideáljaikat, egyúttal újraal-

kotják a fogyatékos testeknek, azaz azoknak a testeknek

a leértékelését, amelyek gyengék, ellenőrizhetetlenek,

szenvedést, kiszolgáltatottságot, örömtelenséget is okoz-

nak időnként. 

A feminista fogyatékosságtudomány

A feminista fogyatékosságtudomány ezt az ellentmon-

dást próbálja feloldani. A nők közötti különbözőségről

való gondolkodás kitágításához járul hozzá, amikor fel-

tárja a fogyatékossággal élő nőknek azokat a specifikus

tapasztalatait (fájdalom, szenvedés) is, amelyek nem csu-

pán a társadalmi igazságosság függvényei. Egyszóval a

feminizmus és a fogyatékosságtudomány határterületén

megjelenő elméletek a fogyatékosság női tapasztalatának

komplexebb megértésére törekednek, visszatérnek a testi

gyökerekhez, miközben tárgyalják azokat a beszűkült és

megbélyegző sztereotípiákat, intézményes korlátokat,

amelyek akadályozzák a fogyatékossággal élő nők jogai-

nak érvényesítését, női létük kibontakozását és kifejezé-

sét is. Vagyis a fogyatékossággal élő nők tapasztalatainak

testi, kulturális, társadalmi, politikai és pszichológiai di-

menzióit is elemzik.

Magyarországon már születnek kutatások, amelyek a

kritikai fogyatékosságtudomány vagy a feminizmus el-

méleteiből táplálkoznak, de a fogyatékossággal élő nők

életének feminista perspektívából történő feltérképezése

nagyon szórványos. Kutatásom a feminista fogyatékos-

ságtudomány kereteihez igazodva a női, illetve a fogyaté-

koslét testhez kötöttségéből kiindulva próbálja megérte-

ni a fogyatékossággal élő nők tapasztalatait. Arra a kér-

désre keresi a választ, hogy a testi fogyatékossággal élő

nők az előítéletes, patriarchális, az ép testre fókuszáló, a

testet idealizáló, a szépséget, nőiséget szűken értelmező

mai magyar társadalomban miként tapasztalják meg nő-

iségüket, illetve számukra mit jelent s hogyan befolyá-

solja önmeghatározásukat a fogyatékosság és a nőiség.

Más szóval: a fogyatékossággal élő nők hogyan látják, ér-

zékelik, fogalmazzák újra a fogyatékosság, a nőiség, a sze-

xualitás, az anyaság élményét, illetve kinek, minek a hatá-

sára konstruálják meg nőként önmagukat. 

A kutatás kezdetekor azt feltételeztem, s később ez be is

bizonyosodott, hogy miközben napjaink vizualitást túlérté-

kelő, túlhangsúlyozó kulturális közegében a női test állan-

dó kitettsége a láthatóan testi fogyatékos nőket megfosztja

nőiségük megélésének lehetőségétől, az érintett nők talál-

nak olyan stratégiákat, amelyek segítségével mégiscsak éle-

tük alakítóivá válnak, s megélik, kifejezik nőiségüket.

Az elemzés alapját tizenhárom, fogyatékossággal élő

nő életútinterjúja adta. A megkérdezettek nem alkottak

homogén csoportot sem lakhelyük, sem iskolázottságuk,

sem életkoruk, sem családi állapotuk alapján. Az interjú-

alanyok kiválasztásakor a rendező elv a látható fogyaté-

kosság volt: a fogyatékosság típusától függetlenül olyan

nőket választottam ki, akik látható testi fogyatékossággal

élnek. Olyan látható korporeális különbségekre koncent-

ráltam, amelyek nem felelnek meg a testtel kapcsolatos

mai normatív elvárásoknak.

Vágyakozó férfitekintet tárgya

A kutatásban részt vevő interjúalanyokat a hólabda-min-

tavételnek megfelelő módszerrel értem utol. Nagy segítség

volt, hogy a megkérdezettek maguk is ajánlottak további

alanyokat. A felkért interjúalanyok nyitott, érdeklődő, jó ér-

dekérvényesítő képességű nők voltak, akik szívesen nyilat-

koztak, többen közülük nem először beszélték el az élettör-

ténetüket. Tudom persze, hogy ezzel a módszerrel nem az

átlagos fogyatékossággal élő nőkhöz jutottam el. Számom-

ra azonban egyrészt az volt fontos, hogy kitűnjön: a testi fo-

gyatékossággal élő nők mennyire különbözőek, mennyire

nincs egyetlen kötelező érvényű út a nővé válás folyamatá-

ban, és mégis mennyire hasonló problémákkal küzdenek.

Mennyire hasonló megküzdési stratégiákat választanak a

társadalmi normák szűk mozgásterében, és ezek mennyire

hasonló, a társadalmi, kulturális történetmesélési módokhoz,

konvenciókhoz illeszkedő életút-narratívákat fednek fel.

Másrészt kerestem az életútinterjúknak azokat a pontjait,

ahol az interjúalanyok ellenállnak a fennálló kulturális kó-

doknak, az elnyomó, kirekesztő társadalmi rendnek.

Az életút-elbeszélésekben olyan általános, a fogyatékosság

kapcsán sokat vitatott fogalmak kerültek személyes megvi-

lágításba, mint például az autonómia, normalitás, nőiség,

anyaság, szexualitás. Minden interjúalany hozzáadott ezek-

nek a fogalmaknak a jelentésrétegeihez, kommentálva, kri-

tizálva az általuk társadalmilag elfogadottnak gondolt ma-

gyarázatokat, felhíva a figyelmet a fogalmak konstruáltságá-

ra, instabilitására, kulturális meghatározottságára. 
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Szeretethíd 2015
Idén hetedik alkalommal rendezik meg a Mozdulj, segíts, szeress! jelmondatú Szeretethíd Kárpát-medencei ön-

kéntesnapokat.

A már fogalommá vált Szeretethíd május utolsó hétvégéjén, 29-én és 30-án épül sok-sok összefogó közösségből,

országhatárra, felekezetre, korra, nemre, állapotra való tekintet nélkül. Az ilyen, szeretetből épült hidakra nagy szük-

ség van, hogy összekössék az adni tudó és a segítségre szoruló embereket. A fővédnökséget Szinetár Dóra színész-

nő-énekesnő és Steinbach József dunántúli református püspök vállalta. 

Tavaly csaknem tizenhatezren tevékenykedtünk ily módon, ebből 70 csoport – 2500 önkéntes – a Felvidékről.

Biztatunk minden fiatalt és időset, csoportot és egyént, hogy vegyen részt a programon, és tapasztalja meg, milyen

öröm, hogy valódi segítség lehetünk környezetünk számára!

Egyének és csoportok jelentkezését a szeretethid.hu oldalon várjuk, a regisztrálók saját projekttel is csatlakozhat-

nak, sőt lehetőség van feladatot is bejegyezni. 

Csiffáry Ildikó programkoordinátor, az SZRKE Diakóniai Központja

A kutatásban részt vevő interjúalanyok mindegyike a

nőiség (szexuális vonzerő, kinézet) és az anyaság tenge-

lyei mentén mozogva mesélte el saját nővé válásának

folytonosan alakuló történetét. Ennek során világosan

megmutatkoztak azok a gyakorlatok, ahogyan a társada-

lom elutasítja a testi fogyatékossággal élő nők női mivol-

tát, miközben megteremti az ideális nő egyszerűsített,

valótlan, illuzórikus képét. Ezek beszűkítik a szépség,

nőiség, érzékiség sokszínűségét azzal, hogy a lényegét le-

egyszerűsítve, sematikusan, paraméterekben leírható

módon közelítik meg. Ebben a rendben a testi fogyaté-

kossággal élő nők aszexuálisak, nemkívánatosak, tehetet-

lenek, segítségre szorulók, nem valók szülőnek. A köz-

megítélés alapján tehát a fogyatékossággal élő nők nem

rendelkeznek a nőiség legfontosabbnak tartott attribútu-

maival, mivel a normálistól való eltérést, az abnormalitást

képviselik. Így nem váratlan, hogy a kutatásból kivilág-

lott, hogy az interjúalanyok a nőiség hagyományos szere-

peit tartják a maguk számára elérendőnek, a kötelező

női ideált reprodukálva a legfőbb céljuk, hogy a férfite-

kintetet elvarázsoló, kívánatos nővé és egyben anyává

váljanak. Az interjúalanyok túlnyomó többsége megfo-

galmazta azt az igényét, hogy szexualizált alanyként vá-

gyakozó férfitekintet tárgyává válhasson. 

A férfipartnerek épsége, illetve fogyatékossága kitünte-

tett szerepet kapott a szerelmi történetekben. Úgy gon-

dolom, azért lehetett ez így, mert ez a kérdés szorosan

összefügg saját fogyatékosságuk elfogadásával, illetve el

nem fogadásával, fogyatékos nőként való önazonosulá-

sukkal. A párválasztás témája azonban, ahogy ezt a kuta-

tás is megmutatta, többtényezős: függ a generációs kü-

lönbségektől, valamint attól, hogy a fogyatékosság szer-

zett-e, vagy veleszületett, hogy milyen kulturális minta

rögzült az adott nő gondolkodásában, hogy mennyire

nyitott a külvilág felé, milyen a viszonya a testével, illet-

ve hogy teste mennyire közelít az ép test ideáljához.

„Nem való az anyaságra”

Miközben nemzetközi kutatásokból tudjuk, hogy az

úgynevezett épség önmagában nem a legfőbb indikátora

a sikeres szülőségnek, a szülői szerepre való képességek

megkérdőjelezése mégis nagymértékben érinti a fogyaté-

kossággal élő nőket. Nemzetközi kutatásokból az derül

ki, hogy a gyermek jólléte nem feltétlenül a szülők ké-

pességeitől, gyakorlottságától függ. Ennek ellenére a fo-

gyatékossággal élő nőket a társadalom szinte minden

szegmense függőnek, gondoskodásra szorulónak, ezért

gyermeknevelésre alkalmatlannak találja, s így sok eset-

ben megtagadják tőlük szülői, családalapítási jogukat.

A testi fogyatékossággal élő nők leértékelése elsősor-

ban abból az előfeltevésből indul ki, hogy testük asze-

xuális, nőietlen, haszontalan, így nem való az anyaságra.

Erre a megbélyegzésre válaszként olyan technikákat

kell megtanulniuk, amelyek segítségével bizonyíthatják,

hogy megfelelnek a társadalmi előírásoknak, követel-

ményeknek, átlagosnak, normálisnak kell mutatkozni-

uk. Nem véletlen tehát, hogy az interjúalanyok önma-

gukat szinte minden esetben a normalitás–abnormalitás

kontinuumán helyezték el. Ez lehetővé tette számukra,

hogy ne csak az ép nőkhöz képest pozicionálják magu-

kat, hanem a fogyatékossággal élő nőtársaikhoz képest

is, s minél inkább azt bizonyítsák életükkel, hogy nor-

málisak.

A fogyatékos nők helyzetének feltérképezése a mai

Magyarországon sporadikus, így kutatásom célja egy-

részt a fogyatékossággal élő nők hangjának hallatásán

keresztül e hiány pótlása, másrészt a nyilvános beszéd-

módban uralkodó elnyomó narratívák feltárása és elem-

zésük. Miközben a kutatás arra a kérdésre kereste a vá-

laszt, hogy mi a nő, mit jelent nőnek lenni, reményeim

szerint tágabb társadalmi-kulturális problémákat is meg-

világított. 
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Csíptetett fülűek osztálya
Örömmel tartottam zeneterápiát

(1992–94), Debrecenben elsőként

pszichiátriai klinikán, a piros sálas, fe-

kete bundájú, kövérkés Malacz ku-

tyámmal. Végtelen türelme s tisztasá-

ga tette alkalmassá arra, hogy türel-

mesen meghallgassa a betegeket. A

fekete orrától a fenekéig fokozatosan

szélesedve enyhén kövérkés volt – in-

nen ragadt rá biológuskörökben, hogy

az esőcseppalkatúak rendjébe tartozik.

Mit tudott? Hallgatni, persze füleket

hegyezve – már ha ez a tacskó csoda

tudta volna füleit igazán hegyezni,

ehelyett csak annyira emelte fel őket,

mintha a végeik fel lettek volna csíp-

tetve, a visszahajló végek jelezték: fi-

gyelek rád. Ez minden. Ez az értéke-

lésmentes, ÍTÉLETMENTES fi-

gyelni tudás. Ez minden pszichiátria s

pedagógia alapja. Semmilyen tudás-

nak, címnek és rangnak nincs ekkora

ereje, jól hallgatni, a csíptetett fülűek

osztályába tartozni.

…Szóval, kezdő koromban ígéretes

tanárnak gondoltak. Talán mert tud-

tam játszani a gyerekekkel, bőbeszédű

létemre tudtam meghallgatni őket.

Aki tanár, tudja, mennyire nem fi-

gyelnek rájuk, mennyire hiányzik ne-

kik még a szüleik meghallgatása is!

Volt humorom, volt kedvem focizni

velük, de lassan-lassan intézményesí-

teni akartak főnökeim: túl sokat ját-

szom, túl közvetlen vagyok, túl nyitott

feléjük, s több tekintély kellene, több

határozottság, több szigor. – Aztán…

tízévenként végezzük ugyanazt az

elemzést, tanulmányt, metaanalízist*:

miért nem jó az oktatási rendszer?

Mindig ugyanattól nem működik:

fáradt tanár, sok gyerek, nagy iskola,

személytelenség, nagy osztálylét-

szám – nem hatékony oktatás. Már

maga az oktatás a gond, mert a neve-

lés a fontosabb, nem pedig tudni a

tölgy latin nevét (Quercus robur), fej-

ből felírni a klorofill szerkezetét, ha-

nem szeretni, érdeklődni, pl. a termé-

szet iránt. Az egységes nevelés nem

hasad, hanem a kémiát üdvözli a

mentában (fodormenta: Mentha pipe-

rita vagy borsmenta: Mentha crispa),

megfigyelni a vitorlázó varjút (Corvus

crogilegus), nem megrugdosni a kó-

bor kutyát (Canis familiaris), aki (s

nem ami, mint az angolban) familiá-

ris = családi, mert már nem Canis lu-

pus, farkasszármazék. Miért? Mert

kutya faj tízezer éve (!) nem létezik

erdőben, csakis az ember társadalmá-

ban – így lehet összekapcsolni az ál-

latot az ember felelősségével! A csa-

lánt óvatosan megérinteni, sőt meg-

csípetni magunk, épp csak elejtem a

hisztamin nevét – hólyaghúzó, s aki

asztmás, annak fullasztóan összehúz-

za a hörgőit. Nem tudni kell, hanem

hallani róla! A specializáció soha nem

jöhet el, legfeljebb az első egyetemi év

után. Csak a hálózatba illeszkedő, va-

lamivel érintkező, kontextusban adott

információ marad meg. Hemoglobin

nem létezik, csak az állatok vérében

levő oxigént szállító talicskák vasa-

tomból kovácsolt kerekei. A tanár, az

iskola ha jó, olyan, mint maga a világ:

felfedezni való! Titok, csupa érdekes-

ség és móka, mert játék a gőzgép, a

havon sikló szánkó, s nem annyira

fontos a mű (μ) súrlódási ellenállás.

Pedagógia = életképesség-fejlesz-

tés→életminőség-fejlesztés→önkép-

zésre való nevelés.

Magasabb fokon: önnevelésre, ön-

képzésre = önállóvá válni segítés (ta-

nítás, de sokszor inkább gondozás, út-

mutatás), boldogít (passzív, valaki teszi

valakivel), boldogulás (fokozatosan

megtanult bölcsesség és a világgal,

másokkal való együtt élni tudás). Ne-

velés = pedagógia, mert a gyermek:

kicsi (a görög paidosz) ám a „kicsi” és

a vezetés (agogé, gógosz, ill. az a görög

rabszolga, aki kísérte és óvta az utcán

a gyereket) nem különülhet el. Az is-

kola „hivatalosabb”, „katonásabb” – de

csak a világnak ezen a részén (Oszt-

rák–Magyar Monarchia, Mária Teré-

zia). Persze Magyarhonban az isko-

láknak a járási, egyházmegyei köz-

pontokban való bevezetése Mária Te-

rézia nevéhez kötődik; célja az volt,

hogy a parasztgyermekek legalább

alapfokon írni-olvasni tudjanak, is-

merjék a pénzt, a térképet, s tudjanak

magyarul is, latinul is imádkozni. És

még valami: az iskola tudja közvetíte-

ni a mindenkori politikai, vallási vi-

lágnézetet. A gyerek intézménybe,

institúcióba kerül, s intézményesedik

(alattvaló-nevelés).

Én hiszek a fejlesztésben, talán már

hiteles is vagyok, kétszeres kiváló pe-

dagógus, aki tanított általános és ze-

neiskolában, egyetemen, főiskolán,

angolul is, aki már dolgozott sikettel

és vakkal, börtönben, klinikán, fogya-

tékkal élők otthonában is végzett ze-

neterápiát, szóval látom: a fejlesztés

nem illúzió. Nagyon hatékony tud

lenni. De ennél nagyobb erő is van,

erő, meg üzenet a fogyatékkal élők

vagy hátrányos helyzetben lévők szü-

leinek: ez az elfogadás. Nem lesz min-

denki mérnök, de mérnöknek vagy

pártfőnöknek lenni nem jelent auto-

matikusan sikert, boldogságot. Az el-

fogadás, amely annak a beengedése,

ami épp most van, nagy erő. Ne feszít-

sük keresztre saját magunk, hanem

mint Jézus, fogadjuk el, hogy most itt

tart a gyerek, ezt és ezt tudja, mert:

NEM FONTOS VINNI VALA-

MIRE. Az elfogadó szeretetben nincs

megfelelési kényszer s hogy majd mi

lesz… MOST VAN, VELED VAN.

NE VIDD SEMMIRE, LÉGY

SZERETETBEN, NINCS TELJE-

SÍTMÉNYKÉNYSZER, ÖRÜL-

JÜNK EGYÜTT: EZ A KIINDU-

LÓ HELYZET! A második: mihez

van kedved is, tehetséged is? Egész vi-

lágunk még megmaradt az egymás
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kizsákmányolásánál. Az iskola féle-

lemre és kisebbségi érzésre kondicio-

nál, minél teljesítményorientáltabb,

minél inkább tekintélyel-

vű. Annyi nyomor és sze-

génység van, országok,

ahol még tiszta ivóvíz sin-

csen! A világ az iskola vál-

tozásával kezdi meg válto-

zását. Az iskola nem érzé-

keny a gyermeki lélek szük-

ségleteire. Ideje a szabadság-

ra nevelésnek, nem kell már

alattvalót, fogyasztót nevel-

ni. „Csíptetett füllel” kelle-

ne újra a gyermekre fi-

gyelni, tehát több civil is-

kola, független műhely s a

tanárképzésben több játék,

tréning, gyakorlati lélek-

tan, csoportvezetésre való alkalmasság

kellene. És a normál iskolák tanárai-

nak is több fogyatékosismeret!

Megkérdeztek a debreceni rádió-

ban, korai fejlesztés, zeneterápia. Még

mielőtt fejlesztünk, legyünk az elfo-

gadás állapotában. Nem minden old-

ható meg, s ami Bécsben nem problé-

ma, Budapesten alig probléma, az

Debrecenben probléma, Szerbiában

pl. elérhetetlen kezelés. A világ sose

lesz tökéletes és igazságos, már csak

ezért is a legfőbb, hogy szeretni tudj.

A római császárok fiú újszülötteinek a

szemébe vizet fröcsköltek, hogy lát-

nak-e. A fülükbe kiabáltak, hogy rea-

gálnak-e a hangokra. Januártól beve-

zették Magyarországon, annyi meg-

előzhető siketség után, a születés utá-

ni hallásvizsgálatot. – Fejlődünk?

Eleddig miért nem jutott fél perc a

rózsaszín fülekre???

Ezért nincs önsajnálat és a külső si-

kerek hajhászása. Attitűd, értékek, vi-

lágszemlélet, magyarul: a világgal

kapcsolatos elvárások és beállítódás

váltása. Pl. nem lemondok a zsírról,

hanem elkötelezem magam az érszű-

kület és cukorbaj nélküli élet mellett.

Nem valami ellen, inkább: valamiért

élek. Nem probléma, ha az oktatás tö-

kéletlen, ha a gyermekem nem zseni,

vagy ilyen-olyan baja van. A lényeg,

hogy én magam is fejlesztem, s ha

nincs tanácsadói háló, elkezdünk ké-

szíteni egyet, nem várunk mindent az

államtól. Ha valaki Pesten lakik, min-

den terápia elérhető, de van, hogy va-

laki egy faluból nem tud a városba jut-

ni – kimaradt az az egy buszjárat is!

(Esélyegyenlőség?)

Az iskola léte ellentmondásos, te-

hát: bíráljuk, de meg is értjük a hely-

zetét. Az az iskola kap többet, ame-

lyik „jól” teljesít, „versenyistálló” vagy

egy pártelit gyerekeinek az iskolája.

Az iskola nemcsak nevel, majd tanít,

hanem az esélyegyenlőtlenségek kivédé-

sére szolgáló első intézmény az óvodával

együtt. Ezért jó az ingyenes logopé-

dus, gyógytorna, in-

gyenebéd. Csakhogy:

csakhogy az egyik is-

kola érvel, hogy onnan

több gyereket vettek

fel gimnáziumba,

egyetemre, mint a má-

sikból… Tehát neki

több ez, az, amaz jár.

Önigazolás. Így aztán

már régen nem politi-

kusokra, pártokra kel-

lene szavaznunk, ha-

nem olyan társadalmi

szerkezetekre, mecha-

nizmusokra, amelyek

emberi mivoltunkat,

méltóságunkat és esélyegyenlőségein-

ket biztosan garantálják. Olyan isko-

lában, ahol az együttműködés az alap-

minta, nem pedig a verseny, az alá-

fölé rendelődés, az ego hizlalása verse-

nyeken és a másokon való átgázolás,

az érvényesülés és a „légy sikeres”

kényszere (!), amivel már gyermek-

korban elhitetjük, hogy a világ csak

ilyen silány és empátiadeficites lehet,

amilyen ezer év óta.

* Több, hasonló problémát elemző ta-

nulmány (pl. környezetvédelem, falufej-

lesztés, lakosságvándorlás, autópálya-épí-

tés, madárvédelem, tehát látszólag eltérő

dolgok) eredményeinek végső, közös elem-

zése: mi lesz, ha az út megépül, a falu el-

vándorol, a madarak élőhelye sérülést

szenved, stb.

Dunkel Norbert

Felhívás

Kérjük tisztelt Olvasóinkat, hogy az esetleges lakcímváltozást tudassák szerkesztőségünkkel 
a carissimi.lap@gmail.com e-mail vagy a Carissimi, Bučinová 14, 821 07 Bratislava postacímen. 

Ezzel megkönnyítik a munkánkat. Köszönjük.
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Szétguruló gyöngyszemek
Bemutatjuk Štrpka Adélt

Előny a magyar nyelv ismerete

„A Csallóközből, Ekecsről szárma-

zom. Hatgyermekes nagy család har-

madik gyerekeként nőttem fel, a legfia-

talabb testvérem értelmileg nagyon sú-

lyosan sérült. A nagy családra – a mi-

énkre is – jellemző az összetartás, alkal-

mazkodás és segítőkészség. A mama

nem volt alkalmazásban, akkoriban az

állam még annyi segítséget sem adott,

mint most. Két lehetőség volt: vagy in-

tézetbe kerül az öcsém, vagy otthon

gondoskodnak róla. Az első szóba sem

jöhetett, egészen szüleink haláláig ott-

hon volt. Utána egy évig nálam lakott

Pozsonyban, később már nem tudtuk

vállalni, hároméves volt a kislányom,

dolgoztam; az eperjesi szociális intézet-

ben helyeztük el. De kicsit előreszalad-

tam... 19 évesen kerültem Pozsonyba.

Az 1970-es években a nagymegyeri

magyar gimnáziumban érettségiztem.

Továbbtanulásra nem gondolhattam,

dolgozni kellett, pénzt keresni. Szom-

szédunkban egy siket kislány lakott,

akivel nagyon törődött a nagymamája.

A nagymama egyszer átjött hozzánk,

hogy a hallássérültek pozsonyi iskolájá-

ban, ahová az unokája jár, segédnevelőt

keresnek. Itt a puzzle második darab-

ja… Bár szlovákul alig tudtam, jelent-

keztem – és 30 évig maradtam. Egy

évig segédnevelő voltam, majd nevelő-

nő, óvónő és tanítónő. Közben levele-

zőn elvégeztem Nagyszombatban a

gyógypedagógia szakot. Megtanultam

a jelnyelvet, az ujjábécét. Nagyon sze-

rettem ezt a munkát. Sok új dolgot

kezdtünk el, a jelnyelv mellett az orális

módszert is alkalmaztuk. Volt tanítvá-

nyaim között diplomások is vannak.

Munkám során nagy előny volt szá-

momra a magyar nyelv ismerete. Buda-

pestről mindig megszereztem a legú-

jabb szakirodalmat, ők már akkor ren-

geteget fordítottak angolból, így a szak-

dolgozatomhoz is a legfrissebb kutatá-

sokból meríthettem; a téma kiemelke-

dő szakértőjének, Csányi Yvonne-nak

az előadásait is hallgattam.” A szom-

széd helyiségből sírás szűrődik át.

Štrpka Adél vérbeli gyógypedagógus-

hoz híven beszélgetésünk közben is

oda-oda figyel. Aztán hangos dobolás

hallatszik. „A lányom, Janka tart zene-

terápiát” – veti közbe, majd az 1989

utáni történésekkel folytatja: „Ekkor

már halmozottan sérült gyermekeket,

köztük hallássérült autistákat is felvet-

tünk az iskolába. Mivel általában jó

eredményeket értem el, én kaptam meg

őket, és bizony nem tudtam mihez kez-

deni velük. Olyanok voltak, mint a

szétguruló gyöngyszemek. Nem lehe-

tett fegyelmezni őket, igyekeztek elbúj-

ni, eltűnni szem elől. Az autistáknak

struktúrára és vizualitásra van szüksé-

gük, különben kezelhetetlenek. Tanfo-

lyamokra, továbbképzésekre kezdtem

járni. Aztán, mivel az új igazgató nem

akart halmozottan sérült tanulókat be-

fogadni, 30 év után egyik napról a má-

sikra felmondtam.” 

Védő/védett környezet

„A pozsonyi Andreas Autistaközpont

iskolájában kaptam állást, így 2007 óta

csak autista gyermekekkel foglalkozom.

Akkor azt gondoltam, hogy ennyi ta-

pasztalattal valamit már tudok a sérül-

tek neveléséről, de az új helyen mozdul-

ni sem tudtam: úgy éreztem magam,

mint akinek se keze, se lába. Rengeteget

tanultam a kollégáktól, akik Magyaror-

szágon szereztek képesítést, és a hallás-

sérültek iskolájából hozott tapasztalata-

imból is meríthettem. A tanítás és a te-

rápia során sok dolgot belevittem a ze-

néből, tudtam, hogy a mimika, a zenés-

mozgásos játékok segítenek. Comenius

is megmondta, hogy semmi sem lehet

az értelemben, ami nem volt előbb az

érzékekben. A magyar gyermekekkel

való foglalkozás természetesen adódott.

Délelőtt tanítok, délután pedig terápiás

foglalkozásokat tartok, pl. vászonra fes-

tünk. Kiállításunk is volt már. Így volt ez

az Andreasban, és így van, mióta And-

rea Šedibová vezetésével 2012-ben ön-

állósult az iskolánk. Amikor a magyar

szülők diagnosztizálásra hozták gyer-

meküket, a kollégák megkértek, hogy

segítsek. Aztán továbbadták egymás-

nak, hogy van itt magyarul tudó gyógy-

pedagógus. Egyébként csodálkozom,

hogy nálunk kevés magyar szakember

szakosodott autizmusra. Talán mert na-

gyon nehéz szakterület. Rengeteg a

munkám: a magyar gyermekeket min-

dig elfogadom terápiára, mert a szülők

boldogtalanok, és segíteni akarok nekik.

Jó részük nagyon ügyes, autizmusukhoz

nem párosul értelmi sérülés. Volt már

magas IQ-val Asperger-szindrómás és

átlagossal magasan funkcionáló autista

tanítványom is. Nekik a kommunikáci-

óval és a szociális viselkedéssel vannak

problémáik.”

Integráció vagy szegregáció?

„Az iskolai nevelésben mindkettővel

találkozunk. Mindennek az alapja a szü-

lővel való szoros együttműködés, a köl-

Az autista gyermekek pozsonyi magánóvodájának és -iskolájának gyógy-

pedagógusa. Azzal fogad, hogy nem szeret nyilatkozni, de már nem bánja,

hogy kötélnek állt, mert amit eddig még nem tett meg, most – készülve a be-

szélgetésre – végiggondolta, hogy milyen hatások nyomán választott magá-

nak hivatást, és a puzzle-darabkák szépen összeálltak.
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csönös bizalom. Közeli, mondhatom, ba-

ráti kapcsolatok alakulnak ki. Nálunk a

szülőnek bent kell lennie a terápiás fog-

lalkozáson, hogy lássa, mit csinálunk a

gyermekkel, és otthon folytatnia kell.

Mikor legközelebb jönnek, észreveszem,

hogy dolgoztak-e vagy sem. Ha másod-

szor, harmadszor is azt tapasztalom, hogy

otthon nem foglalkoznak vele, nem vál-

lalom a terápia folytatását. Sok jó mód-

szer van, de egyik sem csodaszer. Ha

eredményt akarunk elérni, akkor a szak-

embernek heti 15-20 órát intenzíven kell

foglalkoznia a gyermekkel. Aki idejár

óvodába, iskolába, annak ez megvan, de a

magyar gyermek csak terápiás foglalko-

zásra jár. Kommunikációs terápiát, szoci-

ális készségek fejlesztését, művészetterá-

piát tartok nekik. Mivel azonban a ma-

gániskolában fizetni kell a terápiáért, és

ezt nem mindenki engedheti meg magá-

nak, úgy oldjuk meg, hogy itt megkapják

az instrukciókat, és otthon folytatják a

fejlesztést. 

Jelenleg négy magyar tanítványom

van. Elmondok egy tavalyi esetem. A

gyermeket egyetlen óvodába sem vet-

ték fel. Az anyukán kék-zöld foltok, a

nagymama összerugdosva, valamit ten-

ni kellett. Az igazgatónő kérésére fel-

vettem az osztályomba, és hetente két-

három napot idejárt az iskolások közé.

A többiekkel szlovákul beszéltem, vele

magyarul. Magasan funkcionáló autis-

ta, okos, erőszakos. Az ilyen gyerekek-

nek csoportos kommunikációs, viselke-

dés- és játékterápiára van szükségük,

mert meg kell tanulniuk a csoportsza-

bályokat. Ezekbe őt is bevontuk. Aztán

szeptemberben nagy félve felvették az

egyik óvodába. Egy napon jött az anyu-

ka nagy virágcsokorral, átölelt, úgy kö-

szönte meg a segítséget. A kisfiú példá-

san viselkedett az óvodában. Természe-

tesen nem mindenkivel lehet ilyen

eredményt elérni, sok függ a gyermek

értelmi képességeitől. 

Az ép értelmű gyermekek esetében jó

dolog az integráció, de speciális segéd-

eszközökre és módszerekre van szüksé-

gük. A magyar alapiskolák készségesen

felveszik ezeket a gyerekeket, legalábbis

azokat, akikkel én találkozom. De prob-

léma a szakemberhiány. Amikor az ot-

tani pedagógusoknak elmagyarázzuk a

teendőket, nem tudják vagy nem akar-

ják elsajátítani vagy alkalmazni ezeket a

speciális módszereket és megszerezni a

szükséges eszközöket. Elsőben, máso-

dikban még úgy-ahogy mennek a dol-

gok, később azonban bővül a tananyag,

és akkor már egyénileg is kellene foglal-

kozni a gyermekkel. Védő/védett kör-

nyezetet kell számára teremteni: átlát-

ható tér- és időbeli struktúrát és vizuális

segítséget nyújtani neki – egyébként ez

nem nehéz. Napirendet kell számára

készíteni, elmondani és kártyán illuszt-

rálni, hogy milyen órák következnek

egymás után, mikor lesz szünet. Asz-

szisztensre is szükség van, aki segít pl. a

könyvben megtalálni a feladatot. Ez

pénzbe kerül, és az iskolának többnyire

nincs rá pénze. Ilyenkor – ha teheti – a

szülő fizeti őt. A szünetben egy autista

nem tud játszani a többiekkel, nem tud

velük beszélgetni, nincs köztük szociális

kommunikáció. A magasan funkcioná-

ló autisták nagyon kedvesek, szeretetre-

méltóak, de csak a saját témájukról be-

szélnek – amelyben esetenként bámula-

tosan tájékozottak –, és az nem mindig

érdekli a többieket. Nem ismerik a me-

taforákat, nem értik a viccet, mindent

szó szerint vesznek. A többieknek ez

néha nevetséges, nekik pedig stresszt

okoz. Sok szülő nem tudja, hogy na-

gyon fontos a diagnózis: ha megvan, és

integrálják a gyermeket, joga van egyé-

ni tantervre. Az autista gyermeket, aki-

nek gondot okoz a kommunikáció, be-

széd- és olvasásértés, fel kell menteni

idegennyelv-tanulás alól. Bizonyos tan-

tárgyakban viszont, pl. matematikában,

fenomenálisak.”

A család

„A puzzle következő darabja a csalá-

dom. A lányom kiskora óta Lajoskával,

a sérült testvéremmel nevelkedett.

Amíg a szülők éltek, minden hétvégén

hazajártunk. Nagy szerencsém, hogy a

férjemnek is van szociális vénája, és

mindig támaszom volt. Említettem,

hogy öcsém a szülők halála után egy

évig nálunk lakott, most is elhozzuk

ünnepekre, a tavaszi, nyári szünetben.

A lányom operaénekes, zeneszerző, és

most végzi a zenetudományi szakot az

egyetemen. Itt az iskolában pedig zene-

terápiát tart. Egyedül a labirintusban

címmel – az autisták lelkivilágát tükrö-

ző – szimfonikus művet is írt számuk-

ra. Gondolkodtam azon is, hogy miért

csinálom. Mert jönnek a szülők, és se-

gítségre van szükségük. Óriási biza-

lommal jönnek, és ilyenkor mindig

eszembe jut, hogy az én szüleimnek

senki sem segített. Mikor a mama

meghalt, Lalikánk harmincéves volt.

Harminc évig a nap 24 óráját vele töl-

tötte. És már nagyon belefáradt. Össze-

tartó család voltunk, és a hétvégeken

hazajártunk, de mikor a papa elment, ő

magára maradt. Ez is újabb puzzle-da-

rab. És mikor jönnek a tanácstalan, bol-

dogtalan szülők, megértem őket. Rájöt-

tem, hogy az ember lehet akármilyen

gazdag, ha nincs egészség, ha nem

egészséges a gyereke, az beárnyékolja a

boldogságát. A fogyatékossággal élő

gyermeket nevelő szülőknek nagyfokú

lelki segítségre, támogatásra, biztatásra

és szakszerű tanácsadásra van szüksé-

gük. Mindezt többek között a gyógy-

pedagógusoktól kaphatják meg.”       

(T. E.) 

Fontos a struktúra és a vizualitás
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A Rett-szindróma neurológiai háttere

Általában a neurológus az

első szakember, aki találko-

zik a Rett-szindrómás kis-

lánnyal, vagy azért, mert az

elmarad a fejlődésben, vagy

mert megjelennek a sztereo-

tip kézmozgások, ritkább

esetben az első epilepsziás

roham kapcsán. Neurológus,

az osztrák Andreas Rett volt

az is, aki a klinikai azonossá-

gok alapján 1966-ban elő-

ször vetette fel, hogy a tünet-

csoportot önálló betegség

okozza. A Magyar Rett-

szindróma Alapítvány Csa-

ládokat Ellátó Pártfogó

Programjának (CSEPP)

második rendezvényén dr.

Hegyi Márta, a Magyaror-

szági Református Egyház

Bethesda Gyermekkórházá-

nak gyermekneurológus fő-

orvosa a Rett-szindróma ne-

urológiai hátteréről tartott

előadást. 

„A kór eredete máig is-

meretlen. Sok mindent lehet

róla tudni, de hogy az a bizo-

nyos fehérje, amelynek a

mutációja okozza a betegsé-

get, hogyan befolyásolja az

idegrendszer fejlődését, mi-

ért akasztja meg, nem tud-

juk” – mondta a főorvos asz-

szony. Úgy sejtik, hogy ettől

a fehérjétől függ, mikor válik

aktívvá, lemásolhatóvá az

örökítőanyag. Az idegrend-

szer fejlődési lépéseinek idő-

zítésében játszik szerepet. A

Rett-szindróma nem dege-

neratív, pusztulásos betegség,

hanem megkésett fejlődést, a

képességek diszharmonikus

fejlődését jelenti. Nem egy-

szerre fejlődik a mozgás, az

értelem, a létfenntartó ideg-

rendszer. Különböző szinte-

ken rekednek meg vagy in-

dulnak hanyatlásnak.

Míg szerzett agysérülés-

kor elsőként az agykéreg ká-

rosodik, és ez akár epilepszi-

ában nyilvánulhat meg, mi-

közben az agytörzsi funkci-

ók – a keringés, légzés – sta-

bilak maradnak, a Rett-

szindróma esetében koráb-

ban vagy az agykérgi zava-

rokkal egyszerre jelentkez-

nek az agytörzsi központok

zavarai. „Ezért a kislányok-

nál a légzés- és keringési za-

varok, egyensúlyproblémák,

izomfeszesség hamarabb

mutatkozik, mint például az

epilepszia. Bár kétségtelen,

hogy ez utóbbi a legriasz-

tóbb és leglátványosabb tü-

net, amely előbb-utóbb a lá-

nyok 60–90 százalékánál

megjelenik” – magyarázta a

neurológus. 

Az epilepsziával kapcso-

latban a szülők leggyakrab-

ban arra kíváncsiak, hány ro-

ham veti vissza a gyermek

fejlődését, fellép-e oxigénhi-

ány, sejtpusztulás, mely típu-

sú rohamok ártalmasak, és

melyekkel nem kell különö-

sebben foglalkozni. Globáli-

san elmondható, hogy a kór-

lefolyást és a kislány általá-

nos állapotát nem az epilep-

sziás rohamok száma és mi-

lyensége határozza meg, ha-

nem maga az alapbetegség.

„Azt természetesen nem le-

het kijelenteni, hogy nincs

jelentőségük az epilepsziás

rohamoknak, de egy-egy ak-

tív epilepsziás periódus sok-

szor csak átmeneti zavar a

gyermek életében. Inkább a

fejlődést veti vissza, az ideg-

sejteket nem pusztítja. Egy

roham nem árt annyit, mint

amilyen látványos – nyugtat-

ta meg valamelyest a szülő-

ket a szakember. – Ettől füg-

getlenül természetesen töre-

kedni kell a teljes roham-

mentességre” – tette hozzá.

Hogy otthon könnyebb

legyen felismerni az epilep-

sziás rohamot, a főorvos asz-

szony néhány videofelvétel-

lel illusztrálta az epilepsziás

és nem epilepsziás roham

közötti különbséget. 

A tónusos epilepsziás ro-

ham hirtelen kezdődik,

megfeszül a kislány teste,

előregörnyedt tartásban alig

mozdítható, szemei fenn-

akadnak, arca grimaszba tor-

zul, merev, érzelem nélküli

lesz az arckifejezése, csorog a

nyála. Általában fél–egy per-

cig tart, és olyan hirtelen ér

véget, ahogyan elkezdődött.

Egy sóhajtással minden

visszazökken az eredeti me-

derbe. 

Egy másik típusú epilep-

sziás roham, a spazmus

(görcs) alig észrevehető, in-

kább csak a szakember észle-

li. A kislány rándul egyet, be-

húzza a nyakát, és csak ami-

kor már többször ismétlődik

a mozdulat, sejthető, hogy

rohamról van szó. A szülő

nem feltétlenül ismeri fel.

Vannak rohamok, me-

lyekről csak video-EEG-

monitorozással derül ki,

hogy valójában nem epilep-

sziás rohamok. Ilyenkor a

kislány elalél, elesik, de az

EEG nem rögzít görcsjelet,

tehát tónusos, légzésszabá-

lyozási zavarról, például lég-

zéskihagyás okozta elalélás-

ról van szó. 

Szinte láthatatlan formá-

ban zajló jelenség az agytör-

Előző számunkban a Rett-szindróma ortopédiai vonat-

kozásaival foglalkoztunk, a következőkben pedig a neuroló-

giai hátteret taglaljuk.

Illusztrációs képek: www.rettszindroma.hu
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zsi vihar, amikor megfeszül-

nek a kislány arcizmai, pis-

log, grimaszol, a tónusát is

elveszti, folyik a nyála, mi-

közben tiszta a tudata, tartja

a szemkontaktust. A leg-

szembetűnőbb eltérés, hogy

nem hirtelen ér véget, mint

az epilepsziás roham, hanem

lassan, fokozatosan.  

Akkor ajánlatos orvos-

hoz fordulni, ha a gyermek

egymás után többször is-

métlődő, szokatlan, de ha-

sonló mozgást végez. Az

epilepszia megjelenését be-

folyásolni nem lehet, roha-

mot betegség, láz, fáradtság

válthat ki. Rendszeresen is-

métlődő görcsök esetén

szükséges a gyógyszeres te-

rápia. Minél korszerűbb a

gyógyszer, annál kevesebb

mellékhatása van, és ezek a

gyógyszer elhagyásával

megszűnnek. „A diéták kö-

zül egyedül a ketogén diéta

(olyan magas zsír- és ala-

csony szénhidráttartalmú

diéta, amelyet elsősorban az

epilepsziás betegek, főként

gyermekek kezelésére fej-

lesztettek ki) számít antie-

pileptikumnak, de Rett-

szindrómás lányoknál az al-

kalmazása komoly nehéz-

ségekbe ütközik, ezért nem

feltétlenül ezt kell követni” –

válaszolta szülői kérdésekre

a főorvos asszony. 

A Rett-szindróma gyó-

gyítása egyelőre a tüneti ke-

zelésben merül ki, bár van-

nak biztató kutatási eredmé-

nyek. A neurológus szerint

az orvosi marihuána alkal-

mazása nem javasolt, hiszen

adagolása és hatékonysága

egyelőre elég kiszámíthatat-

lan. Az Amerikai Egyesült

Államokban a közelmúltban

indultak erre irányuló kont-

rollált vizsgálatok.

Ahhoz, hogy az ideg-

rendszer funkciói megőr-

ződjenek, fontos a lányok

jóltápláltsága és hidratáltsá-

ga. A szabályozatlan mozgás

és állandó szabályozatlan

légzés miatt egyébként is na-

gyobb a folyadék- és ener-

giaigényük. 

A jó állapot szinten tartá-

sához sok szakorvos – neu-

rológus, ortopéd szakorvos,

dietetikus, fogorvos, gaszt-

roenterológus –, továbbá

gyógypedagógusok, terapeu-

ták és a szülők szoros együtt-

működésére van szükség.

„De ne felejtsük el, hogy

gyermekekről van szó, ezért

érdemes határt szabni a fej-

lesztéseknek is. Fontos, hogy

megmaradjon az öröm; a fej-

lesztés ne teljesíthetetlen fel-

adatok sorozata legyen, ha-

nem adjon sikerélményt a lá-

nyoknak. A játékos fejlesztés

sokkal hatékonyabb” – hang-

súlyozta dr. Hegyi Márta

gyermekneurológus.

Szabó Mónika,

egy Rett-szindrómás kis-

lány hozzátartozója

Ad: Bölcsőtől a sírig – halál, halálkísérés a fogyatékosságtu-
domány és gyógypedagógia kontextusában, Carissimi, 2015/1.

Családi titkok
Vannak olyan súlyos lelki örökségek, melyek nagymérték-

ben befolyásolhatják az emberi életutakat. Család lelki gon-

dozása kapcsán ismertem meg egy régi történetet. Bár a ti-

toktartás kötelez, elég régen esett meg ahhoz, hogy a konk-

rétumokat mellőzve, a tényeket tanulságul leírjam. A múlt

század 30-as éveiben történt. Hosszú szekérúton vitték egy

távoli város szaktekintélyéhez fiatal szülei azt a csecsemőt, aki

egy kis falucskában jött a világra, három kistestvére mellé.

Szép, egészséges újszülött, de a napvilágot nem láthatta meg –

sajnos, szemgolyók nélkül született. Mi lesz vele, és mi lesz a

családdal? Ki fogja vezetgetni? Melyik pajtába csukják majd,

hogy biztonságban legyen? Ilyen és hasonló égető kérdések-

re keresték a szülők a választ. A nehéz paraszti sors a fiatal

anyákat sem kímélte, szükség volt rájuk a földeken, otthon, a

jószág és a rokka mellett is. Aztán elhangzott az orvos taná-

csa: ne tegyék mellre. Ne ízlelje meg az anyatejet. Naponta

kiskanalanként kapjon egy kis vizet, mindig kevesebbet. Az-

tán semennyit. Hat hétig élt. Utánakerestem az anyakönyv-

ben. Kisfiú volt. Keresztségben is részesült. Eltemették, de a

történet itt nem ért véget. Az egyetlen időskort ért testvér

panaszolta el nekem fájdalmas gyermekkorát. 

Édesanyjukat annyira megviselte, hogy hallgatott az orvos

tanácsára, hogy lelki beteg lett. Állandó búskomorság gyö-

törte, erőtlenül tengette életét. Életkedv nélküli élő halott.

Sem az egészséges gyermekek, sem a háztartás, sem a kinti

munka nem motiválta többé. Nem lehetett őt visszasegíteni

a való életbe. Édesapjuk egyre ritkábban volt otthon, más

asszony után nézett, aztán végleg elhagyta őket. A három

kisgyermek ott maradt ellátatlanul, szinte árván. Hol az

egyik, hol a másik nagyszülőhöz, rokonhoz csapódtak. Csa-

ládi életüket szétrombolta a nagy titok, amelyet csak később

ismertek meg, de következményeit nagyon megszenvedték.

Fájdalmas titkot hordozni is nagy teher, hát még tehetetle-

nül végignézni a teher alatt roskadozó, sorvadó édesanyát! 

Ki tudja, hány család hordoz hasonló titkokat? Nagyon sok-

szor eszembe jut ez a történet, amikor tanácsért fordulnak

hozzám. Én az életet javaslom választani, mindenkinek, még

ha kilátástalan és nehezebbnek tűnik is.

Rácz Jolán 
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Döntsön adója 2 százalékáról 
Adóbevallásának készítésekor kérjük, rendelkezzen adója 2 (önkéntes munkát végzők 3) százalékáról. Ha nem

tudja eldönteni, hogy melyik civil szervezet fontos célját támogassa, látogasson el honlapunkra: www.carissimi.sk,

hogy jobban megismerjen bennünket! 

A Carissimi adatai: Obchodné meno/názov: Carissimi n. f., sídlo: 811 06 Bratislava, Nám. 1. mája 10-12,

právna forma: neinvestičný fond, IČO: 31821910.

A nyilatkozatot (honlapunkról letölthető) az adó befizetését igazoló nyomtatvánnyal (ezt a munkaadójuk tölti

ki) együtt április 30-áig juttassák el a lakhelyük szerint illetékes adóhivatalba.

Adja adója 2/3 százalékát a Carissimi Nonprofit Alapnak, hogy idén még több, családban élő fogyatékos gyer-

meket támogathassunk. Köszönjük! 

Selye János, a stresszelmélet atyja mondta, hogy életünk

legpozitívabb stresszállapota a születés, és a legnegatívabb a

halál. Az élet e két véglet között zajlik, és része a vége is, ame-

lyet méltósággal kell(ene) megélnünk.

Kultúránkban nincs hagyománya a halálnak: valahogy

nem beszélünk róla, nem foglalkozunk vele, pedig az embe-

riség már kénytelen volt belenyugodni abba, hogy a gyerekek

születnek, az idősek pedig meghalnak.

A Plamienok nonprofit szervezet egy alkalommal fel-

ajánlott egyetemistáinknak egy tanfolyamot, amelynek a

halálkísérés volt a központi témája. Az egyesület dagana-

tos betegségben szenvedő gyermekekkel foglalkozik, és

nagyon nehéz ezen a területen dolgozni. Nem állítom,

hogy ez volt az oka, de a felhívásra még érdeklődő sem je-

lentkezett…

Gondolkodásunkban a humánum mögött időnként az ál-

humánum is felsejlik. Vegyünk néhány példát:

Már jó pár éve az újszülöttek között sok a fiú. Az arány-

változást az orvostudomány lehetőségeinek kitágulása ered-

ményezte (ugyanis a fiúk a sérülékenyebbek). Korábban az

olyan magzat, amely nem volt teljesen egészséges, többnyire

elpusztult. Manapság orvosi támogatással sok életképes

gyermek jön világra családja örömére. Igen, de az élet minő-

sége nem mindig biztosított, és akkor jönnek azok az etikai

problémák, hogy „…gyermeket szerettünk volna, de nem

ilyet!”.

Amikor elnézem a fiatal embereket és közöttük a – gyak-

ran kórosan – elhízottakat, mindig eszembe jut, amit a szak-

ma mond: önkéntes öngyilkosság! Ilyenkor miért nem lé-

pünk? Miért hagyjuk, hogy a fiatal tudatosan rontva az élet-

minőségét zsákutcába kerüljön? 

Pályám kezdete óta az oktatásügyben dolgozom, és is-

mételten szembesülök azzal a ténnyel, hogy milyen nehéz

a szülőkkel dolgozni a gyermek érdekében; pedig a szülő-

nek meggyőződése, hogy mindent a gyermekéért tesz.

Gyakran választania kell, és ilyenkor többnyire a saját érde-

két követve, saját értékrendje alapján dönt; ez azonban nem

mindig szolgálja a gyermek javát.

Számomra nagyon fontos, hogy minden probléma meg-

oldható legyen. Ez néha csak úgy lehetséges, ha megosztjuk

a másikkal, a szakmával stb. Kultúránkban nagyon sok tabu-

téma van, amelyről beszélni kellene, mert szükség van rá.

Ahol nincs információ, ott hárítás van, mert „velünk ilyen

nem történhet meg…” Nem ítélkezni szeretnék, mert nincs

hozzá jogom, hanem elgondolkodtatni azokról a dolgokról,

amelyek érintenek bennünket, és nagyon fontosak életminő-

ségünk szempontjából. 

Igen, a halál része az életünknek. Erre is fel kell ké-

szülni, mint sok másra. Van, akinek ez egyértelmű, mert

vallásos nevelésben részesült. Van olyan, aki eleve foglal-

kozik a véggel. Nézzük meg: a gyermeknek fejlődése so-

rán gyakran eszébe jut a halál, főleg, ha valaki a szerettei

közül elmegy. Kérdéseket tesz fel, és nem tudunk rájuk

választ adni. Nem mondjuk meg neki, hogy mi történt,

pedig lépten-nyomon észleli. Ha nem kap megfelelő vá-

laszokat, szorongás keríti hatalmába, esetleg indokolatlan

bűntudat is, hogy valamiképpen ő is lehetett a baj okozó-

ja – és ezek az érzések egész életében végigkísérik. Ha

bennem a halál félelmet kelt, akkor nem vagyok jó vi-

gasztalónak sem… Az emberi élet iránti tisztelet a kénye-

sebb témák megbeszélését is igényli. Én csak örülök, ha a

tabutémák köréből is olvashatok megalapozott, szakszerű

cikkeket.

Strédl Terézia

Továbbra is várjuk a témával 

kapcsolatos hozzászólásokat.

A legpozitívabb stresszállapot a születés



19

vélemény

2015/2

Jelentés a roma gyermekek jogairól

Elolvasva Jana Dubovcová om-

budsman kritikus hangú jelentését,

szakemberként úgy érzem, nem

hagyhatom szó nélkül.

Gyerekkoromban egy kis faluban,

cigány település közelében éltünk.

Együtt jártunk a cigány gyerekekkel

iskolába, együtt játszottunk. 23 éve

dolgozom a pozsonyi diagnosztikai

központban, ahol évente mintegy

250 gyermek fordul meg. Nagyobb

hányaduk hátrányos helyzetű csa-

ládból származik. Szociális terep-

munkásként négy éven keresztül se-

gítettem hátrányos helyzetű, többsé-

gében roma családokat. 36 éves

munkatapasztalatom alapján jogos-

nak érzem, hogy hozzászólhassak a

problémához.

Aggódva figyelem az utóbbi évek

„okosainak” a gyógypedagógia és szo-

ciális munka megreformálására irá-

nyuló törekvéseit (a gyermekotthonok

fokozatos megszüntetését, tapasztalat

nélküli hivatásos nevelőszülők előny-

ben részesítését, a szociális ügyi hiva-

talokban dolgozó kurátorok számá-

nak csökkentését és jogkörének szűkí-

tését, a speciális – volt kisegítő – isko-

lák megszüntetésére vonatkozó lépé-

seket). Szomorúan látom, mennyire

figyelmen kívül hagyják a szakembe-

rek véleményét, mennyire hiányzik a

multidiszciplináris megközelítés,

mennyire hibásan lehet egy fontos

dolgot „orvosolni” – elrontani csupán

azzal, hogy szakmailag nem kompe-

tens emberek itt-ott hallott vélemé-

nyek alapján hatalmi pozícióból dön-

tenek. A speciális iskolák A variánsá-

nak megszüntetését sürgető nyilatko-

zatokhoz szeretnék hozzászólni,

érintve az ombudsman jelentését is.

Teszem ezt annak ellenére, hogy az

említett tanintézmények felszámolá-

sára európai uniós ajánlás is született,

amelyet nem lehet figyelmen kívül

hagyni. A bevált rendszer megváltoz-

tatása így már folyamatban van, de

kérdéses, hogy az általános európai

ajánlás hazai körülmények között is

hatékony megoldáshoz vezet-e. Fel

vannak-e készülve (készítve?) peda-

gógusaink arra, hogy különféle mód-

szertani elvek alapján oktassanak

egészséges fejlődésű, illetve különbö-

ző fogyatékossággal élő és hátrányos

helyzetű gyermekeket, akiknek okta-

tását eddig gyógypedagógusok végez-

ték? Vannak-e alternatív oktatási

programok? Hajlandók lesznek-e a

pedagógusok, avagy lesz-e erejük és

idejük a különböző egyéni oktatási

programok kidolgozására és betartá-

sára, amikor jelenleg az ADHD-s

gyermekek oktatása is komoly problé-

mát okoz? Nem fog-e csökkenni az

általános iskolák oktatási színvonala?

Hazai körülmények között ezen a

téren a legnagyobb gondot a hátrá-

nyos helyzetű gyerekek oktatása je-

lenti.

Ezt az igen súlyos problémát nem

volna szabad egyoldalúan nézni, a

kontextusból kiszakított egy-egy

mondat alapján ítélkezni, és cigány-

kérdést csinálni belőle, illetve elterelni

a figyelmet az igazi okokról, amelyek

társadalmi jellegűek. Tény, hogy a

speciális iskolák tanulóinak többsége

roma származású. Meggyőződésem,

hogy innen ered a helytelen nézet,

hogy csupán etnikai kérdésről van szó.

Tapasztalataim azt mutatják, hogy a

társadalom perifériájára kerülő ro-

máknak és nem romáknak azonos kö-

Jana Dubovcová emberi jogi biztosnak Az iskolaérettségi teszt jelenlegi

gyakorlatának a kulturálisan, szociálisan és nyelvileg hátrányos környezet-

ből származó, főleg roma gyermekek alapvető jogaira való hatása című, ta-

valy készült jelentése a közelmúltban került a parlament elé. Az ombuds-

man bírálta az iskolai életre való alkalmasság vizsgálatának jelenlegi gya-

korlatát. Úgy véli, hogy az ismeretek és készségek nem megfelelő mérése

miatt a roma gyermekeket sokkal nagyobb arányban sorolják speciális isko-

lába, illetve az alapiskolák speciális osztályaiba, mint ahogy az a számará-

nyukból következne, továbbá csak elvétve fordul elő, hogy későbbi átminő-

sítéssel normál iskolába kerüljenek. Emiatt esélyük sincs arra, hogy valaha

leérettségizzenek, felsőfokú képesítést szerezzenek, vagy a munkaerőpiacon

érvényesüljenek. A lefolytatott vizsgálat alapján úgy látja, hogy a pedagógiai

és pszichológiai tanácsadó központokban alkalmazott teszt alkalmas a roma

gyermekek diszkriminálására, és sérül a művelődéshez való joguk. 

Az ombudsman többek között javasolja a speciális iskolák A variánsának

(enyhe értelmi sérülteket sorolnak ide) megszüntetését, olyan diagnosztikai

módszerek bevezetését, amelyek tekintettel lesznek a hátrányos helyzetben

levő roma gyermekek képességeire, rendszeres képességfelmérések végzését

és javuló eredmények esetén a tanulók normál iskolába való átminősítését.

További javaslatai közé tartozik, hogy a parlament kötelezze a kormányt az

iskoláskorú szegény gyermekek szabadidejének eltöltésére és fejlődésük elő-

segítésére vonatkozó állami program kidolgozására. 

A dokumentum ajánlást tartalmaz a közigazgatási szervek épületeinek

akadálymentesítésére, valamint a szociális szolgáltatások minőségére vonat-

kozó kötelező országos norma megállapítására.

Az ombudsman jelentésének egyes részei a szakemberek körében vitát

váltottak ki. Lapunkban szeretnénk ezeknek a véleményeknek helyt adni.

Ezúttal Gál Vera gyermekpszichológus írását közöljük.
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rülmények között azonos az

életszemléletük és általános magatar-

tásuk. Ezért nyíltan kimondom: ez

nem romakérdés, hanem megoldatlan

(vagy megoldhatatlan?) társadalmi

kérdés, amelyet romakérdéssé degra-

dálva próbálunk más lehetőség híján

szőnyeg alá söpörni. 

Helyénvaló a felvetés: miért roma a

társadalom perifériáján lévők többsé-

ge? Talán ki kellene mondani: évezre-

des szokások, berögződött viselkedési

sablonok következménye, hogy a tár-

sadalmi változások folyamán ők ve-

szítették el a leghamarabb és a legtö-

megesebben a munkájukat, így anyagi

lehetőségeiket is. Ez vonta maga után

többek között tanulási lehetőségeik

szűkülését és általános szociális szint-

jük zuhanását is. Régi igazság: a mun-

ka nemesít. De mi nemesítse ezeknek

a fiataloknak a lelkét, ha immár ne-

gyedszázad telt el úgy, hogy a környe-

zetükben élő felnőttek egyike sem

dolgozik, mégis úgy-ahogy átevickél-

nek az élet buktatóin? Kézenfekvő a

példa – minek tanulni, dolgozni, hi-

szen megy ez anélkül is. A pozitív

példa és az önmegvalósítás lehetősé-

geinek hiánya tereli a fiatalokat az

unalomba, a drogfogyasztás (mint

szabadidőprogram), az aszociális te-

vékenységek kelepcéjébe. A nyomor

magával hozza a szellemi leépülést, az

értékrend deformációját, az ésszerű-

ség helyébe a farkastörvények lépnek.

Az eredmény: a népcsoport fokozatos

leépülése.

Friss kimutatások szerint például

Eperjes megyében a 17 éves romák-

nak csaknem 74%-a alkoholfüggő, s

értelmileg alig éri el a szubnormális

szintet. Kockázati csoportot képeznek

az ebbe a korcsoportba tartozó roma

lányok, akik több alkoholt fogyaszta-

nak, mint a fiúk, holott legtöbbjük

már gyermeket nevel, esetleg terhes.

Mondani sem kell, hogy gyermekeik

eleve újszülöttkori absztinencia szind-

rómával születnek, amely további fej-

lődésükre is rányomja bélyegét. (Az

adatok a Pediatria c. orvosi szaklap

2015/10. számában közölt Látkové

závislosti u detí a adolescentov v

rómskej komunite című cikkből szár-

maznak.) A kiskorúak jelentős hánya-

da is rendszeresen dohányzik, nem

ijed meg az eléje tett sörtől, pálinkától,

toluéntől... Az ilyen gyermekekből

aligha lesz érettségiző diák! 

A speciális iskolák megszüntetésé-

nek gondolata nem új. Sajnos, amint

azt az ombudsman írása is mutatja,

ma is sokan ezt tartják a mindent

megoldó lépésnek. A roma gyerme-

keket azonban nem azért sorolják be a

speciális iskolákba, hogy megalázzák,

leértékeljék vagy elszigeteljék őket.

Nagy hányaduk (sok esetben a már

említett szociális okoknál fogva) való-

ban értelmi fogyatékos, sőt halmozot-

tan sérült, részben genetikai okból,

másrészt szüleik nemtörődömségének

következményeként. A szociálisan

vagy értelmileg fogyatékos gyermek

már az alapiskola szigorú követelmé-

nyeinek is eleve képtelen megfelelni,

nemhogy az érettségiig eljutni. 

Annak, hogy jelenleg egyre keve-

sebb nem roma gyermek látogatja a

speciális iskolákat, több oka van. Tény,

hogy a roma gyermekek – az etnikum

magasabb arányú szaporodása követ-

keztében is – egyre nagyobb számban

kerülnek speciális iskolába. Mivel ők

nevelési hiányosságok miatt többnyire

viselkedési zavarokkal is küzdenek,

sokszor megfélemlítik, bántalmazzák

nem roma társaikat. Ez utóbbiak szü-

lei pedig mindent megtesznek azért,

hogy gyermekeik számára nyugod-

tabb iskolai környezetet biztosítsanak,

és gyakran a tanácsadó központban

készült szakvélemény ellenére sem

egyeznek bele gyermekük speciális is-

kolában való elhelyezésébe. A felso-

rolt problémák társadalmi jellegűek,

és nem bizonyítják a speciális iskolák

rendszerének elavultságát. 

A roma gyermekek kevés százaléka

jut el az alapiskola 9. osztályába, kö-

zépiskolába. De ez megint csak nem

az iskolarendszer hibája, hanem a

gyermekek nehezebb nevelhetőségé-

nek, az aspiráció, motiváció hiányá-

nak, értékrendjük eltolódásának, a

szülői nemtörődömségnek a követ-

kezménye. Az ilyen szülők gyermekei

a legjobb indulat mellett is lemarad-

nak a tanulásban, és semmiféle iskola-

rendszerben nem fognak lépést tarta-

ni a többiekkel. Gyakran tapasztaljuk,

hogy hiába tesszük lehetővé, hogy a

hátrányos helyzetű gyermekek óvodá-

ba, iskolába járjanak, jelképes áron

vagy ingyen étkezzenek, sok szülő

ilyen-olyan okokra hivatkozva („el-

aludtunk”, „esik az eső”, „nincs pén-

zem a buszra”, stb.) nem járatja őket

rendszeresen, mivel tudják, hogy ezért

senki sem vonja őket felelősségre, és
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közben büszkén hangoztatják: „Gon-

doskodjon az állam a gyerekeimről!” 

Nem tartom helyesnek a pszicholó-

giai és gyógypedagógiai tesztek átér-

tékelését sem, és végképp nem olyan

tesztek készítését, amelyek „etnikai”

képességekhez igazodnak, nem pedig

az adott iskolarendszer követelmé-

nyeihez. Képezzünk ki a roma nyelvet

ismerő szakembereket, hogy a nyelv

ne legyen akadály. De a mentális szint

és az iskolaérettség megállapításakor

nemcsak szóbeli teszteket alkalma-

zunk. Vizsgáljuk a gyermekek

térben, síkban, időben való tá-

jékozódási képességét, vizuális

és auditív észlelési fejlettségét

(pl. alak, szín, irány, forma

megkülönböztetését), grafo-

motorikus és a számtengelyen

való orientációra való készsé-

gét… Már az óvodában el kel-

lene sajátítaniuk az alapfegyel-

met, az érdeklődő magatartást,

figyelmük összpontosítását, az

önkontrollt, az utasítások vég-

rehajtását és a tekintély elfoga-

dását. Ehhez elengedhetetlen,

hogy a gyermek rendszeresen

járjon óvodába, és szülői fej-

lesztésre is szüksége van. A lel-

ki, szociális és testi érettség

mindegyike egyaránt fontos az iskola-

érettség megállapításához! Mindeze-

ket a roma gyermekeknek is el kell sa-

játítaniuk, hogy alkalmazkodni tudja-

nak az iskolarendszerhez, be tudjanak

illeszkedni a társadalomba. A tesztek

megkönnyítése nem segíti a megké-

sett fejlődésű vagy alacsony mentális

szintű gyermekek kibontakozását, ha-

nem elkendőzi problémájukat. Ezek a

gyermekek nem tudnak majd teljesí-

teni az alapiskolában, rossz önképet

kapnak magukról, és egyre hátrányo-

sabb helyzetbe kerülnek. 

Meg kell különböztetni az értelmi

fogyatékosság és a megkésett fejlődés

fogalmát. Az utóbbi kategóriába tar-

tozóknak van esélyük a teljesítmény-

javulásra, de ehhez mind az iskola,

mind pedig a szülők részéről nagyon

intenzív fejlesztésre van szükség. Az

érintett családok gyakran el sem is-

merik ezt, nemhogy foglalkoznának a

gyermekkel. Az értelmi fogyatékosság

viszont a legtöbb esetben stabil álla-

pot, nem pedig átmeneti kórkép. Még

ha terápiás módszerekkel sikerül is

sok értelmi fogyatékos gyermeket

szocializálni, a genetikailag adott ké-

pességeken (fogyatékosságon) csak az

adott határokon belül lehet változtat-

ni. Ezért nem várható pozitív változás

akkor sem, ha a szakemberek féléven-

ként fognak kontrollvizsgálatokat vé-

gezni. 

Véleményem szerint nem szabad

egy jól működő iskolarendszert meg-

gondolatlanul feláldozni. A problé-

mát igyekezni kell megoldani, de át-

gondolt, célravezető, multidiszcipliná-

ris, praktikus módszerekkel:

• Biztosítsunk (3 éves kortól) min-

den gyermek számára állami óvodát,

ahol államilag ellenőrzött, szakavatott

pedagógusok dolgoznak. Ne csinál-

junk ebből is pénz-, illetve haszonkér-

dést a magánóvodák szaporításával,

amelyek színvonalába az államnak

alig van beleszólása.

• Szigorítsuk a szülők felelősségre

vonásának jogi kereteit arra az eset-

re, ha nem biztosítják gyermekeik

iskoláztatását, esetleg nem fogadják

el az állam vagy a település által fel-

kínált lehetőségeket. (Hány szülőt

vontak már felelősségre azért, hogy

gyermeke notórius iskolakerülő?)

Terepmunkám során többször talál-

koztam olyan szülővel, aki szerint a

leánynak 12-13 éves korában már

nem az iskolában van a helye, hanem

otthon, hogy készen álljon a családi

fészek kialakítására és gyermekei

nevelésére. Ki fogja eldönteni, mi a

helyes: az etnikai szokások ápolása

vagy a társadalomba való beilleszke-

dés?

• Nem a gimnáziumok és az érett-

ségi vizsga morális értékét kell csök-

kenteni! Állítsuk vissza a szakmun-

kásképzőket, ahová a gyengébb ké-

pességű gyermekek is bejuthatnak, és

tanulmányaik elvégzése után becsü-

letes, kitanult, jó szakemberekként il-

leszkedhetnek környezetükbe. Ne a

felsőfokú végzettség vagy az érettsé-

gi legyen a mérce. Az embernek, a

jellemnek, a munkának legyen be-

csülete!

• Ne csak szóban, hanem a gya-

korlatban is biztosítsuk a munká-

hoz, a megfelelő iskolai végzettség-

hez, az emberi élethez való jogot, és

várjuk el a vele összefüggő kötele-

zettségek megtartását is, hogy emel-

jük vagy legalábbis fenntartsuk a

kulturális, műveltségi és társadalmi

színvonalat.

Mindezek megvalósítását ne csak a

politikusoktól, képviselőktől várjuk.

Állítsuk helyre a szakmaiság becsüle-

tét. A megoldáskeresés a szakemberek

dolga, a képviselőké pedig az, hogy a

szakemberek véleményét, javaslatait

törvénybe foglalják, és biztosítsák

minden polgár tisztességes élethez va-

ló jogát. 

Gál Vera

gyermekpszichológus, Pozsony

Várjuk olvasóinknak a témával

kapcsolatos hozzászólását.
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Lépjünk fel az erőszak ellen!
Biztonságos otthont mindenki számára címmel tavaly

novemberben projektet indított a Szlovákiai Nők Szövet-

sége (Aliancia žien Slovenska) a Norvég Alapnak és a

Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának támogatásával.

A Vakok és Gyengén Látók Szlovákiai Uniója s a Szlová-

kiai Nyugdíjasok Egyesülete ( Jednota dôchodcov Slo-

venska) is részt vesz benne. Nem véletlenül, hiszen a nő-

kön és a gyermekeken kívül az idős és a fogyatékossággal

élő (köztük a látássérült) emberek vannak fokozottan kité-

ve az erőszak és a diszkrimináció különböző formáinak. A

testi vagy a lelki erőszakot többnyire rejtetten, a családban

követik el. A családon belüli erőszak során a közeli hozzá-

tartozó magatartásával a másik ember fölött folyamato-

san hatalmat – testi, lelki, anyagi vagy jogi dominanciát –

gyakorol. Ez főleg azokat érinti, akik másoktól való füg-

gőségben élnek. Rendőrségi adatok szerint növekszik az

idősek elleni erőszak: az erőszakos cselekmények 10%-

ának 60 éven felüliek az áldozatai. A többnyire elmagá-

nyosodott embereknek nincs lehetőségük változtatni hely-

zetükön, nem tudnak kitől segítséget kérni. Pedig a csalá-

don belüli erőszak a büntetőtörvénykönyv 208. §-a értel-

mében bűncselekmény. Az elkövető elleni eljáráshoz nem

szükséges az áldozat beleegyezése, hiszen félelmében visz-

sza is vonhatná. A törvény ideiglenesen lehetővé teszi a

bántalmazónak a bántalmazottól való távoltartását.

A családi erőszak szenvedést okoz
Hóka Tímea, a Vakok és Gyengén Látók Szlovákiai

Uniójának munkatársa felhívta a figyelmet arra, hogy a

súlyosan látássérült emberek könnyebben esnek erőszak

áldozatául, mint mások, hiszen amellett, hogy mások se-

gítségére vannak utalva, látássérülésük miatt nehezebben

tudnak elmenekülni a bántalmazás elől.

Idézetek néhány vallomásból: 

„A férjem állandóan áthelyezi a lakás bútorait, és ez

akadályoz a tájékozódásban. Különféle bútordarabokba

botlok, tele vagyok kék foltokkal.” (M., 56 éves) 

„Tizennégy éves koromban egy taxis megvárt az iskola

előtt, és elhitette velem, hogy a szüleim küldték értem.

Megerőszakolt, ismeretlen helyen kidobott az autóból, és

még a fehér botomat is magával vitte.” (A., 21 éves)

„Cukorbeteg létemre személyi segítőm nem tájékoztat

megfelelően arról, hogyan kell szednem a gyógyszereket.

Emiatt nem a szükséges adagban szedem őket, így sok-

szor rosszul vagyok.” (P., 46 éves)

A bántalmazás formái és jelei:
Pszichikai erőszak: Az idős ember bizalmával való

visszaélés, önbecsülésének sárba tiprása, megalázás, igno-

rálás, megfélemlítés, fenyegetés, zsarolás, szidalmazás,

kedvenc tárgyainak elvétele. 

Jelei: Passzivitás, a szemkontaktus kerülése, visszahúzó-

dó magatartás, alvásproblémák, depresszió, reménytelen-

ség, készülődés „el a világból”, reszketés, zavarodottság.

Fizikai erőszak: Szándékos fájdalomokozás, verés, rú-

gás, égési sérülés okozása.

Jelei: Sérülések, kék foltok a karon, combon, háton.

Gazdasági erőszak: Az idős személy pénzének kezelé-

se során (aránytalanul magas összegek követelése szociá-

lis szolgáltatásért, villanyhasználatért, fűtésért stb.).

Jelei: Rendszeresen más veszi át a nyugdíjat, gyanús

iratok (végrendelet, meghatalmazás) kerülnek elő gyanús

aláírással, az idős személy rosszabb körülmények között

él, mint az anyagi helyzete indokolná.

A gondozás elhanyagolása: Az ápolási feladatok elmu-

lasztása, étel- és italmegvonás, segédeszközök (szemüveg,

műfogsor, hallókészülék, mankó, bot) hiánya.

Jelei: Általános elhanyagoltság (személyi higiénia, ru-

házat), alultápláltság, dehidratáció, állapotromlás, króni-

kus egészségi problémák (pl. felfekvések).

Szociális erőszak: Olyan szándékos viselkedés, amely

megrontja az idős embernek a környezetével, barátaival,

családtagokkal való kapcsolatait. Szélsőséges esetben a

személyi szabadság korlátozása.

Ľubica Gálisová, az Időseket Segítő Fórum (Fórum pre

pomoc starším) elnöke arra mutatott rá, hogy sok bántal-

mazott idős ember bűnösnek érzi magát, és szégyelli, hogy

ilyen helyzetbe került. Nem tud vagy nem mer segítséget

kérni. Pedig igenis segítséget kell kérni! Aki ilyesmit ta-

pasztal a környezetében, az is próbáljon meg segíteni!

Kihez lehet fordulni?
Katarína Farkašová, a Szlovákiai Nők Szövetségének

igazgatója a projekt bemutatásakor elmondta, hogy 20

ezer tájékoztató füzet készült látássérülteknek és 10 ezer

idős embereknek. A látássérültek számára tizenöt szoci-

ális tanácsadót képeztek ki; őket a Vakok és Gyengén Lá-

tók Uniója kerületi központjaiban lehet keresni.

Baj esetén a következő telefonszámok hívhatók:

0903 519 550 – Szlovákiai Nők Szövetsége, szociális,

pszichológiai és gazdasági tanácsadás; továbbá (ingyene-

sen hívhatók): 0800 172 500 – Időseket Segítő Fórum,

jogsegélyszolgálata is van; 158, 155 – rendőrség, a Duna-

szerdahelyi járásban magyar nyelven is; 112 – integrált

segélyvonal; 0800 300 700 – főügyészség, e-mail:

tyranie@genpro.gov.sk; 0800 212 212 – családügyi mi-

nisztérium.

(t)



23

lelki egészség

2015/2

Az orvos csak annak tud segíteni, aki felkeresi

Anhedónia – a depresszió egyik fő tünete
A pszichiátriai betegségek és zava-

rok korunkban járványméreteket ölte-

nek. Az egyik legsúlyosabb és leg-

gyakrabban előforduló lelki zavar a

depresszió. Sokkal több, mint átmene-

ti szomorúság, bánat, csüggedés vagy

rossz hangulat: betegség, amely az

agyban lejátszódó neurokémiai válto-

zások nyomán keletkezik, és amelyet

gyógyítani kell. A depresszió nem vá-

lasztás kérdése. Vannak emberek, akik

óriási szenvedéseket élnek át, mégsem

esnek depresszióba, másoknál pedig

minden látható ok nélkül kialakul. Ke-

zelés nélkül nem múlik el. A kezelet-

len depresszió potenciálisan halálos

betegség, öngyilkossághoz vezethet.

Feltételezések szerint öt éven belül a

szívbetegségek után a második leggya-

koribb halálok lesz a világon. Néha va-

lamilyen stresszt okozó életesemény

provokálja a kialakulását, de minden

megelőző, azonosítható ok nélkül is

jelentkezhet. Két alaptünete van: szo-

morú hangulat, energiavesztés és az

anhedónia. Szlovákiában a lakosság

mintegy 17%-a érintett, 4–6% egész

élete folyamán szenved benne. Kétszer

annyi nőt betegít meg, mint férfit.

Hosszan tartó munkaképtelenséghez,

sőt rokkantsághoz vezethet. „A korai

diagnózis és kezelés csökkentheti a

páciens lelki szenvedéseit, a depresszió

okozta testi – szív- és érrendszeri, va-

lamint daganatos – betegségek kiala-

kulásának és az öngyilkosságnak a

kockázatát – hangsúlyozta MUDr.

Marek Zeman, a lekéri pszichiátriai

kórház igazgatója, majd hozzátette: –

A betegnek feltétlenül orvoshoz kell

fordulnia. A pszichiáter is csak annak

tud segíteni, aki felkeresi őt. Enyhébb

esetben elég a pszichoterápia, súlyo-

sabb formáinál gyógyszeres kezelésre

van szükség. Az antidepresszív szerek-

nek széles skálája létezik, de nem

mind hatásos, ezért újabbak kifejlesz-

tésére van szükség.”

Anhedónia 
A depresszió egyik fő tünete. Görög

eredetű kifejezés: az an- nélkül és a he-

done öröm, élvezet szavak összetétele.

Örömtelenségérzésnek fordíthatnánk,

azonban ennél többről van szó. Anhe-

dóniáról akkor beszélhetünk, amikor az

általában örömöt szerző tevékenységek

iránti érdeklődés vagy az általuk keltett

öröm jelentősen csökken. Ez az állapot

az élet számos területén jelentkezhet:

érintheti a munkát, a társas együttlétet,

a korábbi kedvteléseket, a táplálkozást,

szexuális életet. Az örömtelenséghez

más lelki jelenségek is társulnak: kö-

zöny, motiválatlanság, pozitív és negatív

érzelmek hiánya, erőtlenség, fáradé-

konyság, a jövőkép elvesztése, vagyis

minden, ami az élet megéléséhez kell.

„Az anhedónia kevésbé fáj, mint a szo-

morúság, de veszélyesebb nála – hang-

súlyozza MUDr. Branislav Moťovský,

a trencséni pszichiátriai klinika pszichi-

átere. – Az átlagemberek, sőt az orvo-

sok egy része sem tudja, mi is az, így

nehéz felismerni. A depresszió kezelé-

sével a két fő tünet közül a szomorúság

elmúlik, az anhedónia azonban meg-

maradhat. Az élet automatikus létezés-

sé válik. Azért csinálunk valamit, mert

kénytelenek vagyunk, nem pedig azért,

mert örömet szerez. Ez az állapot hó-

napokig, sőt évekig fennmaradhat.

Enyhébb esetben csak a kevésbé jelen-

tős dolgok iránt veszíti el érdeklődését a

beteg, súlyosabb formája emberi kap-

csolataiban is tükröződik. Nem bol-

dogtalan, csak nem boldog. Kínzó felis-

merés számára, hogy nem szereti a fér-

jét, gyermekeit. Ennek oka, hogy az agy

nem képes olyan biokémiai folyama-

tokra, amelyek kiváltják ezeket az érzé-

seket. Az anhedónia azonban gyógyít-

ható! Egy egyszerű kérdéseket tartal-

mazó kérdőív (Snaith–Hamilton-féle

örömskála – SHAPS) segíti a szakem-

bert a felismerésében, és klinikailag bi-

zonyított, hogy már létezik olyan

gyógyszer, amely az első naptól kezdve

enyhülést hoz.”

Hogyan segítsen 
a hozzátartozó?
Sohase mondja a betegnek, hogy

„szedd össze magad, meg tudod csi-

nálni, csak akarnod kell”. A depresszió

több egyszerű lustaságnál. A legegy-

szerűbb tevékenység is, mint pl. felkel-

ni az ágyból, felöltözni, megmelegíteni

az ételt, rengeteg energiájába kerül a

betegnek, lelkileg szenved tőle, lehetet-

lennek, tehetetlennek érzi magát. 

Ne mutassa, hogy mennyire bántja

az állapota. Inkább hozza tudomására,

hogy megérti őt.

Ne használjon „biztosan segítene

neked, ha…”, „nem teszed jól, ha…” tí-

pusú mondatokat.

Válasszon számára egyszerű elfog-

laltságot, olyankor menjenek sétálni,

amikor kevés ember van az utcán.

Legyen vele türelmes, megértő: a

gyógyuláshoz idő kell.

A Lelki Egészségért Liga
Céljai között van annak elérése,

hogy a testi és a lelki betegségeket

egyenrangúként kezeljék, küzd a lelki

beteg emberek megbélyegzése és

diszkriminációja ellen, visszasegíti

őket a mindennapi életbe, és felvilá-

gosító munkát végez, médiakampá-

nyokat szervez. Telefonos lelki se-

gélyszolgálata csütörtökönként 10 és

15 óra között hívható a 02 6381

5592-es számon (szlovák nyelven),

honlapján (www.dusevnezdravie.sk)

sok hasznos információ található.

(t)
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A fogyatékosságtudomány és gyógypedagógia folyóirata
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar – ELTE Eötvös Kiadó, 2014/5–6. szám

Fogyatékosság és Társadalom

A 2008-ban alakult perio-

dika új kutatási eredménye-

ket ismertető tudományos

cikkek mellett esszéket, kie-

melkedő fogyatékosságtu-

dományi, fogyatékosságtör-

téneti dokumentumokat kö-

zöl, társfolyóiratokról, köte-

tekről, filmekről, szakmai

konferenciákról ír, emellett

szakmai vitafórumul is szol-

gál innovatív fogyatékosság-

ügyi témakörök számára.

Hároméves kényszerszünet

után jelent meg újra.

Kutatás. Különbségek,

súrlódások és egyezések a

gyógypedagógia és a fogya-

tékosságtudomány között –

Marcus Dederich a gyógy-

pedagógia és a fogyatékos-

ságtudomány németországi

történetét és jelenét mutatja

be. Birgit Drolshagen tanul-

mányának címe A fogyaté-

kosságtudomány és a fogya-

tékosság társadalmi modell-

je. A részvétel és az önren-

delkezés jelentősége látássé-

rült személyek rehabilitáció-

jában és pedagógiájában.

Kullmann Lajos és Paulik

Edit a fogyatékossággal kap-

csolatos attitűdök vizsgálatá-

nak eredményeit adja közre

és elemzi. Kálmán Zsófia

„Anya, neked a cicid is moz-

gássérült?” című tanulmánya

az akadálymentes anyaságról

szól.

Dokumentumok. Az

Egyesült Nemzetek Szerve-

zete Gazdasági és Szociális

Tanácsában a fogyatékossá-

got főáramba helyező akció

átfogó terveiről elhangzott

főtitkári beszámoló.

Forrás. „Egy lépés előre,

kettő hátra.” A nagy létszá-

mú intézmények kitagolása

és az önálló életvitel támoga-

tása Magyarországon az Eu-

rópai Unió strukturális alap-

jainak felhasználásával. 

Fórum. Zászkaliczky Pé-

ter: A gyógypedagógia: a fo-

gyatékosság tudománya.

Könczei György: Lehet,

hogy együtt mégis köny-

nyebb lesz? Hat tézis hason-

lóságainkról és különböző-

ségeinkről. A két szerző vitá-

ja a gyógypedagógia, rehabi-

litációtudomány és fogyaté-

kosságtudomány kapcsola-

táról.

Kultúra. Disability cultu-

re, avagy a tevékenységük-

ben és részvételükben aka-

dályozott emberek szubkul-

túrájának egzisztenciális és

tartalmi horizontjai – Kunt

Zsuzsanna dolgozata.

Szemle. Randolph Bour-

ne – a tudós; Randolph Bour-

ne másik arca. Hoffmann

Rita, ill. Flamich Mária ta-

nulmánya a halmozott fo-

gyatékossággal élő, egyesült

államokbeli tudósról. Robert

Campbell: Az egér – Kovács

Krisztina novellaelemzése.

Élek és szeretek. Egy külön-

leges ember hétköznapi élete,

avagy egy hétköznapi ember

különleges élete. Élhet-e egy

intellektuális fogyatékkal élő

személy napjainkban úgy,

ahogy szeretne ahelyett,

hogy azt tenné, amit elvár-

nak tőle? Erre a kérdésre is

keresi a választ a társadalmi

tabukat feszegető spanyol

film, amelyet Sándor Anikó

elemez. Légyott a hetesen –

egy mozgássérültek intézeté-

ben játszódó francia filmről

ír Osváthné Fekete Zsuzsa.

Górcső alatt az autizmus.

Újabb mérföldkő a hazai

fogyatékosságtudomány-

ban – Katona Vanda az Au-

tisták Országos Szövetsége

megrendelésére készült ku-

tatást ismerteti és értékeli

szakmailag.

(t)

Csótó László illusztrációi

Idomár (tus) Katona (tus) Motívum (linó) Kérész (tus)
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Csótó László 
kiállítása

Teher alatt 

nő a pálma
Márciusban Sátoraljaújhelyen a Lavotta Ház-

ban retrospektív kiállítás nyílt a Királyhelmecen

élő Csótó László képzőművész grafikáiból és ke-

rámiáiból. A megnyitót Pecze János képzőmű-

vész-tanár tartotta. Az elhangzott méltatásból

idézünk: 

„Csótó László munkáiban egyszerűségre tö-

rekszik, a legmélyebb gondolatokat, érzelmeket

kifejezve. Mert mi a művész feladata? Az angol

Henry Moore így fogalmazta meg: Nem a ter-

mészet jelenségeinek a megörökítése a cél, ha-

nem a dolgok értelmének a megfejtése, megfo-

galmazása. Dési Huber István szerint: Festés-

kor a festő nem képeket fest, hanem a világgal

és a világról értekezik. Amikor Csótó László

képeit nézzük, akkor mi is értekezünk vele, dis-

kurzust folytatunk az alkotóval a világ dolgairól.

De neki ennél több a feladata: közben párhuza-

mosan kultúrát közvetít a tömegeknek, tanítvá-

nyainak. Összességében elmondhatjuk, hogy a

valóság jelképpé egyszerűsödik grafikáin. Képei

könnyedek, ha kell, játékosak, egyfajta vizuális

jelrendszerre épülnek. Gondolok most a Kár-

tyásokra, Jónásra, Halászlegényre, Étkezőkre.

Geometrikus vonalrendszerből szerkeszti kom-

pozícióit, figurái hol elesettséget, hol finom iró-

niát hordoznak. Témái nagyrészt a hétközna-

pok keserveire, örömeire, hitére épülnek.”

A kiállítás május végéig tekinthető meg. A sú-

lyos betegség következtében évekkel ezelőtt kere-

kes székbe kényszerült művésszel készült inter-

júnkat a Carissimi 2013/4. számában olvashatják.

(t)

Ezt a latin eredetű mondást idézte márciusi évzáró taggyűlésükön

Rácz Jolán, az Egészségükben Akadályozottak Marcelházi Alap-

szervezetének elnöke. Biztatásul szánta szavait a megjelenteknek: „A

növényt is megedzi az időjárás, a külső körülmények. Ha nem szo-

kik hozzá a viharhoz, esőhöz, akkor gyengébb lesz, gyökereivel nem

kapaszkodik mélyen, és egy váratlanul jött vihar kidönti. Az ember is

része a természetnek, miközben felfogja a nehézségek értelmét,

hasznát is, nemcsak a kínját. Ezért ne féljünk azoktól a szenvedések-

től, terhektől, amelyek a testi és lelki állóképességünket szolgálják.”

Az elnöki beszámoló a 130 tagú szervezet gazdag tevékenységé-

ről adott számot. Helyi szinten felvállalják az egészségkárosodottak

érdekképviseletét, szabadidő-tevékenységét, életviteli tanácsadást

folytatnak, az emberi szolidaritásra és jó szándékra alapozva a falu

közösségét megismertetik a sajátos, megnehezedett élethelyzetű

emberek gondjaival, és igyekeznek elviselhetőbbé tenni minden-

napjaikat. Rendszeresen látogatják tartósan beteg, immobilis tagja-

ikat, az őket ápoló hozzátartozókat tanáccsal látják el. Az elmúlt év

során kifejtett sokrétű tevékenységük számos esetben testi-lelki fel-

üdülésüket is szolgálta. Eljutottak gyógyfürdőbe, színházba, a fo-

gyatékosszervezetek rendezvényeire. Idén ugyancsak változatos

program várja a tagokat. 

Az elnök asszony köszönetét és háláját fejezte ki mindenkinek,

aki bármilyen módon és mértékben támogatta s a jövőben támo-

gatni szeretné munkájukat. Ajándékkal kedveskedtek azoknak, akik

tavaly kerek születésnapjukat ünnepelték, és megemlékeztek az el-

hunyt tagokról.

A jelenlévőket Varga Ervin polgármester is köszöntötte, és elis-

meréssel szólt a szervezet tevékenységéről. Az összejövetel üde szín-

foltja volt a helyi óvodások kulturális műsora. A rendezvényen –

ahol több olvasónk is jelen volt – lapunk is bemutatkozott.        (t)

A székesfehérvári fürdő előtt
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Egyik este magyar szó üti meg a fü-

lemet a kantinban, a vacsorára várako-

zó betegek közt. Mivel egy hét után már

éppen ki vagyok éhezve a magyar szó-

ra, a közelükben állítom le a kocsit, de

úgy, hogy azért ne legyen feltűnő, hogy

őket hallgatom…, meg különben is,

mekkora bunkóság a részemről, hogy

idegenek beszélgetését hallgatom ki.

Általában mindig van itt, az NRC-

ben kisebb vagy nagyobb magyar kö-

zösség, akik egymás között az anyanyel-

vükön beszélnek. Ebből még soha nem

volt probléma. Úgy látszik, az ilyen

helyzet, amellyel szlováknak, magyar-

nak egyaránt meg kell küzdenie, sok

mindent felülír.

Igaz, mindig akadnak olyanok is,

akik nehezen viselik, ha magyar szót

hallanak, és megjegyzéseket is tesznek.

Tapasztalatom szerint ilyenkor az a leg-

inkább célravezető taktika, ha meg sem

halljuk ezeket a csipkelődéseket.

Emlékszem, a legvadabb mečiari

idők voltak azok, amikor az egyik atya-

fi nehezen viselte a magyarságomat, és

ezt rendszeresen megjegyzésekkel adta

tudtomra. Ezek a csipkelődések odáig

mentek, hogy a többieknek kellett leállí-

taniuk a hőzöngőt, mielőtt még tettle-

gességre került volna sor. Ez volt 25 év

alatt az egyetlen negatív élmény, amely

a magyarságom miatt ért.

*  *  *

Szóval, ott hagytam abba, hogy

mindig megdobban a szívem, ha ma-

gyar szót hallok. Így gyorsan összeis-

merkedtem Tomival, a füleki sráccal és

Zolival, aki Vásárútról volt.

Tomi korábban futballozott, és el-

mondta, hogy egy kikezeletlen gyulla-

dás súlyosbodott odáig, hogy kis híján

megbénult. Most már túl van a nehe-

zén, a botot is inkább csak a biztonság

kedvéért hordja magával. Sokat be-

szélgettünk a fociról, neki a Real

Madrid a kedvenc csapata, nekem pe-

dig a Barcelona. Neki Zinedine Zida-

ne a kedvenc játékosa, az enyém pedig

Leo Messi. Elmondta, hogy fénykorá-

ban őt is Zidane-nak hívták, a cselei

miatt.

Zolival nehezebben indult a kap-

csolatunk, mivel kezdetben nehezen

értettünk szót, a szó szoros és átvitt ér-

telmében is. Aztán, hogy Tomi haza-

utazott, sokat beszélgettünk. Elmesélte

az életét, és én jó hallgatónak bizo-

nyultam, mert hallgatni, azt tudok.

Ugyanazon az osztályon voltunk,

és miután átkerültem az új szobába,

már a szobáink is szomszédosak lettek.

Reggelente elsőként vele találkoztam,

és megfigyelhettem, hogy fekvő beteg

szobatársának viszi be a szobába a

reggelit, a rossz lábával sántítva.

*  *  *

Malý professzor, az NRC alapító

igazgató-főorvosa már évek óta nyug-

díjas, de hórihorgas alakja még most is

gyakran feltűnik az aulában, és ilyen-

kor mindig vannak körülötte páran.

Én is köszönök neki, majd megyek to-

vább a dolgomra. Valami mérhetetlen

nyugalom és derű árad belőle, amely

itt – ahol a betegek többsége frusztrált

és türelmetlen – hiánycikk.

Mikor megérkezel az NRC-be,

mindig meg kell jelenned egy bizottság

előtt, amelyik eldönti, hogy hány hetet

maradsz. Ezeket a szeánszokat „elővi-

zitnek” nevezik, és az egész abból áll,

hogy egy hosszú asztalnál orvosok ül-

nek, s pár szót váltanak veled. Ilyenkor

persze mindig a főorvos viszi a szót, és

a végén kellemes ott-tartózkodást kí-

ván. Azelőtt, hosszú évekig Malý főor-

vos úr elnökölt ilyenkor, és ő kívánt

kellemes NRC-beli tartózkodást.

Most, hogy ennek a naplóféleségnek a

végére értem, engedje meg az olvasó,

hogy annak, akit esetleg egyszer odavet

a sors, én is kellemes ott-tartózkodást

kívánjak!

Sztakó Zsolt

Hat hét Kovácsfalván V.
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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár

A Lelki Egészségért Liga – Liga za duševné zdravie
antidepresszívumok – antidepresíva 
autista gyermekek magánóvodája és -iskolája – súkromná

základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s
autizmom 

büntetőtörvénykönyv – trestný zákon 
családon belüli erőszak – násilie v rodine 
elvonási tünetek – abstinenčné príznaky 
felfekvés – preležanina 
fény- és vibrációs jelzés – vibračno-zábleskový signál 
halláskárosodás – sluchová porucha 
hallássérülés – sluchové postihnutie 
Hallássérült Pedagógusok Egyesülete – Spolok nepoču-

júcich pedagógov (Snepeda) 
hallókészülék – načúvací prístroj 
halmozott sérülés – viacnásobné postihnutie 
Időseket Segítő Fórum – Fórum pre pomoc starším 
iskolaérettség – školská spôsobilosť 
izomfeszesség – napätie svalstva 
jelek – posunky 
jelnyelv – posunková reč 
lelki betegség – duševné ochorenie 
lelki egészség – duševné zdravie 
lelki zavar – duševná porucha 
magasan funkcionáló autista – vysoko funkčný autista 
mániás depresszió – maniodepresívna porucha 
mankó – barla 
megkésett fejlődés – oneskorený vývin 
műfogsor – zubná protéza 
neurokémiai változások az agyban – neurochemické

zmeny v mozgu 
siket – nepočujúci 
sírásjelző készülék – senzory plaču dieťaťa
Szlovákiai Nők Szövetsége – Aliancia žien Slovenska 
Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesülete – Jednota dôchodcov

Slovenska 
szorongás – úzkosť 
sztereotip kézmozgások – stereotypné pohyby rúk 
térben, időben való tájékozódási képesség – orientačné

schopnosti v priestore, čase 
ujjábécé (daktil) – prstová abeceda (daktyl) 
újszülöttkori absztinencia szindróma – novorodenecký

abstinenčný syndróm 

abstinenčné príznaky – elvonási tünetek 
Aliancia žien Slovenska – Szlovákiai Nők Szövetsége 
antidepresíva – antidepresszívumok 
barla – mankó
duševná porucha – lelki zavar 
duševné ochorenie – lelki betegség 
duševné zdravie – lelki egészség 
Fórum pre pomoc starším – Időseket Segítő Fórum 
Jednota dôchodcov Slovenska – Szlovákiai Nyugdíjasok

Egyesülete 
Liga za duševné zdravie – A Lelki Egészségért Liga
maniodepresívna porucha – mániás depresszió 
načúvací prístroj – hallókészülék
napätie svalstva – izomfeszesség
násilie v rodine – családon belüli erőszak
nepočujúci – siket
neurochemické zmeny v mozgu – neurokémiai változások

az agyban 
novorodenecký abstinenčný syndróm – újszülöttkori abszti-

nencia szindróma
oneskorený vývin – megkésett fejlődés
orientačné schopnosti v priestore, čase – térben, időben való

tájékozódási képesség
posunková reč – jelnyelv
posunky – jelek
preležanina – felfekvés
prstová abeceda (daktyl) – ujjábécé (daktil)
senzory plaču dieťaťa – sírásjelző készülék
školská spôsobilosť – iskolaérettség
sluchová porucha – halláskárosodás
sluchové postihnutie – hallássérülés
Spolok nepočujúcich pedagógov (Snepeda) – Hallássérült

Pedagógusok Egyesülete 
stereotypné pohyby rúk – sztereotip kézmozgások
súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a

deti s autizmom – autista gyermekek magánóvodája
és -iskolája

trestný zákon – büntetőtörvénykönyv
úzkosť – szorongás 
viacnásobné postihnutie – halmozott sérülés
vibračno-zábleskový signál – fény- és vibrációs jelzés
vysoko funkčný autista – magasan funkcionáló autista
zubná protéza – műfogsor

A lap támogatói:

a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala
(Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej 
republiky – program Kultúra národnostných menšín 2015.)

carissimi.lap@gmail.com

A j á n l ó

„Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.” Weöres Sándor

Szeretethíd 2015 – 11. o.

Bemutatjuk Štrpka Adél
gyógypedagógust  – 14–15. o.

A Down-szindróma világnapján a gútai szabadidőköz-
pontban a Dominó Klub tagjai is ünnepeltek egy kicsit.
Köszönjük mindenkinek a jókedvet, segítséget, az ölelést és
a kézfogást. Mert vidáman szebb az élet. 

A lelkes csapat egy része az autizmussal élők világnapján
is szerette volna felhívni a lakosság figyelmét a toleranciára,
a másság elfogadására és az integrációra. A kék szín az autiz-
mussal élők jelképe, ezért ezen a napon kék pólóban tájé-
koztató lapokat osztogattak a városi hivatal előtti téren a
járókelőknek. Továbbá sok kék lufival díszítették a bejáratot,
hogy már távolról látható legyen ennek a napnak a szimbó-
luma.

Héderváry Márta,
a Dominó Klub koordinátora

Látogatóban
Heftyéknél – 6–8. o. 



C M Y K

Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek           VI. évfolyam, 2015/2., április

Látogatóban Heftyéknél

Štrpka Adél gyógypedagógus

Nőiség, szexualitás és anyaság 


