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Szív-lelésTartalom
Ha azt a kifejezést hallom, hogy fogyatékosság-

gal élő, nem a kerekesszékes, fehér botos, netán hal-

lókészülékes emberek képe kúszik egyből a képze-

letembe. Talán kissé szentségtörő a nézőpontom

(ehhez a témához mindig valamiféle óvatos távol-

ságtartással szokás hozzányúlni), de vállalom: ben-

nem irántuk nincs sajnálat, se szánalom. Az ilyen

negatív energiák nem visznek bennünket előre, sem

a megértéshez közelebb. Részemről tisztelet van. A legtisztább, mély

tisztelet, hiszen nem vitás: sok-sok kreativitás szükségeltetik ahhoz,

hogy az átlagtól eltérő állapotuk ellenére élettel telivé, minőségivé va-

rázsolják földi mindennapjaikat. Azt mondják, az Égiek csak annyi ter-

het mérnek ránk, amennyit elbírunk. Ami nagyon nem mindegy, az az,

hogy keserűséggel bélelve, panaszos szavakkal körítve visszük-e a ke-

resztünket, avagy megpróbálunk elég erőt gyűjteni ahhoz, hogy ne

omoljunk össze a súlya alatt. Szélsőséges példakép(p) Nick Vujicic (ró-

la már olvashattunk e lap hasábjain), aki karok és lábak nélkül jött a vi-

lágra. Egy igazi próféta, világszerte motivációs tréningek (már elnézést)

törzsvendég-előadója. „Sokan kérdezik tőlem, boldog lennék-e, ha len-

nének kezeim és lábaim. Én azt felelem nekik, nem hiszem, hogy a

boldogság a végtagokban volna. Ha így volna, mindenki, akinek van-

nak kezei és lábai, boldog volna.” Az ilyesféle történetek természetesen

nem arra valók, hogy saját létünket kevésbé tragikusnak lássuk. Inkább

megtanítanak felülemelkedni a korlátainkon, hogy felismerhessük a le-

hetőségeinket. Nem hiszem, hogy a világ igazságtalan volna. Ha vala-

mit elvesz tőlünk, egészen biztosan kapunk helyette valami mást, le-

gyen az egy tanulság, egy különös, újszerű látásmód, vagy a képesség,

hogy megtanítsunk másokat hálásnak lenni az apró csodákért. (Most

gondold meg – gond? oldd meg! –, melyik segít jobban: ha valaki leül

melléd a gödör aljára siránkozni, vagy aki meggyőz arról, hogy igenis

ki tudsz belőle mászni!) Mondavilágunk, őstörténetünk úgy tartja, tál-

tos az, akinek valamely testrészből eggyel több adatott. Én hajlok arra,

hogy táltos az is, akinek kevesebb, hiszen hátrányából kénytelen előnyt

kovácsolni, s ezáltal óriási erőket mozgat meg. (Talán nem véletlenül

osztották anno Deák Bill Gyulára a Táltos szerepét az István, a király-

ban.) Mondom, tisztelet! Számomra az igazi fogyatékos a humortalan,

sótlan, komor ember. (Akinek elfogyott minden játékossága…) Az

olyan, aki túl komolyan veszi saját magát, minden búját-baját, így nem

lát(hat)ja meg az élet báját. Első ránézésre tán fel sem tűnik, mekkora

hiányosság ez, hosszabb távon azonban szemet szúr, hogy egyfolytában

savanyú képpel mászkál ahelyett, hogy limonádét készítene az élettől

kapott citromokból. A nevetés tényleg a legjobb gyógyszer, felrepíti a

lelket a kilátástalanság mocsarából. Nincs olyan sötétség, nincs a po-

kolnak olyan bugyra, hogy ne lehessen bele fényt csenni némi humor-

ral. Maximálisan egyetértek Mark Twainnel: „Nagy adomány a humor,

mely mindent megment. Mihelyt megjelenik, ingerültségünk és sértő-

désünk elillan, és helyükre derűs szellem lép.”

Bárdos Kinga
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2015. december 8-án Ferenc pápa

ünnepélyesen megnyitotta a szent ka-

put, mely egy évig mint az Irgalmas-

ság Kapuja lesz nyitva. Meg-

kezdődött tehát a rendkívüli

szentév, amely az irgalmas-

ságot állítja a világ figyelmé-

nek középpontjába. 

Mi az irgalmasság? A Ma-

gyar Katolikus Lexikon sze-

rint az az erény, amelynek

birtokában képes valaki se-

gíteni akkor is, amikor az

igazságosság és a jog nem

kötelezi rá. A katolikus egy-

házban kezdeteitől fogva jelen van.

Nemcsak a hívők előtt ismeretes az ir-

galmas szamaritánus története. Ezzel

a történettel arra mutat rá Lukács

evangélista – aki talán orvos is volt –,

hogy kereszténynek lenni nem más,

mint az irgalom és a szeretet útján jár-

ni. Az irgalmasság cselekedeteit pedig

maga Jézus sorolta fel az utolsó ítélet-

ről szóló jövendölésében (Máté, 25,

31–46). Az evangéliumi szövegben

hat cselekedet szerepel: táplálni az

éhezőket, italt adni a szomjazóknak,

hajlékot a jövevényeknek, ruházatot a

rászorulóknak, gyámolítani a betege-

ket, meglátogatni a rabságban szenve-

dőket. III. Ince pápa 1207-ben e listát

kiegészítette a hetedik irgalmas csele-

kedettel: eltemetni a halottakat. 

A betegek gyámolítása, ápolása –

gyógyításról a korábbi századokban

még nemigen beszélhetünk – tehát

már a krisztusi időktől jelen volt az

Egyház életében. E jelenlét fokozó-

dott, illetve az alkalmankénti segítés

hivatássá vált az irgalmas rend megje-

lenésével. A Betegápoló Irgalmas

Testvérek közösségének létrehozása a

portugál Ciudad János (1495–1550)

nevéhez fűződik, bár ő maga sosem

beszélt alapításról. Kalandos ifjúkor

után – zsoldosként harcolt a török el-

len, állítólag magyar földön is – Gra-

nadában házat bérelt, és odagyűjtötte

a város elhagyatott betegeit, szegé-

nyeit. Ezt ingyen, Isten nevében tette.

Hamarosan Juan de Dios (Isten Jáno-

sa) néven kezdték őt emlegetni. Ma-

gyarul Istenes Szent János néven is-

merjük. 1691-ben avatták szentté,

1930-tól pedig a betegápolók védő-

szentje. 

Bár nem hagyott hátra szabályt,

regulát, a példáját követők előbb kö-

zösséggé, majd 1624-től szerzetes-

renddé – Ordo Hospitalarius Sancti

Ioannis de Deo – alakultak. A tagok

negyedik fogadalmukkal – a más ren-

dekben is kötelező, szegénységre, tisz-

taságra és engedelmességre vonatko-

zó hármas fogadalom mellett – be-

tegápolásra, azaz irgalmas cselekedet-

re kötelezik magukat. Ennek megfe-

lelően többségüket betegápolónak ké-

pezték ki. A népnyelv mizerikordiá-

nusoknak, azaz irgalmas szívűeknek,

irgalmasoknak nevezte őket. 

Az irgalmasok Granada után Mad-

ridban, majd rövidesen Nápolyban, il-

letve Rómában alapítanak kórházat, s

a rend két – spanyol és itáliai – kong-

regációra szakad. Ez utóbbi alapít

kórházakat osztrák, cseh, lengyel stb.

területen. A lengyel királyságban

1635-ben szerveztek önálló tarto-

mányt. Hozzátartozott a még Zsig-

mond király által Lengyelországnak

elzálogosított Szepesség területén,

Szepesváralján (Spišské

Podhradie) 1650-ben létesí-

tett rendház és kórház is.

Többen ezt a dátumot te-

kintik az irgalmasok ma-

gyarországi megtelepedése

évének. 

Ha eltekintünk a szepes-

váraljai jelenléttől, a történe-

ti magyar királyság területén

az irgalmas rend először Po-

zsonyban vetette meg a lá-

bát. Rendházát 1669-ben Szelepcsé-

nyi György (1595–1685) esztergomi

érsek alapította. Kapronczay Károly

orvostörténész szerint 1726-ban

Egerben, 1737-ben Temesvárott,

1757-ben Pápán, 1760-ban Nagyvá-

radon és Kismartonban, 1763-ban

Vácott, 1796-ban Pécsett és a felvidé-

ki Szakolcán (Skalica) telepedtek le.

Valószínű, hogy korán megtelepedtek

az 1686-ban török megszállás alól fel-

szabadult Budán is, saját rendházat

azonban csak az 1800-as évek elején

tudtak építeni. Kórházuk a szocializ-

mus éveiben mint Országos Reuma-

és Fizioterápiás Intézet – ORFI –

működött, ma ismét irgalmas rendi

kórház. Pozsonyi vonatkozása miatt

megemlítem, hogy 1901 és 1907 kö-

zött az a Heim Pál volt a főorvosa,

akit 1918-ban a pozsonyi Erzsébet

Egyetem gyermekgyógyász-profesz-

szorává neveznek majd ki. 

Az irgalmasok természetesen – ne-

vükhöz hűen: „ordo hospitalarius”

(kórházi rend) – nemcsak rendháza-

kat, hanem ispotályokat (kórházakat)

is építettek. A pozsonyinak az alapítá-

sát Sasvári László A magyarországi

betegápoló irgalmas rend működése

c., 1986-ban megjelent dolgozatában

Gyógyítás az irgalmasság jegyében
Adalék a pozsonyi Irgalmasok Kórházának történetéhez 

Rézmetszet az 1730-as évekből
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1669-re datálja, ám hozzáteszi: „vég-

leges formájában 1723 után épült fel”.

A Peter Kothaj szerkesztésében,

1999-ben megjelent Momenty z de-

jín slovenskej chirurgie, azaz Mo-

mentumok a szlovák sebészet törté-

netéből című könyv rövid áttekintést

ad a pozsonyi kórházakról is. E forrás

szerint a XIX. században 8 kórház lé-

tezett a városban (zárójelben a meg-

nyitás éve): Szent László Kórház

(1095), Irgalmas Testvérek Kórháza

(1672), Szent Erzsébet Kórház

(1738), Zsidó Kórház (1711, felújítva

1811), Evangélikus Kórház (1807),

Gyermekkórház (1857) és Országos

(később Állami) Kórház (1864). 

Az irgalmasoké volt tehát Pozsony

második legrégibb kórháza! Sajnos, az

idézett források nem foglalkoznak

részletesen történetével. Kothaj pél-

dául csak azt jegyzi meg, hogy 62

ágyára az elaggott, idős férfiakat vet-

ték fel (a nőbetegeket az Erzsébet

Kórházban ápolták). S mint sebész

hozzáteszi, hogy igazi sebésztevé-

kenység (nagyobb műtétek) nem folyt

benne, viszont keresett volt a „fogá-

szata” – Pozsonyban itt húztak leg-

ügyesebben és ráadásul ingyen fogat.

Sasvári szerint 1870-ben az intéz-

mény nagy kórtermében 48, a kisebb

kórtermében 14 ágy volt található.

Ehhez járult „a kereskedelmi társulat

két szobája 3 ággyal”, valamint egy

„elmebetegszoba” 1 ággyal. Volt „el-

mebetegosztálya” is 14 „kabinnal”.

Összesen tehát 80 beteget tudtak el-

helyezni. Nem tudjuk pontosan, mit

jelentett a kabin kifejezés, csupán sejt-

jük, hogy a „kezelhetetlennek” ítélt

betegeket zárhatták be ezekbe. Az ir-

galmasokat még II. József (uralk.

1780–1790) bízta meg az elmebete-

gek ellátásával.

Orvostörténészként természetesen

az érdekelt elsősorban, ki végezte az

orvosi munkát az intézményben. Hi-

szen az ott dolgozó rendtagok több-

sége elsősorban ápolási – ha úgy tet-

szik: irgalmassági – feladatokat látott

el. A rend zárt testületet alkotott, éle -

tét a szerzetesi szabályok irányították

(Sasvári). Az ápolást ellátó szerzete-

sek a kórházhoz közeli (azzal egybeé-

pített) rendházban laktak, elöljárójuk

a perjel (prior) volt. A rendtartomány

(provincia) élén tartományfőnök

(provinciális) állt. Az önálló magyar

rendtartomány csak 1856-ban alakult

meg, és ettől kezdve a tartományfő-

nökség 1903-ig Pozsonyban műkö-

dött (Sasvári). 1863-ban 14 magyar

rendházukban 161 szerzetes élt. 

Az irgalmasok között lehettek olya-

nok is, akik orvosi egyetemet végez-

tek. Orvosi, gyógyszerészi tanulmá-

nyokat azonban csak az elöljáróság

beleegyezésével lehetett folytatni.

Egyszerűbb volt világi orvosokat fel-

kérni a rendi kórházban ápoltak ellá-

tására. Fontos tudni, hogy a kórház-

ban működő „alorvos” nem okleveles

doktor volt, hanem csak az orvosnak

segédkező főbetegápoló! 

Sem Kothaj, sem a magyar források

nem neveznek meg egyetlen, a pozso-

nyi Irgalmasok Kórházában működő

orvost sem. Pedig nem egy közülük

mindenképpen megérdemli az utókor

tiszteletét! Például Perbegg József Ká-

roly (1702–1786?/1788?), aki több

mint ötven éven keresztül volt a po-

zsonyi irgalmasok orvosa. 1702. április

28-án született Bécsben. 1725-ben

Páduában szerzett orvosi oklevelet.

Rövidesen Pozsonyban telepedett le,

és 1727-től valószínűleg haláláig ő volt

a pozsonyi irgalmasok orvosa. 1777-

ben a kapucinusok prédikátora tartott

német nyelvű beszédet az irgalmasok

szolgálatában 50 éve működő Per-

beggről. A beszédet a pozsonyi Lan-

derer nyomda ki is adta. A laudációból

kiderül, hogy Perbegg a „római császár

és apostoli király tanácsosa és udvari

orvosa, a szabad királyi koronázó vá-

ros, Pressburg (Pozsony) korábbi váro-

si orvosa” és az irgalmas testvéreknek

valóságos „senior Primariusa” – ötven

éve „első és egyetlen orvosa”. Ám nem

csak azoknak, hiszen – folytatja a ka-

pucinus atya – Perbegg orvosa az ár-

vaháznak, orvosi szolgálatot nyújt az

evangélikus szamaritánusoknak és

„nekünk, szegény kapucinusoknak is”.

A fél évszázad alatt több mint 30 000

beteget látott el. 

Perbegg nevét egyéb funkciói is is-

mertté tették. Ő volt az 1738-ban a

pozsonyi Helytartótanács mellett lét-

rehozott Országos Egészségügyi Bi-

zottság első orvos tagja. Ezt a funkci-

ót 1763-ig töltötte be. Már idős korá-

ban, 1768-ban a Vöröskő várában élő

Pálffy grófok háziorvosa lett. E tevé-

kenységét példaképem, Duka Zólyo-

mi Norbert pozsonyi orvostörténész

mutatta be 1969-ben a budapesti Or-

vosi Hetilap hasábjain.

Sajnos, Perbeggnek a pozsonyi ir-

galmasoknál végzett tevékenységéről

eddig nem készült ilyen dolgozat.

Mint ahogy magának a kórháznak a

története is feldolgozásra vár. A levél-

tári forrásokon túl érdemes fellapozni

az 1764-ben indult Pressburger Zei-

tung évfolyamait is. Ez a „pozsonyi

újság” ugyanis minden év elején táblá-

zatos kimutatást közölt az előző év-

ben a városban elhunytak számáról.

Az 1780. február 19-én közzétett ki-

mutatás pl. közli, hogy az 1273 halott

közül 100 az irgalmasoknál, 37 az Er-

zsébet Kórházban adta vissza lelkét

Teremtőjének. Pozsonynak ekkor

28 740 lakosa volt, vagyis az évi halá-

lozás kb. 4,5%-os volt. Sajnos, a

dr. Vámossy István által írt és 1901-

ben kiadott Adatok a gyógyászat tör-

ténetéhez Pozsonyban című könyv is

csak az irgalmasok által 1673-tól mű-

ködtetett gyógyszertár történetét mu-

tatja be. Közli viszont a gyógyszeré-

szek latin nyelvű eskümintáját, melyet

az irgalmasok orvosa, Perbegg fogal-

mazott meg 1736-ban. 

A rendkívüli szentév jó alkalom le-

het(ne) arra is, hogy a ma ismét Irgal-

masok Kórházaként működő pozso-

nyi intézmény történetét alaposabban

megismerjük.

Dr. Kiss László
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A fogyatékosságtudomány nem régi tudományág.

Honnan indult? Kik kezdték el művelni? És miért kez-

dett el vele foglalkozni?

Az én szerepem tulajdonképpen véletlen, mert fiatalko-

romban egy munkahelyen feladatnak kaptam, hogy fog-

lalkozzam ezzel a témával. Volt néhány ösztönös megér-

zésem az elején. S amikor a 2000-es évek derekán a fo-

gyatékosságtudománnyal már kifejlett formában találkoz-

tam – akkor láttam először a terület nevét is leírva, ango-

lul –, rájöttem arra, hogy a megérzésem helyes volt, és

azok szerint a megérzések szerint dolgozom akkor már

húsz éve, 1984 óta. Ha most kellene meghatározni, azt a

meghatározást használnám, amelyet az elmúlt egy évben

szoktam, s amely, azt gondolom, kellőképpen egyszerű,

mégis magában foglal mindent, ami az alapok stabil meg-

határozásához szükséges. Azt, hogy kritikai társadalomtu-

dományi tudományág; azt, hogy a hatalom problémáját fo-

lyamatosan érzékeli, értelmezi, és rejtett formáiban is újra

és újra tetten éri az elnyomó hatalmat, amely nem pártpoli-

tikai hatalom; azt, hogy különös tekintettel van az érin-

tettek saját hangjára, azaz hogy rájuk támaszkodik, az ő –

úgy szoktuk mondani – narratívájukra, élettapasztalatuk-

ra és az ennek folytán szerzett tudásra; s végül: tisztelettel,

elfogadással és alázattal viszonyul hozzájuk. Ez a négy.

Ez a fogyatékosságtudomány definíciója?

Ezerféle definíciója lehetséges, és van is, mint annyi

mindennek. Maga a fogyatékosság mint alapfogalom –

amelyről pár évvel ezelőtt Hernádi Ilonával írtunk egy ta-

nulmányt – tulajdonképpen attól határozódik meg így

vagy úgy, hogy éppen milyen célra kell. Ha ez jogszabály,

amelyben jogokat akarnak korlátozni, akkor olyan definí-

ciót fogunk kapni, ha ez orvosi vagy gyógypedagógiai tí-

pusú, akkor megint másfajtát. Ám, tudományágunk eseté-

ben, ha valaki ezt nem ismeri, és meg akarja érteni, a fel-

sorolt négy alapvető elem elegendő. Akkor, amikor a pá-

lyámat kezdtem, valamilyen szinten mind a négyet érzé-

keltem, a jelenlétüket, fontosságukat, de csak részben tud-

tam még szavakba önteni. A hatalom problémáját úgy,

hogy kiderült: akkoriban – az 1980-as évek közepe –

szinte csak úgy volt a magyar szakirodalomban, hogy a fo-

gyatékosok. Már ebben a kifejezésben is rejtett, elnyomó

hatalmi működés van, amely lekezelő, lenéző, kirekesztő,

stigmatizáló. S rögtön az elején elkezdtem így használni:

fogyatékos emberek. Itt a hatalom dolgában valamit meg-

éreztem. Messze nem azt, amit ma tudok vagy tudunk.

Ebben megint benne van az, hogy kritikai társadalomtu-

dománynak kell lennie. Ha azt találom, hogy valami ha-

zug, bántó vagy elnyomó, akkor meg kell kritizálni, le kell

leplezni. A saját hang akkoriban még talán csak annyiban,

hogy nekem jó volt az érintettekkel beszélgetni. Ez még

nem az, amit ma már participatív kutatásnak neveznek:

meghívunk fogyatékossággal élő embereket, velük együtt

dolgozunk, velük együtt gondolkodunk, és ezáltal az ő tu-

dásukat, tapasztalatukat is behívjuk. De az például biztos,

hogy sohasem valami elefántcsonttoronyként képzeltem

el ezt a munkát, távol azoktól, akikről elsősorban szól.

Az volt az előbbi kérdés, hogy honnan indult a fogyaté-

kosságtudomány. Nem túl nehéz rá válaszolni. Tulajdon-

képpen két országból. Nagyjából egy időben, de másféle

módon. Az egyik az Egyesült Királyság, azon belül legin-

kább Anglia, a másik az Amerikai Egyesült Államok. En-

nek folytán disability studies lett a neve. Megpróbáltuk

többféle módon fordítani magyarra, s végül az állt be,

amelyet most használunk. Angliában volt egy kutató, egy

kerekesszéket használó ember, aki Dél-Afrikában élt so-

káig: Vic Finkelsteinnek hívták. Ott megtapasztalta a

nem fehér emberek elnyomását, de megtapasztalta azt is,

hogy a kerekesszékben milyen az élet. Innen indult; aztán

A fogyatékosság társadalmi konstrukció
Beszélgetés Könczei Györggyel
Előző számunkban arra kerestük a választ a pro-

fesszor úrral, hogy milyen volt a helyzetük az egyes

korokban a fogyatékossággal élő embereknek, és

kerestük annak okait, hogy bár vannak eredmények

a fogyatékosságügy területén, miért nem lett jobb

az érintett emberek helyzete, megítélése. A folyta-

tásban a fogyatékosságtudomány feladatairól, a fo-

gyatékosság meghatározása körüli dilemmákról,

bizonytalanságokról lesz szó. 

Sümegi Endre felvétele
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lettek tanítványai meg cikkei. Nagyon érdekes, hogy a

másik esetben is kerekesszékes ember van. Az egyik ame-

rikai egyetemen az 1980-as évek elején egy kerekesszéket

használó társadalomtudós – egyébként szociológus –

megfigyelte, hogy egy csomó helyen foglalkoznak ezzel a

témával, fogyatékos és nem fogyatékos emberek. Kezdte

összegyűjteni őket, hírleveleket küldözgetett nekik. Ez

volt az indítása a két országban. Rengeteg minden volt

még. Az Amerikai Egyesült Államokban az afroamerika-

iak felszabadítása kapcsán rengeteg harci eszköz meg ren-

geteg gondolati struktúra letisztult. Mind beépítették

őket abba a gondolatvilágba, amelyben magunk is moz-

gunk. Ma már szerte a világon művelik. Európában Ma-

gyarországon kívül pl.: Németországban, Hollandiában,

Finnországban; Ausztráliában is.

Mi a tárgya? Maga a fogyatékos ember?

Sokféle definíció van, de ha egyszerűen és gyorsan kell

válaszolnom, azt mondom, hogy végső soron a fogyaté-

kossággal élő ember élete. De éppúgy tárgya a fogyaté-

kosság maga, a jelenség, annak megképződése és a társa-

dalom ezzel kapcsolatos mechanizmusai. Az amerikai

eredetű Fogyatékosságtudományi Társaság meghatározá-

sában a 1990-es évek legvégén például azt mondja, hogy

az a feladata, hogy a fogyatékosság jelenségét kihámozza

a stigmák, előítéletek, sztereotípiák ráboruló hálójából. 

Kiről mondható el, hogy fogyatékos?

Erre meg azt mondom: úgy látjuk, hogy a fogyatékos-

ság – az angolban disability – társadalmi konstrukció.

Azaz ha valakinek Down-szindrómával születik egy kicsi

gyermeke, akkor ő nem fogyatékosan születik, hanem ha

valahogy meg kell határozni, azt lehet mondani, hogy va-

lamilyen károsodással, kromoszóma-rendellenességgel, de

nem fogyatékossággal. Vagy ott a Heine-Medin-kór, a

gyermekparalízis; leginkább az 1950-es években dúlt, de

megtalálták az ellenszerét, és már nincs abban a formá-

ban. Akkor ugye volt valaki, egy gyerek, aki valahány éve-

sen megkapta. Ő akkor nem fogyatékos emberré lett, ha-

nem károsodottá. Amit erről egyébként gondolnak az

emberek, ahogyan viszonyulnak hozzá, ahogyan a társa-

dalom ezt az egészet intézményesen kezeli, és ami szen-

vedései neki abból vannak, hogy nem tud beilleszkedni,

meg lenézik, meg szegregálják, az egy társadalmi konst-

rukció: a társadalom hozza létre. 

De akkor a fogyatékosság nem is jó szó.

De mennyire nem! Az angol szó pl. jobb: disability, te-

hát valamiféle képességhiány, és ez messze nem annyira

bántó, mint ahogy mi használjuk a magyarban. Most

szándékosan egy régi példát hozok fel. Ha megnézzük,

hogy mondjuk, 1980-ban hogyan gondolkodtak erről, azt

látjuk, hogy az ENSZ Egészségügyi Világszervezete

(WHO) elég világos – de nem helyes – fogalmat használ.

Azt mondja, hogy lehet valaki valamilyen okból károso-

dott, ami azt jelenti, hogy valamilyen szerve, testének vagy

szellemének valamely része nem úgy működik, mint más-

nak. Pl. a fél szemére valaki nem lát. Van egy következő,

amikor ez bizonyos képességhiányba fordul át, vagy azzá

válik. Ha valaki a fél szemére nem vagy alig lát, ez nem

különösebb képességhiány; akkor válik azzá, ha például

teljesen megvakul mind a két szemére. Így az ő esetében

sérül a járás vagy a tájékozódás képessége. Ez a disability.

Majd ez elvezethet oda, hogy bizonyos szerepeit nem

tudja betölteni a társadalomban. Pl. az apaszerepet: ha vak

apa vagyok, lehet, hogy nem tudok elmenni a gyerekért,

mert olyan az út… Tehát azt a szerepet, amely az érintett

személy korának, társadalmi szerepének megfelelő tevé-

kenység, nem tudja ellátni, szerepeket nem tud betölteni. 

Három dolgot itt biztosan látunk: egy károsodást, egy

képességhiányt meg egy – mi szociális hátránynak nevez-

zük, az angol hendikepnek. Ez volt a régi meghatározás

csontváza, amely meglehetős világossággal tesz különbsé-

get. Mi magyarok – miközben tudjuk, hogy nem megfe-

lelő szóhasználat, mert megbélyegző, bántó – a fogyaté-

kosságot szoktuk rá használni, de végső soron mégsem

ezen fordul meg, hanem azon, hogy mit csinálsz, meg ho-

gyan beszélsz, hogyan viszonyulsz az érintett emberekhez.

De még a »fogyatékossággal élő ember« szóhasználat is

degradáló, elnyomó. Ez kétségkívül gond. Kísérleteztünk

az elmúlt évtizedekben mindenfélével, és még mindig

nem tudtuk megoldani. 

És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a társadalom –

nem a fogalmak, hanem a mindennapi működés szintjén –

miként konstruálja a fogyatékosság jelenségét, és milyen

finom mechanizmusokon keresztül veti alá, nyomja el az

érintett embereket és családjukat. Említett OTKA

111917K-kutatásunk (Az esélyegyenlőségtől a Taigeto-

szig?) éppen erről szól, s ez kiderül majd a kutatást bemu-

tató sorozatból is, amelynek a Carissimi teret biztosít. 

Tóth Erika

Az OTKA-kutatás résztvevői: Katona Vanda, Horváth Péter, 
Szűcs Marianna, Könczei György, Sándor Anikó, Hernádi Ilona, 
Kunt Zsuzsanna, Hoffman István, Kolonics Krisztián (ül)
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Családot! Minden gyermeknek!
Mottó: „Nem léteznek nem kívánt gyermekek, 

csupán még meg nem talált családok!”

Magyarországon az 1997-es gyermekvédelmi törvény

2013-as módosítását követően 2014. január 1-jétől kez-

dődően azokat a 12 év alatti gyermekeket, akikről a szü-

leik nem tudnak gondoskodni, és így gyermekvédelmi

szakellátásra lehet szükségük, családban kell elhelyezni.

És ez így helyes!

A gyermek jogairól szóló, Magyarországon 1991-ben

törvénnyel kihirdetett ENSZ-egyezmény így rendelke-

zik: „9. cikk: 1. Az Egyezményben részes államok gon-

doskodnak arról, hogy a gyermeket szüleitől, ezek akara-

ta ellenére, ne válasszák el … 20. cikk: 1. Minden olyan

gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van foszt-

va családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem

hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különle-

ges védelmére és segítségére. 2. Az Egyezményben részes

államok hazai jogszabályainak megfelelően intézkednek

helyettesítő védelem iránt az ilyen gyermek számára. 3. Ez

a helyettesítő védelem történhet családnál való elhelyezés,

… örökbefogadás, illetőleg szükség esetén megfelelő

gyermekintézményekben való elhelyezés formájában. A

megoldás kiválasztásakor kellően figyelembe kell venni a

gyermek nevelésében megkívánt folyamatosság szüksé-

gességét, valamint nemzetiségi, vallási, kulturális és nyelvi

származását.”

Magyarország a világon elsőként csatlakozott a fogyaté-

kossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény-

hez. Ez az egyezmény a következőkre hívja fel a figyelmün-

ket: „a család a társadalom természetes és alapvető közössé-

gi egysége, a család jogosult a társadalmi és az állami véde-

lemre, a fogyatékossággal élő személyeknek és családtagja-

iknak meg kell kapniuk a szükséges védelmet és támoga-

tást”. A 23. cikk 5. pontja alapján „amennyiben a közvetlen

család nem tudja ellátni a fogyatékossággal élő gyermeket, a

részes államok minden erőfeszítést megtesznek annak érde-

kében, hogy alternatív gondozást biztosítsanak a gyermek

számára a szélesebb családi körben, ennek hiányában pedig

a közösségen belül családi környezetben”.

Az egyezmények szövegének alkotói hisznek minden csa-

lád, benne minden gyermek értékében és értékességében: a

gyermekjogi egyezmény alapján „a családnak a társadalom

alapvető egységeként és valamennyi tagja fejlődésének és jó-

létének természetes környezeteként meg kell kapnia azt a

védelmet és támogatást, amelyre szüksége van ahhoz, hogy

a közösségben szerepét maradéktalanul betölthesse”, illetve

„a gyermek személyiségének harmonikus kibontakozásához

szükséges, hogy családi környezetben, boldog, szeretetteljes

és megértő légkörben nőjön fel”.

Ugyanakkor vannak olyan gyermekek, akiknek az eseté-

ben a magyar jogalkotó, a magyar Országgyűlés enged

ezekből a Magyarországon egyébként törvényerejű egyez-

ményekben megjelenő értékekből: a tartósan beteg vagy sú-

lyosan fogyatékos gyermekek esetében, vagy ha a testvéreket

nem lehet együttesen a befogadó szülőnél elhelyezni, vagy

más okból szükséges, akkor lehetséges az intézményes elhe-

lyezés is.

Egyfelől ez az előírás érthető: a felsorolt gyermekek a

nemzetközi tapasztalatok alapján a nehezen közvetíthető

gyermekcsoportok kategóriájába tartoznak.

Másfelől így a rendszer szereplői – a gyermekjóléti szol-

gálatok, a gyámhivatalok, a területi gyermekvédelmi szak-

szolgálatok, a nevelőszülői, örökbe fogadó szülői és helyettes

szülői hálózatokat működtető állami és civil szereplők –

nem kényszerülnek arra, hogy a fogyatékos gyermekek szá-

mára családot keressenek. Ha nem sikerül ilyen családot ta-

lálni, akkor van kiskapu: a fogyatékos gyermek elhelyezhető

gyermekotthonban, lakásotthonban, csecsemőotthonban, a

súlyosabban fogyatékos gyermek akár szociális, nem pedig

gyermekvédelmi intézményként működő ápoló-gondozó

otthonban is. Ez az eljárás – még ha érthető is – minden-

képpen a fogyatékosság alapján történő hátrányos megkü-

lönböztetés.

Erre a tényre hívta fel a figyelmet az ENSZ Gyermekek

Jogainak Bizottsága is 2014. szeptember 19-én kelt, a ma-

gyar állam gyermekjogi egyezményben foglalt kötelezettsé-

geinek teljesítéséről készített országjelentésre adott záró ész-

revételeiben: a Bizottság „sajnálattal jegyzi meg, hogy a

»gyermekvédelmi törvény«-beli módosítások nem biztosít-

ják a fogyatékossággal élő, krónikus betegségben szenvedő

vagy több testvérrel rendelkező gyermekek nevelőszülőnél

történő elhelyezését.” A Bizottság aggodalmát fejezi ki ami-

att, hogy „a különleges ellátási igényű gyermekek a nevelő-

szülők speciális képzésének hiánya miatt ritkán kerülnek
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nevelőszülőkhöz”. Az anyag 39. pontjában azt javasolják a

magyar kormánynak, hogy „tegyen intézkedéseket annak

érdekében, hogy valamennyi gyermekotthonokban elhelye-

zett gyermek – köztük a roma, a fogyatékossággal élő, a kró-

nikus betegségben szenvedő és a több testvérrel rendelkező

gyermekek – számára családon és közösségen alapuló gon-

dozást biztosítsanak, és hogy csak végső esetben válasszák e

gyermekek intézményi elhelyezését”. A 41. pont pedig ezt

rögzíti: „A Bizottság javasolja továbbá, hogy a részes állam

folytasson széles körű tájékoztató és figyelemfelkeltő tevé-

kenységet annak érdekében, hogy előmozdítsa az idősebb, a

fogyatékossággal élő, a krónikus betegségben szenvedő és

roma gyermekek örökbefogadását, hogy ezáltal lehetővé

tegye e gyermekek számára azt, hogy családi környezet-

ben nőjenek fel.”

Az ENSZ 2010-ben kidolgozott egy útmutatót Alter-

natív gondoskodás a gyermekekről címmel. Az intézmé-

nyi, gyermekotthoni gondozásról szóló fejezetben, a 123.

pont szerint az intézményi gondoskodásnak ideiglenes

jellegűnek kell lennie „és aktívan hozzá kell járulniuk a

gyermek és a család újraegyesítéséhez, illetve ha erre

nincs lehetőség, akkor ahhoz, hogy a gyermek alternatív

családi gondoskodásba kerüljön, beleértve ebbe az örök-

befogadást” is.

A hiba ugyanis nem a fogyatékos gyermekben (sok eset-

ben újszülöttben) van, még csak nem is feltétlenül a róla le-

mondó szülőben. A gyermek nem tehet arról, hogy a társa-

dalom által megbélyegzett, a normálisnak, átlagosnak tar-

tottéitól eltérő biológiai tulajdonságokkal született. Ezek a

biológiai tulajdonságok éppen társadalmi folyamatok útján

válnak fogyatékossá, pl. úgy, hogy a gyermekjólét és a gyer-

mekvédelem rendszere, legalábbis jogalkotói szinten, le-

mond arról, hogy ezeknek a gyermekeknek is kötelező erő-

vel biztosítson családot. A szülő ugyan felelős, de nem fel-

tétlenül tehet arról, hogy nehezebbnek látja a fogyatékos

gyermek vállalásával és felnevelésével járó kihívást, mint

amire képesnek tartja magát. A gyermeknek és a szülőnek is

segítségre, támogatásra van szüksége. Azon kell hát dolgoz-

nunk, hogy olyan szociális hálót szőjünk, amely képes meg-

tartani, megvédeni és oltalmazni ezeket a családokat. Ha a

származási, biológiai, az életet adó család megsegítése nem

vezet eredményre, akkor más családot kell találnunk. A fo-

gyatékos gyermeknek is!

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram

(OTKA) 111917K számú, Az esélyegyenlőségtől a Taigeto-

szig? c., dr. Könczei György egyetemi tanár vezette kutatás

egyik alkutatásában azokra a családokra vagyunk kíváncsiak,

amelyek kifejezetten fogyatékos, sérült gyermeket fogadnak

örökbe, tudatosan. Vajon mi jellemzi azokat az embereket,

szülőket, akik a fogyatékos gyermeket nem kapják, hanem

választják?

Talán Önt is érdekli, hogy egyáltalán hányan vannak? Va-

jon igaz-e az a hétköznapi teória, hogy alig-alig akad ilyen

ember, ilyen szülő?

A magyarországi, a Központi Statisztikai Hivatal által ki-

adott 2012-es szociális statisztikai évkönyv adatai szerint

2009 és 2012 között az örökbe adható gyermekek száma és

közülük a fogyatékos gyermeknek minősített gyermekek

száma, illetve az engedélyezett örökbefogadások száma és

közülük a fogyatékos gyermekként örökbe adott gyerme-

kek száma az alábbiak szerint alakult:

Az adatok alapján azt lehet látni, hogy míg az örökbea-

dások aránya általában 35 és 39% között mozog, azaz min-

den harmadik gyermeknek találnak örökbe fogadó családot,

addig a fogyatékos gyermekek esetében az arány 0,5 és 2%

között van, azaz csak minden ötvenedik-századik fogyaté-

kos gyermeknek van esélye arra, hogy családba kerüljön. Ez

alatt a négy év alatt 39 fogyatékos gyermek kapott új esélyt

egy jobb életre!

Kutatásunkban éppen ezeknek a gyermekeknek a család-

ját, örökbe fogadó szüleit céloztuk meg. Első lépésben onli-

ne kérdőíves vizsgálatot végeztünk. A kérdőívet a 2015. év

tavaszán 24 anya és apa töltötte ki.

Magyarországon – szemben más országokban gyűjtött ta-

pasztalatokkal – gyakorlatilag nincs olyan honlap, ahol fo-

gyatékos gyermeket örökbe fogadó családok történeteit le-

hetne megismerni. Üdítő kivétel a www.downbaba.hu. A vi-
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deómegosztó csatornákon egyáltalán nem találhatunk ezek-

ről a családokról szóló filmeket. A magyar írott sajtóban (in-

ternetes változatában) az elmúlt évtizedben alig több mint

fél tucat cikk jelent meg ebben a témában.

Ezért pl. arra voltunk kíváncsiak, hogy a válaszadók

mennyire értenek egyet a következő állítással: „A sajátos

nevelési igényű gyermekek sikeres örökbefogadásáról szó-

ló jó gyakorlatok nyilvánosság elé tárása, megismerhető-

sége nagymértékben hozzájárulna ahhoz, hogy az örök-

befogadásra vállalkozó szülők sajátos nevelési igényű

gyermeket is vállaljanak.” A válaszadók közül 5-en nem

vagy nem nagyon értenek ezzel egyet, de 19-en igen, kö-

zülük 12-en igen nagy mértékben.

Angol és német nyelven megjelent kutatási beszámo-

lókból úgy tűnik, hogy a fogyatékos gyermekek sikeres

örökbefogadásának egyik, bár nem kizárólagos feltétele,

hogy az örökbe fogadó szülőknek legyen az örökbefoga-

dást megelőzően saját tapasztalatuk fogyatékosság-

ügyben. Kíváncsiak voltunk, hogy vajon igaz-e ez Ma-

gyarországon is. A kérdőívet kitöltők közül 13 személy-

nek (a válaszadók 56%-a) volt ilyen tapasztalata. Pl.: „a

nővérem, akivel felnevelkedtem, siket és halmozottan fo-

gyatékos”; „a húgom gyermeke középsúlyosan értelmi fo-

gyatékos”; „saját, vér szerinti kislányunk hallássérült”; „vér

szerinti gyermekünk Down-szindrómás, így nem volt

kérdés, hogy nyitottak vagyunk Down-szindrómás gyer-

mek örökbefogadására”; „gyógypedagógus vagyok” (több-

ször előforduló válasz); „először enyhén és középsúlyosan,

majd súlyosan-halmozottan sérült felnőttekkel dolgoz-

tam”; „a Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítványnál vol-

tunk helyettes szülők, több értelmi sérült kisgyermeket

gondoztunk”; „első munkahelyem egy csecsemőotthon

volt, ott találkoztam először ilyen gyermekekkel”.

Feltételeztük továbbá, hogy „a sajátos nevelési igényű

gyermekeket az örökbe fogadó szülők többsége azért nem

vállalja, mert nincs elég tudásuk, információjuk fogyatékos

emberekről.” Az állítással 4 válaszadó nem értett egyet, míg

20 igen, közülük 9-en igen nagy mértékben.

A válaszadó családok jó gyakorlatukat más örökbe fo-

gadó családokkal 5 esetben nem osztanák meg, míg 19

személy szívesen vállalná ezt, közülük 14 nagyon-nagyon

szívesen tenné.

A válaszadók szerint ahhoz, hogy több szülő vállalkozzon

sajátos nevelési igényű gyermek örökbefogadására, az aláb-

biakra lenne szükség:

a) Elfogadóbb társadalomra és tudatformálásra: arra,

hogy már gyermekkortól kezdve meg lehessen ismerked-

ni a sajátos nevelési igénnyel, életvezetéssel, pl. inkluzív

bölcsődékben, óvodákban, iskolákban. Ha ez az élet ter-

mészetes része lenne, akkor emberi döntéseinkben is azzá

válna. Biztosítani kellene a személyes kapcsolatot, azt,

hogy személyesen lehessen megismerni az embert, a fel-

nőttet, a gyermeket. „Véleményem és sajnos, a tapasztala-

tom szerint is már maga az örökbefogadás is nemtetszést

vált ki az emberek többségéből, és ha az a gyermek még

»problémás« is, az még jobban megnehezíti a vállalkozó-

kedvet. Én szerencsés vagyok, mert egy nagyon kedves,

tüneményes kisfiút kaptam a sorstól, és nem érdekel má-

sok véleménye, mert imádom őt. Itt az emberek fejében

kellene sok mindent helyrerakni.”

b) Több információt és több segítséget kellene kapni-

uk ezeknek a családoknak tapasztalt szakemberektől és

örökbe fogadó szülőktől! Könnyebb lenne, ha „nem len-

ne hiány speciális iskolákból”. „Az iskola, óvoda nincs

felkészülve sajátos nevelési igényű gyerekek fogadására.

Fejlesztőpedagógus jár a gyerekhez, de például lelki tá-

mogatást az ilyen családok nem kapnak, pedig a társada-

lom komoly előítélettel viseltetik minden fogyatékos

ember iránt.” Fontos lenne a „pedagógusok hozzáértése,

elhivatottsága”. „Ha a gyermek nem hozza be a hátrá-

nyát, felnőttkorára fogyatékos emberként annyira kire-

kesztődik, hogy nem kap állást, és ezzel a család már

nem tud megbirkózni.” És „talán ha anyagilag jobban se-

gítenének” ezeknek a családoknak. A „súlyosabb fogya-

tékosság olyan terheket ró a családra, amelyeket nagyon

kevesen vállalnak”.

c) Azok az örökbefogadásra várakozó szülők, akik nem

érintettek, nem is gondolnak erre a lehetőségre. Ezért meg

kellene velük ismertetni ezt a világot, ezt a döntési alterna-

tívát. És pontosan be kellene mutatni a nehézségeket, prob-

lémákat is. 

d) A már örökbe fogadó családok elérhetnék azokat, akik-

nek ugyanez a szándékuk, „tudatosan készülve az adandó

(akár spontán) lehetőségekre, az örökbefogadás pozitívuma-

it hangsúlyozva.”

e) „A Gondviselésen múlik sok minden.”

És persze volt ilyen válasz is: „Én ezzel a gyerekkel meg-

égettem magam, sajnálom, hogy hozzánk került.” És ilyen:

„a mi családunk pl. anyagilag belerokkant a sajátos nevelési

igényű gyermekünk fejlesztésébe, mentálisan pedig azért

megterhelő, mert nincs normális ellátórendszer; amellett,

hogy magára hagyják a szülőt, nincs támogató szolgálat”.

A kutató alapvető feladata, hogy feltárja a valóságot.

Ugyanakkor a kérdőívekből feltáruló sorsok, a személyes

örökbe fogadó szülői tapasztalatok egyúttal cselekvésre is

ösztönöznek. Úgy tűnik, hogy az egyik kihívás az, hogy a

társadalom tagjai jobban ismerjék a társadalmat alkotó kü-

lönböző csoportokat, a fogyatékos gyermeket örökbe foga-

dó családokat. Reméljük, hogy ezzel a cikkel tettünk egy, a

Carissimiben elsőnek tekinthető lépést ebbe az irányba.

Horváth Péter László – Sándor Anikó
Sümegi Endre felvételei
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Befogadás és/vagy elfogadás
Az integráció szorosan összefügg

az esélyegyenlőséggel és az egyen-
jogúsággal. A tanulási korláttal
küszködő gyermek ugyanolyan
résztvevője az oktatási-nevelési fo-
lyamatnak, mint társai, ugyanolyan
jogai vannak, ezért ugyanolyan esé-
lyekkel kell indulnia. Ha ez megva-
lósul, akkor beszélhetünk inklúzió-
ról. Gyakorlati kivitelezését külön-
böző külső és belső tényezők segí-
tik és gátolják. 

A hagyományos oktatásban-neve-
lésben részesülő gyermekekre vonat-
kozó törvényi szabályozásban helyet
kapott a sajátos nevelési igényű gyer-
mekek ellátása mellett a hátrányos
helyzetű és a kivételes tehetségű
gyermekeké is, így a teljes gyermek-
populáció oktatása-nevelése törvé-
nyileg szabályozott formában valósul
meg. 

Az iskolai sikeresség (sikertelen-
ség) nagyon összetett és többdimen-
ziós jelenség, amely számos tényező
együttes hatásától függ. Megannyi
külső összetevője is van. Ezek közé
tartozik pl. a pedagógus személyisé-
ge és szaktudása, a tanulás gazdasági
és szociális körülményei, a környezet,
ahol nevelkedik a tanuló, a tanulás-
hoz való viszonya, a motiváció és az
érdeklődési köre. Láthatjuk, hogy a
tanulás sikere számos tényezőtől és
körülménytől függ, többek között a
tanuló tulajdonságaitól, személyisé-
gétől, családi környezetétől, valamint
a pedagógus fejlesztőmunkájától.
Különös figyelmet érdemelnek azok
a kritikus tényezők, amelyek nagy-
mértékben nehezítik az egyes tanu-
lók iskolai teljesítményét. Az iskolai
teljesítmény a következő területeken
lehet hiányos: a beszéd észlelése és
értése, az olvasás és írástechnika,
nyelvtani, matematikai műveletek. A
nehézségeket a figyelem-, emléke-
zet-, motoros és percepciós zavarok,

valamint a gondolkodás és a beszéd
zavarai is okozhatják. A felsorolást a
tanuló személyiségi tulajdonságaival,
viselkedési szokásaival folytathatjuk,
és ezek mindenkinél más-más köl-
csönhatásban jelennek meg. 

Az integrált tanuló az a sajátos
edukációs szükségletű (SNI) tanuló,
akit kivizsgálás és gyógypedagógiai
diagnózis felállítása után vettek fel
az alap- vagy középiskolába. A fejlő-
dési, tanulási vagy magatartási za-
varral küszködő vagy a kiemelkedő
tehetségű tanuló a tanácsadó köz-
pont javaslata alapján integrálható.
Minden egyéni tanulási terv kidol-
gozásakor  figyelembe kell venni a
tanuló sajátos edukációs szükségle-
teit, tanulási sajátosságait, környeze-
tének kölcsönhatásait, lehetőségeit,
vagyis tanulásának optimalizálása
komplex elemzést igényel. Az aka-
dályozottság/zavar azonos sajátossá-
gokat feltételezhet, azonban a tanu-
ló emocionális, szociális érettsége
egyéni sajátosságokat hoz létre, s
ezekre tekintettel kell lenni, így
minden egyes tanuló esetében gon-
dolni kell az egyéni differenciálásra.
A korábbi pedagógiai gyakorlat
nem igényelte oly mértékben a dif-
ferenciálást, mint a jelenlegi. 

Az integráció szempontjából
kulcsfontosságú a differenciálás
funkciója, ezért Integráció az alapis-

kola alsó tagozatán címmel felmé-
rést végeztünk több tanintézmény-
ben. Ötven iskolát kértünk fel, ebből
negyvenöt volt hajlandó együttmű-
ködni velünk, 1568 tanulóval. A pe-
dagógusok válaszaiból kiolvasható,
hogy a differenciáláson belüli fon-
tossági sorrend nagyon változatos.
Első helyre a tanuló egyéni lehetősé-
geinek fejlesztése került, s gyakran
említették a sikerélményhez való jut-
tatást, a jobb képességek fejlesztését
és a felzárkóztatást. A felmérés ered-
ménye szerint a pedagógusok csak a
sajátos nevelési igényű gyermekek
számára tartják fontosnak az együtt-
nevelést, pedig a másság elfogadása
természetes pedagógiai jelenség, ha
elfogadó (inkluzív) iskoláról beszél-
hetünk.

A válaszadó pedagógusok 44%-a
nem látja hátrányát az együttneve-
lésnek. A válaszokat elemezve az in-
tegráció negatív jeleivel is találkoz-
tunk: „visszaél vele a gyermek”
(12%), osztályon belüli szegregáció
(16%), nem törekszik jobb teljesít-
ményre (8%). A többletmunka
(12%) kérdése számos további kér-
dést vet fel, így a pedagógusok anya-
gi és társadalmi megbecsültségének
vagy a szakmai munka elismertségé-
nek hiányát... 

A vizsgálat 
részeredményeinek összegzése
1. Az iskolavezetőség nem minden

esetben támogatja az integrációs fo-
lyamatokat, a szegregált oktatást ha-
tékonyabbnak tartja.

2. Az iskolákból hiányzik a szup-
portív (segítő) szakmai hálózat: az
iskolapszichológus, gyógypedagógus,
szociálpedagógus.

3. A szakember felkészültsége, vé-
leménye referenciaértékű a szülők és
a pedagógusok számára.

4. A pedagógiai asszisztensek hiá-
nya az óvodákban, iskolákban (elma-
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rad a korai fejlesztés, és az óvodák
többsége nem fogadja az integrált
gyermeket – sok esetben objektív in-
dokkal).

5. A nulladik évfolyam szakmailag
indokolt, azonban nem pótolja az in-
tegrációt.

6. A továbbképzésben fontos a
gyógypedagógiai alapismeretekre
épülő, fejlesztést célzó szakirány,
szakbővítés.

7. Segédeszközökre, megfelelő el-
látottságra való igény.

8. A korrepetálás nem pótolja a fej-
lesztést, az ún. reedukációt, korrekci-
ót stb.

9. Az integráció, a sajátos nevelési
igény tartósan is fennmaradhat, ezért
nemcsak az alsó tagozatra kell gon-
dolni, hanem a felsőre is, továbbá az
érintettek továbbtanulására.

Az összegzés mellőzi a fontossági
sorrendet, hiszen minden egyes ösz-
szetevő, amely segíti az integrációs
folyamatot, az elfogadást, nemcsak a
sajátos nevelési igényű tanulóknak

fontos, hanem az osztály, az iskola
pozitív légkörének is előfeltétele.

A kutatás feldolgozottsága csupán
részleges, azonban a már most kiol-
vasható adatok jelzik, hogy a peda-
gógusok általi befogadás szinte ter-
mészetes, a segítő szakmához tarto-
zik, de a másság általános elfogadá-
sáig még hosszú út vezet. Ehhez
szakmai segítésre van szükségük. 

Strédl Terézia, tanszékvezető 
Selye János Egyetem

A fogyatékos/egészségkárosodott 
gyermeket nevelő családok helyzete 
kérdőíves felmérésünk tükrében

Tudnivalók a felmérésről

A pozsonyi székhelyű Carissimi
Nonprofit Alap és a Kárpát-meden-
cei Családszervezetek Szövetségének
kezdeményezésére és támogatásával
a 2015. évben felmérést készítettünk
a fogyatékos/egészségkárosodott
gyermeket, esetenként több gyer-
meket nevelő szlovákiai magyar csa-
ládokról. A lekérdezés 2015 őszén
valósult meg. A kérdőívet, amely 42
kérdést tartalmazott, 143 személy töltötte ki. Az első
rész kérdései az érintett gyermek(ek) re vonatkoztak. A
második a gyermek(ek)nek és a családjuknak nyújtott
segítség mibenlétét és lehetőségeit kutatta. A harma-
dik részben a válaszadó szülővel és a családdal kapcso-
latos információkat gyűjtöttük össze. A kérdőívet a fo-
gyatékosszervezetek aktivistái és a Szövetség a Közös
Célokért munkatársai juttatták el a családokhoz, majd
a kitöltött íveket visszaküldték. Az alábbiakban az
adatbázis elemzésének előzetes főbb eredményeit mu-
tatom be. 

A felmérés eredményei

1. A válaszadók és családjuk jellemzői
A kérdőívet kitöltő 143 személy 96%-a nő volt. Két

eset kivételével a gyermek(ek) édesanyjáról van szó, ket-

tőben pedig a nagymamájukról. A válasz-
adók 4%-a volt férfi, valamennyi az érin-
tett gyermek(ek) édesapja. 

A kérdőívet kitöltők kora változatos, 23
évtől 75 évig terjed. Az átlagéletkor 47 év.
A válaszadók 61%-a a 37–57 éves korcso-
portba tartozik. 

Családi állapot szempontjából a válasz-
adók háromnegyede házas, 11%-uk elvált,
8%-uk együtt élő. Három egyedülálló és
ugyancsak három özvegy, valamennyien
nők. 

A lakhely a válaszadók 58%-ánál falu, 42%-uknál vá-
ros. Valamennyi magyarok lakta járásból kaptunk vissza-
jelzéseket, de a legtöbb kitöltött kérdőív a Dunaszerda-
helyi, Galántai, Komáromi, Szenci és Rimaszombati já-
rásból érkezett (ez a tény azonban nem azt jelenti, hogy
ezekben a járásokban van a legtöbb fogyatékos/egészség-
károsodott gyermeket nevelő család). 

Az egy háztartásban élők száma 1 és 10 között mozog.
A válaszadók többsége (74,9%) négy- és háromtagú ház-
tartásban él: 37,8%-uk négy-, 37,1% pedig háromtagúban. 

A válaszadó munkaviszonyával kapcsolatban két kérdést
tettünk fel. Az egyik arra vonatkozott, hogy a fogyaté-
kos/egészségkárosodott gyermek születése, illetve megbe-
tegedése előtt dolgozott-e, a másik pedig arra, hogy jelen-
leg dolgozik-e. Korábban, tehát a gyermek születése/meg-
betegedése előtt 83%-uk dolgozott, 17%-uk nem. Jelenleg
30%-uk dolgozik, 70%-uk nem. 



13

a családok helyzetéről

2016/1

A közös háztartásban élők közül munkavégzésből
származó rendszeres havi bevétele az esetek 42,8%-
ában egyetlen személynek van. A válaszadók 30,4%-
ának háztartásában két ilyen személy van, minden
ötödik háztartásban azonban senkinek sincs munka-
végzésből származó rendszeres havi bevétele. 

A háztartás havi tiszta bevétele – amelyen nem csupán
a munkavégzésből származó bevételt értettük, hanem a
havonta kézhez kapott összes pénzt –, az esetek döntő
többségében (61,3%) 500 és 1 000 euró között mozog.
Ennél alacsonyabb, vagyis 500 euró alatti havi tiszta be-
vételt a válaszadók 19,7%-a tüntetett fel. 1 000 eurónál
magasabb bevétele 18,7%-uknak van, ebből 16,1%-ot
tesznek ki az 1 000 és 1 500 euró közötti bevétellel ren-
delkezők, 3%-uk (összesen 4 válaszadó) említett 1 500
euró fölötti havi tiszta bevételt. 

Hogyan jellemzik a válaszadók az anyagi helyzetüket?
2,9%-uk eladósodik, illetve már eladósodott. 13%-uk azt
válaszolta, hogy a kiadásaik nagyobbak a bevételeiknél.
Vagyis az esetek 16%-ában a háztartás anyagi mérlege
negatív. A válaszadók 42%-a hónapról hónapra él.
Ugyancsak 42%-ot tesznek ki azok a válaszadók, akik va-
lamit meg tudnak takarítani. A többség tehát képes szin-
ten tartani magát, vagy keveset meg is tud takarítani. 

A következő kérdés arra vonatkozott, hogy a fogyaté-
kos gyermek születése, illetve az egészségkárosodott
gyermek megbetegedése befolyásolta-e a család anyagi
helyzetét. A kérdőívet kitöltők közül csaknem ugyanany-
nyian válaszolták azt, hogy nem változott az anyagi hely-
zetük (35%), mint ahányan azt, hogy sokat romlott
(33,6%). Minden negyedik esetben keveset romlott, s
csupán egy esetben válaszolták azt, hogy javult. 

2. A fogyatékos/egészségkárosodott gyermek
A válaszadók gyermekeinek száma egytől nyolcig ter-

jed. A legjellemzőbb azonban a kétgyermekes család: a
válaszadók 53%-ának van két gyermeke. Egy gyermeke
minden negyedik válaszadónak van, három pedig 15%-
uknak. 

A fogyatékos/egészségkárosodott gyermekek száma a
következő: a válaszadók 93%-ának van egy, 6%-uknak
kettő, 1%-uknak három (egy válaszadóról van szó). 

A fogyatékos/egészségkárosodott gyermek születé-
se/megbetegedése a szülők egymás közötti kapcsola-
tának is próbája. A válaszadók 60%-ánál nem válto-
zott a kapcsolat. 13%-uknál keveset, minden negye-
diknél azonban sokat romlott. Négy esetben arról szá-
molnak be a válaszadók, hogy a kapcsolatuk javult.

A válaszadók 25%-ának nincs egészséges gyermeke.
Azokban a családokban, ahol van egészséges és fogya-
tékos/egészségkárosodott gyermek, a válaszadók 58%-a

szerint az egészséges teljes mértékben elfogadja a test-
vérét. 16%-uk azonban csak részben fogadja el, s egyet-
len olyan eset volt, ahol az egészséges gyermek egyálta-
lán nem fogadja el károsodott testvérét. 

Ezeknek a gyermekeknek a kora 3-tól 50 évig terjed
(ezért van az, hogy a válaszadók kora is oly nagy mér-
tékben változatos, a fiatalabb szülőktől az idősebb,
nyugdíjas korúakig terjed). Kora szerint valójában a
gyermekek csaknem fele felnőtt, de amint később látni
fogjuk, döntő többségük nem önellátó, így valójában
gyermek státusban van. 

Mi a gyermekek fogyatékossága/egészségkárosodása?
A leggyakoribb a kombinált károsodás: az első/egyetlen
gyermekek 44,4%-ának van többféle károsodása, 33%-
uk értelmi fogyatékos, 11,2%-uknak van mozgás-,
3,4%-uknak halláskárosodása, 8%-uknak pedig egyéb,
pl. autizmus.

Az első/egyetlen gyermekek többségénél, azaz 82%-
uknál a fogyatékosság/egészségkárosodás veleszületett,
16%-uknál szerzett, s négy esetben veleszületett és
szerzett károsodásról van szó. A gyermekek 53%-ánál
a fogyatékosság/egészségkárosodottság középsúlyos,
32%-uknál súlyos, 15%-uknál enyhe. Ezeknek a gyere-
keknek 6%-a teljesen önálló, 53%-uk részben önálló,
41%-uk pedig teljes mértékben nem önálló. 

A családban élő második/harmadik fogyatékos/
egészségkárosodott gyermekeknél is azt látjuk, hogy a
károsodásuk többnyire veleszületett, inkább súlyosabb,
mint enyhe, és ezek a gyermekek is inkább nem önál-
lóak. 

Arra a kérdésre, hogy jár(nak)-e a gyermek(ek)
gyógykezelésre/fejlesztésre, a következő válaszokat
kaptuk: Az első/egyetlen gyermekek fele jár, másik fe-
le nem jár gyógykezelésre; a fejlesztéssel hasonló a
helyzet, bár itt enyhén jellemzőbb az, hogy nem járnak
fejlesztésre. 

Az esetek 78%-ában a gyermekkel otthon magyarul
beszélnek. A válaszadók 11%-a többnyire magyarul, 6%-
uk többnyire szlovákul, 4%-uk szlovákul beszél otthon a
gyermek(ek)kel. 

Azokban a közösségekben, ahova a gyermekek jár-
nak, ugyancsak a magyar nyelvhasználat a jellemzőbb.
Az óvodában, alapiskolában, speciális alapiskolában, a
gyermek- és ifjúsági rendezvényeken, a templomban és
egyéb helyeken inkább magyarul beszélnek. Ez csupán
a speciális óvodáknál van másképp: a gyermekek ha-
sonló arányban járn(/t)ak magyar vagy szlovák speciális
óvodába, illetve kétnyelvűbe, egész pontosan többen
jártak-járnak szlovák vagy vegyes nevelési nyelvű speci-
ális óvodába, mint ahányan magyarba. A válaszadók kö-
zül néhányan jelezték, hogy fontos lenne gyermekük-
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nek, hogy magyar nyelvű közösségbe járhasson, de a la-
kóhelyükön nincs olyan (pl. a Zoboralján).

3. Ki segít?
Amikor kiderült a gyermek fogyatékossága, a válasza-

dók elsősorban a gyermekorvoshoz, szakorvosokhoz és
egyéb szakemberekhez (neurológus, pszichológus, pszi-
chiáter, logopédus stb.) fordultak segítségért. Azonban
arra a kérdésre, hogy van/volt-e valaki, aki különösen
sokat segített, a válaszadók 91%-a a férjet, szülőket, a
nagyobb gyermeket, testvért, barátnőket, egyszóval a
családtagokat és az egyéb közelálló embereket említet-
te. A szakembereket is említették, de jóval ritkábban.
Ebből az derül ki, hogy az elsődleges támasz a családi és
a baráti környezet. 

A válaszadók 70%-a a gyermek gyógykezelését/fejlesz-
tését saját pénzből fedezi. Családi kölcsönt, támogatást
5%-uk említ. A saját források mellett egy-egy esetben
előfordult egyéb kölcsön, gyűjtés, illetve kölcsön és gyűj-
tés együttvéve. Alapítványi támogatást a 143 válaszadó-
ból 11 említett. 

Felmerül a kérdés, hogy tudnak-e ezek a szülők a se-
gítségnyújtás különböző lehetőségeiről, igénybe vették-e
már ezeket, s ha igen, milyen a tapasztalatuk. A követke-
zőkben ezt járjuk körül. 

Azt, hogy milyen szociális támogatásra jogosult, a vá-
laszadók 37%-a tudja, 53%-uk csak részben tájékozott,
10%-uk pedig egyáltalán nem tudja. A tájékozottság
mértéke tehát alacsony. A teljes mértékű tájékoztatás
aránylag ritka, a válaszadóknak megközelítőleg 10-
15%-a említett ilyet az egészségügy, a szociális hivatal, a
média, a fogyatékosszervezetek és más szülők részéről.
A legjellemzőbb az, hogy részben tájékoztatják őket, de
az adatok arról is vallanak, hogy sokan az arra illetéke-
sektől semmilyen tájékoztatást nem kaptak. Saját köz-
lésük szerint a válaszadók egyharmadát nem tájékoztat-
ta a szociális hivatal, több mint egyharmaduk az orvo-
soktól, a médiából sem kapott tájékoztatást, és 41%-uk
említi, hogy a fogyatékosszervezetek egyáltalán nem tá-
jékoztatták őket. Úgy tűnik, a legjobb információforrás
a hasonló sorsú szülő. 

A tájékoztatással kapcsolatos tapasztalatokon kívül
a segítőkészséggel kapcsolatos tapasztalatokra is kí-
váncsiak voltunk. Amint a tájékoztatásnál a részleges,
nem pedig a részletes a legjellemzőbb, úgy a segítő-
készség tekintetében is a legtöbb válaszadónak az a
tapasztalata, hogy a felsorolt helyek alkalmazottai
csak részben segítőkészek. A legnagyobb segítőkész-
séget az iskolaügyben tapasztalták, ahol egyharmaduk
nagymértékű segítőkészségről számol be. Legrosz-
szabb tapasztalataik az önkormányzatokkal vannak –

a válaszadók 35%-a szerint az önkormányzatok
egyáltalán nem segítőkészek.

A válaszadók többsége szerint gyermekén/gyermekein
leginkább Szlovákiában segítettek. Ami az első/egyetlen
fogyatékos/egészségkárosodott gyermeket illeti, a válasz-
adók 77%-a jelezte, hogy Szlovákiában segítettek rajta a
legjobban, 11%-uk említette Magyarországot, 3% más
országot, 12 személy pedig Szlovákián kívül Magyaror-
szágot és/vagy más országot is. 

Fontos kérdés, hogy a közvetlen környezethez tarto-
zó különböző személyek mennyire segítenek a gyer-
mekkel való törődésben. A leggyakoribb segítőtárs a
másik szülő, tehát a férj/apa, mivel a kérdőívet kitöltők
döntő többsége nő/anya volt. Minden második esetben
állandó segítséget jelent, azonban a válaszadók másik
felénél ennél ritkább segítségről van szó. 21%-uknak se-
gít gyakran a másik szülő, 14%-uknak csak ritkán, csak-
nem 10%-uknak pedig soha. A válaszadók 5%-ánál
egyáltalán nincs jelen a másik szülő. 

A következő leggyakoribb támaszt a válaszadók szü-
lei jelentik, ők minden harmadik esetben állandó segí-
tőtársnak bizonyultak, s ugyancsak minden harmadik
esetben gyakran segítenek. Ez azt jelenti, hogy a válasz-
adók csaknem kétharmadának állandóan vagy gyakran
segítenek a szülei, már akinek még élnek, hiszen felte-
hetőleg koruknál fogva is 15%-uknak már nincsenek
szülei. 

A harmadik leggyakoribb segítségnyújtók az egészsé-
ges gyermekek, vagyis a testvérek. Egészséges, illetve
további gyermeke a válaszadók 80%-ának van, ezek
56%-a állandóan vagy gyakran segít a szülőnek a sérült
testvérről való gondoskodásban. A további személyek
közül a válaszadó jelenlegi társa – 71%-uknak van – az
esetek 54%-ában állandóan vagy gyakran segít. A meg-
kérdezettek 90%-ának van testvére, 41%-uk segít állan-
dóan vagy ritkán. Ami az orvosi segítséget illeti, min-
den tizedik válaszadónak soha nincs benne része. Az
orvosok 36%-a segít állandóan vagy gyakran, a legjel-
lemzőbb azonban a ritka segítség: a válaszadók 42%-a
említette ezt. 

A többi szóba jöhető személy esetében ritka vagy
egyáltalán nem jellemző a segítségnyújtás. A barátokról,
egyéb családtagokról, a férj/feleség szüleiről, egyházi sze-
mélyekről, fizetett ápolókról és önkéntesekről van szó.
Például a válaszadók 58%-ának nem segít fizetett ápoló,
55%-uknál nem jellemző, hogy önkéntes segítsen nekik. 

A fogyatékos/egészségkárosodott gyermekről való
gondoskodásban tehát a szülők elsősorban egymásra,
az anyai nagyszülőkre és saját egészséges gyermekük-
re számíthatnak. A válaszadók közül néhányan meg-
említették még a logopédus, gyógypedagógus, pszi-
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chológus, osztályfőnök segítségét, illetve hat személy
kimondottan megnevezte a Nefelejcs Egyesületet.

A gyermekkel való törődésben nyújtott segítségen kí-
vül az sem mellékes, hogy van-e valaki, aki szükség ese-
tén lelki támasza a szülőnek. A válaszadók 68%-a min-
dig számíthat a házastárs/partner lelki segítségére,
49%-uk a szülők, 37%-uk a saját testvér, 33%-uk a ba-
rátnő, egynegyedük más családtag, egyötödük orvos és
pedagógus segítségére. 18%-uknak van mindig segítő
kollégája, 13%-uk mindig számíthat a szociális munkás,
12%-uk a pszichológus, 11%-uk a pap/lelkész segítsé-
gére. Az elsődleges lelki segítségnyújtást tehát úgyszin-
tén a közvetlen hozzátartozóktól kapják a sérült gyer-
meket nevelő szülők. 

Mindebből jogosan következtethetünk arra, hogy a
gondoskodás és a segítségnyújtás elsődleges színtere a
család, akár a gyermekről, akár magáról a szülőről van szó. 

4. Alapítványi segítség, Carissimi
A válaszadók 44%-a vette igénybe valamilyen alapít-

vány, civil szervezet segítségét. A következőket említet-
ték: Andreas, autistákat segítő polgári társulás, BHRG,
Carissimi, ZPMP (Értelmi Sérülteket Segítő Társulás),
Dobrý anjel ( Jó Angyal), Kerecsen, Gézengúz Alapít-
vány, Jó Pásztor, Pontis, Markíza Alapítvány, Nagycsa-
ládosok Szervezete, Nefelejcs, Nemadomfel, Úsmev ako
dar (Mosoly Ajándékba). 

A többség, azaz 56% még sosem vett igénybe alapítvá-
nyi támogatást. 26% azért nem, mert nem ismer semmi-
féle ilyen szervezetet. A válaszadók 11%-a jelezte, hogy
azért nem fordult alapítványi segítségért, mert szerinte
úgysem segítenek, 19%-uk pedig azért nem, mert nem
tudja, hogyan kell azt csinálni. 

A Carissimi Nonprofit Alapot a válaszadók 51%-a is-
meri, 49%-uk nem ismeri. A Carissimi folyóiratot 58%-
uk ismeri, 42%-uk nem ismeri. Azok közül, akik ismerik,
a többség (51%) egyértelműen hasznosnak tartja, 6%
részben hasznosnak, s csupán egyetlen személy válaszol-
ta azt, hogy nem hasznos. 

Azok közül, akik ismerik, a Carissimi folyóirat csak-
nem minden másodiknak konkrét segítséget nyújtott,
43%-uknak nem nyújtott konkrét segítséget, 8%-uk
pedig nem tudta megmondani, hogy a folyóirat nyúj-
tott-e valami konkrét dologban segítséget, vagy pedig
nem. 

Azok, akiknek konkrét dolgokban segített, a követke-
zőket sorolták fel: 200 eurós anyagi segítség, információ
arról, hogy fogyatékos családtag esetében nem kell kon-
cessziós díjat fizetni, törvénymódosítások közlése, infor-
máció az ingyenes autópálya-használatról, jogsegély,
hasznos tanácsok, szakirodalom ajánlása, hasonló csalá-

dokról szóló cikkek, üdülés, részvétel a Carissimi rendez-
vényein, kirándulás Budapestre, szakelőadásokon való
részvétel, szlovák–magyar szótár, színházlátogatás, eszkö-
zök beszerzésére vonatkozó információk, aktuális dol-
gokról való tájékoztatás, törvényi változások követése, a
fogyatékosok jogainak ismertetése, az, hogy „segít meg-
érteni az értelmileg sérültek gazdag lelkivilágát”, min-
denféle ötletek stb.

A válaszokból kiderül, hogy a kérdőívet kitöltők sok
esetben nem különböztették meg a Carissimi Alapot és
a Carissimi folyóiratot, hanem gyakorlatilag egy szubjek-
tumként tartják számon őket. Ezen egyébként nem cso-
dálkozhatunk, hiszen az Alap és a Carissimi folyóirat
szorosan együttműködnek. A válaszadók számára elsőd-
legesen talán nem is az a fontos, hogy adott esetben épp
az Alapról vagy a folyóiratról van-e szó, hanem az, hogy
akár innen, akár onnan segítenek rajtuk. 

Arra a kérdésre, hogy miről szeretnének többet olvasni
a Carissimi folyóiratban, a válaszadók 63%-a jelezte, hogy
megfelel nekik, ahogyan van. 28%-uk élt a javaslat lehe-
tőségével. A következőket szeretnék: aktuális információ-
kat, tanulási problémákkal küzdők tanszereiről írni, íráso-
kat fiatal sérültekről, hallássérültek életéről, fejlesztési le-
hetőségekről, kezelésekről, rehabilitációról, gyógyfürdők-
ről, konkrét betegséggel kapcsolatos tanácsadásról stb. 

Összegezve az e téren látható eredményeket, elmond-
ható, hogy a Carissimi Alapot és a Carissimi folyóiratot
sokan ismerik, de ugyanakkor azok is sokan vannak, akik
nem ismerik, tehát e téren van még lehetőség s feltehe-
tőleg igény is, az általuk nyújtott segítség és tájékoztatás
lehetőségének kiszélesítésére.

Üzenetek
A felmérés utolsó részében a válaszadók megoszthatták

mindazt a gyermekükkel kapcsolatos problémát, kérést,
gondolatot, amelyről az előző részekben nem tudtak be-
szélni. Többnyire azt hangsúlyozták, hogy nagyobb álla-
mi támogatásra lenne szükség, de nagyobb elfogadásra is.
Fontos lenne növelni a magyar nyelvű segítő intézmé-
nyek számát, például a gyermekek egy részének szlovák
(nevelési/oktatási) nyelvű speciális óvodába, iskolába kell
járnia, holott otthon a magyar nyelvet beszélik, s ez a vál-
tás nem segíti állapotuk javulását. 

Ugyanakkor többen leírták, hogy sérülése ellenére a
gyermekük nagyon értékes ember. A sorokból nyilvánva-
ló a szülői szeretet. Íme, egy idézet a sok megható vallo-
más közül: „ő a mi ajándékunk, gyermekeink közül ő tud
a legjobban szeretni, együtt érezni, örülünk, hogy köz-
tünk van, minden egyes napnak.”        

Lampl Zsuzsanna
szociológus, egyetemi docens
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A budapesti Bliss Alapítvány szék-

házában a három szerző és más szak-

emberek részvételével nagy érdeklő-

dés közepette mutatták be az AAK-

diagnosztikai kézikönyvet (AAK –

augmentatív és alternatív kommuni-

káció: módszerek, eszközök, techni-

kák súlyos beszédzavarral küzdő em-

ber kommunikációjának segítésére).

A kiadvány valóban hiányt pótol, mi-

vel az AAK területén nincs általáno-

san elfogadott vizsgálati módszer. 

„Az interneten hozzáférhető nem-

zetközi szakirodalomban inkább csak

általános elképzelések vannak arról,

hogyan kell halmozottan sérült, moz-

gás- és beszédképtelen embereket vizs-

gálni, hogy megtaláljuk részükre az

ideális fejlesztési programot, és magyar

nyelvűből is nagy a hiány – magyaráz-

za dr. Kálmán Zsófia gyermekgyó-

gyász főorvos (nevéhez fűződik az

AAK magyarországi bevezetése és el-

terjesztése), a könyv szerkesztője és

egyik szerzője, miért is született a kiad-

vány. – Szinte mindegyik rendelkezés-

re álló vizsgálati módszer és eszköz ál-

talában a mozgó és beszélő emberekre

készült, s nem használhatók olyan em-

berek készségeinek a megítélésére, akik

se nem mozognak, se nem beszélnek.

Optimálisan úgy tudjuk összeállítani a

halmozottan, súlyosan sérült emberek

fejlesztési programját, ha jók a megelő-

ző diagnosztikai, felmérési folyama-

tok.” A könyv megjelenésével a gyógy-

pedagógusoknak és logopédusoknak

most már van honnan meríteniük a

vizsgálatok során, amikor javaslatot

szeretnének tenni mozgás- és beszéd-

képtelen, halmozottan sérült gyerme-

kek fejlesztésére, fiatalok életvitelének

a meghatározására, felnőtt emberek

esetében a hogyan tovább kérdésre.

„Azt nézzük, mit tud”

A három szerző harminc év gazdag

tapasztalatait olyképpen adja közre,

hogy sok-sok gyakorlati példával il-

lusztrálja a jóval kevesebb elméletet. A

kötet tájékoztat a nemzetközi szakiro-

dalomról, bemutatja a magyar nyelven

elérhető vizsgálati anyagokat és mód-

szereket, külön fejezet foglalkozik a

vizsgálati munka elsődleges módszeré-

vel, a megfigyeléssel, egy másik azokat

a vizsgálati anyagokat veszi sorra, ame-

lyek alkalmasak a megfigyelés során

szerzett információk kiegészítésére,

megismerhető belőle a terápiás prog-

ram részét képező folyamatdiagnoszti-

ka, a jelenleg alkalmazott magyar vizs-

gálati modell, az utolsó fejezet pedig a

bemutatott vizsgálati lépések és szem-

pontrendszer illusztrálására néhány va-

lós esetet ismertet. 

De hogyan lehet egy nem beszélő,

nem mozgó, a külvilággal semmilyen

kapcsolatot nem tartó gyermeknek fel-

mérni az állapotát? „A fő szempont,

hogy itt minden hangnak, mozdulat-

nak, mimikai jelnek jelentősége van –

avat be a „titok”-ba dr. Juhász Ágnes

logopédus-pszichológus. – Tehát meg-

próbáljuk fölmérni, hogy a gyermek

hogyan tudja magát kifejezni, mit tud

és mit akar kifejezni. Nagyon gyakori,

hogy három-, négy- vagy ötéves korig

is csak a mozgásfejlesztésre koncentrál

a szülő, és a kommunikáció elmarad.

Azt gondolja, hogy ő tudja, mit akar a

gyermek, akinek nincs is lehetősége ar-

ra, hogy megpróbálja kifejezni azt,

amit szeretne, mert az anya elébe megy

minden kívánságának. Ez lényeges do-

log. Mi azt nézzük, hogy mit tud, mik

azok a képességei, amelyek a kommu-

nikációra használhatók. Lehet, hogy

csak a szeme, lehet, hogy csak a keze,

hogy egy kapcsolót megnyomjon. Le-

het, hogy vannak hangjai, amelyek

kommunikációs értékűek. Mindig

több úton indulunk, egy vizsgálatból

mi sem tudjuk megmondani, hogy

melyik kommunikációs módszert kell

majd neki megtanítani, hanem próbál-

kozunk. Ha szerencsénk van, és el tud-

nak jönni hozzánk a Bliss Alapítvány-

hoz tanácsadásra, konzultációra vagy

rendszeres foglalkozásra, lassan kibon-

takozik az a kép, hogy milyen eszközt

tudunk a gyermek kezébe adni, hogy

ki tudja vele fejezni a gondolatait meg

az érzelmeit, és ne csak az anyja »tud-

ja«, hogy a gyerek mit akar, hanem má-

Aki Amit Kérdez
Hiánypótló diagnosztikai kiadvány
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sok is, a környezete, távlatban az ide-

gen is meg tudja őt érteni. Tehát úgy

tudja magát kifejezni, hogy bárki meg-

értse. De sok idő kell hozzá, és sok

munka.” 

Segíteni a kommunikáció 

eszközeivel

Az alkalmazott folyamatdiagnoszti-

ka módszerének lényegét Bagotai T.

Györgyi mesterlogopédus foglalja ösz-

sze: „Amikor megfigyeljük a gyerme-

ket, az első vizsgálat, az első interjú alatt

a szülő is ott van, és próbálkozunk. Na-

gyon nehéz dolog, és bizony sokszor

félrevisznek az első információk, talál-

gatjuk, hogy vajon mit jelenthetnek. És

a folyamatdiagnózisban több héten,

hónapon át újabb és újabb lehetősége-

ket vetünk föl, mutatunk meg, külön-

böző helyzetekbe vonjuk be – ha sike-

rül (ha nem sikerül, az is információ) –

azokat a gyerekeket, akiknél szeretnénk

egy célt meghatározni, hogy melyik

irányba induljunk: gesztussal, kommu-

nikátorral, tárgykommunikációval vagy

akár alapszinten, bazális szinten próbál-

junk vele kapcsolatot teremteni. Tehát

ebben a több hétben, több hónapban

derül ki, hogy melyik az az út, amely az

ő útja, és amelyen mi csak segítjük őt.”

Vallja, hogy „beszédre felesküdött”

szakemberként álma, hogy kliense, ha

nem szépen is, ha bármilyen szinten is,

de beszéljen. Ám amikor erre végképp

nincs remény, akkor sem hagyhatja ma-

gára, hanem segíti a kommunikáció

minden ma ismert eszközével. „Az első

vizsgálat után születik egy részletes ja-

vaslat, hogy szerintünk mi mivel tu-

dunk segíteni – fűzi hozzá Juhász Ág-

nes. – Először mindig csak egy dolgot

lehet kitűzni célként. Például legyen

következetes igen és nem jelzése; de le-

het, hogy ez hónapokba telik, vagy akár

évekbe is. És amit megtanul, az az

újabb kiindulási pont: keressük, hogyan

tudunk még tovább menni, milyen te-

rületre, milyen irányba. Hogy ez meny-

nyi ideig tart, azt nem lehet előre meg-

mondani. Sajnos, olyan dolgoktól is

függ, hogy a gyermek hol lakik. Mert

ha vidéken, akkor nyilván nem tud

rendszeresen idejönni. Kell keresni egy

szakembert, aki ott a közelben tud vele

foglalkozni. Fölvesszük vele a kapcsola-

tot, vagy legalábbis felajánljuk, hogy

szívesen segítünk, hogy ha elakad, ho-

gyan menjen tovább. De ezek évek, és

türelem.” Egy kisfiú történetét meséli

el, aki a fejlesztő iskolájukba jár. „Nemi-

gen volt eszköze a kifejezéshez, nem is

tudtuk, hogy mi van belül, mit tud.

Most már, kb. négy év elteltével látjuk,

mennyire érdeklődik a világ iránt, és

ami a legfontosabb: igénye van arra,

hogy kommunikáljon. Mert nagyon

gyakori, hogy a gyermek nem is pró-

bálkozik azzal, hogy fölvegye a kapcso-

latot valakivel. Nála látjuk, hogy ha ta-

lálkozunk a bejáratnál, amikor éppen

elmennek vagy jönnek, igényli azt,

hogy köszönjünk egymásnak. Hogy ő

köszönjön nekem. Mert addig forgatja

a fejét, ahol engem láthat, hogy kifejez-

ze, hogy kapcsolatba akar lépni velem.

És ez a fontos. Ami pedig az életminő-

ség javulását illeti, erről nehéz nagy dol-

gokat mondani. Egyrészt az, hogy a

gyermek már nemcsak sírással vagy

testének a megfeszítésével tud jelezni,

hanem differenciáltabban, és a maga-

tartáson elég gyakran látszik, hogy

amikor ki tud jönni, ami benne van, ak-

kor nyugodtabb lesz. Előfordul, hogy

egy gyereknek önbántó cselekvései

vannak, például harapja a kezét. És

amikor egyre inkább képes lesz arra,

hogy gesztussal kifejezze, vagy kap egy

képet, amelyen az van, hogy »én most

mérges vagyok«, vagy hogy »hagyjatok

békén«, tehát ha ezeket is ki tudja fejez-

ni, akkor nem az lesz a reakciója, hogy

a fejét beleveri az asztallapba, hanem

megmutatja, hogy »én most mérges va-

gyok«, vagy »én ezt nem akarom«, vagy

»én ezt unom«, vagy »mutassatok vala-

mi mást«. Ez már az életminőség javu-

lása. És a családnak is könnyebb lesz.”

Empátia, türelem, 

szakmai tapasztalat

Laikusként úgy látom, hogy különö-

sen nehéz helyzetben van az a szakem-

ber, aki nem beszélő, nem mozgó, a

külvilággal kapcsolatot teremteni nem

tudó gyermek vagy fiatal állapotát kí-

vánja felmérni. Vajon milyen tulajdon-

ságokra van szüksége ahhoz, hogy fel-

adatát jól tudja végezni, és eredményt

tudjon elérni? A kérdés ismét Kálmán

Zsófiához szól: „Elhangzott itt egy na-

gyon szép előadás. Juhász Ágnes azt

mutatta be, hogy van egy kisgyerek,

akivel nem lehet kontaktust teremteni,

mert nem mozog, nem beszél, ha nem

tetszik valami neki, sírdogál, de máskor

is sírdogál, tehát nem nagyon tudunk

róla semmit. Ahhoz, hogy egy idegen

vizsgáló hozzá tudjon férni egy ilyen

gyermekhez – de volt hasonló tapasz-

talatunk 17–19 éves nagy kamaszokkal

is, hogy nem tudtunk hozzájuk férni,

mert nem voltak csatornák –, a vizsgá-

ló egyik legfontosabb tulajdonsága az

empátia, a valódi, őszinte empátia. A

másik fontos tulajdonsága a türelem, a

végtelen türelem. Hozzátenném az

óriási szakmai tapasztalatot: már látott

ilyen gyereket, tudja, mi az, ami várha-

tó, mi az, ami nem, tehát a saját szak-

mai tudására tud építeni. És óriási

nagy szakmai alázat. Az ember ebben a

szakmában soha egyetlen pillanatig

sem gondolhatja azt, hogy ő már min-

dent tud.”

Az Aki Amit Kérdez... c. könyv há-

rom szerzője lehet, hogy nem mindent,

de nagyon sokat tud. Jó szívvel ajánljuk

munkájukat.

Tóth Erika

Bagotai T. Györgyi – dr. Juhász Ág-

nes – dr. Kálmán Zsófia: Aki Amit Kér-

dez... (Bliss Alapítvány, Budapest, 2015)
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Szlovákiában évente mintegy két-

ezer olyan gyermek születik, akinek a

fejlődése az átlagostól eltérő, megké-

sett vagy fejlődési zavar által veszé-

lyeztetett lesz. Nekik és családjuknak

segítségre van szükségük, s jó, ha mi-

nél hamarabb érkezik. Ennek ellenére

korai fejlesztő központok létrehozásá-

ra csak 2014. január elsejétől nyílik

törvényes lehetőség, ugyanis a kora

gyermekkori intervenció, fejlesztés

mint szolgáltatásrendszer ekkor ke-

rült be a szociális szolgáltatásokról

szóló, 448/2008-as sz. törvénybe. Az

első három ilyen intézmény – Po-

zsonyban, Zsolnán és Eperjesen –

2014 végén jött létre a dán Velux Ala-

pítvány támogatásával. A pozsonyi

2015 áprilisa óta nyújt szolgáltatáso-

kat. Működéséről az igazgató, PhDr.

Erika Tichá PhD speciális és gyógy-

pedagógus tájékoztat.

„Tevékenységünket három szem-

pontból jellemezhetném. Első a család

támogatása. Az a család, ahol sérült

gyermek születik, olyan helyzetbe ke-

rül, amellyel önerőből nem tud meg-

birkózni. Először fel kell dolgozniuk a

szülővé válást, majd azt, hogy eltérő

fejlődésű gyermek szülei lettek, s utób-

bi még nagyobb feladatokat ró rájuk. A

szülők egészséges kisbabát várnak, és

hirtelen az egész életük megváltozik,

ha a gyermek sérüléssel jön világra.

Ezért segítségre van szükségük a kiala-

kult helyzet kezelésében, az informáci-

ók közötti eligazodásban, abban, ho-

gyan gondoskodjanak a gyermekről,

vagy hogyan kommunikáljanak vele.

Példát mondok: agyi bénulással szüle-

tett gyermek esetében a szülő rengeteg

információt kap a szakemberektől, de

nehezen tudja rendszerezni és otthon

alkalmazni őket. A fizioterapeuta kü-

lönféle tornagyakorlatokat ajánl, másik

három szakember meg másokat. És

nem tudja, mihez kezdjen, hogyan

ossza be az idejét, hogy az összes aján-

lott terápiát győzze. Tehát elsődleges

feladatunk támogatni a családot új

helyzetében és segíteni elfogadni a

szülőnek gyermekét, hiszen ez sem

mindig könnyű.

A második szempont a gyermek fej-

lesztése. Egyetlen szülő sincs felké-

szülve ilyesféle terápiára. Mi az ottho-

ni környezetben mondjuk el, mutatjuk

meg neki, mit hogyan tegyen. Akár

olyan mindennapi dolgokat, hogy mi-

lyen játékokat vegyen, hová helyezze el

őket, hogyan, milyen helyzetben etesse

a gyermeket, hogyan alakítsa át számá-

ra a környezetet, és így tovább.

Harmadik feladatkörünk a környe-

zetre irányul. A szülők igyekeznek a

lehető legjobban végezni dolgukat, de

erőfeszítésük kudarcra van ítélve, ha

nem találnak támaszra környezetük-

ben. Ha nem tudnak hasonló sorsú

szülőkkel kapcsolatba lépni, az óvoda,

iskola nem fogadja őket, nagyon nehéz

helyzetbe kerülnek, s újabb és újabb

akadályokkal kell szembesülniük.”

Ottjártamkor a központ csendes

volt, a munkatársak a családokat láto-

gatták. „Ha jellemeznem kellene, mun-

kánkat 96 százalékban terepen végez-

zük, és csak 4 százalékban itt, a ház-

ban – folytatja az igazgatónő. – Így

sokkal eredményesebbek tudunk lenni,

hiszen a gyermekkel a saját, megszo-

kott környezetében találkozunk. Pszi-

chológus, speciális és gyógypedagógus,

logopédus, szociális munkatárs és fizi-

oterapeuta áll a családok rendelkezésé-

re. Jó kapcsolatot alakítottunk ki Po-

zsony megye újszülött- és gyermekor-

vosaival, ők ajánlanak bennünket a

szülőknek. Ez nagyon fontos, mert így

idejében, akár a sérült baba születése

után azonnal elkerülhetnek hozzánk, s

akkor a segítség hatékonyabb. A szülő-

társaktól is tudomást szerezhetnek ró-

lunk, de ennek az a kockázata, hogy

elég későn, a gyermek egyéves kora kö-

rül jutnak el ide, miután már sok min-

dennel próbálkoztak. Hétéves korig

kísérjük a gyermekeket, de előfordul,

hogy ha állapotuk megengedi, már öt-

hat évesen is elengedhetjük őket.”

Miután a szülő e-mailben vagy tele-

fonon jelentkezett a korai fejlesztő

központban, a szociális munkatárs el-

beszélget vele, majd adatlapot kell ki-

töltenie. A diagnózis – halmozott sé-

rülés, agyi gyermekbénulás, Down-

szindróma vagy autizmus – alapján

döntik el, hogy melyik szakemberük

keresi fel a családot. „Általában havon-

ta egyszer látogatjuk meg, de szükség

szerint gyakrabban is, akár hetente.

Segíteni a családnak
Erika Tichá egyik kis védencével,
Jana Machajdík felvétele
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Egy szakember folyamatosan kapcso-

latban van vele, a többiek pedig, aho-

gyan a fejlesztés megkívánja. Mindig

igyekszünk tekintettel lenni a család

szükségleteire. Vele együtt keressük a

megfelelő megoldásokat: mit tegyenek,

mire figyeljenek, melyik terápiát lehet

mellőzni, melyiket ajánlatos előtérbe

helyezni. A sokféle terápiából kivá-

lasztjuk a számukra legmegfelelőbbet.

A szülők a legjobb szándékkal egyszer-

re akár több fejlesztésen is részt vesz-

nek, de a gyermeket ezekkel túl is lehet

terhelni. Erősen felizgatott, felingerelt

állapotba kerülhet, és többet ártanak

neki, mint használnak. Tehát elsődle-

ges feladatunk a tanácsadás, de ez min-

dig kapcsolódik a gyermek fejlesztésé-

hez. A Socia Alapítvány jóvoltából

szolgáltatásunk ingyenes, csak az úti-

költséghez kérünk hozzájárulást, alkal-

manként 10 eurót. Ugyanakkor – térí-

tési díj ellenében – pluszszolgáltatáso-

kat is nyújtunk. Járhatnak tornászni

vagy művészetterápiára a központba,

kipróbálhatják a Tobii kommunikációs

rendszert. De sokat pályázunk, hogy

ezeket is ingyenessé tegyük, s Pozsony

megye vezetőivel is tárgyalunk támo-

gatásról. Szülői csoportot is vezetünk,

ahol azonos vagy hasonló nehézséggel

küszködő gyermekek szülei cserélhetik

ki egymással tapasztalataikat.”

Óriási segítség a családoknak a korai

fejlesztő központ, de sajnos, a már

meglevőknek a szolgáltatásait csak az

adott – Pozsony, Zsolna vagy Eperjes –

megyében állandó lakhellyel rendelke-

zők vehetik igénybe. Így a többiek, kü-

lönösen a déli járásokban élők, hátrá-

nyos helyzetben vannak. Ezzel a felve-

téssel Erika Tichá is egyetért:„Ha Po-

zsony megye területén kívül élő szülő

keres meg bennünket, a lakóhelyéhez

legközelebbi, korai fejlesztést is végző

intézménybe irányítjuk őt. Ugyanis

nem hatékony a szolgáltatásunk, ha

150–200 kilométert kell utaznunk a

családhoz. De dolgozunk azon, hogy a

megyehatárhoz közeli településekről

(pl. Somorjáról) is tudjuk fogadni a kli-

enseket, és Nagyszombat megye ezt

térítse. Az operabál bevételéből még

Besztercebányán és Kassán nyílik ilyen

központ; reméljük, hogy idővel Dél-

Szlovákia több városában is sikerül ki-

helyezett munkahelyeket létrehozni.”

Ebben reménykedünk mi is. Addig

pedig a Budapesti Korai Fejlesztő

Központ Apró lépések – Korai Fej-

lesztő Program lassabban fejlődő

gyermekek és szüleik számára című

kiadványát ajánljuk az érdeklődők fi-

gyelmébe. Megvásárolható a Központ

címén: 1119 Budapest, Bártfai u. 34/a.

(t)

Címük: 

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o., Hálkova 11, 831 04 Bratislava

Tel.: + 421 944 012 234

E-mail-cím: bratislava@centravi.sk 

Honlap: centravi.sk

A Never Give up Show-val (Soha ne add fel) szerepelt

Rimaszombatban a budapesti Nemadomfel együttes. A

jó hangulatú zenés-táncos műsorban különféle sérülé-

sekkel élő emberek együtt léptek fel, úgymond, ép társa-

ikkal, s teljesítményükkel kivívták a közönség elismeré-

sét, sőt csodálatát. 

„Rengeteg munka van benne, hiszen nem egyszerű

megtalálni azt a fajta koreográfiát, mentalitást és színpad-

képes produkciót, amelyben mindenkinek megvan a he-

lye, és az értelmi akadályozottsággal, mozgás-, látás- vagy

halmozott sérüléssel élő egyaránt jól érzi magát a szere-

pében – mondja Papp Szabolcs, a Nem Adom Fel Ala-

pítvány szóvivője, tapasztalati szakértő, aki kerekesszékes

táncosként maga is szerepelt a produkcióban. – Sokan va-

gyunk, és sokat kellett dolgoznunk a próbákon, hogy tud-

ja mindenki, mikor kell öltözni, milyen ruhát felvenni,

hogyan kell kiállni a színpadra, és közben önmagát tudja

adni. Nagyon fontos számunkra, hogy át tudjuk adni a

közönségnek azt a fajta szemléletet, amelyben mi élünk:

hogy szabadok akarunk lenni. Sérültséggel élünk ugyan,

de nem akarunk elzárkózni. Itt vagyunk, és ahogy a szín-

padon is látható, vidámak vagyunk. Nem félni, nem tarta-

ni kell tőlünk, hanem csupán együtt élni velünk. Sok

munka van benne, de megéri, mert nagy érték.”

„Sohasem szabad feladni” 

A „nem adom fel” életszemléletnek – amelyet, bátran

mondhatjuk, a világban is terjesztenek, elég csak megem-

„Hozd ki magadból a maximumot!”
A csapat
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líteni a szlovákiain kívül a kínai, németországi, svájci, len-

gyelországi fellépéseket – a mibenlétét Dely Géza, az ala-

pítvány elnöke fejti ki. „Az együttes 2006-ban alakult, oly

módon, hogy a 400 000 forint alaptőkét az utcán zenél-

ték össze maguknak a sérült fiatalok – idézi fel a kezdete-

ket. – Alapvető célunk volt, hogy összefogva olyan em-

berekkel, akiket egyébként helyzetük miatt a társadalom

többnyire megsajnál, megmutassuk: az ember, még ha va-

lami fogyatékossággal születik is, rengeteg értéket kap az

élettől, és ezzel fantasztikusan jó dolgokat lehet csinálni.

Bárki bármit kapott az élettől, lehet többnek vagy keve-

sebbnek tartani, a lényeg, hogy mit hozunk ki belőle. És

hogy sohasem szabad feladni. Az ebben az élethelyzetben

levő emberek egy ilyen üzenetet rendkívül hatékonyan

tudnak átadni az átlagembernek. Sokszor hajlamosak va-

gyunk megsajnálni magunkat bizonyos élethelyzetekben.

Ilyenkor jó, ha valaki azt mondja: barátom, ne add fel, egy

csomó lehetőséged van, élj vele, és hozd ki magadból a

maximumot. Ezt kell közvetítenünk, ezt az üzenetet meg-

élni és továbbadni a világban, rengetegféle programon ke-

resztül.” 

Az utcai zenéléstől hosszú utat tettek meg, és ma már

nem segítséget várnak, hanem ők segítenek másoknak. „A

fogyatékos-élethelyzetben levő emberekre a világ úgy te-

kint, hogy odamegyek hozzá, és azt mondom, hogy te

szegény. Ha sokan mondják neki, ő is elkezdi magát saj-

nálni, aztán már nem is vár el magától semmit. Ez eleve

rossz. Fontos, hogy az ember magától vagy a másiktól jó

dolgokat reméljen. Úgy kezdődött, hogy lehetett látni: ze-

neileg tehetséges fiatalok vannak köztünk, és elkezdtünk

zenélni. Érzékeltük, hogy az életigenlésük, amely a zenén

keresztül átjön, adott valamit az embereknek. »Lelkileg

feltöltődtünk« – mondták az emberek. Aztán felmerült,

hogy ezt a fajta »nem adom fel« üzenetet fontos lenne to-

vábbadni, megismertetni másokkal.” 

Jót tenni másoknak

„2008-ban szerveztünk egy jótékonysági koncertet az-

zal, hogy mi, fogyatékos emberek elég gazdagok va-

gyunk, hogy másoknak segítsünk – folytatja Dely Gé-

za. – Böjte Csaba szolgálatát támogattuk Erdélyben, az

ottani árva gyerekeket. Ez nagyon fontos paradigmavál-

tás volt. Később folytattuk a koncerteket, s ezáltal létre-

jöttek a »nem adom fel«-házak három magyarországi te-

lepülésen, ahová rendszeresen járnak le sérült emberek,

és szociálisan hátrányos helyzetű családok tagjainak pró-

bálják átadni azt, hogy »jöttünk, mi nem adjuk föl, sze-

retnénk hozzátenni valamit a világhoz«. Sokszor az ott

élő emberek belesüppednek a saját problémájukba, azt

élik meg, hogy »húú, nekünk nagyon nehéz, segítsen

már rajtunk a kormány, a segélyszervezetek«. És jönnek

sérültek, akik azt mondják, hogy »de hát emberek, csi-

náljunk már valamit együtt!« Erre senki sem tudja azt

mondani, hogy könnyű nekik. És ott is rengeteg lehető-

ség van. Ha valaki az életben jót akar tenni, millió lehe-

tőség van rá.”

„Ilyenkor is van remény”

A csapat tagjai ún. érzékenyítéseket is tartanak. Így volt

ez Rimaszombatban is, ahol az esti fellépést követő na-

pon fogyatékossággal élő tapasztalati szakértők a Tompa

Mihály Református Gimnázium negyven elsős tanulóját

vonták be a tréningbe. Ennek során úgy továbbítják a

„nem adom fel” üzenetet, hogy a saját életükről is beszél-

nek. A tanulók csoportokra osztva mind az öt állomás

foglalkozásaiba bekapcsolódtak. Vaskó Mária és Her-

mann Tibor segítségével a látássérültek életéből kaphat-

tak ízelítőt: bekötött szemmel kipróbálták a fehér bottal

való közlekedést, és megtapasztalhatták, hogyan mutatja

az időt a tapintható óra. Báder Richárd kerekesszékbe

Vaskó Mária 
instrukciókat ad

Báder Richárd 
magyaráz
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ültette, és különböző feladatok elvégezésére biztatta őket.

Máthé Gergely azt mutatta meg, hogy egy ötletes segéd-

eszköz, a szemüvegkeretre forrasztott bicikliküllő-darab

hogyan könnyíti meg számára a számítógép kezelését, és

a tanulók is kipróbálhatták, hogyan lehet kéz használata

nélkül kezelni a billentyűzetet. Tóth Károly egy lejárt

szavatosságú oltóanyag következtében vált súlyosan

mozgássérültté, és nehezen is beszél, mégis választéko-

san, mondandóját humorral és öniróniával fűszerezve

mesélt életéről, egyetemi tanulmányairól (történelem és

színháztudomány szakon végzett), kedvteléseiről, a tánc-

ról, amely önkifejezési eszköz számára, s melyhez kiváló

tehetsége van. Huszka Zoltán Down-szindrómás fiatal-

ember élete is példa rá, hogy az értelmi sérült emberek-

nek is gazdag a világuk, nagy érték és hihetetlen nagy

szeretet van bennük. Forró Tamás és Papp Szabolcs pe-

dig a tornateremben ültette le a földre a tanulókat közös

ülőröplabdázáshoz, és mint ahogy Papp Szabolcs el-

mondta, nem meséltek a sérültségről, hanem sérültségi

játékot játszottak, és jól érezték magukat. „A tréningek-

nek nem az az elsődleges céljuk, hogy megmutassuk: a

fehér bottal így kell pásztázni, a kerekesszéket úgy kell

fordítani, hanem az, hogy valaki ebbe az élethelyzetbe

kerülve azt lássa, hogy ilyenkor is van remény. Hogy egy

átlagdiák a saját akadályaihoz kapjon lelkierőt, s ráérez-

zen, hogy sokféle nehézség van az életben, és mindenki-

nek meg kell futnia a maga pályáját. Ettől szép az élet” –

foglalja össze Dely Géza. 

A tanulókat megérintették a látottak, tapasztaltak. Mu-

rányi Rékát az életszemléletük ragadta meg, ahogyan te-

szik a dolgukat, bár a sors keményen bánt velük. Berki

Norbertnek érdekes és bizarr érzés volt beleülni a kere-

kesszékbe, szívszorító hallgatni a történetüket – bottal

járni, bekötött szemmel le- és fölmenni a lépcsőn pedig

egyenesen félelmetes.

A világ színes, sokarcú

A Nemadomfel csapata már második alkalommal járt

Rimaszombatban, mégpedig Czakó Attilának köszönhe-

tően, aki mióta egy barátja révén megismerkedett Papp

Szabolccsal, rajta keresztül pedig a többiekkel, úgy érzi,

hogy élete új értelmet nyert. Rendszeresen részt vesz a

rendezvényeiken, idén érettségiző Gabi lánya már két éve

önkéntesként segíti a tagokat, s példája nyomán barátnői

is bekapcsolódtak a munkába, a nyolcosztályos gimnázi-

umban elsős Dani fiát pedig épp a mostani alkalommal

avatták fel önkéntesnek. A szervezésben sokat segített

Zsélyi Katalin gimnáziumi tanárnő, aki nagyon fontosnak

tartja az ilyen tréningeket. „A most felnövekvő nemzedék

narcisztikus, egocentrikus, önmagával foglalkozik, s olyan

értékeket vesz át, amilyeneket a média sulykol belé. Ezért

fontos látniuk, hogy a világ színes, sokarcú, miközben ál-

landóan elégedetlenkednek, mert »nekem ez is jár, meg az

is jár«. Elvárásaik vannak a világgal szemben (önmaguk-

kal szemben nincsenek); a szülők egy része hajlamos is

mindent megadni a gyereknek, hogy ne kelljen harcolnia,

küzdenie, megdolgoznia a dolgokért. Ezért nagyon jó, ha

találkozik olyan helyzettel, hogy »milyen szerencsés va-

gyok, mert látok, tudok járni, s megtehetem azt, amit más

segítség nélkül nem. Óriási előnyöm van ép, egészséges

emberként, hogy elérjek célokat, mert az, akinek ezek a le-

hetőségek nincsenek megadva, hihetetlenül nagy energiá-

val jut el oda, ahol én vagyok. Például fel tudok öltözköd-

ni – neki ehhez óriási akaraterő kell«. Könnyű utakat aka-

runk. A fogyasztói társadalom csak igényeket gerjeszt, és

nagyon ritkán látni, hogy tudatosan, keményen harcolva

mennek valami irányába. Nem divat érzékenynek, érző-

nek, humánusnak, emberbarátnak lenni, hanem céltuda-

tosnak; ez a vállalkozói imidzs, ez a szépnek kell lenni, ha-

tározottnak, közben az ember belülről nem ilyen. Hanem

ezt játssza. Tehát azért jó az érzékenyítő tréning, hogy a

gyakorlatban enged kipróbálni helyzeteket, amelyekről

lehet, hogy sok moralista szöveg folyik, de beszélni arról,

hogy milyen rossz vaknak lenni vagy bekötött szemmel

lépcsőt mászni, nem ugyanaz, mint megtapasztalni. Fon-

tos, hogy ezek az emberek, akik a tréningeket vezetik, hi-

telesek. A gyerek eldöntheti, hogy kineveti vagy sajnálja

őket, de hitelesek, és egy idő után ezeken a vegyes érzése-

ken, hogy nevetnék rajta, vagy sírnék, mert szegény mi-

lyen szerencsétlen, túllép, mert látja, hogy az illető úgy ke-

zeli a saját életét, mint a legtermészetesebb létformát,

mert hiszen neki ez a legtermészetesebb létforma. Ezt át-

veszi a gyerek, és akkor a sajnálat, együttérzés vagy kö-

zöny átmegy más dimenzióba: »Meg akarom érteni, ho-

gyan tud ebben a helyzetben ennyire normális lenni.«”

(T. E.)

Ülőröplabda Papp Szabolccsal
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Idős, mozgáskorláto-
zott kedves olvasónk le-
veléből idézünk:

„Mivel mozgáskorlá-
tozottságom miatt már
nem tudom használni a

fürdőkádat, a … járási munka-, szo-
ciális és családügyi hivatalnál pénz-
beli támogatást kértem a fürdőszo-
ba akadálymentesítéséhez. Megle-
petésemre felhívtak telefonon, és
közölték velem, hogy ha megítélnék
az akadálymentesítéshez a támoga-
tást, akkor a fiam, aki a gondozóm,
elesne a gondozási díjtól. Állapo-
tom miatt nagy szükségem van a fi-
am segítségére, ezért inkább le-
mondtam a fürdőszoba akadály-
mentesítéséről. Az volna a kérdé-
sem, hogy a pénzbeli támogatás és a
gondozási díj valóban kizárja-e egy-
mást. A hivatal munkatársával nem
mertem vitába szállni, nehogy azt is
elvegyék, amit korábban már meg-
ítéltek.” (Olvasónk – név, cím a
szerkesztőségben – nem kívánta
nyilvánosságra hozni, hogy melyik
járási hivatalról van szó.)

Az idevonatkozó pénzbeli támoga-
tásokról a súlyos egészségkárosodás
szociális következményeinek ellensú-
lyozását szolgáló pénzbeli támogatá-
sokról szóló, 447/2008-as sz. törvény
rendelkezik:

A lakás, családi ház, garázs aka-
dálymentesítéséhez nyúj tott pénz-
beli támogatás feltételeit a követke-
zőkben határozza meg:

támogatás nyújtható, ha
– a komplex orvosi szakvélemény

szerint a súlyosan egészségkárosodott
személynek állapota miatt szüksége
van lakása (családi háza, garázsa) aka-
dálymentesítésére;

– az érintett személynek a lakásban
vagy családi házban van az állandó
lakhelye, illetve ő a garázs tulajdono-
sa, vagy az a bérelt lakásához tartozik,

és nem képezi az éves szociális szol-
gáltatás részét;

– a munka-, szociális és családügyi
hivatal határozatot ad ki a támoga-
tásról, és a határozat hatályba lép.

Pénzbeli támogatás nyújtható ak-
kor is, ha egy közös akadálymentesí-
tést több súlyosan egészségkároso-
dott személy végeztet el.

A pénzbeli támogatáshoz szüksé-
ges, hogy az akadálymentesítést vég-
ző, erre jogosult személy előszámlát
állítson ki a munkálatok áráról.

Pénzbeli támogatás nem nyújtha-
tó, ha 

– a súlyosan egészségkárosodott
személy havi jövedelme meghaladja a
létminimum (198,09 €) ötszörösét;

– az akadálymentesítést még a ha-
tározat jogerőre emelkedése előtt vé-
gezték el.

A gondozási díj (príspevok na
opatrovanie) folyósításának feltételei:

– ha a gondozást arra jogosult sze-
mély végzi;

– ha a súlyosan egészségkárosodott
személy

a) betöltötte 6. életévét, és
b) gondozásra szorul.
A komplex orvosi szakvélemény

szerint a súlyosan egészségkárosodott
személy akkor minősül gondozásra
szorulónak, ha bizonyos tevékenysé-
gekhez (étkezés, folyadékbevitel, vi-
zelet- és székletürítés, személyi higi-
énia, fürdés, öltözködés, helyváltozta-
tás, ülés, állás, lépcsőn járás, térbeli tá-
jékozódás, az orvosi előírások meg-
tartása) más személy segítségét kell
igénybe vennie, vagy felügyeletre
szorul;

– ha a lakhely szerinti munka-, szo-
ciális és családügyi hivatal jogerős ha-
tározatot adott ki a gondozási díj fo-
lyósításáról.

Nem folyósítható gondozási díj, ha
– a súlyosan egészségkárosodott

személy személyi asszisztenciára

(osobná asistencia) kap pénzbeli tá-
mogatást; 

– a súlyosan egészségkárosodott
személy havonta 8 óránál hosszabb
ideig gondozói szolgálatot (opatrova-
teľská služba) vagy

– hetes intézményi szociális szol-
gáltatást vagy

– éves intézményi szociális szolgál-
tatást vesz igénybe. 

(Forrás: Munka-, Szociális és Csa-
ládügyi Központ, www.upsvar.sk)

A felsoroltakból is látható, hogy az
akadálymentesítésre folyósítható tá-
mogatás és a gondozási díj között
nincs összefüggést, magyarán: a kettő
nem zárja ki egymást. 

A járási munka-, szociális és csa-
ládügyi hivatal eljárásáról Köböl Ti-
bor szociális tanácsadó véleményét
kértük ki: 

– Sajnos, előfordul, és gyakrabban,
mint hogy a véletlennek lehetne tu-
lajdonítani, hogy az előzetes konzul-
táció során a hivatal olyan tájékozta-
tást ad, amely a lehető legrosszabb
esélyeket vázolja fel a kérvényező
számára. Leginkább olyankor, ami-
kor személyesen történik az érdeklő-
dés. Egész más a helyzet, ha levélben
fordulunk a hivatalhoz: hirtelen telje-
sen más információkhoz jutunk.
Ezért is szoktam ajánlani mindenki-

A szó elszáll, az írás megmarad



23

parlamenti választások 2016

2016/1

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.

nek, hogy legjobb levelet intézni
hozzá. A „verba volant, scripta ma-
nent” (a szó elszáll, az írás megma-
rad) jegyében írásban nem adhat té-
ves, illetve megtévesztő információ-
kat.

A konkrét esettel kapcsolatban
meg kell állapítanom, hogy a hivatal
tévesen tájékoztatta az olvasót. Nincs
olyan kombináció, melynek értelmé-
ben azért, mert valaki akadálymente-
síteni akarja a környezetét, megszün-

tetnék vagy csökkentenék a gondo-
zási díjat.

Nagyon szomorúan olvastam a
következő mondatot: „A hivatal
munkatársával nem mertem vitába
szállni, nehogy azt is elvegyék, amit
korábban már megítéltek.” Ezt úgy
értelmezem, hogy épp a hivatal je-
lenti olvasónknak a veszélyforrást,
miközben mindent meg kellene ten-
nie azért, hogy megkönnyítse az
érintettek életét. Szeretném felhívni

a figyelmet arra, hogy jó volna tuda-
tosítani: a törvények azért vannak,
hogy a segítségünkre legyenek. A
hivatalnokoknak szintén az a dol-
guk, hogy segítsenek, ahol csak le-
het. Igaz, előfordul, hogy nem meg-
felelő ember van az adott helyen –
nem megfelelő pályát választott –,
de egy kicsit a mi dolgunk is, hogy
tudtára adjuk, ha nem jól végzi a
munkáját.

(t)

Szlovákiában négyévente

kerül sor parlamenti vá-

lasztásokra. Idén március

ötödikén lesz a voksolás.

Hagyományos módon a

parlamenti választásokat

tartják a legfontosabbnak,

melyek meghatározzák az

ország sorsát, ezért a rész-

vétel iránti érdeklődés is a

legnagyobb. Aki szavazni

szeretne, annak alapeset-

ben meg kell jelennie a

körzeti választóhelyiség-

ben, egy elkülönített para-

ván mögött önállóan kivá-

lasztania egy listát, bekari-

káznia legfeljebb négy ne-

vet, majd bedobnia a papírt

az urnába. De mit tehet az,

aki fogyatékos vagy beteg,

s a szabályok megnehezítik

vagy lehetetlenné teszik

számára a hagyományos

módon való szavazást?

Bevezetésként érdemes

tisztázni, hogy ki szavazhat

a választásokon – gyakor-

latilag mindenki, kivéve

azokat, akik a választások

ideje alatt büntetésüket

töltik, akik közegészség-

ügyi okból karanténban

vannak, vagy akiket meg-

fosztottak vonatkozó joga-

ik gyakorlásától (szlov. –

úplné/čiastočné zbavenie

spôsobilosti). Az utóbbi

kategória érinti az értelmi

fogyatékosokat is, hiszen a

statisztikák szerint évente

mintegy 1300 állampol-

gárral szemben hoznak ha-

sonló döntést a szlovákiai

bíróságok. Annak a meg-

ítélése, hogy kit milyen jo-

gon fosztanak meg többek

között a választójogától,

folyamatos vita tárgyát ké-

pezi; a terület szakértői ál-

lítják, hogy a bíróságok

gyakran szigorúbbak a kel-

leténél. Összességében

azonban elmondható,

hogy akit megfosztottak

jogai gyakorlásától, az nem

szavazhat.

A betegek, idősek, más

jellegű fogyatékossággal

élők ugyanakkor részt ve-

hetnek a választásokon, bi-

zonyos megkötésekkel. Ha

valaki kórházban fekszik a

választások idején, csak ak-

kor szavazhat, ha előzőleg

kiváltotta a választási iga-

zolványt (erre postai úton

vagy személyesen is van le-

hetőség március negyedi-

kéig), vagy az intézmény

közvetlenül a választókör-

zetében található. Ha vala-

ki beteg, vagy nem tudja

elhagyni lakását, kérheti a

választási bizottságtól,

hogy mozgóurnát igénybe

véve szavazhasson. Ebben

az esetben két bizottsági

tag keresi őt fel a választási

listákkal és borítékkal, s

otthon adhatja le a szava-

zatát.

Hogyha valaki képtelen

saját maga szavazni, példá-

ul bedobni a borítékot az

urnába, igénybe veheti egy

másik választó segítségét,

de az illető nem lehet a vá-

lasztási bizottság tagja. A

látási problémákkal küsz-

ködők (és a cselekvőképes

értelmi sérültek) szintén

fogadhatnak maguk mellé

kísérőt, aki segítséget

nyújthat a megfelelő lista

kiválasztásában és a szava-

zat urnába való bedobásá-

ban is. 

Jegyezzük meg, hogy

bármilyen kapcsolódó

probléma esetén bátran

fordulhatunk a helyi vá-

lasztási bizottsághoz, vagy

panasszal élhetünk a köz-

ponti szerveknél. Válasz-

szunk felelősségteljesen, és

éljünk polgári jogainkkal

március ötödikén!

Tokár Géza

Miként szavazhatunk?
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A Carissimi Nonprofit Alap 2015-ben
Az adófelajánlásoknak, a Szlovákiai Magyar Cserkész-

szövetség farsangi cserkészbálján, valamint a pozsonyi ma-

gyar nagykövetség és a Pozsonyi Magyar Intézet szervezé-

sében a ferencesek templomában tartott adventi koncerten

összegyűlt adományoknak köszönhetően tavaly minden

eddiginél több, huszonnégy, fogyatékossággal élő gyer-

meket nevelő családnak nyújthattunk anyagi segítséget. A

támogatást külföldi és itthoni gyógykezelésre, rehabilitáci-

óra és gyógyászati segédeszközökre fordíthatták az érintet-

tek. Hozzájárultunk továbbá fogyatékos gyermeket nevelő

családok nyári táborának és két szakember továbbképzésé-

nek költségeihez. 

Februárban a Családlánc tagszervezeteként részt vettünk

a magyar Országházban a Kárpát-medencei családnapon.

Áprilisban hetedik alkalommal voltunk társszervezői

az értelmi fogyatékos fiatalok galántai versfesztiváljá-

nak. Meghívásunkra a budapesti De juRe Alapítvány

munkatársai ugyancsak áprilisban önkéntesképző tré-

ninget tartottak az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázi-

um tanulóinak. A rendezvényt az OTP Banka Slovens-

ko támogatta.

Szeptemberben a budapesti NEO Magyar Segítőkutya

Egyesület önkéntes munkatársait hívtuk meg érzékenyítő

tréninget tartani a Dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapis-

kolába s a Diósförgepatonyi Móricz Zsigmond Alapisko-

lába és Óvodába. A program a TriGranit támogatásával

valósult meg. Ott voltunk Brüsszelben az Európai Parla-

mentben a magyarországi Nagycsaládosok Országos

Egyesülete és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szö-

vetsége által szervezett A családok jövője – a jövő családjai

című konferencián.

Bemutatkoztunk a Családlánc szervezeteinek a Pozso-

nyi Magyar Intézetben tartott októberi találkozóján. Ok-

tóber–december folyamán a Kárpát-medencei Családszer-

vezetek Szövetségének a közreműködésével kérdőíves fel-

mérést végeztünk a fogyatékos, illetve egészségkárosodott

gyermeket nevelő szlovákiai magyar családok helyzetéről.

A kutatás eredményéről lapunkban (12–15. oldal) és a

honlapunkon is (www.carissimi.sk) beszámolunk.

Novemberben részt vettünk az ELTE Bárczi Gusztáv

Gyógypedagógiai Karán tartott harmadik magyar fo-

gyatékosságtudományi konferencián, a Szlovákiai Ma-

gyarok Kerekasztalának konferenciáján Dunaszerdahe-

lyen, és ismét meghívást kaptunk a Kultúrával az akadá-

lyok ellen c. dunaszerdahelyi rendezvényre. November

5-e és 7-e között képviseltettük magunkat a Budapesti

Demográfiai Fórumon, a Családlánc tagszervezeteinek

találkozóján és a Millenárison tartott családi kulturális

fesztiválon. A Nemadomfel Alapítvánnyal közösen az

Erazmus+ keretében nemzetközi ifjúságicsere-projekt-

be kapcsolódtunk be. Novemberben volt az előkészítő

látogatás, az egyhetes program februárban lesz a kelet-

magyarországi Szendrőládon. A Szlovákiából, Romániá-

ból és Magyarországról érkező értelmi sérült, ill. roma fi-

atalok kreatív foglalkozásokon keresztül, egymástól és

egymásról tanulva, identitásukat fejlesztve töltenek el

együtt egy hetet. 

Támogatóinknak (az SZK Kormányhivatala, Bethlen

Gábor Alap, Human International Polgári Társulás, ma-

gánszemélyek) köszönhetően a Szlovák Humanitárius

Tanács kiadásában tavaly is sikerült megjelentetnünk

kéthavi lapunkat, a Carissimit. Valamennyi szám (a ko-

rábbiak is) letölthető honlapunkról, ahol egyéb hasznos

információkat is találhatnak szervezetünkről. A Face-

book közösségi hálón ugyancsak jelen vagyunk:

www.facebook.com/carissimina. 

A Carissimi Nonprofit Alap önkéntes szervezet, tevé-

kenységét tavaly a Bethlen Gábor Alap, a Családlánc, Ma-

gyarország pozsonyi nagykövetsége és a Pozsonyi Magyar

Intézet, az OTP Banka Slovensko, a Szlovákiai Magyar

Cserkészszövetség és a TriGranit támogatta, valamint jó

szándékú emberek segítették munkájukkal, pénzadomá-

nyukkal, adófelajánlásukkal. 

Köszönjük a segítséget, 

és kérünk mindenkit, aki teheti, hogy idén is ajánlja fel

adója 2 (ha önkéntes munkát végez, 3) százalékát szerve-

zetünk, ezáltal a fogyatékossággal élő gyermekek javára, s

javasolja ezt másoknak is.

A jogi személyek és azok a természetes személyek, akik

maguk készítik adóbevallásukat, az adóív megfelelő részé-

be írják be a Carissimi adatait: IČO: 31821910; právna

forma: neinvestičný fond; obchodné meno/názov: Caris-

simi n. f.; sídlo-ulica: Nám. 1. mája; číslo: 10-12; PSČ:

81106; obec: Bratislava. Az alkalmazottak a lapunkban ta-

lálható nyilatkozatot töltsék ki, és az adó befizetését iga-

zoló nyomtatvánnyal (ezt a munkaadójuk tölti ki) együtt

április 30-áig juttassák el a lakhelyük szerint illetékes adó-

hivatalba. Az adóhivatal címét megkereshetik az interne-

ten: www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/

verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost. Újdonság:

ha szeretné, hogy azt, akinek adója 2 vagy 3%-át szánja, ér-

tesítsék felajánlása tényéről (nem az összegéről!), ezt x-szel

jelölje be a nyilatkozat megfelelő rovatában.

Tóth Erika
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Érintés
Az ArtMan művészetterápiás csoport apropóján

Már régóta azon törte a fejét, hogyan

legyen öngyilkos. Tudniillik, ha valaki

nyaktól lefelé béna, ez is megoldhatatlan

feladat. Vele pedig pontosan ez volt a

helyzet, hogy nyaktól lefelé béna volt.

Mintha a feje és testének a többi része

teljesen különálló életet éltek volna. A

gondolatai tiszták voltak, mint azelőtt,

mikor még egészséges volt, ugyanazokkal

az érzésekkel, vágyakkal, csakhogy a tes-

tét már nem az agya irányította.

Az önálló életet élt, és a legváratlanabb

pillanatokban kezdte a görcs rángatni,

hogy kis híján az ágyról is levetette. A

teste jóformán érzéketlen volt, a fájdal-

mat viszont nagyon is intenzíven átélte.

Ezért is döntötte el, hogy ezt a testet,

amely csak fájdalom, el kell pusztítani.

Csakhogy mikor naphosszat csak tehetet-

lenül fekszel az ágyban, ez is lehetetlen.

Egy egészséges embernek végtelen lehe-

tőségek állnak ehhez a rendelkezésére.

Persze amikor egészséges az ember, ki az

a marha, aki ki akarja magát nyírni.

Kivált akkor, ha nyugodtan nevezheted

magad az élet császárának is, mert min-

dened megvan, amiről mások csak ál-

modhatnak. Pénz, karrier, sportautók,

bomba csajok.

Aztán egy napon az autópályán, két-

százas tempónál elszáll veled a sportko-

csi, és arra térsz magadhoz, hogy éppen a

nővérkék tesznek tisztába, mert már a

saját záróizmaidnak se vagy ura. Az

orvos persze boldogan fogadja a gratulá-

ciókat, mert a műtőasztalon sikerült

visszahoznia téged ebbe az életbe. És fü-

tyül rá, hogy téged akkor ítélt több évti-

zedes kárhozatra, arra, hogy elevenen

rohadj el.

Te persze, vele ellentétben, mindezt

tudod, mert gondolkozni ugyanúgy

tudsz, mint azelőtt. Sőt, még tisztábban

is, hogy ezután már életed minden pilla-

natában az átkozott gondolataid gyötör-

jenek. Ezért személyes ellenségednek te-

kinted az egész világot. Mindenkit, aki

egészséges, aki nem olyan nyomorult,

mint te – mert mi jogon jár nekik ez a

kiváltság? Utálatos vagy mindenkivel,

és azt is elmarod magad mellől, aki tele jó

szándékkal akar közeledni hozzád.

Pár hét után abból a rehabilitációs

központból is kénytelenek voltak elkülde-

ni, ahol megpróbáltak az állapotodon ja-

vítani, mert kibírhatatlan voltál. Sérte-

getted a személyzetet, nem voltál hajlan-

dó együttműködni vele. Most aztán itt

vagy egy ápolási otthonban, ahol nap-

hosszat bámulhatod a plafont.

…

Délután jött Joci, a bamba képű ápoló.

Magasított hátú kerekesszéket tolt maga

előtt, amelyben félig feküdni lehetett, és

azt mondta, hogy most pedig leviszi a

tornaterembe, egy foglalkozásra. Ne is

tiltakozzon, mert a pszichológusnő ren-

delte. Nem tiltakozott, amúgy sem akart.

Mindegy volt.

…

A széket a csoporttól pár méterre állí-

tották le, ahonnan szemügyre vehette,

hogy mit csinálnak a többiek. A csoport

tagjai között volt már olyan, aki hozzá

hasonlóan kerekesszékben ült, mások bi-

cegve jártak, valakinél pedig könyök-

mankó volt. A többségnek azonban sem-

miféle látható fizikai sérülése nem volt.

Ők értelmi sérültek voltak.

A terapeuta, egy középkorú, őszes hajú

nő a többiektől elkülönülve ült egy kis-

széken, és figyelte, hogy mit csinálnak a

csoport tagjai. Csak ritkán kapcsolódott

be, pár szavas instrukciókat mondott,

aztán visszaült a kisszékre, és figyelte,

hogy hogyan oldják meg az általa meg-

adott témát. Valaki halkan egy ismert

slágert dúdolt.

Most például az volt a téma, hogy egy

pár sétált a csoport körül. A lány kezében

napernyő volt, amelyet a feje fölé tartott,

a fiún frakk, és a karját nyújtotta a

lánynak. Ettől olyanok voltak, mintha

vasárnap délután korzóznának. A cso-

port tagjai különböző módokon reagál-

tak. Akadtak, akik csak ültek, és figyelték

a sétáló párt. Mások odamentek hozzá-

juk, hogy megérintsék valamelyiküket.

Megint mások csatlakoztak a sétáló pár-

hoz. Egy lány pedig megragadta az

egyik fiút, és keringőzni kezdett vele egy,

csak általuk hallott zene dallamaira.

Annyit már ő is tudott, hogy ezt hív-

ják performansznak, habár sok értelmét

nem látta az egésznek. Egy barátja, aki

vágta a témát, lelkesen magyarázta neki

régebben, hogy ez az önkifejezésről, az

érzéseink felvállalásáról szól. Az embe-

rek ugyanis félnek kifejezni önmagukat,

mert attól tartanak, hogy hülyének nézik

őket. „Önmagunk megalkotása a lényeg.”

Ő azonban csak annyit látott, hogy em-

berek értelmetlen dolgokat csinálnak, és el

sem tudta képzelni, hogy mi köze van

mindennek az önkifejezéshez.

…

Először még csak kívülállóként figyel-

te, hogy a többiek mit csinálnak. Aztán

odament hozzá a kedves mosolyú lány, és

tolni kezdte a kör közepébe, ahol a tera-

peuta instrukciói alapján már egy élőlánc

formálódott. 

Ekkor megfogta az ő kezét is, és az

érintéstől mintha hirtelen áramütés érte

volna. Valami egészen új érzés volt…

Sztakó Zsolt
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akadálymentes zuhanyozófülke – bezbariérový sprcho-

vací kút

Betegápoló Irgalmas Rend – hospitálska rehoľa mi-

losrdných bratov

(a) cselekvőképesség teljes/részleges korlátozása – úpl-

né/čiastočné zbavenie spôsobilosti

emelőkengyel – závesný popruh

ENSZ-egyezmény a fogyatékossággal élő személyek

jogairól – Dohovor OSN o právach osôb so zdra-

votným postihnutím

ferde síkban mozgó lépcsőlift – šikmá schodisková

plošina

függőleges személyemelő – zvislá zdvíhacia plošina

gondozási díj – peňažný príspevok na opatrovanie

gondozói szolgálat – opatrovateľská služba

komplex orvosi szakvélemény – komplexný lekársky

posudok

korlátlift – stoličkový výťah

(a) lakás, családi ház, garázs akadálymentesítéséhez

nyújtott pénzbeli támogatás – peňažný príspevok na

úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

lépcsőnjáró – schodolez

létminimum – životné minimum

medencelift – bazénový zdvihák

mennyezeti emelő – stropný zdvihák

Munka-, Szociális és Családügyi Központ – Ústredie

práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR)

(a) súlyos egészségkárosodás szociális következménye-

inek ellensúlyozását szolgáló pénzbeli támogatások-

ról szóló törvény – zákon o peňažných príspevkoch

na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

(a) szociális szolgáltatásokról szóló törvény – zákon o

sociálnych službách

bezbariérový sprchovací kút – akadálymentes zuha-

nyozófülke 

hospitálska rehoľa milosrdných bratov – Betegápoló

Irgalmas Rend 

úplné/čiastočné zbavenie spôsobilosti – a cselekvőké-

pesség teljes/részleges korlátozása 

závesný popruh – emelőkengyel 

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postih-

nutím – ENSZ-egyezmény a fogyatékossággal élő

személyek jogairól 

šikmá schodisková plošina – ferde síkban mozgó lép-

csőlift 

zvislá zdvíhacia plošina – függőleges személyemelő 

peňažný príspevok na opatrovanie – gondozási díj 

opatrovateľská služba – gondozói szolgálat 

komplexný lekársky posudok – komplex orvosi szak-

vélemény 

stoličkový výťah – korlátlift 

peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu

alebo garáže – a lakás, családi ház, garázs akadály-

mentesítéséhez nyújtott pénzbeli támogatás 

schodolez – lépcsőnjáró 

životné minimum – létminimum 

bazénový zdvihák – medencelift 

stropný zdvihák – mennyezeti emelő 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) –

Munka-, Szociális és Családügyi Központ 

zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťaž-

kého zdravotného postihnutia – a súlyos egészség-

károsodás szociális következményeinek ellensúlyozá-

sát szolgáló pénzbeli támogatásokról szóló törvény 

zákon o sociálnych službách – a szociális szolgáltatá-

sokról szóló törvény 

Megrendelem a Carissimi című ingyenes folyóiratot ............................. példányban az alábbi címre:
NÉV/INTÉZMÉNY:  _______________________________________________________________________________

CÍM: __________________________________________________________________________________________
Telefon: Dátum: Aláírás:

A megrendelést a következő címek egyikére kérjük: 
Levélcímünk: Carissimi, Bučinová 14, 821 07 Bratislava. E-mail: carissimi.lap@gmail.com.
Köszönettel fogadjuk, ha támogatják lapunkat. Kedvezményezett (názov účtu): Carissimi n. f. 

Számlaszám (č. účtu): IBAN: SK95 5200 0000 0000 05345665, BIC/SWIFT: OTPV SK BX,
variab. symbol: 1111.

Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár
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Lapunk támogatói:
Füleky Éva és Pál, Pozsony

a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala
Bethlen Gábor Alap, OTP Banka
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Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek           VII. évfolyam, 2016/1., február

Családot! 
Minden gyermeknek!

„Soha ne 
add fel”

Korai fejlesztő 
központ 

Pozsonyban


