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„Mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled

telhető legjobbat formáld belőlük és általuk.”
(Weöres Sándor)

Időnként mindnyájan meg kell, hogy pihenjünk.

Akinek gyermekei vannak, vagy gyermekekkel, fi-

atalokkal foglalkozik, tudja, hogy a szünidő fontos

dolog. Nemcsak mi, dolgozók megyünk szabad-

ságra, hanem ők is megpihennek: üdülnek és fel-

töltődnek a következő tanév előtt. Van olyan, aki

szeptemberben kezd iskolába járni, mások iskolát

váltanak. Bennük fokozott a szorongás: mi is várja őket?

Szünidei élmény: Találkoztam egy családdal, ahol a tizenkilenc éves

lány foglalkoztató iskolát látogat. Amikor a beszélgetés alatt újabb talál-

kozás időpontját egyeztetjük, megszólal a lány: „Szeptemberben nem le-

het, mert már iskolába járok. Főzni tanulunk, és ha megjövök az iskolából,

már fáradt vagyok.” Igen, sok esetben nem is tudatosítjuk, hogy a kisebb,

de rendszeres terhelés, az előírt szabályok megtartása vagy akár a közös-

ségi lét is fárasztó lehet valakinek. Nem vagyunk egyformák, és erre is te-

kintettel kell lennünk. 

A szünidőben szórakozzunk, pihenjünk. Ha ezt a két hónapot sikerült

jól megtervezni, akkor szeptemberben mindenki felfrissülve, élményekkel

telve kezdi meg az új tanévet. A következő hónapok egyébként is fontosak

lesznek: parlamenti választások várnak ránk, amelyek változást hozhatnak

életünkbe. 

Elkészült az új közoktatási törvény; értékét a gyakorlat fogja megmu-

tatni. Sokan örülnek az ötéves kortól kötelező óvodalátogatásnak, amelyet

2021-től vezetnek be. Mi, szakemberek tudjuk, hogy a kötelező iskolaláto-

gatásba szervesen beépített nulladik évfolyam is hatékonyan javítaná haté-

veseink iskolára való felkészülését. Hiszen vannak közöttünk olyanok,

akiknek az óvodalátogatása problematikus. Ők majd a tanköteles kor eléré-

sekor halasztást kapnak kötelező óvodalátogatással. Iskolakezdéskor a nul-

ladik évfolyamban pedig lehetőségük lenne a módszeres fejlesztésre. A

gyermekek különböző háttérrel, különböző személyiséggel érkeznek az is-

kolába, s az általánosan kötelező nulladik évfolyam lehetőséget ad(na) a já-

tékos tanulásra, a fejlesztő gyakorlatokra, az iskolai élethez való alkalmaz-

kodásra. Csak bizakodhatunk, hogy a szakma és az érintettek is felemelik

hangjukat, hogy jobban is fel lehetne készíteni gyermekeinket az iskolára...

Megfontolandónak tartom Böjte Csaba gondolatait is: „Az óvodáink-

nak, iskoláinknak nem bajnokképző tanfolyamoknak kellene lenniük,

nem hiszem, hogy egy iskola versenyistálló kellene legyen, ahol egyetlen

dolog számít, az individuális eredmények, a sikerek, hanem az életre fel-

készítő, az életnek szerves részét alkotó terek, ahol egy reális világba való

kilépésre készítjük fel a gyermekeinket.”

Új tanév kezdődik, újult erővel, reményekkel és elvárásokkal vágunk

neki. Minden egyes résztvevőjének sikeres évkezdést, örömökkel teli hó-

napokat kívánunk. A mi feladatunk – szülőké, szakembereké, érdeklődő

polgároké – őrködni felette, hogy így legyen. 
Strédl Terézia
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Ma természetes dolog, hogy ha

gyermekünk, unokánk megbetegszik,

kezelését a gyermekorvosra bízzuk, aki

– ha indokolt – gyermekkórházba

vagy az általános kórház gyermekosz-

tályára utalja őt. Nem mindig volt ez

így! Mert bár kórházak, ispotályok lé-

teztek már a korábbi századokban is, a

kis betegek ellátására szakosodott első

kórház, az Hôpital des enfants ma-

lades csak 1802-ben nyílt meg Párizs-

ban. Ezt követte 1834-ben Szentpé-

terváron az I. Miklós cárról elnevezett

„Nyikolajevszkaja”. Harmadikként

1837. augusztus 26-án Bécsben a győ-

ri születésű Mauthner Vilmos Lajos

(1806–1858) által alapított Szent An-

na Gyermekkórház nyílt meg. Alig le-

maradva szorul le a „dobogóról”

Mauthner földije, az 1804-ben Győr-

ben született Schöpf-Merei Ágost(on);

ő 1839. augusztus 16-án Pesten nyi-

totta meg Európa negyedik gyermek-

kórházát.  

Kijelentő mondatunk alapján azt

vélhetné a kedves Olvasó, hogy egy

kórházalapítás könnyű vállalkozás le-

hetett a reformkorban (könnyebb,

mint napjainkban a pozsonyi egyetemi

kórház felépítése…). Nos, az orvostör-

ténészek már feltárták a Schöpf-vál-

lalkozás semmiképpen sem „könnyű”

történetét. Schöpfnek nem ez volt az

első kórháza. Már 1836-ban alapított

egy „testegyenészeti” (ortopédiai) inté-

zetet azzal a céllal, hogy „hazánkban és

a monarchiában először (…) a testi el-

torzulásokat, könnyűeket és súlyosab-

bakat, de mindig idülteket és gyógyít-

hatóakat (a gyermekeknél az 5 éves

kortól a serdülőkorig) (…) a csontváz

asszimetriáinak kezelésében nem

egyes orvosszerekre támaszkodva, ha-

nem az összes kedvező feltételeket se-

gítségül híva (…) jó sikereket fogok
elérni”. E nemes és bátor elhatározást

az 1838-as dunai árvíz mosta el a szó

valódi és átvitt értelmében is. Schöpf

azonban nem tört össze. Pénze, az in-

tézetbe fektetett vagyona elúszott

ugyan, ám bízott az emberek irgal-

masságában, a társadalom jótékonysá-

gi hajlamában.  

1839. március 7-én a Nemzeti Casi-

nóban tartott gyűlésen alakult meg az

a jótékony egyesület, amely célul tűzte

ki, hogy Pesten a szegény gyermekek

számára kórházat állít fel. A gyűlésről

tudósító Jelenkor c. lap szerint több

mint kétszázan vállalták, hogy hat

éven át évi 5 forintot fizetnek be az

egyesület pénztárába. A nagy társadal-

mi összefogásnak köszönhetően az

Ötpacsirta utcában 1839 nyarán meg-

nyílt a 12 ágyas gyermekkórház, mely-

nek igazgató-főorvosa a 35 éves

Schöpf Ágost lett. Az intézmény zök-

kenőmentes működését nagyban elő-

segítette az a tény, hogy a reformkor

jeles szereplői, gróf Széchenyi István

és Kossuth Lajos – bár a politika terén

gyakran pengét váltottak – egyaránt

támogatták a Schöpf vezette kórházat.

Kossuth híres vezércikkei sorában

1841. március 13-án Gyermekkórház

címmel jelentetett meg egy fontos

írást. Erre 2003-ban a ma 92 éves dr.

Dörnyei Sándor pesti orvostörténész

hívta fel a figyelmet az Orvostörténeti

Közlemények hasábjain. Kiemeli Kos-
suthnak azt a meglátását, hogy a gyer-

mekkórházat egy jótékony egylet hoz-

ta létre, és működését is ez az egylet

biztosítja, nem pedig a „hatóság vagy

közállomány”. 

Kossuth – mint ismeretes – nemcsak

a toll embere volt. Három nappal ké-

sőbb Pest vármegye évnegyedes köz-

gyűlésen is felszólal, és két fontos ja-

vaslatot tesz: egyrészt felszólítja az „or-

szágos tárgyakban munkálkodó vá-

lasztmányt”, hogy dolgozzon ki tervet

arról, hogyan lehetne „ezen kórházat

országos intézetté tenni”; másrészt ja-

vasolja: a jövőben a megyei orvosi állá-

sok betöltésekor vegyék figyelembe,

hogy a kérelmező szerzett-e gyermek-

gyógyászati gyakorlatot Schöpf kór-

házában.

Kossuth javaslatából is kiderül, hogy

a közben 19 ágyasra bővült intéz-

ményben nemcsak gyógyítottak, ha-

nem tanítottak is. 1841-re már annyira

híres, hogy a magyar orvosok és ter-

mészetvizsgálók az évben Pesten in-

duló vándorgyűlés-sorozatának részt-

vevői szívesen látogattak el oda. Egyi-

kük, Batsó Bálint debreceni orvos a

Pesti Hírlapban így írja le benyomása-

it: „Nem mondhatom, mi édesen le-

pett meg ezen, korunkban egyetlen,

vég nélkül üdvös intézet szemlélése; itt

a szép rend, pontosság, tisztaság leg-

magasabb fokon áll!” Kiemeli, hogy az

idejáró medikusok megtanulhatják a

„mellbetegségek” legújabb vizsgálati

módszereit, hiszen az intézetben már

„hangtömeszt” – a szívhangok és tü-

dőzörejek auszkultációjára szolgáló

eszköz, ma sztetoszkópnak nevezik –

és „kopogtatót” is használhatnak. Egy

másik látogató, a békéscsabai Schlot-

terbek Pál az ott végzett sebészi-sze-

mészeti műtétekről szól elismerően.   

Ez utóbbiak közül – az orvosi kar

sebészeti klinikáját is megelőzve –
nem egyet Schöpf végez el elsőként

180 éves az első magyar gyermekkórház  
Alapítójára, Schöpf-Merei Ágostra emlékezünk 

orvostörténet
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Magyarországon. A Hasznos Mulat-

ságok című korabeli lap 1840. július

15-én megjelent számában olvashat-

juk: „(…) a berlini tanító (értsd: orvos-

tanár) által sokszorosan (…) végbevitt

különféle inak átmetszését (…) a múlt

hó junius folytában munkás rendkívüli

tanítónk Schoepf úr is az itteni sze-

gény gyermekkórházban zsugorodott

tagokon és kancsal szemeken (…) egy

számos orvosi gyülekezet jelenlétében

szerencsésen megtette légyen.” Az ín

(latinul tendo) az izmot a csonthoz

erősítő anatómiai képződmény; ha

zsugorodik, az izom nem tud jól mű-

ködni, s így a folyamat – pl. szemiz-

mok esetében – kancsalságot okoz. Az

ín átmetszése – a tenotómia – ekkori-

ban a kor modern műtétjének számí-

tott. Úttörőnek tekinthető Schöpf az

éterrel végzett érzéstelenítés (narkózis)

bevezetésében is. A bécsi, 1847. január

29-i ilyen műtét után pár nappal, feb-

ruár elején már ő is éternarkózist hasz-

nálva operál. 

Igazságtalanok volnánk azonban, ha

Schöpf doktor működését beszoríta-

nánk a szegénygyermek-kórház falai

közé. Amely különben 1845-ben új

épületbe költözhet az Ősz utcába (ma

Szentkirályi utca), és már 30 ágyas.

Fentebb említettem a magyar orvosok

és természetvizsgálók 1841-ben indult

mozgalmát. Ennek az volt a lényege,

hogy az orvosok, valamint a biológia,

vegyészet, fizika, földtan stb. iránt ér-

deklődők – ők voltak a „természetvizs-

gálók” – évente egyszer, mindig az or-

szág más-más városában vándorgyűlé-

sen találkoztak és tanácskoztak. Schöpf

a kezdetektől lelkes résztvevője a ván-

dorgyűléseknek, sőt 1842-ben a sor-

rendben a 3.-nak, a besztercebányainak

a „titoknoka” (titkára) is. A Pesti Hírlap

hasábjain ötrészes dolgozatban számol

be erről a tanácskozásról. 

Persze nemcsak a nagyközönség

számára (hírlapokba) ír. A gyermek-

kórházban szerzett tapasztalatait már

1842-ben közzéteszi (A mellbetegsé-
gek biztosabb megismerése és gyógyí-

tása a hangtömesz, kopogtató és

bonczvizsgálat használatával). 1844-

ben egészségnevelő könyvecskét ad ki

Néhány szó általánosan megalapult

ártalmas gyermeknevelési hiányok kö-

rül Magyar szülőkhöz címmel. Ebben

külön fejezetet szentel a nép által még

mindig nem egyértelműen elfogadott

himlő elleni védőoltásnak, annak

hasznosságát bizonyítva. Háromköte-

tesre tervezett gyermekgyógyászati

tankönyvéből csak az első kötetet sike-

rült kiadnia, 1847-ben. 

1842-ben kísérletet tesz saját folyó-

irat kiadására is. (1831-től már létezett

a Bugát Pál szerkesztette Orvosi Tár,

amelynek megjelenése azonban 1833-

tól öt éven át szünetelt, és 1838-ban is

csak az országorvos segítségével tud

újra megjelenni.) A kor két legfonto-

sabb lapjában, a Kossuth-párti Pesti

Hírlapnak, ill. a Széchenyi által kedvelt

Jelenkor Társalkodó c. melléklapjának

hasábjain teszi közzé Szózat az orvosi

és természettudományok s egy új fo-

lyóirat ügyében c. írását. Ebből idézzük

a napjaink túltechnologizált, a betegről

mint személyről gyakran megfeledke-

ző orvostudománya számára is érvé-

nyes sorokat: „Törekedjünk! s tudomá-

nyunk s állásunk folyvást javulandnak.

Csak a lehetetlent ne kívánjuk s ne fe-

lejtkezzünk meg arról, hogy a gyógytan

soha mathesissé (matematikává) nem

lehet, amint az élő ember nem kőszo-

bor...” A Magyar Orvos-Sebészi s Ter-

mészettudományi Évkönyvek c. folyó-

irat ugyan megindul, ám Bugát „félté-

kenysége” miatt – az új szaklap „elcsal-

ja” az Orvosi Tár olvasóit – rövidesen

meg is szűnik. 1845-ben Schöpf Ma-

gyar Orvos-Sebészi Évkönyvek, a

gyermekgyógyászat körében címmel

megpróbálja újraindítani, ám ez a soro-

zat sem folytatódik. 

Schöpf/Schoepf – mint neve is mu-

tatja – német anyanyelvű volt, ennek

ellenére szívén viselte a magyar nyelv s

ezen belül az orvosi szaknyelv fejlesz-

tését. 1842-es, már említett, mellbe-
tegségekről szóló könyvében így ír:

„(…) a tudományos életben, az iroda-

lom körében a nemzetek élő nyelve

(…) munkál (…) nálunk is hadd fej-

lődjön nyelvünk ezen irányban (…)”

Örömmel fogadta az 1844-es válto-

zást, amikor a latin helyett az orvosi

karon is a magyar nyelv lett a kötelező.

Magyar nyelvű írásainak köszönhető-

en 1835 szeptemberében a Magyar

Tudós Társaság (a Széchenyi által ala-

pított Akadémia) levelező tagjává vá-

lasztotta. 1835 őszén megkapta a pesti

orvosi karon a rendkívüli tanár címet,

és 1843-ig orvostörténetet oktatott. 

1848. július 17-én nyilvános rendes

tanári kinevezést kap „a gyakorlati

gyermekgyógyászat, mint orvos-sebé-

szeti oktatás kiegészítő része” tárgy-

körben. A rövidesen megkezdődő sza-

badságharcban a közben nevét

Schöpf-Mereire változtató orvospro-

fesszor nem tagadja meg magyarságát.

1849 júliusában Alessandro Monti ez-

redesnek a honvédsereg részét képező

olasz légiójához csatlakozik mint ön-

kéntes tábori főorvos. Emiatt a sza-

badságharc leverése után (amely mel-

lett más csapás is éri: kolerában elvesz-

ti feleségét) Pestre, egyetemi katedrá-

jára nem térhet vissza. Gyermekeivel –

Kossuth példáját követve – Törökor-

szágba menekül.

Egyévi kalandos utazgatás után

1850-ben Manchesterben telepedik le.

James Whitehead (1812–1885) angol

szülész-nőgyógyász segítségével 1856-

ban Clinical Hospital for Diseases of

Children néven gyermekkórházat ala-

pítanak. Az újabb sikert azonban nem

sokáig élvezheti – 1858. május 12-én,

54 éves korában májrákban elhunyt. 

Élete főműve, a pesti gyermekkór-

ház azonban ma is áll. Pontosabban

csak az épülete, hiszen 1883-ban új

épületben nyílt meg utóda, a Stefánia

Gyermekkórház (ma I. Sz. Gyer-

mekklinika). Schöpf-Merei nevét vi-

selte – 2009-es megszűnéséig – a Ba-

káts téri Schöpf-Merei Kórház és

Anyavédelmi Központ. 
Dr. Kiss László 

Schöpf-Merei Ágost
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A Krause és Krause pszichiáter szer-

zőpáros szerint az ADHD-s felnőtte-

ket kezelő pszichiáterek és pszichote-

rapeuták gyakran úgy vélik, hogy az

érintettek szexuálisan túl aktívak. A

tapasztalat azonban azt mutatja, hogy

az ezzel a szindrómával élők szexuali-

tása igen eltérő lehet, ugyanúgy, mint a

neurotipikus embereké. Természete-

sen léteznek az érintettek között olyan

nők és férfiak, akik arra törekednek,

hogy sok és jó minőségű szex legyen

az életükben. A párválasztás során az

előbbiek miatt is nagyon fontos, hogy

a pár mindkét tagjának ezen a terüle-

ten is hasonlóak legyenek az igényei.

Sok nőnek éppen a neveltetése miatt

okoz problémát annak a beismerése,

hogy olyan partnerre van szüksége,

akinek ugyanolyan erős szexuális kész-

tetései vannak, mint neki magának,

ezért sem meglepő, hogy néhány évi

párkapcsolat után gyakran házasságon

kívüli kapcsolatokat keresnek az érin-

tettek. (Krause és Krause, 2013)

A következőkben röviden be szeret-

ném mutatni azt, hogy melyek azok a

problémák, amelyek az ADHD-s em-

berek szexualitásával kapcsolatban

leggyakrabban felmerülnek a külföldi

szakirodalomban.

Vannak olyan nők, akik libidója

csökken a gyógyszeres kezelés hatásá-

ra. Ez akkor vezethet problémához a

párkapcsolatban, ha olyan partnerrel

élnek együtt, akinek nagyok a szexuá-

lis igényei. A szerzők szerint az sem

ritka, hogy a retard pszichostimuláns

gyógyszerekkel történő kezelés hatá-

sára a pár férfi tagjának szexuális igé-

nyei csökkennek, és ezt – bármennyire

szokatlannak hangzik is – mindkét fél

megkönnyebbüléssel veszi tudomásul.

Az egyik érintett férfi, aki már 20 éve

élt házasságban, a felesége jelenlétében
a következőket mondta kezelőorvosá-

nak: „Igen, csökkent a szexualitás utáni

vágyam, de egyben jó is, hogy nem kell

egész nap a szexre gondolnom.” A fe-

leség a következőket fűzte hozzá:

„Nagy megkönnyebbülés, hogy már

nem kell olyan gyakran szexelnem.”

(Krause és Krause, 2013. 96) 

Léteznek ezenkívül olyan nők és

férfiak, akik számára a szexuális élet

nem örömforrás, hanem kényszerű

kötelesség, ezért csökkentenék a gya-

koriságát, és egyfajta heti menetrend

szerint élnek ilyen vonatkozásban,

hogy ne veszítsék el a partnerüket.

Ezek általában olyan felnőttek, akik

azért sem kívánják szorosabbra fűzni a

kapcsolataikat, mert attól rettegnek

folyamatosan, hogy partnerük uralni

és kontrollálni fogja őket. A szerzők

olyan érintettekről is írnak, akik szá-

mára maguk a szexualitáshoz kapcso-

lódó tevékenységek a megterhelőek,

ezért csak nehezen bocsátkoznak in-

tim kapcsolatokba. Az utóbbiak eseté-

ben többnyire komorbid narcisztikus,

emocionálisan instabil vagy kénysze-

res személyiségzavar áll fenn. (Krause

és Krause, 2013) 

Viszonylag kevés kutatás született ez

idáig az „ADHD és szexualitás” téma-

körében. Egy 33 éven át tartó longitu-

dinális vizsgálat során arra a következ-

tetésre jutottak a szakemberek, hogy

az ADHD-s személyek korábban vál-
nak szexuálisan aktívvá, gyakoribb

partnerváltás, ezért több szexuális

partner jellemző rájuk, és jelentősen

kevesebben használnak fogamzásgátló

eszközöket a kontrollcsoporthoz ké-

pest – ez utóbbi az impulzivitással és a

kockázatkereséssel mutat valószínűleg

összefüggést. (Olazagesti, 2013, id.

Krause és Krause, 2013) 

Barkley, Murphy és Fischer (2008)

tanulmánya szerint mind a férfiaknál,

mind a nőknél háromszor olyan gya-

kori a szexuális partnerek váltogatása,

mint a neurotipikus többség esetében.

Az ADHD-s nőknél feltűnően nagy

mértékű a nemkívánatos terhességek

száma, 38%, míg a kontrollcsoportnál

ez az arány csak 4%. Mivel a terhesség

elleni védekezés is jóval kisebb arányú,

a szerzők szerint az érintetteknek

négyszer akkora a veszélyeztetettségük

a szexuális úton terjedő betegségek el-

kapására. 

Neuhaus rávilágít arra, hogy miért

használnak az ADHD-val diagnoszti-

zált emberek kevesebb alkalommal fo-

gamzásgátló eszközöket. Ennek oka

nemcsak az érintettekre erősen jellem-

ző feledékenységben, hanem a hiper-

fókuszálásban is keresendő: ha ugyanis

az utóbbi középpontjában a szexuális

örömélmények keresése áll, nem való-

színű, hogy egy impulzív személy át-

gondolja a megfelelő óvintézkedése-

ket, mivel ezek számára túlságosan

időigényesek vagy figyelemelterelőek

is lehetnek. (Neuhaus, 2005)

Sok ADHD-s gyermek már korai

életszakaszban rengeteg információval

rendelkezik a szexualitásról, ez az oka

annak, hogy nem tesznek fel erre vo-

natkozó kérdéseket a környezetükben

élő felnőtteknek. Az említett pszicho-

lógus páciensei közül többen számol-

tak be arról, hogy már kora gyermek-

korukban elkezdték felfedezni a saját
testüket, s olyan alkalmakkor és helye-

Felnőtt-ADHD és szexualitás   
a külföldi szakirodalom tükrében
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ken is maszturbáltak, amikor az nem

volt illendő.  

A szerző tapasztalatai szerint sok fi-

atal ADHD-s férfi számára probléma

saját túlzott szexuális aktivitása, míg

az ADHD-val diagnosztizált fiatal

nőknek gyakran hosszabb időre van

szükségük ahhoz, hogy a szexuális

együttléteket igazán élvezni tudják.

Az is gyakori, hogy az ADHD-s em-

berek hihetetlenül nagy igényeket tá-

masztanak partnerük iránt. Egy fiatal

férfi másfél éves kapcsolata során

mindennap azt várta el társától, hogy

az, miután hazaérkezett a munkahe-

lyéről, „támadja le, és tépje le róla a ru-

háit”. Több érintett férfira az jellemző,

hogy naponta többször is igényük van

a szexuális kapcsolatra. Az sem ritka,

hogy minden alkalommal megkövete-

lik társuktól, hogy csábító fehérnemű-

ben, magas sarkú cipőben jelenjen

meg, és segédeszközöket is használja-

nak. Ez esetenként színesíti a szexuá-

lis életet, de gyakran megerőltető és

megalázó a másik fél számára, külö-

nösen akkor, ha mindezek nélkül

partnere nem találja őt elég vonzónak.

(Neuhaus, 2005)  

Mint korábban szó volt róla, jelen-

tős probléma az ADHD-val diag-

nosztizált embereknél, főleg fiatal fel-

nőtt korukban, hogy nehezen képesek

arra, hogy egyedül éljenek. Élettörté-

netük elemzése nyomán Neuhaus arra

a következtetésre jutott, hogy ennek

nem kizárólag a magas szexuális akti-

vitás az oka, hanem az az igény is,

hogy naponta többször odabújhassa-

nak valakihez még felnőttkorukban is.

Sok érintett felnőtt, leginkább a nők

számára elengedhetetlen az érzelmi

egyensúlyuk fenntartásához az, hogy

partnerük állandóan biztosítsa őket a

szeretetéről és elfogadásáról, azaz ál-

landó pozitív érzelmi és taktilis (érin-

tésbeli) megerősítésre van szükségük.

Fárasztóan hangzanak a neurotipikus

fél számára a következő, gyakran is-

mételt kérdések: „Tetszem?”, „Elég
jó vagyok neked?” Mindezek az

ADHD-s személyek önbizalomhiá-

nyából és szorongásából fakadnak, s

önnön személyük megerősítését, vala-

mint a pozitív visszajelzés folyamatos

elnyerését szolgálják. Egy idő múlva

konfliktusok forrása lehet az is, ha az

ADHD-val diagnosztizált emberek

csak társukat szorosan átölelve képe-

sek az elalvásra. Mivel folyamatosan

vágynak partnerük részéről a szeretet

kimutatására és társuk fizikai közelsé-

gére, ezt a másik fél gyakran félreért-

heti, és szexuális közeledésként értel-

mezheti. (Neuhaus, 2005) Több szer-

ző is ír arról, hogy sok, ADHD-val di-

agnosztizált nő számára kellemetlen-

né, nem ritkán fájdalmassá teszi a testi

kapcsolatot a taktilis ingerek iránti

túlérzékenységük. A neurológiai érzé-

kenység miatt a bőr egész felületén

még a szeretett személy érintése is

rossz érzések kiváltója lehet. Az ero-

gén zónákon történő finom simoga-

tás, amely a legtöbb ember számára

élvezetet szerez, egyfajta fájdalmasan

csiklandozó érzést okozhat az érintett

nőknek, ezért az előjáték és a közösü-

lés is kellemetlen, sőt fájdalmas lehet.

Az utóbbi miatt sokuk visszahúzódik,

meghátrál, ha a másik fél túl erősen

érinti meg, végül ha csak teheti, hárítja

a szexuális aktust. Sok ADHD-s nő

számára a fenti problémák súlyosbod-

nak a perimenopauza vagy a menopa-

uza alatt, mivel tovább csökken a fi-

gyelmük, a koncentrálási képességük,

a memóriájuk és a libidójuk, emellett a

súlygyarapodás és testük előnytelen

átalakulása miatt is tetemesen szoron-

ganak. Újra felbukkanhatnak azok a

régi problémák, amelyeket tinédzser-

korukban éltek át külsejük vonzerejé-

ben, testük elfogadhatóságában kétel-

kedve. (Matlen és Solden 2014; Neu-

haus 2005; Krause és Krause 2013;

Dieter és Hammer 2002)  

A szakemberek írásaikban arra a

kérdésre is kitérnek, hogyan befolyá-

solja a szexualitást a figyelemhiányos

zavar. A Hallowell és Ratey szerzőpá-
ros két csoportba sorolja az ADHD-s

felnőtteket. Az egyik csoportba tarto-

zókra az jellemző, hogy szex közben

nem tudnak eléggé odafigyelni ahhoz,

hogy élvezzék, a második változatra

ennek az ellenkezője az igaz: állandó-

an csak a szexualitásra tudnak gondol-

ni. Ez utóbbit nevezik hiperfókuszált

hiperszexualitásnak. Az ebbe a cso-

portba tartozó emberek azért foglal-

koznak a szexszel, mert számukra ez

az az ingerforrás, amely segít az össz-

pontosításban. Mint egy korábbi írá-

somban említettem, sok figyelemza-

varral élő embert azért vonzanak az

ingerekben gazdag helyzetek, mert se-

gítségükkel jobban tudják irányítani a

figyelmüket. Számukra a szex olyan,

mint a serkentő gyógyszerek, és nem-

csak a kielégülés öröméért csinálják,

hanem azért is, mert jó érzéssel tölti el

őket, hogy végre egyetlen dologra fó-

kuszálhatnak. Azért tudnak ilyen ese-

tekben jobban összpontosítani, mert

az erős ingerek lekötik a figyelmüket,

hasonlóan az olyan veszélyes, kocká-

zatos helyzetekhez, mint például az

autóversenyzés vagy a szinte függőle-

ges pályán való síelés. (Hallowell és

Ratey 2014)

Reid és munkatársainak 2011-es ta-

nulmánya egyértelmű korrelációt mu-

tatott a 19 és 56 év közötti, túlnyomó-

részt heteroszexuális férfiak és a sze-

xuális függőség között. A kutatásuk-

ban részt vevők 67%-a kényszeres

maszturbációról, míg 59% pornófüg-

gőségről számolt be. A kutatás ered-

ményei egyértelművé tették azt is,

hogy a komorbid hiperszexuális zavar

inkább az alacsony mértékű önértéke-

léssel áll összefüggésben, nem pedig a

hiperaktivitás, figyelemzavar és im-

pulzivitás tüneteivel. A Krause és

Krause szerzőpáros szintén egyértel-

mű összefüggést talált az ADHD és a

hiperszexualitás között (Krause és

Krause 2013).

Azoknál, akik a szexuális aktus köz-

ben képtelenek megfelelően koncent-

rálni, gyakran előfordulhat, hogy ön-
magukat hibáztatják, vagy a partnerük
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azzal vádolja meg őket, hogy frigidek,

képtelenek az orgazmus elérésére, mi-

közben lehet, hogy nagyon is élvezik a

szexet, csak azzal van gondjuk, hogy

kellően odafigyeljenek a szerelmeske-

désre, ahogyan a nap nagy részében

gondot okoz nekik, hogy odafigyelje-

nek arra, amit csinálnak. Egy negy-

venkét éves, házasságban élő, vonzó

nő vallomásából idézve:

„Nekem egy évvel ezelőttig, az

ADHD diagnózisáig soha nem volt

orgazmusom. Ami azt illeti, soha nem

volt kielégítő a nemi életünk a férjem-

mel… Legtöbbször annak tudtam be

a dolgot, hogy frigid vagyok… Az volt

benne a legrosszabb, hogy elkezdtem

utálni magam miatta, és teljesen alkal-

matlannak éreztem magam… Aztán

egyszer rám mosolygott a szerencse.

Egyik barátom új terapeutához kül-

dött, és az a hölgy hallott már az

ADHD-ról. Két ülés alatt felállította

a diagnózist, és elkezdett kezelni…

Micsoda változás! Tudtam koncent-

rálni, fel tudtam szabadulni… Megta-

nultam, hogyan élvezzem a szexuali-

tást. Soha nem lettem volna rá képes,

ha nem szerzek tudomást a figyelem-

hiányos zavarról. A kezelés az életem

összes területén segített, de a legtöb-

bet a szexualitás terén kaptam tőle.

Soha nem tudtam, de az volt a legna-

gyobb bajom, hogy képtelen voltam

összpontosítani.” (Hallowell és Ratey,

2014, 163–164)

Neuhaus szerint nem mindig a fi-

gyelem könnyű elterelhetősége az oka

annak, hogy az érintettek nem tudják

a szükséges mértékben elengedni ma-

gukat a nemi aktus során. A szerző

klinikai tapasztalatai szerint sok eset-

ben az aktuális problémáik miatt

gyötrődnek. Mivel alacsony az önbi-

zalmuk, aggályaik vannak abban a te-

kintetben is, hogy elég vonzó-e a tes-

tük, megfelelőek-e a szexuális képes-

ségeik, és hűséges-e hozzájuk a part-

nerük (Neuhaus, 2005).

Végezetül még egy fontos tényre kí-

vánom felhívni a figyelmet: az önbiza-

lom-hiányos ADHD-s személyek ki-

fejezetten veszélyeztetettek abból a

szempontból is, hogy kellemetlen

vagy egyenesen káros szexuális tevé-

kenységekbe mehetnek bele olyan

partnerekkel, akiknek szokatlan, bi-

zarr szokásaik, rituáléik vannak, pl.

szadomazochizmus. (Neuhaus, 2005)
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Mit szabad, és mit nem?
Év elején meghökkentő hír járta be a

médiát. He Csien-kuj kínai kutatóor-

vos megmásította egy ikerpár génjeit

oly módon, hogy megtermékenyített

petesejtjeikben kiiktatott egy gént, és

ennek következtében rezisztenssé tette

őket a HIV-fertőzés ellen. A beavatko-

zást azzal magyarázta, hogy az apa fer-

tőzött volt, és így próbálta megakadá-

lyozni a gyermekek későbbi esetleges

megfertőződését. A szülők beleegyez-

tek a kísérletbe, de sem az egyetem,

sem az illetékes etikai bizottság nem
tudott a dologról.

A laikus társadalom nem nagyon ér-

tette a beavatkozás lényegét, ellentét-

ben a szakemberekkel, de mind a két

tábor egyformán felháborodott a bea-

vatkozás hírére. A következőkben meg-

kísérlem elmagyarázni a történtek hát-

terét szakmai és etikai szempontból.

Génmódosítások a múltban és ma 
Tévedés azt hinni, hogy az emberi-

ség a gének módosításával csak a hu-

szadik század második felében kezdett

el foglalkozni. A történet sok ezer év-
vel ezelőtt kezdődött a növények ne-
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mesítésével és egyes állatfajok háziasí-

tásával. A mai gabonafajták, zöldségek,

gyümölcsök nem nagyon hasonlítanak

azokra, amelyek valaha vadon nőttek a

természetben. Ugyanez érvényes a sok

tejet adó tehenekre, a bőséges húshoza-

mú sertésekre is. A nemesítésnek kö-

szönhetően az emberiség jelentős része

elegendő élelmiszerhez jutott, de ez

lassú folyamat volt, és nem jelentett a

génekbe való közvetlen beavatkozást.

Hasonló a helyzet a fajtatiszta kutyák-

kal, macskákkal és versenylovakkal, bár

ezeket nem esszük meg. A nemesítés-

nek lettek negatív hatásai is, elég, ha a

mai gabonafajták magas gliadintartal-

mára és a fajtatiszta kutyusok betegsé-

gekre való hajlamára gondolunk.

A közvetlen génmódosítás a múlt

század hetvenes éveiben a gének pon-

tosabb megismerésével kezdődött

olyan baktériumokból származó enzi-

mek felfedezésével, amelyek el tudják

vágni a dezoxiribonukleinsav1 egyik

láncát. Egy másik rendszerrel be lehe-

tett juttatni géneket az elvágott részbe.

A génmódosítások feltételezett veszé-

lyei és lehetőségei a médiában már ab-

ban az időben is jelentős teret kaptak.

Egyesek attól féltek, hogy őrült tudó-

sok Frankensteineket és más szörnye-

ket fognak előállítani, mások abban re-

ménykedtek, hogy néhány éven belül

sikerül kigyógyítani az öröklődő beteg-

ségeket és a rosszindulatú daganatokat.

Egyik feltételezés sem valósult meg.

Frankenstein és társai maradtak a sci-fi

könyvekben és filmekben. Nem történt

meg az ember klónozása, és a mamutok

is csak a Jurassic Parkban keltek életre.

A génterápia először nagy lendülettel

indult be, de később megtorpant a len-

dület. A módszerek bonyolultak és

pontatlanok voltak. Egy hasonlattal él-

ve: ezek a módszerek oly módon vag-

dosták a géneket, mintha bekötött

szemmel próbálnánk meg egy ruhát ol-

lóval, tűvel és cérnával átalakítani (1.

ábra). 

A bonyolultság azonban nem zavarta
az alapkutatásokat s a módszerek em-

beren kívüli felhasználását. Már a

nyolcvanas években sikerült élesztő-

gombába és baktériumokba bejuttatni

az inzulin génjét. Ma majdnem min-

den cukorbeteg ilyen géntechnológiá-

val előállított inzulint használ. Azóta

sok más fehérjealapú gyógyszert is elő-

állítanak ezzel az eljárással (növekedési

hormont, a véralvadáshoz szükséges fe-

hérjét stb.), s ezeknek a gyógyszerek-

nek semmilyen mellékhatásuk nincs2.

Forradalom a génmódosításban –
a CRISPR-Cas rendszer
A furcsa rövidítés mögött két hosszú

angol kifejezés rejlik. A rendszer lénye-

ge, amelyet csak a századforduló előtt

fedeztek fel, és alig tíz éve használnak a

géntechnológiában, nem túl bonyolult.

Velünk ellentétben a baktériumok már

évezredek óta alkalmazzák, ily módon

védekeznek a bakteriofágok ellen. A

bakteriofágok vírusok, amelyek a bakté-

riumokat fertőzik meg. A fertőzés so-

rán nem minden baktérium pusztul el,

és a túlélők a CRISPR rendszer segít-

ségével megjegyzik maguknak a vírus

egyes génjeinek a szerkezetét, s amikor

a vírus újra támad, felismerik, és a Cas

enzim segítségével szétvagdossák.

A rendszer nagyon könnyen átalakít-

ható a biológiai kutatásokra. A

CRISPR rendszer képes felismerni bi-
zonyos géneket, tehát ha a vírusgéneket

emberi génekre cseréljük, akkor a

CRISPR ezekhez fog kapcsolódni, és a

Cas segítségével ki lehet javítani vagy le

lehet blokkolni őket. A szaknyelv az el-

járást nem génmódosításnak, hanem a

gének szerkesztésének nevezte el. Tech-

nológiai szempontból a módszer sokkal

gyorsabb és egyszerűbb, mint a régiek,

de a legnagyobb jelentősége abban rej-

lik, hogy pontos. Az előbbi hasonlattal

élve: ez a rendszer látja a hibát, s ott vág

és varr, ahol szükség van rá (2. ábra). 

Az elmúlt évtizedben egymást érték

a rendszer felhasználásáról szóló tudo-

mányos cikkek, de nagy részük alapku-

tatás volt. Kisebb hányaduk növényi,

állati és emberi sejtek génjeinek meg-

másításával foglalkozott, több-keve-

sebb sikerrel. Egy ígéretes példa a

moszkitók génjeinek oly módon való

átalakítása, hogy rezisztensek legyenek

a malária kórokozóival szemben. Ezál-

tal az emberre sem tudnák átvinni ezt a

súlyos, nehezen gyógyítható betegsé-

get. Az emberi sejtek génjeinek szer-

kesztése ez ideig csak sejttenyészetben

történt meg, ennek komoly perspektí-

vája lehet a rosszindulatú daganatok

gyógyításában. Próbálkoznak a halálos

Duchenne-kórt okozó mutáns gén ki-

javításával is, és az állatkísérletek ered-

ményei biztatóak.

A nagy lelkesedés ellenére ma még

nem tartunk ott, hogy a módszer fel-

génmódosítás és etika

1. ábra

2. ábra
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használható legyen az öröklődő beteg-

ségek megelőzésében, mert ehhez nem

a testi (szomatikus) sejtekben volna

szükség a hibás gének kijavítására, ha-

nem a gamétákban (petesejtek, spermi-

umok). Egy 2015-ben tartott tanács-

kozáson a biológusok úgy döntöttek,

hogy az emberi gamétákba való bea-

vatkozás megengedhetetlen. Ennek

három oka van:

1. A módszer pontos, de nem telje-

sen. Nem lehet kizárni, hogy a változ-

tatás nem a megfelelő helyen történik

meg.

2. A gamétákban megváltoztatott

gén átkerül a következő generációkba.

Nem lehet tudni, mi lehet ennek a kö-

vetkezménye.

3. Azt sem lehet tudni, hogyan reagál

a többi gén az egyikben véghezvitt vál-

toztatásra.

Hol van (hol volt) a vörös vonal 
az orvosi kutatásban?
Amikor tudomást szereztem a He

Csien-kuj által véghezvitt génmódosí-

tásról, éppen egy másik kérdéssel fog-

lalkoztam, és a kettő között találtam

egy közös pontot. 90 évvel ezelőtt egy

fiatal német orvos, Werner Forsmann

úgy gondolta, hogy vékony katéter se-

gítségével a jobb könyökvénájából el

tud jutni saját szívének jobb pitvarába.

Az ötletet tett követte. Szolgálatban

volt, a nővértől kért egy vékony uroló-

giai katétert, ezt a könyökvénáján ke-

resztül bevezette a szívébe, majd elro-

hant a röntgenosztályra, és ellenőrizte a

katéter helyzetét. A kórház vezetősége

azonnal felmondott a felelőtlen fiatal-

embernek, akinek még sikerült a szív-

katéterezés tényét leközölnie egy szak-

lapban. Soha többé nem foglalkozott

kutatással, és nagyon meg volt lepve,

amikor 1956-ban megtudta, hogy két

amerikai kutatóorvossal közösen No-

bel-díjat kapott. Az amerikaiak ugyanis

a múlt század negyvenes éveiben visz-

szatértek a témához, s a megfelelő en-

gedélyek és sikeres állatkísérletek alap-
ján kidolgozták a szívkatéterezés tech-

nikáját. A történethez az is hozzátarto-

zik, hogy az első biztonságosan hasz-

nálható változatnak (Swan–Ganz-ka-

téter) kidolgozásában Ganz Vilmos

játszotta a főszerepet. Ganz Vilmos

Kassán született száz évvel ezelőtt, és e

sorok írójának édesapjától kapott ha-

mis papírokkal menekült meg a depor-

tálástól 1944-ben. Ma a szívkatéterezés

a kardiológia egyik alapvető módszere,

de az is tény, hogy Forsmann kísérlete

1929-ben felelőtlen volt.

Hol van a vörös vonal 
a gének módosításában?
He Csien-kuj génmódosítása rész-

ben hasonlít Forsmann felelőtlen kí-

sérletéhez, de van közöttük egy alap-

vető különbség. Forsmann csak önma-

gát veszélyeztette, ellentétben a kínai

kutatóval, aki az érintettek (az ikrek,

Lulu és Nana 2018 novemberében

megszülettek) megkérdezése nélkül

végezte el a beavatkozást. Senki sem

tudja, hogy mi lesz a módosítás követ-

kezménye. Ennek a génnek mutáns

formája jelen van az emberi populáció

egy százalékában. Ezek az egyének

ugyan rezisztensek a HIV-fertőzésre,

de élettartamuk rövidebb az átlagosnál.

A gén ugyanis nemcsak a HIV vírus-

nak a sejtekhez való kötődését gátolja

meg, hanem valószínűleg más immu-

nológiai reakciókban is fontos szerepe

van. Az AIDS-re való hivatkozás kü-

lönben is gyenge lábon áll, hiszen a

fertőzést sokkal egyszerűbb módszer-

rel is el lehet kerülni.

Az is nagy különbség Forsmann és

He Csien-kuj között, hogy 1929-ben a

szívkatéterezés nem sokakat érdekelt, a

génmódosítások kérdése viszont ma az

egész emberiséget érinti.

He Csien-kujt időközben elbocsá-

tották az állásából, és előkészületben

van egy komoly nemzetközi konferen-

cia, ahol várhatóan nemcsak a biológu-

sok fejtik ki a véleményüket a kérdés-

ről, hanem a társadalom más képvise-

lői (a bioetika szakemberei, jogászok, a
betegszervezetek képviselői) is teret

kapnak majd véleményük elmondásá-

ra. Nem kétséges, hogy a végső állás-

pont a gametikus beavatkozás betiltása

lesz. 

Holnap?
Meg vagyok győződve róla, hogy a

CRISPR-Cas módszer ugyanolyan

fejlesztésen megy majd keresztül, mint

Forsmann urológiai katétere a Swan–

Ganz-katéterig. Ha ez megtörténik, és

megvalósul a széles társadalmi kon-

szenzus a kérdésben, akkor félelem és

bizonytalanság nélkül fel lehet majd

használni az öröklődő súlyos betegsé-

gek elleni harcban, a rosszindulatú da-

ganatok megelőzésében és gyógyításá-

ban. 

A biológiai, orvosi kutatások gyakran

feszegetik a társadalmi konvenciók ha-

tárait. Így volt ez már akkor is, amikor

Jenner tehénhimlő-váladékkal sikere-

sen vetett gátat a himlő terjedésének,

amikor Semmelweis kézmosással men-

tette meg a szülő nők ezreit, vagy mi-

kor Pasteur (aki nem volt orvos, „csak”

vegyész) kidolgozta a veszettség elleni

oltást. De az orvostudomány említett

óriásai nem cselekedtek felelőtlenül,

nem a saját dicsőségüket helyezték elő-

térbe, hanem a beteg emberek gyógyí-

tását. A vörös vonal nem a tudomány

mai és holnapi állása között húzódik,

hanem a felelős és felelőtlen cselekede-

tek között.  

1 A dezoxiribonukleinsav (DNS vagy

DNA) kettős lánca tartalmazza a genetikai in-

formációt, vagyis a géneket.

2 A gazdasági növények génmódosítása

(GMO) bonyolultabb kérdés, de ezzel most

nem foglalkozom.

Prof. dr. Rácz Olivér 

professor emeritus

Pavol Jozef Šafárik Egyetem,

Orvostudományi Kar, 

Kórélettani Intézet; 

Miskolci Egyetem, Egészségügyi

Kar, Nanobiotechnológiai és Regene-
ratív Medicina Intézeti Tanszék

génmódosítás és etika
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könnyen érthető kommunikáció

Horváth Péter Lászlónak, a Szegedi

Tudományegyetem Juhász Gyula Pe-

dagógusképző Kara Gyógypedagó-

gus-képző Intézete és az ELTE Bár-

czi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara

Fogyatékosság és Társadalmi Részvé-

tel Intézete oktatójának fő kutatási te-

rülete a könnyen érthető kommuni-

káció. Erről, az egyetemi oktatásban

csak rövid ideje jelen levő témáról be-

szélgetünk.

– Az értelmi sérült emberek számá-

ra a könnyen érthető kommunikáció

akadálymentesítést jelent. Mikor és

hol kezdtek először ilyen szempont-

ból odafigyelni rájuk?

– Két fontosabb előzményről beszél-

hetünk. Svédországban az 1960-as

években kezdtek el foglalkozni a

könnyen érthető kommunikációval, az

Amerikai Egyesült Államokban pedig

nagyjából ugyanebben az időszakban

az egyszerűen érthető kommunikáció-

val. Van a kettő között különbség, és

fontosnak tartom ezt érzékelhetővé is

tenni. Svédországban nem a fogyaté-

kosságügyben, hanem a könyvtárosok

világában indult el a mozgolódás. Az

UNESCO-nak az analfabetizmussal

foglalkozó jelentése megállapította,

hogy a világon még mindig nagyon

sok ember nem tud olvasni. Svédor-

szágban ezt az UNESCO-jelentést

vizsgálva határozták el a könyvtárosok,

hogy megpróbálják valamennyi em-

bernek eljuttatni az olvasás örömét.

Azoknak, akik nem tudnak olvasni, a

nehezen érthető szövegek valószínűleg

túlságosan bonyolultak. Ez rossz ér-

zést kelt bennük, nem hozza meg szá-

mukra a kedvet az olvasáshoz; ezért

gondoltak arra, hogy ha leegyszerűsí-

tenék és könnyen érthetően tennék

közzé a bonyolult szépirodalmi szöve-
geket, akkor a nehezen olvasó embe-

reket is be tudnák csábítani a könyvtá-

rakba. Már a kezdet kezdetén klasszi-

kus regényeket, novellákat fordítottak

le könnyen érthetőre. Nemrégiben

Stockholmban jártam. A városi

könyvtárban több mint 6 ezer köny-

nyen érthető kötetet őriznek, és ma

már ezeket a szépirodalmi műveket

több könnyen érthető nyelvi szinten

bocsátják ki. Egy, az állam által finan-

szírozott intézet ösztöndíj formájában

támogatja azokat az írókat, akik a

szépirodalmi szövegeket vagy eleve

könnyen érthetően írják meg, vagy lé-

tező műveket könnyen érthetőre »for-

dítanak le«.

– Hogyan jöttek rá, hogy ez értelmi

sérült embereknek is segítség lehet? 

– Svédországban a könnyen érthető

kommunikáció története gyakorlatilag

összekapcsolódott az önérvényesítő

mozgalom történetével. Az 1960-as

évek végén konferenciát szerveztek az

értelmi sérült emberek lakhatásáról.

Ezen – először a történelemben –

nemcsak szakemberek és szülők tar-

tottak előadásokat, hanem az érintet-

teket is megkérték, hogy mondják el a

gondolataikat. A konferenciának híre

ment a világban, így ezt követően

Nagy-Britanniában szerveztek hason-

lót, majd Kanadában és az Amerikai

Egyesült Államokban is; így indult el

az értelmi sérült emberek önérvényesí-

tő mozgalma. Nyilvánvalóvá vált, hogy

ahhoz, hogy ők előadóként fel tudja-

nak szólalni egy konferencián, olyan

»nyelvre«, nyelvezetre van szükség,

amelyet ők is értenek. Így kapcsoló-

dott össze Svédországban a könyvtá-

rosok mozgalma az értelmi sérült em-

berek önérvényesítő mozgalmával. A

kettő egy idő múlva összeért, s ma már

az értelmi sérült emberek számára is

olvasható szépirodalmi művek is köl-
csönözhetők az ország gyakorlatilag

valamennyi településének minden

könyvtárában. 

Ez tehát az egyik szál, a könnyen

érthető kommunikáció, melynek a

legfontosabb tulajdonsága, hogy írott

szabályrendszeren alapul, amely meg-

határozza, hogyan kell az olvasáshoz

magas támogatást igénylő személyek

számára olvashatóvá és értelmezhető-

vé tenni a szöveget. További fontos

elem, hogy van egy logója, amelynek

segítségével az érintettek rátalálhatnak

a nekik szánt könyvekre. Fontos az is,

hogy az elkészült könnyen érthető

anyagokat az érintett személyeknek,

esetünkben az értelmi sérült emberek-

nek, meg kell nézniük, hogy valóban

érthetők-e. Ez a könnyen érthető

kommunikáció legfontosabb három

szabálya. 

– Milyen sajátosságai vannak a má-

sik történelmi előzménynek, az egy-

szerűen érthető kommunikációnak?

– Az Amerikai Egyesült Államok-

ban a kormányzat kezdett el azzal fog-

lalkozni, hogy a jogszabályokat, a hiva-

tali ügyintézés során használt anyago-

kat a népességnek 35-40%-a nem érti.

Hogy számukra is érthetővé tegyék a

jogszabályokat és a hivatali ügyintézés

menetét, elkezdték ezeket az anyago-

kat a polgárok számára érthető nyel-

ven megfogalmazni. Ebből lett az egy-

szerűen érthető kommunikáció. Ez

több mindenben különbözik a köny-

nyen érthető kommunikációtól. Egy-

részt abban, hogy míg a könnyen ért-

hető kommunikáció mindenfajta szö-

vegre irányul, írott szabályrendszeren

alapul, és a könnyen érthető szövegek

érthetőségét ellenőrzik, az egyszerűen

érthető kommunikáció inkább a jog-

szabályokra és a hivatali nyelvre korlá-

tozódik, nincs részletes írott szabály-

rendszere, s a szövegek ellenőrzése
nem része a módszertannak. Így lehet-

Minden emberhez elvinni 
az olvasás örömét 
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ne a legrövidebben és legegyszerűbben

összefoglalni a különbséget. 

A könnyen érthető kommunikáció

elterjedésének a fogyatékossággal élő

személyek jogairól szóló, 2006 decem-

berében elfogadott ENSZ-egyezmény

adott nagyobb lökést. (Magyarország

2007-ben, Szlovákia 2010-ben ratifi-

kálta – a szerk.) Az egyezmény a fo-

galmak között a nyelv definíciójaként

a könnyen érthető kommunikációt is

megadja. A dokumentum több, külö-

nösen az egyenlő esélyű hozzáféréssel

foglalkozó cikke kitér a könnyen ért-

hető kommunikációra, így azok az or-

szágok, amelyek csatlakoztak hozzá, és

elkezdték megvizsgálni a benne foglalt

feladatokat, találkoztak a könnyen ért-

hető kommunikációval, s ezzel elin-

dult egy nemzeti szintű törvénykezési

folyamat. Németország és Ausztria

egészen biztosan élen jár, ők a köny-

nyen érthető kommunikációt a törvé-

nyeikben részletesen szabályozzák.

– Magyarországon jelenleg már

egyetemi szinten is oktatják a köny-

nyen érthető kommunikációt. Mikor

kezdtek foglalkozni ezzel a témával,

és ön hogyan került vele kapcsolatba? 

– Már lassan húsz éve, 2001-ben,

amikor Budapesten az Éfoész-nál

(Értelmi Fogyatékossággal Élők és

Segítőik Országos Érdekvédelmi Szö-

vetsége) dolgoztam. A szervezet már

abban az időben tagja volt az európai

országokban működő, értelmi sérült

embereket és szüleiket tömörítő ér-

dekvédelmi szervezetek európai szintű

szövetségének, az Inclusion Europe-

nak. Az Inclusion Europe átvette a

könnyen érthető kommunikációra vo-

natkozó, a könyvtárosok nemzetközi

szövetsége, az IFLA által megalkotott

első szabályrendszert, és az Éfoész

ezen keresztül ismerte meg a könnyen

érthető kommunikációt, amelyet aztán

elkezdett használni kiadványaiban. Az

Inclusion Europe által megjelentetett

könnyen érthető kiadványokat magyar

nyelvre is lefordították. Ezt követően a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Rehabilitációs és Fogyatékosügyi Fő-

osztályán dolgoztam, ahol Cserti-

Szauer Csilla kolléganőmmel fontos-

nak tartottuk, hogy a minisztérium ál-

tal a fogyatékosságügyi területen kia-

dott dokumentumok könnyen érthe-

tően is hozzáférhetők legyenek. Így

kezdődött a 2000-es évek elején a

könnyen érthető kommunikáció ma-

gyarországi története.

– Hogyan lett a felsőoktatásban

tananyag?

– A könnyen érthető kommunikáció

valójában a felnőtt értelmi sérült em-

berek körében kezdett el terjedni, nyil-

ván az Éfoész munkájának az eredmé-

nyeként. Elsősorban az ő számukra

készültek Magyarországon ilyen kiad-

ványok, de aztán felmerült, hogy vajon

az értelmileg akadályozott gyerekek az

iskolarendszerben találkoznak-e köny-

nyen érthető kiadványokkal, ismerik-e

az ilyen kiadványokat jelző logót, és

felnőttkorukra kialakul-e náluk az

igény arra, hogy könnyen érthető

anyagokat akarjanak olvasni. Ebben

nagyon fontos a tudatosság. Hogyha

valamit nem értek, az nem az én hi-

bám. Jogom van ahhoz – szerintem ez

nagyon lényeges –, hogy ne értsek dol-

gokat, és jogom van ezt jelezni is. És
végül jogom van kérni, hogy számom-

ra érthetően, azaz könnyen érthetően

tegyék közzé az információkat. Ezt a

fajta tudatosságot gyermekkorban le-

het jól kialakítani. Tehát fölmerült a

kérdés, hogy az értelmileg akadályo-

zott gyerekekkel foglalkozó gyógype-

dagógusoknak ismerniük kellene a

könnyen érthető kommunikációt, mi

több, ezt a módszert alkalmazva kelle-

ne valamennyi műveltségi területet ta-

nítaniuk az általános iskola valameny-

nyi osztályában és később a készségfej-

lesztő iskolában is. Megnéztük, hogy

benne van-e a gyógypedagógusok

képzési kínálatában a könnyen érthető

kommunikáció. Információ szintjén,

hogy van ilyen, már a 2010-es években

bekerült Budapesten a gyógypedagó-

gus-hallgatók képzésébe, de magát a

módszertant nem tanítottuk. Szege-

den Pukánszky Béla intézetigazgató

úr támogatta Magyar Adél és az én el-

képzelésemet, hogy indítsunk egy sza-

badon választható 30 órás tanegységet,

amelyben a hallgatókat fel tudjuk ké-

szíteni a könnyen érthető kommuni-

kációnak mint módszernek az alkal-

mazására. A 2017/18-as tanévben in-

dítottunk először ilyen kurzust, és a

2018/19-es tanévben az értelmileg

akadályozottak pedagógiája szakirá-
nyon már bekerült a kötelezően okta-

beszélgetés Horváth Péter Lászlóval

Horváth Péter László egy tudományos konferencián (Szaffner Gyula felvétele)
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tandó ismeretek közé. Tehát Szegeden

két év múlva már olyan gyógypedagó-

gusok fognak kikerülni az egyetemről

az értelmileg akadályozottak pedagó-

giája szakirányon, akik kötelező mó-

don tanulták a könnyen érthető kom-

munikációt.

– Hogyan lehet majd a gyakorlat-

ban alkalmazni ezeket az ismereteket?

– Ez a módszer azt jelenti, hogy

könnyen érthetően beszélek, hogy az

oktatás során fölhasználok mások által

készített könnyen érthető anyagokat, s

hogy én magam is tudok ilyen anyago-

kat készíteni.

– Érdekesség, hogy a hallgatók kép-

zésébe magukat az érintetteket is be-

vonják. Hogyan tudnak egyetemi

szinten értelmi sérült emberek bekap-

csolódni az oktatásba?

– A fogyatékos emberek egyetemi

életbe való bevonását szakkifejezéssel

participatív oktatásnak nevezzük. Az

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagó-

giai Karán Budapesten ennek viszony-

lag nagy hagyományai vannak. A par-

ticipatív oktatásnak fontos ismérve,

hogy ők nem pedagógusok, nem is

egyetemi oktatók, az ő feladatuk saját

élettapasztalataiknak a megosztása,

mikor együtt tanítunk. A könnyen ért-

hető kommunikáció pedig éppen a

könnyen érthető volta miatt olyan is-

meret, amelyet ők maguk használnak.

Ahogy előbb a szabályrendszert is-

mertetve elmondtam, hogy értelmi sé-

rült emberek ellenőrzik az ilyen anya-

gok érthetőségét, azt, hogy azok nekik

érthetők-e. Ezért az ő bevonásuk a

könnyen érthető kommunikációnak a

tanításába nagyon kézenfekvő és prak-

tikus dolog. Például hogy milyen sza-

bályokat kell megtartani, hogy mi az,

ami nekik nehézséget okoz a nyelv

megértésében, s mi az, amit könnyen

megértenek. Ezeket az ismereteket ők

is el tudják mondani. Az Éfoész mun-

katársaival, Sallai Ilonával és Bercse

Lászlóval tanítjuk közösen a könnyen

érthető kommunikációt, az ő segítőjük
Czakó Tibor, így általában négyesben

szoktuk tanítani, s most szeptembertől

Budapesten Futár Andrást is bevonjuk

ennek a tárgynak az oktatásába. 

– Az értelmi sérülésnek fokozatai

vannak. Milyen értelmi szinten levő

embereket lehet bevonni az egyetemi

oktatásba?

– A két említett munkatársunk a ta-

nulásban akadályozott gyermekek is-

kolájában végzett. Abban a csoport-

ban, ahol a könnyenérthetőséget ellen-

őrzik, olyan önérvényesítők is dolgoz-

nak, akik értelmileg akadályozott mi-

nősítéssel rendelkeznek. Az említett

ENSZ-egyezmény a részvételhez való

jogot is rögzíti: a fogyatékos emberek-

nek joguk van részt venni a társadalom

életében. A mi értelmezésünkben ez

az egyetemi életet is jelenti. Ebből kö-

vetkezik, hogy az egyetemi élet külön-

böző területein, például az oktatásban

is joguk van a részvételhez. Néhány

évvel ezelőtt még én is úgy gondoltam,

hogy mi bevonjuk őket az egyetemi

oktatásba, ma már viszont azt gondo-

lom, hogy bár ez igaz, a kezdeménye-

zés tőlünk indul, de valójában ez nem

a bevonáshoz, hanem a részvételhez

való jog. Inkább úgy mondanám, hogy

az értelmi sérült embernek joga van a

részvételhez, nekünk pedig kötelezett-

ségünk a bevonás. Az értelmi sérült

emberek velünk egyenrangú oktató-

ként dolgoznak az egyetemen. Ennek

érdekében az a feladatunk, hogy velük

közösen átgondoljuk, milyen feltétele-

ket kell megteremteni ahhoz, hogy va-

lóban részt tudjanak venni az oktatás-

ban; s akkor ezt így kell megszervezni. 

– A tanulásban való akadályozott-

ság és az értelmi sérülés közötti kü-

lönbség hogyan határozható meg?

– A könnyen érthető kommuniká-

ció szempontjából a különbség a szö-

veg értelmezéséhez nyújtott segítség

mértékében fogható meg. Van is

olyan cikk az ENSZ-egyezményben,

amely kimondja, hogy az értelmileg

akadályozott emberek számára a

könnyen érthető üzenetnek még egy-
szerűbbnek kell lennie. Ehhez képest

a tanulásban akadályozott emberek

számára a könnyen érthető üzenet le-

het egy picit bonyolultabb. A fogya-

tékosságügyben többféleképpen gon-

dolkodhatunk a fogyatékosságról. Az

értelmi akadályozottság és a tanulás-

ban való akadályozottság közötti kü-

lönbséget nem medikálisan, nem a

bennük lévő biológiai jellemzőik

alapján határoznám meg, hanem a

szükségleteik felől közelítve. Keve-

sebb szóból álljon egy mondat, ne le-

gyenek elvont fogalmak, ha értelmi-

leg akadályozott embernek fogalma-

zunk szöveget, és valamivel több szó-

ból is állhat egy mondat, s lehetnek

elvont értelmű fogalmak magyarázat-

tal, ha tanulásban akadályozott em-

bernek fogalmazzuk meg.

– A könnyen érthető kommunikáci-

ónak mi a gyakorlati jelentősége az

érintettek számára? Mennyivel lesz

jobb, könnyebb az életük általa, csök-

kenti-e az életben meglévő hátrányu-

kat?

– Meggyőződésem, hogy nagymér-

tékben enyhítheti a hátrányokat. Tár-

sadalmi részvételük legfontosabb fel-

tétele az, hogy hozzájussanak azokhoz

az információkhoz, amelyekhez min-

denki más, és meg is értsék. Társadal-

mi kirekesztettségüknek az egyik leg-

fontosabb oka az, hogy nem értik az

őket körülvevő világot, ezért nem tud-

nak benne részt venni. A könnyen ért-

hető kommunikációval ehhez a rész-

vételhez teremtjük meg a lehetőséget.

Általánosságban úgy lehetne megfo-

galmazni, hogy mivel hozzáférnek az

információkhoz, határtalan azoknak a

lehetőségeknek a száma, amelyek így

megnyílnak előttük. Hivatali ügyinté-

zéskor, ha az ügyintézés menetét

könnyen érthetően leírjuk, akkor ők

maguk be tudnak kapcsolódni saját

ügyüknek az intézésébe. Vagy ha főz-

ni-sütni szeretnének, és van egy köny-

nyen érthető recept, akkor van rá esély,

hogy azt az ételt önállóan el is tudják

készíteni. A praktikus dolgok mellett
az is előny, hogy az értelmi sérült em-

könnyen érthető kommunikáció
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Több évtizeden keresztül dolgoztam

pszichológusként gyermekekkel, az

utolsó 10-15 évben csak fogyatékos-

sággal élő gyermekekkel. Munkám so-

rán egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a

szülőknek is szükségük van szakmai

segítségre, hiszen csak lelkileg kie-

gyensúlyozott szülő képes kiegyensú-

lyozott gyermeket nevelni. Persze

könnyű ezt így kijelenteni, azonban

nem ilyen egyszerű megvalósítani.

Hosszú az út a diagnózissal való szem-

besüléstől a probléma feldolgozásáig.

A szakirodalom pontosan leírja azokat

a fázisokat, amelyeken a sérült gyer-

meket nevelő szülők keresztülmennek,

függetlenül attól, hogy gyermekük sé-

rültsége azonnal a megszületése után

kiderül, vagy későbbi fejlődése során

kell szembesülniük a problémával.

Az első fázis akkor kezdődik, ami-

kor az orvos vagy más szakember ki-
mondja a diagnózist. Villámcsapás-

ként éri a szülőt, aki kilenc hónapon

át egészséges kisbabára várt. Nem hi-

szi el, nem akarja elhinni, hogy az or-
vos helyesen ítéli meg a helyzetet.

Nem érti, miféle rendellenességről

beszél. Más szakembereket keres fel,

szinte mindent megpróbál, megtartja

az összes utasítást, majd amikor rá-

döbben, hogy a baj nem orvosolható,

egész életre szóló, végtelen csalódást

él meg. És jönnek a kérdések: hogy

miért éppen vele történik mindez,

mivel érdemelte ki a sorstól, hogy fo-

gyatékossággal élő gyermeket kell

nevelnie.

A következő fázis az önvád és a bűn-

tudat fázisa. A szülő úgy érzi, hogy ő

az oka gyermeke sérültségének. Bizto-

san rosszul csinált valamit, nem figyelt

kellően a dolgokra. Előtérbe kerül az

önsajnálat, a szomorúság, a házastár-

sak egymást vádolják a helyzet kiala-

kulásáért. Megjelenik a jövőtől való fé-

lelem, a szülő nem tudja, hogy képes

lesz-e nevelni a sérült gyermeket. Mit

szól a család, a szomszédok, a barátok?
Mit mondjon, hogyan mondja el ne-

Fogyatékossággal élő gyermek a családban –
pszichológiai szempontok

könnyen érthető kommunikáció

Nagy-Miskó Ildikó felvétele

ber is akarhat olvasni: ő is szeretné át-

élni az olvasás élményét. Ha vannak

könnyen érthető szépirodalmi művek,

akkor ő is olvasóvá válhat, és el tudja

magát foglalni.

– Mit gondol, mikorra lehet általá-

nos elfogadott, elismert a könnyen

érthető kommunikáció?   

– Svédországban azért működik jól,

és a stockholmi városi könyvtárban

azért van több mint 6 ezer ilyen szép-

irodalmi mű, mert van egy, az állam

által létrehozott intézmény, amely

gondoskodik a könnyen érthető kiad-

ványokról, és mert a kormány tesz

mögé állami forrásokat. Németor-

szágban azért működik jól a könnyen

érthető kommunikáció, mert a német

szövetségi kormány a fogyatékos sze-

mélyek jogairól szóló törvényen belül

részletesen szabályozza, és végrehajtá-

si rendeletekben kibontja, hogy kinek

milyen kötelezettsége van ezzel kap-

csolatban, s természetesen tesz mögé-

jük állami támogatást. Ez hasonlít a

jelnyelv használatához. Azt is több or-

szágban törvénnyel szabályozzák, s

van mögötte állami támogatás. Tehát

állami szerepvállalás nélkül sem Ma-

gyarországon, sem Szlovákiában nem

tud ez a módszer megerősödni és el-

terjedni. Nyilván a feltételek kialakítá-

sának, a törvényi szabályozásnak és a

finanszírozásnak együtt kell járnia.

Hiába alkotna a magyar vagy a szlo-

vák kormány jó törvényt, és tenne

mögé forrást, amíg nincsenek olyan

emberek, akik ezt tanítani és alkal-

mazni tudják. Bízom benne, hogy

Magyarországon a könnyen érthető

kommunikációs képzések egyre több

embert érnek el, egyre többen tudnak

ennek a létezéséről, s egyre többen

vannak olyanok, akik tudják is alkal-

mazni. 2020. január elsején indul a

Szegedi Tudományegyetem Juhász

Gyula Pedagógusképző Kara Gyógy-

pedagógus-képző Intézetében egy ha-

zai kormányzati forrásból támogatott

hároméves fejlesztési projekt. Ezalatt

kiképezünk 200 gyógypedagógust a

könnyen érthető kommunikáció al-

kalmazására, illetve 100 értelmi sérült

embert arra, hogy ellenőrizni tudja az

így készült anyagok érthetőségét.

Ugyanebben az időszakban egyezte-

téseket kell lefolytatnunk a kormány-

zattal arról, hogy a kiképzett szakem-

berek megfelelő törvényes keretek kö-

zött állami támogatással valóban el

tudják végezni azt, amire kiképeztük

őket. 

Tóth Erika
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kik? Előfordulhat a gyermek iránt ér-

zett elutasítás is. És ezt nem kell szé-

gyelleni, nem kell miatta bűntudatot

érezni, mert a feldolgozási folyamat

természetes velejárója.

A harmadik fázis az információ- és

tapasztalatszerzés időszakaként jelle-

mezhető. A szülő más szülőkkel talál-

kozik, akik hasonló fogyatékossággal

élő gyermeket nevelnek, s akik meg-

osztják vele a tapasztalataikat; szakem-

bereket keres fel, akik útbaigazítást

tudnak adni a gyermekével való teen-

dők terén; szakirodalmat tanulmá-

nyoz, hogy minél többet tudjon meg

gyermeke sérüléséről, s a lehető leg-

jobban tudja őt nevelni. Mindezek ál-

tal fokozatosan kialakul a további élet-

tel kapcsolatos elképzelése, és idővel a

gyermek elfogadása is megtörténik. Ez

azonban hosszú folyamat, s nem min-

denkinek sikerül egyformán gördülé-

kenyen, lelki sérülések nélkül végigjár-

nia a vázolt utat.

Van olyan szülő, aki a feldolgozás

során mártírként viselkedik, teljesen

feladja a saját életét, és a sérült gyer-

mek nevelésének szenteli magát. Ez

egyfajta beszűkülés, elfordulás az em-

berektől, az élet megannyi dolgától, le-

mondás mindarról, amitől boldog le-

hetne.  

A másik típusú szülőt az jellemzi,

hogy túlzottan az információkra össz-

pontosít. Minduntalan a szakirodal-

mat, az internetet böngészi. Mindent

jobban tud a szakembernél. Ismeretei

azonban nem feltétlenül fogják gyer-

meke valódi igényeit szolgálni.

Azok a szerencsések, akiknek sike-

rül megtalálniuk a kettő közti egyen-

súlyt, vagyis merik élni saját életüket,

s fogyatékosságával együtt elfogadják

gyermeküket, és megtanulják a róla

való megfelelő gondoskodást. Ehhez

persze kell egy jó partner, akivel meg-

értik és segítik egymást, egymásba

tudnak kapaszkodni, ha úgy érzik,

hogy nehezebb az élet. Kell egy meg-

értő, segítő család, barát, aki át tudja

érezni a szülők helyzetét, főleg az

édesanyáét, aki nagyon sok energiát és

szeretetet ad sérült gyermek ellátásá-

ba. Fontos, hogy az anyának legyen

magára fordított ideje, amikor nyu-

godtan bevásárolhat, sétálhat, olvas-

hat, vagy megihat egy kávét a barát-

nőjével. Ugyanilyen fontos, hogy a

partnereknek is legyen időnként kö-

zös idejük, amelyet kettesben tölthet-

nek, mert a mindennapok mókuske-

reke, a sérült gyermek körüli teendők

könnyen kikezdik a kapcsolatokat. Ha

a szülőknek, főleg az anyukáknak nem

adatnak meg ezek a lehetőségek, ki-

alakulhat a kiégési szindróma, vagyis a

pszichikai kimerülés. A kiégés leggya-

koribb jelei: a saját képességeinkben

való bizalom elvesztése – „nem tu-

dom csinálni, nem vagyok rá képes”;

érzelmi kimerülés – „nem tudok örül-

ni, szeretettel fordulni a másik felé”;

lelki kimerülés – kiüresedés, célok hi-

ánya; fizikai kimerülés – fáradtság,

erőtlenség. Megjelenik a reményte-

lenség, a tehetetlenség érzése, elve-

szik a munkakedv és az életöröm.

Említettük a szülők közti kapcsolat

fontosságát. Előfordul, hogy az anyu-

ka túlságosan a sérült gyermekre

összpontosít, és az apát kizárja a látó-

szögéből. Az apák amúgy is nehezeb-

ben fogadják azt a tényt, hogy gyer-

meküknek valamilyen fogyatékossága

van. Gyakran nem tudnak mit kezde-

ni a helyzettel, és elmenekülnek a

családból, egyedül hagyva az anyát a

sérült gyermekkel, esetleg annak

egészséges testvérével is. Ilyen esetek-

ben az anya még nagyobb megpró-

báltatásoknak van kitéve, még na-

gyobb a veszélye a lelki és fizikai ki-

merülésnek, még inkább szüksége

van segítségre, támaszra.

A fogyatékossággal élő gyermeket

nevelő családokkal kapcsolatban rit-

kábban foglalkozunk az egészséges

testvérnek a családon belüli helyzeté-

vel. Munkám során azt tapasztaltam,

hogy mivel a szülők figyelme elsősor-

ban a sérült gyermekre irányul, az

egészséges testvér háttérbe szorul, nem

kapja meg a kellő figyelmet, szeretetet.

Ezek a hiányok megpecsételhetik a to-

vábbi életét, úgy érzi, hogy ő senkinek

sem fontos, gyakran visszahúzódóvá

válik, magába fordul és elbizonytala-

nodik.

Azt látjuk, hogy a sérült gyermeket

nevelő családok problémái sokrétűek.

Az ilyen gyermek egészségügyi ellátá-

sán túl fontos lenne a szülőről, a part-

nerekről, az egészséges testvérekről va-

ló pszichohigiénés gondoskodás is. Az

állami intézmények hiányában fontos

szerepet tölthetnek be a különböző ci-

vil szervezetek, alapítványok, szülői

közösségek, nonprofit alapok, mint

például a Carissimi.

Németh Margit 

gyermekpszichológus

A Komáromban 2019. június 14-én

a korai fejlesztés témájának szentelt

szakmai napon elhangzott előadás

szerkesztett változata.

előadás

Kérjük tisztelt Olvasóinkat, hogy tudassák szerkesztőségünkkel, ha lakcímet változtatnak, és mivel gyakran vannak

gondok a terjesztéssel, jelezzék, ha valamelyik számunkat nem kapják meg. Ezzel megkönnyítik munkánkat. Köszönjük.

Elérhetőségeink: postacím: Carissimi, Bučinová 14,   821 07 Bratislava, e-mail: carissimi.lap@gmail.com, telefonszám:

0907 812 236. 

Felhívás
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Komáromból származik, ott végez-

te az alapiskolát és a magyar tannyel-

vű gimnáziumot. 1997-ben érettségi-

zett, és bár a pszichológia kiskorától

foglalkoztatta, a pozsonyi Comenius

Egyetemen matematika–fizika sza-

kon szerzett diplomát, majd a Bécsi

Egyetemen doktorált fizikából. A

pszichológia mégis rátalált. Jelenleg

Berlinben él férjével és kisfiával, s

tánc- és mozgásterapeutaként dolgo-

zik. Az egész német nyelvterületen,

Magyarországon és Szlovákiában

folytat tréningeket. A Szlovákiai Ma-

gyar Pedagógusok Szövetségének

meghívására óvoda- és iskolaigazga-

tóknak is tartott vezetőfejlesztést.

Színes egyéniség. Ismerkedjenek meg

nem mindennapi történetével. 

– Hogyan került a matematika–fizi-

ka szakra?

– Nehéz döntés volt. Választanom

kellett, hogy pszichológiára vagy erre

jelentkezzem-e. A fizikát nagyon sze-

rettem. Egyrészt jó tanáraim voltak,

másrészt anyukám matematika–fizika

szakos tanár. Ez a fajta logikus gon-

dolkodásmód jellemző a családunkra.

A matematika–fizika mellett gyakor-

lati megfontolásból, mondhatom,

szülői befolyásra döntöttem, bár a

pszichológia ugyanannyira érdekelt.

Nagyon jól tanultam, közben Buda-

pesten és Bécsben is eltöltöttem egy-

egy félévet. A Bécsi Egyetemen felfi-

gyelt rám az ottani professzorom, és

beajánlott a Berlini Műszaki Egye-

temre tanársegédnek. 22 éves voltam.

Úgy államvizsgáztam Pozsonyban,

hogy közben az ötödik évfolyam vé-

gén Berlinben voltam. Akadémiai di-

csérettel végeztem, mert az összes
tárgyból egyesre vizsgáztam. Közben

azonban mindig úgy éreztem, hogy

számomra nem ez az igazi.

– Mi vonzotta a pszichológiához? 

– Az összefüggések. Nagyon szere-

tem megkeresni az összefüggéseket a

természeti törvényekben és az emberi

lélekben egyaránt. Minél komplexebb

egy összefüggés, annál érdekesebb.

Mindig nagyon izgalmas volt szá-

momra, hogyan alakítják az ember

sorsát, az élet megélését az összefüg-

gések, az analógiák, a belső lelki ké-

pek. Kiskoromtól fogva komoly szép-

irodalmi műveket olvastam, tizenkét

évesen például Dosztojevszkijt. Az is

a lélek összefüggéseiről szól, s ez cso-

dás dolog. Csak hát a komáromi kö-

zegben nem volt realitása, hogy pszi-

chológus legyek, elszállt szakmának

tűnt. Ezért volt – visszatekintve –

fontos, hogy kijöjjek Berlinbe. Itt tel-

jesen szabad voltam, tehát a determi-

náció, a burkok, amelyeket az ember a

szülői házból hoz, leestek rólam. Az a

csodálatos Berlinben, hogy itt az em-

ber újradefiniálhatja önmagát. Meg-

volt az állásom az egyetemen, kutat-

tam, tanítottam, s ezzel párhuzamo-

san mindent csinálhattam, amihez

kedvem volt, például táncoltam. Más-

fél év után Berlintől 30 kilométerre, a

Potsdami Egyetem fizika tanszékén

kaptam kutatói állást. Ott egy délutá-

non nagyon fontos dolog történt ve-

lem. Sivárnak tűnt minden, az analí-

zisek, a mód, ahogy dolgoztunk és

munkatársként egymáshoz viszo-

nyultunk. És akkor a Google-ba

kezdtem beírogatni mindenféle szó-

kapcsolatokat, ami érdekelt: pszicho-

lógia, tánc, terápia, pszichoterápia,

mozgás, és egyszer csak előttem állt,

hogy tánc- és mozgásterápia. Olyan
volt, mintha felkapcsolták volna a vil-

lanyt, egy pillanat, amikor magamra

ismertem: »Hú, ebben minden benne

van: az analízis, pszichológia és a tánc

kreativitása!« Fantasztikus felismerés

volt. Azonnal felhívtam a berlini ki-

képző központot. Nagy szerencsém

volt, mert még elértem a jelentkezési

határidőt, egy hétre rá volt a három-

napos felvételi a mélypszichológiai

tánc- és mozgásterápiára. Korábban

azt sem tudtam, hogy létezik ilyen, és

egy héten belül már felvételiztem be-

lőle. De van itt még egy fontos dolog.

20 éves voltam, amikor az akkor 25

éves bátyám paranoid szkizofréniá-

ban megbetegedett. Ő volt a katalizá-

tor ahhoz, hogy a fizikusi utat el-

hagyjam a terápiáért, mert nagyon

szerettem a testvéremet, és szerettem

volna mindenképp segíteni neki.

Ijesztő volt, ahogy az egész család vé-

gignézte, hogy fokozatosan megőrül,

és nem tudunk segíteni neki. Meg-

ijedtem, hogy ez akár velem is meg-

történhet. Tehát a fő motívum a test-

vérem volt, amikor 26 évesen elkezd-

tem a terapeutaképzést. 

– Tehát átképezte magát tánc- és

mozgásterapeutának. 

– Képeztem magam, nem átképez-

tem. Ez ötéves képzés volt, és még tíz

évig fizikusként is dolgoztam. Később

sem szűntem meg fizikus lenni, a »fi-

zikusi« gondolkodásmódom megma-

radt, és bővült erre az új szakmára.  

– Hogyan kezdett el terápiával fog-

lalkozni? Mit gyógyít a tánccal, moz-

gással?

– Először kurzusokat hirdettem

meg, még a tanulmányaimmal pár-

huzamosan. Ezek a tánc által moz-

gatták meg a lelket, németül Tanz für

die Seele, magyarul lélektáncnak ne-
veztem. Az a lényege, hogy a ben-

Lélektánc – fizikusból terapeuta 
Bemutatjuk Krisztina Berger 
tánc- és mozgásterapeutát

portré
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Krisztina Berger tánc- és mozgásterapeuta 

nünk levő hátráltató érzéseket, blok-

kokat megtaláljuk a tánc és a mozgás

segítségével. Van egy érzés, pl. a féle-

lem, amellyel valaki nem tud mit

kezdeni. Átültetjük a mozgás nyelvé-

re, és megnézzük, hogy a test milyen

megoldási javaslatokat talál. Sok

mindenről szól ez a terápia: önisme-

retről, önmagunk kiteljesedéséről, a

bennünk lévő félelmek, agresszió,

blokkok oldásáról, az autentikus

mozgásról, amikor visszanyúlunk

olyasmihez önmagunkban, ami még

a verbalitás előtt volt. A táncon ke-

resztül, ha felvesszük egy csecsemő

mozgásait, és egy órán keresztül eb-

ben mozgunk, elő tudjuk hívni ön-

magunkban azokat az érzéstartalma-

kat, amelyeket csecsemőként érez-

tünk. Ezt egy verbális pszichoterápia

sem tudja megcsinálni. Nagyon iz-

galmas dolog: regressziós élményeket

előhozni, a még a verbalitás előtti

traumatizációkat megkeresni.

– Hogyan segít ezeknek a görcsök-

nek a feloldásában? 

– Csecsemőkortól, azaz a verbalitás

előtti kortól kezdve van hat mozgás-

fejlődési fázis. Újszülöttként csak lé-
legzünk, aztán hozzájön a csillagfor-

ma, amikor a gyerekek kezüket-lábu-

kat nyújtóztatják, meg akarnak fogni

tárgyakat… végigmegyünk az összes

mozgásfejlődési fázison egészen a di-

agonális járásig. Maga a járás, ahogy

az ember jár, hihetetlenül komplex,

diagonálisan szervezett forma, amely

mindkét agyféltekét bekapcsolja. Ve-

gyük például, hogy egy kliensemnek

csecsemőként hathetes korában az

anyukája megbetegedett, kórházba

került, és ő egyedül maradt, az apja és

a nagyanyja foglalkozott vele. Akkor

ezt nagy traumaként élte meg, de ő

nem tud hozzáférni. Emléke nincs

róla, se érzése, csak nagy üresség van

benne. Ilyenkor egy órán keresztül

babamozgásokat végeztetek vele, lég-

zést, a csillagformát, tehát úgy csinál,

mintha tárgyak után nyúlna, belevi-

szem egy regressziós fázisba, ahol

úgy mozog, mint egy baba. A moz-

gás nemcsak önmagában van velünk,

hanem ezekhez a mozdulatokhoz ér-

zelemcsomagok kötődnek, és mozgás

közben előjönnek az akkori érzéscso-

magok. Elkezdi magát magányosnak

érezni, ürességet érez maga körül, el-

hagyatottságot, sírhatnékja támad,

vagy emlékek jönnek föl, beúszik

egypár kép. Ez fantasztikus, mert ah-

hoz, ami eddig be volt takarva sok

mindennel, későbbi emlékekkel és

érzésekkel, közvetlenül hozzáférek.

És ezen a nagyon mély lelki szinten

transzformálni tudjuk a negatív ta-

pasztalatokat, érzelmi állapotokat.  

– Ezáltal gyógyul az illető?

– Igen, mert ezek kísértenek, olyan,

mintha lyukak volnának a lélekben,

ahol fájdalom van, és ide zuhannak

vissza. Amikor felnőttként valami

rossz éri ezeket az embereket, általá-

ban túlreagálják. Elhagyatottabbnak

érzik magukat például akkor is, ha

valaki csak teljesen professzionális

szinten nemet mond nekik. Nem

tudják objektívan látni a helyzetet,

hanem visszazuhannak nagyon régi

érzelmi állapotokba, ugyanolyan »el-
hagyatottsági lyukakba«. Ebből ke-

letkezhet depresszió vagy más, szo-

matizált betegség is. Ezért fontos,

hogy ezeket az érzelmi állapotokat

kitisztítsuk. Hogy felnőtt módon

tudják a felnőtthelyzeteket kezelni,

nem úgy, mint egy megbántott kis-

gyerek.

– Mondana még példát?

– Volt egy hölgy, aki nem tudta ma-

gát elfogadni, mindig kritizálta önma-

gát. Pedig tehetséges volt, és maximá-

lisan teljesített, mégis egyfolytában

elégedetlen volt magával. Ez abból

adódott, hogy kicsi korában nem fo-

gadták el, ugyanis a szüleinktől tanul-

juk az önmagunk iránti szeretetet. Ha

volt elutasítás, el nem fogadás, akkor

azt tanuljuk meg az önmagunkkal való

kapcsolatban. Fel sem tűnt neki, hogy

egyéves koráig nem készültek róla

fényképek. Kiderült, hogy akkoriban

egy nagyon erős neurodermatitisben

szenvedett, és csúnya volt a bőre. Ő ezt

nem tudta. A mozgásgyakorlatok so-

rán egyrészt nagyon sok szomorúság

tört fel belőle, másrészt a mozgások a

tudat alatti rétegeket is bemozgatták,

amelyek álom formában jelennek meg.

És megálmodta azokat az állapotokat,

a viszketést, a mozdulni nem tudást, a

kilátástalanság végtelenjét. Ezeket a

szörnyűséges lelkiállapotokat és testi

tüneteket mind megálmodta, és így föl

tudtuk dolgozni. 

A magánpraxisomban egyéni és cso-

portterápiát, valamint tanácsadást is

végzek. A lelki betegségek és emberi

kihívásaink egész spektrumával foglal-

kozom. Munkámnak az a lényege,

hogy a probléma gyökerét oldom. A

gyógyszeres kezelésnek mindenkép-

pen kiegészítője kell, hogy legyen a

mélyreható pszichoterápia. Vannak

olyan klienseim is, akik inkább tanács-

adást igényelnek, főleg a céges veze-

tők.

– Úgy érzi, hogy a helyén van? Meg-

találta a küldetését, feladatát, élete ér-

telmét?

– Igen, teljes mértékben. 
T. E.
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Baláži Martint pár éve ismerem, és

minden találkozásunkkor lenyűgöz. A

21 éves fiatalember Dunaszerdahelyen

él édesanyjával, Asperger-szindrómás.

Ezúttal egyik „munkahelyén”, a Csal-

lóközi Könyvtárban látogattam meg.

Érkezésemről nem tudott, kicsit izgul-

tam is, hogyan fogadja a váratlan hely-

zetet. Ahogy eddig minden alkalom-

mal, most is kezet fogtunk, a szokásos

udvarias módon (mondhatnám, a be-

tanult sémái alapján) üdvözölt. Nem

ismerek nála illemtudóbb és udvaria-

sabb fiatalembert, így máris jól érzem

magam vele.  

Martin gimnáziumban érettségizett,

jelenleg három helyen „dolgozik”. Az

idézőjelekre azért van szükség, mert

önkéntes munkákról van szó, illetve a

szabadideje aktív kihasználásáról. 

Először a könyvtári feladatairól fag-

gatom. Heti két alkalommal dolgozik

pár órát. Most éppen átírja a könyvek

oldalán kifakult megjelöléseket, az írók

nevének kezdőbetűit. Élvezi a mono-

ton, ismétlődő munkát, szívesen jár

ide. Van, amikor a kiesett lapokat ra-

gasztja vissza. Büszkén mondja, hogy

bizalmat szavaztak neki, és már a vi-

rágokat is egyedül öntözi. Korábban a

könyvtár igazgatónője kísérte őt, most

erre nincs szükség. „Már meg tudom

állapítani, hogy melyik virág mennyi

vizet igényel” – mondja. Egy éve jár

ide, és mindenki megkedvelte őt.

A másik „munkahelye” egy helyi

fodrászat, ahova évekig járt hajat vá-

gatni. „Lesöpröm a lépcsőt, összesze-

dem a cigarettacsikkeket, faleveleket,

hogy esztétikusan nézzen ki az utca.”

Kicsit szomorúan hallgatom, hogy ut-

cát söpör, de ő erre is büszke, ezért is

hálás, hiszen munkájának van látszata. 

Tovább faggatom, hová jár még dol-

gozni. Heti egy alkalommal szintén

pár órát egy dunaszerdahelyi akvarisz-

tikai boltban segédkezik, ez a kedvenc

helye. Martin rengeteget tud a külön-

böző akváriumi élőlényekről. Lelkesen

meséli, hogyan kell tartani őket, el-

mondja a latin nevüket is, közben csil-

log a szeme a boldogságtól. Szeretne

több időt is eltölteni ott, de szavaiból

azt veszem ki, hogy ezért a lehetősé-

gért is hálásnak kell lennie. Pedig ha

valaki, ő igazán otthon van a témában.

Közben rájövök, hogy az üzleti érzéke

nem megfelelő ahhoz, hogy esetleg sa-

ját boltot nyisson. Igazából nem is ér-

dekli a dolog anyagi része és az admi-

nisztráció. Tárgyi tudása, precizitása és

lelkesedése, sajnos, kevés a megélhe-

téshez. 

Beszélgetésünk során a hobbijára is

kitérünk. Gyermekkora óta lelkesen

fényképezi a környék lepkéit, szitakö-

tőit és különleges bogarait. Ismeretei

bőségesek, le se tudom állítani, annyit

tud beszélni a fényképészetről és a ro-

varokról. Rengeteget olvas, tanulmá-

nyoz, innen a tudása. Embereket nem

szeret fényképezni, viszont előfordult

már, hogy fél napot is várt egy helyben

egy lepkére, hogy lefotózhassa. Képeit

már többször kiállították Dunaszerda-

helyen, szurkolok neki, hogy többre is

vigye. 

Martin számomra pozitív példa. Tu-

datosan elfoglalja magát, igyekszik ki-

mozdulni otthonról. Tudja, hogy ha

csak otthon ülne, elhagyná magát,

esetleg fura gondolatai is támadhatná-

nak (az Asperger-szindrómás fiatalok

körében tízszer akkora az öngyilkossá-

gi hajlam, mint a hasonló korúak átla-

gában).

Barátkozni nem tud, de keresi a le-

hetőséget, hogy emberek között le-

gyen. Kívánom neki, hogy lelkesedése,

alázatossága és kitartó munkája egy

nap meghozza gyümölcsét...

Molnár Ildikó 
szociális munkás

Így is lehet autistaként...

bemutatjuk

Baláži Martin felvétele
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A nagymegyeri székhelyű Együtt-

működéssel a Jobb Jövőért Polgári

Társulás szervezésében júniusban,

Dunaszerdahelyen volt az Erasmus+

program keretében megvalósuló Ex-

perience nemzetközi projekt záró-

konferenciája. A projektet, az elméle-

ti anyagot és az e-learning-platfor-

mot a pályázat kidolgozója és koor-

dinátora, Hanuliak Ildikó, a polgári

társulás alelnöke ismertette.  

Négy ország: Szlovákia, Magyaror-

szág, Románia és Törökország szer-

vezetei azért kapcsolódtak be a pro-

jektbe, hogy előmozdítsák a fogyaté-

kossággal élő emberek foglalkoztat-

hatóságát és a foglalkoztatásukat se-

gítő intézmények közötti együttmű-

ködést. Az érintett személyeket be-

vonták a tapasztalatiszakértő-képzési

innovatív programba, s támogatták

munkaerőpiaci (re)integrációjukat.

Az említett képzési programban hát-

rányos helyzetű csoportok számára

tanácsadási, oktatási és speciális szol-

gáltatásokat nyújtó partnerintézmé-

nyek vettek részt.

A projektbe bevont tapasztalati

szakértők olyan fogyatékossággal élő

személyek, akiknek személyes ta-

pasztalataik vannak a fogyatékosság

kihívásaival kapcsolatban. A képzés

során specifikus készségeket, maga-

tartásformákat, módszereket és kom-

petenciákat sajátítottak el, hogy ké-

pesek legyenek kezelni a nehézsége-

ket, és tapasztalataikat más, fogyaté-

kossággal élő személyek javára tudják

fordítani.

A képzési programot a partneror-

szágokban 79 munkaerőpiaci szerep-

lő részvételével megrendezett work-

shopok (szakmai találkozók) tanul-

ságai alapján nemzetközi szakértői

csapat dolgozta ki. A felkészített ta-
pasztalati szakértők nonprofit szer-

vezeteknél dolgozhatnak, hogy elő-

segítsék a fogyatékossággal élő sze-

mélyek munkaerőpiaci reintegráció-

ját.

A programot nyolc oktató és negy-

venkilenc fogyatékossággal élő sze-

mély részvételével minden partneror-

szágban sikeresen tesztelték. Elméle-

ti tananyagot, gyakorlati feladatokat

és egy, az elméleti rész alapján elké-

szített – angol, szlovák, magyar, ro-

mán és török nyelven digitális formá-

ban, az interneten ingyenesen elérhe-

tő – e-tananyagot (e-learning) tartal-

maz (https://moodle.experience-

erasmusplus.eu/). 

Az elméleti háttéranyag 14 feje-

zetből áll. Tisztázza a tapasztalati

szakértő fogalmat s az ilyen személy

kötelezettségeit és kompetenciakor-

látait. Ezeket könnyen érthető hely-

zetek és valós esettanulmány segítsé-

gével mutatja be. Megvilágítja a ta-

pasztalati szakértő személyiségéhez

kapcsolódó alapfogalmakat, hang-

súlyt kapnak az ehhez a szakmai

munkához szükséges társas és mód-

szertani kompetenciák. Feltárja a

kompetenciák és az önirányítás kö-

zötti kapcsolatokat, ismerteti a he-

lyes kommunikáció szabályait, hi-

szen az ügyféllel megfelelő kommu-

nikációra van szükség. A tapasztalati

szakértőnek konfliktuskezelési stra-

tégiákat is el kell sajátítania arra az

esetre, ha konfliktushelyzetbe kerül-

ne az ügyféllel. Külön fejezet foglal-

kozik az időbeosztással, az ügyfelek

szükségleteinek elemzésével, az ön-

fejlesztés lehetőségeivel és módjai-

val, a csoportos tanácsadás előnyeivel

és hátrányaival, a tapasztalati szakér-

tőnek a multidiszciplináris csapat-

ban betöltött szerepével. Egy követ-

kező fejezet abban ad tanácsot, ho-
gyan lehet felszámolni a fogyatékos-

sággal élő emberek egyenlő munká-

hoz jutásának útjában álló akadályo-

kat. Kitér az akadálymentesítés té-

makörére, a környezetnek a fogyaté-

kos személy foglalkoztatására való

felkészítésére s a munkáltatók szá-

mára is fontos adaptációs alapelvek-

re. A pszichológiai és pszichopeda-

gógiai értékeléssel foglalkozó fejezet

azokra az információcsoportokra

összpontosít, amelyek az egyéni és

munkavállalói profil összeállításá-

hoz, valamint a személyiség megha-

tározásához szükségesek. Tájékoztat

a támogatott foglalkoztatásról és

módszertanáról. Szóba kerülnek

azok a technikák is, amelyek segítik

a munkaerőpiaci érvényesüléshez

szükség személyes fejlődést és kész-

ségfejlesztést. Elsajátíthatók az állás-

keresési stratégia eszközei s techni-

kái, valamint az állás megtartásához

szükséges személyi és társas kompe-

tenciák íratlan szabályai. 

A gyakorlati tananyag szervesen

kapcsolódott az elméleti rész téma-

köreihez.

A tesztképzésben Szlovákiából a

dunaszerdahelyi Értelmi Sérülteket

Segítő Társulás csapata vett részt. Ta-

pasztalataikról a konferencián is be-

számoltak.

Összegzésként elhangzott: a part-

nerországokban végzett értékelések

azt mutatták, hogy a hallgatóknak és

az oktatóknak egyaránt tetszettek az

Experience projekt oktatási anyagai.

A tesztképzéseket és az e-learning-

platformot különösen örömmel fo-

gadták a résztvevők. Többen hangsú-

lyozták, hogy további képzéseket

kellene tartani, hogy a munkaerőpiac

jobb szolgáltatásokat tudjon nyújtani

a fogyatékossággal élő embereknek.

(h)

„Erősségünk a tapasztalat” 
Innovatív képzési program tapasztalati szakértőknek 

nemzetközi projekt
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A Carissimi Nonprofit Alap és a

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-

vetsége mellett működő Speciális Fej-

lesztő Szakmák Országos Társulása,

társszervezőként pedig a Selye János

Egyetem Református Teológiai Kara

június 14-én szakmai napot szervezett

Komáromban az egyetem konferen-

cia-központjában. A korai fejlesztés té-

makörét feldolgozó rendezvényre első-

sorban szülőket, óvónőket, alsó tagoza-

tos és speciális iskolai pedagógusokat,

egyetemi hallgatókat és szakembereket

vártak, de más érdeklődők is regisztrál-

hattak.

A szakmai program gazdag volt, az

előadók érdekes témákkal érkeztek.

A hallgatóság érdeklődéssel várta dr.

Bauer Ferenc professzor, újszülött-

gyógyász Újszülöttkori halálozások,

korai és késői megbetegedések című

nyitóelőadását, amelyből megtudtuk,

hogy az újszülöttek 10–15%-a szorul

valamilyen segítségre. A professzor

beszélt arról, hogy speciális gyermek-

vizsgálati és gyógyító eszközökre, ko-

rai és optimális terápiákra, valamint

megfelelő utógondozásra van szükség

ahhoz, hogy minél korábban közbe

tudjanak lépni, ha erre szükség van a

magzati fejlődés során, a megszületés

után vagy akár a későbbiekben. Meg-

említette a császármetszéssel és a

mesterséges megtermékenyítéssel já-

ró kockázatokat is. Fontosnak tartaná

a koraszülött, alacsony súllyal szüle-

tett gyermekek intenzív ellátását biz-

tosító további központok létrehozá-

sát. 

Melecski Júliának, a Párkányban és

Komáromban működő Artis Centrum

gyógypedagógusának előadásában a

korai fejlesztés fontosságáról hallhat-

tunk. Az előadó ismertette a régióban

található korai fejlesztési lehetősége-

ket, s megemlítette a magyarországi

szakmai fejlesztési központok néme-

lyikét is. A jelen lévő szülők számára
fontos információk hangzottak el.

Hasonlóan fontos tudnivalókat is-

mertetett előadása során Köböl Tibor

szociális tanácsadó. Felsorolta azokat a

támogatási formákat, amelyeket a fo-

gyatékossággal élő gyermeket nevelő

szülők igényelhetnek, eligazította a

szülőket az előírások rendszerében, és

gyakorlati tanácsokkal is ellátta őket.

Paragrafus című rovatunkban idézünk

a feltett kérdésekből és a válaszokból.

Az ebédszünet előtt Kozma Sza-

bolcs gyógypedagógusnak, a Győr-

Moson-Sopron Megyei Pedagógiai

Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintéz-

ménye vezetőjének a Korai fejlesztés

Magyarországon című előadását hall-

gathatták meg a jelenlévők. Az előadó

áttekintést adott a pedagógiai szak-

szolgálatok tevékenységéről. Ezek az

intézmények 0-tól 18 éves korig látják

el az erre szoruló gyermekeket és fiata-

lokat. Hasonló rendszer kiépítése ná-

lunk is sokat segítene a sérült gyer-

mekek komplex ellátásában.

Monika Machajová alapiskolában

működő speciális pedagógus és peda-

gógiai asszisztens az óvodai és iskolai

integrációval kapcsolatos tudnivalókat

ismertette a hallgatósággal. A sajátos

nevelési igényű gyermekek integrációja

terén szerzett gyakorlati ismeretek bir-
tokában azokról a dolgokról beszélt,

amelyek gondot okozhatnak a szülők-

nek, óvodapedagógusoknak vagy alap-

iskolai pedagógusoknak.

Németh Margit gyermekpszicholó-

gus pszichológusi nézőpontból taglalta

a fogyatékossággal élő gyermeket ne-

velő családok problémáit. (Előadásá-

nak szerkesztett változata a 14–15. ol-

dalon olvasható.) 

A szakmai nap utolsó előadója Ker-

tész Nikoletta Zita szülői tanácsadó,

funkcionális szakértő volt, aki a külön-

böző diéták szerepéről beszélt, ame-

lyek egyes esetekben enyhíthetnek bi-

zonyos tüneteket a fogyatékossággal

élő gyermekeknél is.

A rendezvényt kerekasztal-beszélge-

tés zárta, melynek során a jelen lévő

szülők sérült gyermekük nevelése so-

rán szerzett mindennapi tapasztalatai-

kat mondták el. 

A nagy meleg ellenére kellemes, jól

szervezett, szakmai és gyakorlati infor-

mációkban gazdag nap volt, sok hasz-

nálható tudást vihettünk haza. Köszö-

net a szervezőknek és a támogatóknak. 

(N. M.)

A rendezvény támogatói: Bethlen

Gábor Alap, Selye János Egyetem,

SZMPSZ, Artis Centrum, id. Földes
István péksége – Komárom 

A korai fejlesztésről Komáromban

rendezvény

A hallgatóság egy része (Fénykép: Artis Centrum)
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Az Értelmi Sérülteket Segítő Tár-

sulás dunaszerdahelyi szervezetének

tagjai immár harmadik alkalommal

döntöttek úgy, hogy együtt töltenek el

két hetet a tengernél. A tagokat szoros

barátság fűzi egymáshoz. Hosszú vol-

na a nyár egymás nélkül, meg jó

együtt lenni családtagokkal és kedves

ismerősökkel. 

Szervezetünk 44 tagja vett részt a ki-

ránduláson. Sérültek családtagokkal,

rokonokkal és ismerősökkel. Autó-

busszal indultunk neki a nagyvilágnak.

Négyóránként megálltunk egy kicsit

felfrissülni. Érdekes volt mindig más

országban kiszállni. Először Magyar-

országon, azután Szerbiában, majd

Makedóniában, és így jutottunk Gö-

rögországba, a tengerparti Paraliába. A

szállodában minden család elfoglalta a

maga kis lakrészét. A tengerpart közel

volt, pár perces gyaloglás után elénk tá-

rult a tenger, melynek beláthatatlan

hosszúságú, jól felszerelt strandja ho-

mokos parttal várta a vendégeket. 

Fiataljaink ilyenkor nagyon lelke-

sek, és mindenben részt akarnak ven-

ni. Nincs panaszkodás, átjárja őket az

„együtt a csapat” érzése. Mindenkit

családtagnak tartanak, örömük min-

dent szebbé varázsol számukra, mint-

ha rózsaszín szemüvegen keresztül

látnák a világot. Mi, többiek sokat ta-

nulunk tőlük. Többször megtapasztal-

tam, hogy ők is akarnak törődni ve-

lünk. Amikor magam ültem egy pa-

don, odajöttek hozzám, hogy ne le-

gyek egyedül, és beszélgettek velem.

Ha a strandon valaki egyedül volt,

gondoskodtak számára társaságról.

Bizonyára azért, mert mi sem enged-

jük, hogy egyedül, kíséret nélkül le-

gyenek, és ezt a törődést igyekeztek

viszonozni. Mindenért nagyon hálá-

sak voltak.

Megérkezésünk másnapján négy ki-

rándulásra jelentkeztünk be, a lehető-
ségekről a szállodánk melletti utazási

iroda magyarul beszélő munkatársa tá-

jékoztatott bennünket.    

Első utunk a Paraliától 70 km-re le-

vő Theszalonikibe vezetett. Idegenve-

zetéssel megnéztük Görögország má-

sodik legnagyobb városának ismertebb

helyeit. A nagypiacon rengeteg halat,

különféle fűszert, gyümölcsöket és

egyéb görög finomságokat kínáltak

nagy hangon a vásárlóknak. Az Arisz-

totelész téren megtekintettük a név-

adó szobrát. A Szent Dimitriosz-

templomban élő gyülekezetet láthat-

tunk, a nők fedetlen fővel nem vehet-

nek részt az istentiszteleten. A Szent

György-rotunda felé folytattuk utun-

kat. A városban metrót építenek, ezért

sok lelet kerül felszínre. A tengerpar-

ton Nagy Sándor szobrát néztük meg,

a Fehér torony tetejéről pedig szép ki-

látás nyílik a városra. A kikötőben sok

különleges tengeri hajó, ún. kalózhajó-

sétahajó látható.  

Második alkalommal az Égei-tenger

északnyugati részén található Szkia-

thosz szigetére látogattunk, és részt

vettünk egy két és fél órás hajókázáson.

Nagyon élveztük a tengerre és a kisebb

szigetekre nyíló kilátást. Megfejthetet-
lennek tűnt számunkra a magasan a

hegy sziklás oldalán épült sok pazar

villa. A szigeten megnéztünk egy orto-

dox templomot, majd kis sikátorokon

keresztül eljutottunk egy tengerparti

vendéglőbe, ahol finom tengeri halat

ebédeltünk. Megkóstoltuk a görög ká-

vét, amely a mi forrázott kávénknak fe-

lel meg. Finom fagylaltot kínáltak a

helyi tavernák, kávézók, különleges

ízekkel.

Harmadik kirándulásunkkor a mete-

orákat néztük meg. A több száz méter

magas megkeményedett hordalékkú-

pok a Thesszáliai-alföldön valóságos

sziklaerdőt képeznek. A csúcsokon ko-

lostorok épültek, ezekből kettőt, a

Nagy Meteora kolostort és a Szenthá-

romság-kolostort tekinthettük meg.

Ikonkészítő műhelyben is voltunk.

Mindenütt nagyon kedvesen fogadták

a látogatókat. 

Végül az Olümposz hegységbe ki-

rándultunk. Itt kellemes gyalogtúrán

vettünk részt, amely az Enipea-kanyon

bejáratánál kezdődött. Ez már az

Olümposzi Nemzeti Park része. Az út

a kanyon belső peremén halad, jól le le-

het látni róla a mély szurdokvölgybe, és

jó kilátás nyílik az Olümposz egyes

csúcsaira. Elértünk a Zeusz fürdőjének

nevezett vízeséshez. A gyaloglást min-

denki bírta, csak az út első szakasza volt

kissé igényesebb. Lefelé jövet megkós-

toltuk a világ legjobbnak mondott fa-

gyiját: krémes, és igazi gyümölcsöket

tartalmaz.  

A tíz nap elteltével szinte rövidnek

tűnt a kirándulás. Mindenki jól érezte

magát. Jó volt együtt lenni, mert így

közös élményekben volt részünk. Az

év folyamán foglalkozásainkon merí-

teni tudunk az átéltekből. Akik nem

tudtak eljönni, azoknak hoztunk aján-

dékot, és elmeséljük majd nekik, rövid

videófilmekkel illusztrálva, élménye-

inket, hogy ők se maradjanak ki belő-

lük teljesen. 
Lanstyák Edit

Együtt Görögországban
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A Kisújfalun élő Szabó Márta, a Sár-

ga Rózsa Polgári Társulás elnöke és a

ma már gyógypedagógus lánya tíz éven

keresztül szervezett Kovácspatakon

nyári tábort fogyatékossággal élő gyer-

meket nevelő családoknak, majd hét év

szünet következett. Három éve fia, Gá-

bor elhatározta, hogy követi édesanyja

és nővére példáját, s most már ő hirdet-

te meg a tábort; az idei augusztus 13-a

és 18-a között valósult meg. Kissé ne-

hezítette a szervezést, hogy a fiatalem-

ber Svédországban él, de mint mondja,

telefon és internet segítségével megold-

ható volt. 

Gábor még nyitrai főiskolás korában

került Svédországba úgy, hogy követte

nővérét, aki autista gyermekekkel fog-

lalkozott kint. Kezdetben a nyári és a

téli szünetben járt ki, aztán ott maradt.

Mindennapinak éppen nem mondha-

tó, hogy egy főiskolai hallgató a szün-

időben autista gyerekek segítőjeként

dolgozik. „A családból ered, s a tábo-

roknak köszönhetően, amelyeket ko-

rábban az édesanyám és a nővérem

szervezett, valahol mindig jelen voltak

az életemben a különböző mássággal

élő emberek, aztán adódott ez az alka-

lom. Érdekelt, jó lehetőségnek láttam,

úgyhogy tettem egy próbát, és annyira

megfogott, hogy maradtam. Nem volt

tehát idegen számomra ez a munka, de

nem lehet általánosítani, mert minden

gyerek más. Sokat jelentett a családi

háttér meg a rendezvények, de újra kel-

lett tanulnom mindent” – sorolja indí-

tékait. 

Négy-öt évig dolgozott a Son Rise

nevű fejlesztőprogrammal, amelynek

elsajátítására több alkalommal Ameri-

kába utazott, és a cégen belül is volt le-

hetősége tanulni. A program a csatla-

kozáson alapul. „Ez azt jelenti, hogy

csatlakozom a gyermekhez, és az ér-
deklődési körére építve alakítok ki kap-

csolatot vele. Elmegyünk az ő világába,

és ott lépünk interakcióba ahelyett,

hogy próbálnánk ráerőltetni a »normá-

lis« világ normálisnak titulált viselkedé-

si formáit. Pl. ha forgat egy tányért,

vagy előre-hátra billeg, hogy megnyug-

tassa magát – számtalan ilyen létezik –,

csatlakozunk hozzá, és együtt csináljuk

vele. Családokhoz küldtek ki bennün-

ket, egyszerre egy gyermekkel foglalko-

zunk teljes munkaidőben, így egészen

rá tudunk figyelni.” Megjegyzésemre,

hogy nem lehetett könnyű munka, ráa-

dásul idegen nyelvi környezetben, el-

mondta, hogy munkaadója előre el-

küldte konkrét személyre szabottan a

gyermek szókincsét, a leggyakrabban

használt szavait, ő megtanulta őket, ké-

sőbb pedig nyelviskolában sajátította el

a nyelvet. Gyorsan ment, mert a svéd

valamelyest hasonlít az angolra. „Autis-

tákkal foglalkozni mindenképpen kihí-

vás volt, de élveztem. Tetszett, hogy én

is fejlődök, új dolgokat tanulok, meg se-

gítek is vele másoknak; de igen, meg-

terhelő volt. Konkrét dolgokat nem

mondhatok. Ott szigorú szabályok

vannak erre. Meg következményei, ha

megszegem. Május óta már nem ezt

csinálom. Úgy éreztem, hogy itt az ideje

a változásnak. Most állványozok. Ke-

mény, veszélyes fizikai munka. És pi-
hentető a másik után. Továbbtanulást

tervezek, helikopterpilóta szeretnék

lenni.” 

A kovácspataki táborról szívesen be-

szél. „Amikor a korábbi tíz tábor után

hét év kimaradt, ahogy lecsillapodtak

nálam a kamaszkori gondok, olyan fá-

zisába ért az életem, hogy hiányozni

kezdtek ezek az emberek, a régi tábo-

rozók meg a tábor hangulata, ezért

kezdeményeztem három évvel ezelőtt,

hogy szervezzük meg újra. Az első év-

ben felkerestük azokat, akikkel volt

kapcsolatunk, a következő alkalomra

már híre ment, és jöttek új táborozók

is. Idén is 60 körül van a létszám. Leg-

főbb segítőim az édesanyám, neki fő-

leg a szülőkre van gondja, a gyerekek-

kel pedig még a főiskolán megismert

barátaim, fiatal tanárok, gyógypedagó-

gusok foglalkoznak. Egy kis vidámsá-

got, aktív kikapcsolódást akarunk ne-

kik nyújtani.” 

Mindkettőből bőven kijutott a tábo-

rozóknak: játékok, kézműves-foglalko-

zások, kalácssütés, ismeretterjesztő elő-

adás, kirándulás, fürdés, színi előadás, Ki,

mit tud?, ének, zene, tánc, mese, tábor-

tűz. Aki pedig lelki elcsendesedésre vá-

gyott, istentiszteleten is részt vehetett.

És vajon Szabó Gábor mikor tartja

sikeresnek a tábort? „Ha úgy zárom az

előzőt, hogy a következőre is eljönnek.”
(T. E.)

„Egy kis vidámságot, 
aktív kikapcsolódást akarunk nyújtani”

esemény

A táborozók (Szabó Gábor felvétele)
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tanácsadó

Köböl Tibor szociális 

tanácsadó rovata 

Gépkocsivásárlási támogatás, a
gondozási díjnak és a személyi segí-
tés díjának emelkedése

A Carissimi Nonprofit

Alap és az SZMPSZ mellett

működő Speciális Fejlesztő

Szakmák Országos Társulása

szervezésében június 14-én

tartott szakmai napon a jelenlévőknek

lehetőségük volt kérdezni Köböl Tibor

szociális tanácsadótól. Az elhangzott

kérdésekből kettőt idézünk: 

„15 hónapos kislányommal diagnó-

zisa miatt nem utazhatunk tömegköz-

lekedési eszközön, mert többek között

fennáll a fertőződés veszélye. Jogosul-

tak volnánk gépkocsivásárlási támoga-

tást kapni az államtól?”

K. T.: – Valóban létezik gépkocsivá-

sárlással kapcsolatos támogatás, sőt át-

alakításra is lehet támogatást igényelni.

Ennek azonban van néhány feltétele.

Elsősorban meg kell állapítani a rászo-

rultság tényét. Ebben az esetben azt

vizsgálják, hogy megoldható-e a súlyo-

san egészségkárosodott személy számá-

ra a tömegközlekedési eszközökön való

utazás, vagy pedig az érintett személy

egészségi állapota miatt gépkocsival

történő egyéni szállításra szorul. A jog-

szabály úgy fogalmaz, hogy a súlyosan

egészségkárosodott személy képes-e

tömegközlekedési eszközökön nem

egészségkárosodott személyhez viszo-

nyítva egyenlő feltételekkel közlekedni.

Gépkocsival történő egyéni szállításra

az a személy jogosult, aki nem tud el-

jutni a tömegközlekedési eszközökhöz,

nem tud be- és kiszállni, illetve fogya-

tékossága miatt nem képes a tömeg-

közlekedési eszközön olyan módon

tartózkodni, hogy ne sérülne emberi

méltósága: a szociális kapcsolatok sú-
lyos zavarát okozó lelki betegségek, vi-

selkedési és tájékozódási zavar, közép-

súlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos-

ság – beleértve a pervazív fejlődési za-

varokat –, továbbá a záróizmok súlyos

betegségei, vizelet- vagy széklettartási

probléma esetén. 

Mindez azonban nem elég. Támoga-

tás csupán olyan esetekben nyújtható,

ha az érintett személy alkalmazotti vi-

szonyban van, szociális szolgáltatást

vesz igénybe (a törvényben megszabott

formákban), vagy oktatási-nevelési in-

tézménybe jár (ez szintén a törvényben

meghatározott intézmény kell, hogy le-

gyen). Fontos, hogy ilyen céllal legkeve-

sebb heti két alkalommal kell közleked-

nie. A törvény persze ismer számos

könnyítést ezeknek a feltételeknek a

teljesítésével kapcsolatban, de a részle-

tek aprólékos feltüntetése meghaladja

egy ilyen rövid válasz kereteit. Ezúttal is

érvényes, hogy minden eset külön elbí-

rálást igényel.

Kérdésére a válaszom: a gyermek

életkora miatt nem kaphat támogatást,

habár egészségi állapota indokolná.

Ilyen korban sem alkalmazotti viszony,

sem oktatási-nevelési intézmény láto-

gatása nem jöhet szóba, és feltételezem,

hogy szociális szolgáltatást sem vesz

igénybe – nem él szociális otthonban,

specializált intézményben és így to-
vább.

* * *

„Több forrásból értesültem arról,

hogy 2019. július 1-jétől emelkedik bi-

zonyos szociális támogatások összege.

Ezek közé tartozik a gondozási díj és a

személyi asszisztenciával kapcsolatos

támogatás is. Az elmúlt évek folyamán

ilyenkor mindig csúszás történt a kifi-

zetések terén, meg kellett várnunk a

munka-, szociális és családügyi hivatal

határozatát, és szerződésmódosításra

került sor a személyi segítővel kapcso-

latban. Történt ebben változás, illetve

milyen esetleges kötelességeim vannak

a hivatallal szemben?”

K. T.: A hír igaz, valóban emelkedtek

a kérdésében említett összegek. Az idei

emelés azonban nem kell, hogy csú-

szást okozzon a kifizetések terén, mert

a 2018. július 1-jétől érvényes jogsza-

bály értelmében már nem kell ehhez a

hivatalnak határozatot kiadnia. Az

emelt összegeket automatikusan kifize-

tik. Ez azonban nem minden esetben

kell, hogy érvényes legyen a személyi

segítés díjára vonatkozóan is. Nagyon

fontos ugyanis, hogy mit tartalmaz az

asszisztens és az asszisztensi díjat kapó

(azaz a segített) személy között kötött

szerződés. Ha a szerződésben pontos

összeget tüntettek fel arra való hivatko-

zás nélkül, hogy a díj jogszabály vagy

kormányrendelet által történő változta-

tása esetén az új összeget fizetik majd,

mindenképp szerződésmódosításra van

szükség. Ennek megelőzése végett azt

ajánlom, hogy az ezen a honlapon:

https://www.osobnaasistencia.sk/

index.php/na-stiahnutie (dodatok k

zmluve o výkone osobnej asistencie –

zmena hod. sadzby – 2019) található

minta alapján készítse el három pél-

dányban a szerződéskiegészítést, és egy

példányt nyújtson be a lakhely szerint

illetékes munka-, szociális és családügyi

hivatalhoz. 

Akinek szociális kérdésekben bővebb

tájékoztatásra van szüksége, e-mailben:

mail@koboltibor.sk vagy telefonon:

0948/046 672 is fordulhat munkatár-
sunkhoz.

Paragrafus

Tanácsadás Komáromban 
(Klemen Terézia felvétele)
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A Carissimi idei második számának

címlapján egy fiatal lány volt látható,

aki márciusban az egyesült arab emír-

ségekbeli Dubajban a XV. speciális

olimpia nyári világjátékokon 100 és

200 méteres mellúszásban is aranyér-

met szerzett. 

A 17 éves úszó, Vanda Kračunová a

Rozsnyói járás egyik kis településén, a

valamivel több mint 300 lelket szám-

láló Gócson (Gočovo) él. Úgy tanult

meg úszni, mint a többi gyerek, nya-

ranta a környékbeli strandokra járt.

2016-ban a Down-szindrómás úszók

országos bajnokságán Trencsénben

versenyzett először, és számának győz-

tese lett. 

A siker felvillanyozta, ezért az édes-

apja, Martin Kračun felkérte Lenka

Stankovát, az iglói sportklub edzőjét,

hogy egyénileg foglalkozzon Vandá-

val. Az ötven kilométerre levő Iglóra

nem volt könnyű eljárni, mégis heten-

te háromszor, esetenként többször is

megtették az utat. Az áldozatvállalás

nem volt hiábavaló: a fiatal lány sorra

nyerte az érmeket, döntötte a rekordo-

kat, és minderre a speciális olimpiai

győzelem tette fel a koronát. 

„Nem akartuk erőltetni a dolgot, de

Vanda örömmel járt az edzésekre. A

diagnózisa ellenére viszonylag gyorsan

és szívesen tanul. Természetesen van-

nak pillanatok, amikor nem akaródzik

neki, kicsit morog, de aztán megy to-

vább. A versenyeken az adrenalin hoz-

zásegíti a kitűnő teljesítményhez, és

sokat jelentenek számára a barátokkal

való találkozások is” – mondja az apa,

aki nem titkolja, hogy nemcsak ke-

mény edzéseket követel az élsport, ha-

nem bizony rengeteg pénzbe is kerül,

ezért támogatók nélkül nem bírta vol-

na a családi költségvetés. 

Azt is fontosnak tartotta hozzátenni,

hogy bár a sport alapvető fontosságú

lánya életében, kicsi korától kezdve tö-

rekedtek arra is, hogy kapcsolatban le-

gyen átlagos fejlődésű gyerekekkel,

ezért integrált nevelésben-oktatásban

részesült az óvodában és az alapiskolá-

ban. Nem volt mindig könnyű, de ez-

zel szerették volna lányuk jövőjét biz-

tosítani, hogy egyenrangú legyen má-

sokkal. A tervekkel kapcsolatban pe-

dig elmondta, hogy készülnek a jövő

évi úszó-világbajnokságra, amely Tö-

rökországban lesz, és a négy év múlva

Németországban esedékes speciális

olimpiai világjátékokra is. Ehhez az

kell, hogy Vandát továbbra is érdekelje

az úszás, és elő tudják teremteni rá a

szükséges pénzt. (t)

Az „aranyos” lány

bemutatjuk – lapajánló

Győzelem (Családi archívum)

Elektronikus kiadásban megjelent a Fogyatékosság és

Társadalom 2019. évi 1. száma. Főszerkesztő: Hernádi

Ilona. Alapító főszerkesztő: Könczei György. Szerkesz-

tőbizottság: Cserti-Szauer Csilla, Horváth Péter, Katona

Vanda, Kunt Zsuzsanna, Maléth Anett, Sándor Anikó,

Zászkaliczky Péter. Kiadó: Eötvös Loránd Tudomány-

egyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar.

A tartalomból:

Dan Goodley: Fogyatékosságtudomány. Interdiszcip-

lináris bevezető. 9. fejezet: Oktatás. A neoliberális-épsé-

gista oktatás megkérdőjelezése a kritikai pedagógia se-

gítségével

Petri Gábor: Az emberi jogok és a fogyatékos embe-

rek társadalmi mozgalma. Kritikai elemzés

Fazekas Ágnes Sarolta: Befogadó tervezés a felsőok-
tatás oktatási, tanulási környezetében

Szücs Marianna: Az ADHD-val diagnosztizált fel-

nőttek legfontosabbnak tartott pozitív értékei, attitűdjei

önreprezentációik alapján

Sándor Anikó, Horváthné Somogyi Ildikó, Iván Zol-

tán, Kalányos György: A támogatott lakhatás jellemzői

egy participatív kutatás tükrében

Ivanova Daniela: „A gyerekkori álmomat élem!”

Oravecz Lizanka: Tetovált lány

Surányi Csenge: A diagnózis ugyanaz, de a nehézsé-

gek egyéniek

Zagyi Emese, Csángó Dániel: A szexuális assziszten-

cia fogalma és jelensége

Sándor Anikó: „A különleges benne számomra az,

hogy mennyi minden van amögött, hogy ő velünk van” –

Az „Oldenburgi Baba” élete és halála

A folyóirat innen letölthető: 
http://fogyatekossagtudomany.elte.hu/

Fogyatékosság és Társadalom
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Az egész úgy kezdődött, hogy Sár-

közi Tiborral, a nagypakai Grace Pt.

elnökével már évek óta egyeztettünk,

hogy eljussak a polgári társulás által

egészségkárosodott és mozgáskorlá-

tozott emberek számára rendezett

nemzetközi találkozóra és sportnap-

ra Nagypakára. Eddig azonban min-

dig közbejött valami. Tavaly például

apu műtétje.

Idén viszont mindent úgy szervez-

tünk, hogy a július 6-át szabaddá te-

gyük, és itthon is legyünk Somorján

azon a szombati napon. Mivel ritkán

járok ilyen találkozókra, volt bennem

némi izgalom, mielőtt háromnegyed

kilenc körül elindultunk Nagypaká-

ra. Aztán még a faluban is sikerült

eltévednünk, késve értünk a kultúr-

házhoz, a megnyitónak már vége

volt. A versenyek javában folytak.

Megkerestük Tibort, és rövid üd-

vözlés, valamint bemutatkozások

után máris menekültünk a kultúrház

hűvösébe a kinti hőség elől. Az elő-

térben, az egészségügyi felügyeletet

ellátó nővérke asztalánál ivóvizet le-

hetett kapni. Mondanom se kell,

hogy mekkora keletje volt. Mi azon-

ban beljebb mentünk, ahol a küzdő-

tér volt. A pálya egyik felén két asz-

talnál pingpongoztak, a másik fele

pedig a bocsásoké volt. 

Jóllehet a YouTube-on és a tévé-

ben már sokszor láttam, élőben most

látok először bocsajátékot. Érdeklő-

déssel figyelem, ahogy a versenyzők

különböző technikákkal dobják el a

színes golyókat, hogy azok minél in-

kább a fehér golyó közelébe kerülje-

nek. Háromfős csapatok versenyez-

nek. Mellénk a tatabányai csapat ke-

rül, és anyu beszédbe elegyedik az

egyik kísérő hölggyel, akiről kiderül,

hogy ő a csapat vezetője, ugyanis az

ő lánya alapította a klubot.

Közben pedig Tibor rendezői mi-

nőségében itt is, ott is feltűnik, és ha

pár perc szabadideje akad, még hoz-

zám is leül. 

Ezenkívül arra is marad energiája,

hogy versenyezzen... Déltájban oda-

jön hozzánk az egyik rendező hölgy,

és ellentmondást nem tűrően közli

velem, hogy nekem is versenyeznem

kell, mint itt mindenkinek. Kibúvó

nuku... Hazudnék, ha azt írnám,

hogy nem estem pánikba, de ha kell,

hát kell. Valami csak lesz, legyünk

fatalisták.

Így kerültem párba Tiborral, a ke-

rekesszékes szlalom speciális kategó-

riájában, sikerült is megnyernünk.

Azt azért roppant igazságtalannak

találtam, hogy a végén az eredmény-

hirdetéskor csak én kaptam meg az

első helyezettnek járó aranyérmet.

No jó, Tibor is kapott – egy ezüstér-

met.

Az már csak a haza vezető úton ju-

tott az eszembe, hogy felajánlhattam

volna neki a cserét. Az én aranyér-

memet az ő ezüstjére. 

Mert így lett volna igazságos.

Sztakó Zsolt

Aranyérmem története

élménybeszámoló

A szerző szüleivel, balra Sárközi Tibor
(Fénykép: Grace Pt.)

Középen JUDr. Zuzana Stavrovská fogyatékosügyi biztos 
(Fénykép: Grace Pt.)
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betegszervezetek – pacientske organizácie

császármetszés – cisársky rez

Down-szindróma – Downov syndróm

embrió – zárodok (embryo)

fehérje – bielkovina 

(a) fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezmény – Dohovor OSN o právach osôb so zdra-

votným postihnutím

génmódosítás – modifikácia génov

géntechnológia – technológia na úpravu génov 

gépkocsivásárlási támogatás – peňažný príspevok na kú-

pu osobného motorového vozidla

gondozási díj – peňažný príspevok na opatrovanie

korai fejlesztés – včasná intervencia

koraszülött (gyermek) – predčasne narodené dieťa

kórélettan – patologická fyziológia

munka-, szociális és családügyi hivatal – úrad práce, soci-

álnych vecí a rodiny

nemesítés – šľachtenie

növekedési hormon – rastový hormón

nyílt munkaerőpiac – otvorený trh práce

öröklődő betegségek – dedičné choroby

sajátos nevelési igény – špeciálne výchovno-vzdelávacie

potreby

sejt – bunka

súlyos mozgáskorlátozottság – ťažká porucha mobility

(a) személyi segítés díja – peňažný príspevok na osobnú

asistenciu

szerződéskiegészítés – dodatok k zmluve

szívkatéterezés – katetrizácia srdca

támogatott lakhatás – podporované bývanie

tapasztalati szakértő – skúsenostný expert

újszülöttgyógyász – neonatológ

véralvadás – zrážanie krvi

(a) záróizmok súlyos betegségei – ťažká porucha zvieračov

bielkovina – fehérje 

bunka – sejt 

cisársky rez – császármetszés 

dedičné choroby – öröklődő betegségek 

dodatok k zmluve – szerződéskiegészítés 

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnu-

tím – a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló

ENSZ-egyezmény 

Downov syndróm – Down-szindróma 

katetrizácia srdca – szívkatéterezés 

modifikácia génov – génmódosítás 

neonatológ – újszülöttgyógyász 

otvorený trh práce – nyílt munkaerőpiac 

pacientske organizácie – betegszervezetek 

patologická fyziológia – kórélettan 

peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vo-

zidla – gépkocsivásárlási támogatás 

peňažný príspevok na opatrovanie – gondozási díj 

peňažný príspevok na osobnú asistenciu – a személyi se-

gítés díja 

podporované bývanie – támogatott lakhatás 

predčasne narodené dieťa – koraszülött (gyermek)

rastový hormón – növekedési hormon 

skúsenostný expert – tapasztalati szakértő

šľachtenie – nemesítés 

špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby – sajátos nevelési

igény 

technológia na úpravu génov – géntechnológia 

ťažká porucha mobility – súlyos mozgáskorlátozottság 

ťažká porucha zvieračov – a záróizmok súlyos betegségei

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – munka-, szociális és

családügyi hivatal 

včasná intervencia – korai fejlesztés 

zárodok (embryo) – embrió 

zrážanie krvi – véralvadás 

Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár

szótár

MEGRENDELŐLAP
Megrendelem a Carissimi című ingyenes folyóiratot az alábbi címre:

NÉV/INTÉZMÉNY: __________________________________________________________________________________
CÍM: ___________________________________________________________________________________________
FOGLALKOZÁS/MUNKAHELY: ________________________________________________________________________

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):  SK95 5200 0000 0000 0534 5665, egyedi azonosító (variabilný symbol): 1111



Támogatóink: 
Petró Tímea, Magyarország 
Kisebbségi Kulturális Alap

(Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.)

Baláži Martin felvételei.
Cikkünk a 18. oldalon.



Mit szabad, és mit nem? – génmódosítás és etika
Fogyatékossággal élő gyermek a családban 
Minden emberhez elvinni az olvasás örömét

Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek             X. évfolyam, 2019/4., augusztus  


