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spôsobilosti na právne úkony

Egészségügyi Világszervezet – Svetová zdravotnícka or-
ganizácia

figyelemhiányos hiperaktivitás zavar (ADHD) – poru-
cha pozornosti s hyperaktivitou

(a) fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény – Dohovor OSN o právach osôb so zdra-
votným postihnutím

intézménytelenítés – deinštitucionalizácia
kommunikációs zavarok – poruchy komunikácie
könnyen érthető kommunikáció – ľahko čitateľné a

ľahko zrozumiteľné informácie
neurotipikus – neurotypický
speciális olimpia nyári világjátékok – Svetové letné hry

Špeciálnych olympiád
személyi segítő – osobný asistent
támogató eszközök és technológiák – kompenzačné po-

môcky a asistenčné technológie
támogatószolgálat – asistenčná služba
támogatott lakhatás – podporované bývanie
vizsgálati és kezelési standardok – diagnostické a lie-

čebné štandardy

asistenčná služba – támogatószolgálat 
deinštitucionalizácia – intézménytelenítés 
diagnostické a liečebné štandardy – vizsgálati és kezelési

standardok 
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnu-

tím – a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló
ENSZ-egyezmény  

kompenzačné pomôcky a asistenčné technológie – tá-
mogató eszközök és technológiák 

ľahko čitateľné a ľahko zrozumiteľné informácie – köny-
nyen érthető kommunikáció 

neurotypický – neurotipikus 
obmedzenie alebo pozbavenie spôsobilosti na právne

úkony – a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen
korlátozó gondnokság 

osobný asistent – személyi segítő 
podporované bývanie – támogatott lakhatás 
porucha pozornosti s hyperaktivitou – figyelemhiányos

hiperaktivitás zavar (ADHD) 
porucha produkcie reči – a beszédprodukció zavara 
porucha rozumenia reči – beszédmegértési zavar 
porucha výslovnosti – beszédhiba 
poruchy komunikácie – kommunikációs zavarok 
Svetová zdravotnícka organizácia – Egészségügyi Világ-

szervezet 
Svetové letné hry Špeciálnych olympiád – speciális olim-

pia nyári világjátékok 

Március 15-e alkalmából
Áder János köztársasági
elnök a szlovákiai magyarság
kulturális örökségének meg-
őrzését szolgáló munkájáért
a Magyar Arany Érdemke-
resztet adományozta M.

Nagy Lászlónak. A Helem-
bán élő fotóriporter nem
sokkal ezután a Magyaror-
szág Felfedezése Alapítvány
szociofotó-pályázatának fő-
díját vehette át. A fogyaté-
kossággal élők, idős emberek
életét bemutató sorozatai
mindenkit megérintenek.
Fényképeivel a Carissimi ha-
sábjain is találkozhatott az
olvasó. A kép az ipolytölgyesi
szeretetotthonban készült.

Előző számunkban bemutattuk Cséfalvay Á. András dunaszerdahelyi fotóriporter egyik felvételét, amely a cseh
sajtófotó-pályázaton elnyerte a Gyermekek Díját, és Magyar Sajtófotódíjban is részesült az egyedi emberábrázolás-
portré kategóriában. Az alkotó a magyar sajtófotó-pályázat társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia – sorozat
kategóriában Ágnesék című képsorozatával második díjat nyert. József egész életét sem járni, sem beszélni nem
tudó testvére, Ágnes gondozásának szentelte. Ágnes a napjai nagy részét babakocsiban tölti. 

Támogatóink: 
Kováčiková Helena, Rimaszombat

Kisebbségi Kulturális Alap
(Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.)
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Tartalom
Próbálom csokorba szedegetni azokat a

gondolatokat és tapasztalatokat, amelyek

anyák napja közeledtén a kedves olvasó ér-

deklődésére számíthatnak. Európának

azon a tájékán élünk, ahol ellentmondásos

anyamodellt láttunk és adunk át. Mint sok

minden más, az anyaság értéke is viszony-

lagossá vált. Azt is kérdezhetnénk: merre

tovább? Ideológiák, trendek és divatok is

befolyásolják az éppen uralkodó anyaképet. 

Nézzünk meg együtt néhányat azokból a tényezőkből, amelyek az

anyaság megítélésére hatással vannak. 

Alig hetven évvel ezelőtt nem ment ritkaságszámba, hogy a feleség,

az édesanya figyelmét és idejét teljes mértékben kitöltötte az előtte járó

és utána következő nemzedék családi jólétének biztosítása. Úgy tűnt,

hogy boldog is volt ettől. Aztán jött a nagy egyenlősdi, a traktorista nő,

az esztergályos nő ideál. Ez is elmúlt. A mai esélyegyenlőség kitermeli

a vállalkozónőt, polgármesternőt, lelkésznőt. A háztartásbeli státus tel-

jesen eltűnt. A családi tűzhely melegét őrző feleség és anya mára már

úgy látszik, nem trendi.

A családi struktúrák is változásokon mennek át. A korábbi, többge-

nerációs családmodell, ahol együtt éltek nagyszülők, szülők, testvérek,

unokák – szinte kuriózum. Ma nem divat házasodni, a bizonytalan pár-

kapcsolatok mellett megjelennek az egyszülős családok. Még a törvény

is alkalmazkodik a szokáshoz. Nem háborús árvák ma a gyermekek, és

nem háborús özvegyek az anyák, hanem kapcsolati árvák és özvegyek.

Egy párkapcsolatban talán az első gyermek még meg is születik, de a

továbbiak megszületése, sajnos, nagyon bizonytalan és kockázatos. An-

nak az egynek a felnevelésével esetleg egyedül is megbirkózik valame-

lyik szülő. Ez egy újfajta hőstett. A társnak pedig olyan üzenet, hogy

jobban boldogulunk nélküled, mint veled. 

Pedig a nőnek és anyának évezredek óta nem változtak az alapszük-

ségletei, ezek pedig a biztonság, a figyelem, a szeretet, amelyeket jó

esetben egy erős támaszban, egy férfiúban, élete párjában talál meg.

Megkockáztatom, hogy nagyobb szüksége van az érzelmi és kapcsolati

biztonságra, mint az anyagira. Amikor beállt kenyérkeresőnek, mintha

az előbbit vesztette volna el. Az életfeltételek javulásával valami fájdal-

masan kárt szenvedett. Lehet, hogy az anyaság? Sok minden más is,

amit a családban élő gyengék, öregek és betegek nagyon érzékelnek.

Átbillent az inga az anyagiak oldalára.

Meggyőződésem, hogy a boldog családi élet utáni vágy vagy a bol-

dog anyaság, boldog gyermekkor, boldog öregkor utáni vágy nem csu-

pán álomkergetés, és nem is szociális biztonság kérdése. Bizonyára van

néhány fájdalmas kivétel ez alól. A boldog anyaság, a boldog családi

élet, gondolom én, szívkérdés. Sok lemondással, de sok fejlődéssel is jár.

Lehet életprogram. Éljük ezt az életmintát a következő nemzedék elé,

hogy az is megkívánja.

Rácz Jolán 
református lelkész
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Így fogalmazta meg a tanítvány, Vá-

rady Balassy Pál egykori professzorá-

nak, Rácz Sámuelnek a sírversében

Rácz legfőbb érdemét. Az Olvasóban

felmerülhet a kérdés: miért volt szük-

sége merészségre egy magyar orvos-

professzornak, hogy magyarul szóljon

tanítványaihoz? Nos, a választ meg-

könnyíti, ha tudatosítjuk, hogy az

1744. március 30-án Erdélyben (Gyu-

lafehérvárott) – más források szerint

Pesten – született Rácz 1777-ben ke-

rült oktatóként az első magyar(orszá-

gi) orvosi karra. Nem véletlenül hasz-

náljuk a zárójeles kiegészítést! Az

1769-ben Nagyszombatban alapított,

majd 1777-ben Budára átköltöztetett

egyetem orvosi karán az oktatás nyelve

a latin volt. Persze nemcsak az orvos-

tudomány nyelve volt latin, hanem a

közéleté, a megyei adminisztrációé is.

A híres debreceni Kollégium diákjai-

nak még az iskolán kívül sem volt sza-

bad magyarul beszélgetniük. Így nem

meglepő, hogy az orvosi kar első taná-

rai közt nem volt egyetlen magyar

sem, ill. valamennyi tankönyv latin

nyelvű volt. Elsőként a bécsi magyar

testőr írók próbálták meg felhívni a fi-

gyelmet arra, hogy a magyar méltó ve-

télytársa lehetne a latinnak. A tudo-

mányok művelésében is! Bessenyei

György 1778-ban röpiratot intézett a

Budai Nagy Társaság Fő Tanítóihoz,

azaz az egyetem professzoraihoz:

„… Adjatok nékünk tudományt …”

Ám ne latin vagy német nyelven, hi-

szen „minden nemzet a maga nyelvén

lett tudós, de idegenen sohasem”.

E felhívásnak tett eleget Rácz Sá-

muel, aki valószínűleg személyesen is

ismerte a testőr írókat, hiszen az orvosi

oklevelet 1773-ban Bécsben szerezte
meg. Orvossá avatása után Nagybá-

nyán (ma: Baia Mare, Románia) tele-

pedett le, és megválasztották őt bánya-

főorvossá. Innen hívták meg a Budára

áttelepült orvosi karra. Ott nemcsak

leendő doktorokat oktattak, hanem

seborvosokat (borbélysebészeket) is. A

kar megalakulása előtt képzésük cé-

hekben történt, ahol egy-egy idősebb,

tapasztalt borbélysebész keze alatt sze-

reztek gyakorlatot és minimális elmé-

leti tudást. Mária Terézia azonban el-

rendelte a seborvosok kötelező egyete-

mi képzését. A latinul csak gyengén

tudó seborvosjelöltek képzését volt hi-

vatva ellátni az 1777-ben felállított

hatodik tanszék. Ennek élére hívták

meg Rácz Sámuelt, aki az orvosi fa-

kultás első magyar professzora is lett.  

A választás nem véletlenül esett rá.

Már medikusként megmutatta orosz-

lánkörmeit: 1772-ben Budán jelent

meg Az emberi élet általános ismere-

tét tanító könyve (1802-ben újra ki-

nyomtatják). Nagybányai működése

alatt is szorgalmasan forgatta a lúdtol-

lat. 1776-ban Budán meg is jelent az

Orvosi oktatás, mellyben a leggyak-

rabb és legközönségesebb belső nya-
valyáknak jelei és orvosságai röviden

leiratnak c. műve. A szakirodalom sze-

rint ez tekinthető az egyetemi orvosi

oktatás első magyar nyelvű tankönyvé-

nek. Sikerét bizonyítja, hogy két év

múlva, bővítve „az orvosságoknak ma-

gyar és deák lajstromával”, Pozsony-

ban és Kassán is kiadták, sőt 1787-ben

lefordították görög nyelvre.

Rácz a leendő seborvosokat oktatva

látta, hogy számukra nem magas szin-

tű „orvosi” (elméleti) oktatást kell

nyújtani, hanem speciális seborvosi is-

mereteket. Ezért már 1778–80-ban le-

fordítja és megjelenteti báró Störck

Antal birodalmi főorvosnak az auszt-

riai borbélysebészek számára 1776-

ban kiadott Orvosi tanítását. (A teljes-

ség kedvéért: Störck művét Milesz Jó-

zsef is lefordította és kiadta 1778-

ban.) 1782-ben pedig tanártársának,

Plenck József Jakabnak a tankönyvét

ülteti át magyarra A borbélyságnak

eleji… címmel. 

Ennyi fordítás után várható volt,

hogy Rácz saját könyvet is képes írni.

1794-ben jelenik meg tollából A bor-

bélyi tanításoknak első és második da-

rabja. A 2009-ben kiadott A magyar

orvosi nyelv tankönyvében az orvos-

történész Kapronczay Katalin így ér-

tékeli e jeles eseményt: „Az 1794-es

esztendő nagy jelentőségű a magyar

orvosi irodalom történetében, ugyanis

ekkor jelent meg Rácz Sámuel A bor-

bélyi tanításoknak első és második da-

rabja című tankönyve. Az egész ma-

gyar tudományos élet lelkesen üdvö-

zölte a magyar nyelvű, de nem idegen

nyelvből fordított kötet megjelenését,

nemcsak az orvos pályatársak, hanem

írók, költők is ünnepelték a szerzőt. A

könyv beköszöntő verseit többek kö-

zött Ányos Pál, Földi János, Kármán
József és Csokonai Vitéz Mihály írták.

„Aki mert köztünk 
magyarul beszélni, E vala Első!” 
275 éve született Rácz Sámuel (1744–1807)  

orvostörténet
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Rácz saját maga is tisztában volt a

könyv jelentőségével, ezt a szerzői elő-

szóban nem kérkedve, de jóleső büsz-

keséggel meg is fogalmazta.”  

Valamennyi magyar örömét legjob-

ban talán Csokonai fejezte ki, aki így

indítja A híres Rácz Sámuel úrhoz c.

versét: 

Uram! örvendez a magyar 

Haza, hogy a mostani

Eskuláp fiait hallja 

Magyar hangon szólani; 

Hogy görög-módi ruháit 

Hippokrates letette 

S magyar köntösre váltotta 

S már azt is megszerette. 

Eskulap (Aszklépiosz, Aesculapius)

a görög mitológia orvos istene – „fiai”,

az aszklepiádok gyógyító papok, ill.

orvosok. A leghíresebb közülük a Kósz

szigetén működő, a ma is érvényes or-

vosi esküt megfogalmazó Hippokra-

tész volt. Az orvostudomány tehát

„görög-módi” ruhában, ógörög nyel-

ven kezdett, később váltott át a latinra.

„Magyar köntöst” pedig Rácznak kö-

szönhetően kapott. 

A kortárs orvosok, irodalmárok tisz-

teletét és dicshimnuszait Rácz nem-

csak a „borbélyok” (borbélysebészek,

seborvosok, kirurgusok) számára for-

dított, írt kézikönyveivel érdemelte ki.

Legjelentősebb munkája ugyanis a

már 1789-ben megjelent A Physiolo-

giának rövid Sommája, melyet a ma-

gyar Olvasóknak hasznokra kiadott

Rácz Sámuel. Ez volt az első magyar

élettan, s mint címe is jelzi, szerzője

nemcsak orvosi tankönyvnek szánta,

hanem a nép felvilágosítására is. „Egy

könyv: melly magyarúl van olly dolog-

ról, Mellyről mind idegent, magyart

nem is látsz” – tapint rá a lényegre a

kétszeresen – orvosként és íróként –

kolléga, Földi János a Rácz köszönté-

sére írt versében.  

A „physiologia” persze Rácz korában

még többet jelentett, mint élettant.

Könyve ugyanis három fő témát ölel

fel: „Az a része az Orvosi Tudomány-

nak, mely a jelenvaló egésséget fenn-

tartja, Egésség Tudományának (Hygi-

ene) neveztetik. Az Egésség Tudomá-

nya három dolgokat foglal magában,

úgymint elsőben az Egésség termé-

szetének külömbségeinek, okainak és

tselekedeteinek Tanítását, melyet

Physiologiának neveznek; másodszor

a jó és tartós Egésségnek, a hosszú

Életnek, és a Temperamentumoknak

jeleiről való oktatást, melyet Physiolo-

giás Semiologiának hívnak; harmad-

szor az Egésséget fenntartó dolgoknak

Tudománnyát, melyet Diaeteticának

mondunk.”      

Rácz irodalmi hagyatékának ismere-

tében – 25, nyomtatásban megjelent

művéről tudunk – nem tekinthető el-

fogultnak az orvosból lett irodalom-

történész, Toldy (Schedel) Ferenc vé-

leménye: „Az orvosi szakirodalom

megkezdője, hogy ne mondjam meg-

teremtője Rácz Sámuel egyetemi tanár

volt. Tanítani kellett, s nem volt könyv.

A bonc- és élettantól kezdve a kór- és

gyógytanig az egész orvostudományt

kidolgozta, részint eredeti, részint for-

dított munkákkal pótolva a hiányt.”  

Rácz felsorolt érdemei és az egykori

nagyszombati egyetemhez fűződő

életpályája indokolja emlékének a Fel-

vidéken, Szlovákiában való tiszteletét

is. Van azonban még egy, kevésbé is-

mert felvidéki vonatkozása. Az előbb
említett, 1789-ben kiadott élettana

rézkarcban közli a szerző mellképét.

Latin nyelvű körszöveg sorolja fel cí-

meit. Ezek közt olvasható: „I. Comit.

Hont Tab. Assesor”, azaz Nemes

Hont Vármegye táblabírája. Izgalmas

kutatói feladatnak ígérkezett annak

kiderítése, miért s főleg mikor tisztelte

meg Hont a pesti egyetem tanárát e

címmel. Sajnos, a megye Ipolyságon

őrzött levéltárát a II. világháborúban

feldúlták, kifosztották – így a keresett

adatok sem találhatók meg. Mivel a

táblabírói kinevezés jogát a főispán a

tisztújításkor gyakorolta, a szóba jöhe-

tő dátumok: 1781 és 1784. 1786-tól

ugyanis nincs tisztújítás, a „kalapos ki-

rály”, II. József vármegyéket átszerve-

ző rendelete miatt. Azt sem tudtam

kideríteni, lehet-e – a névazonosságon

túl – kapcsolat Rácz Sámuel egyetemi

tanár és Rácz Sámuel, „A Csábrághi és

Szitnyai Uradalmak Fő Igazgatója”

között. Ez utóbbi 1795-ben tett jelen-

tést a megyegyűlésnek. Rácz rokoni

kapcsolatainak lehetőségét az említett

táblabíróságon túl az a tény is támo-

gatja, hogy 1797-ben fiát a nógrádi

felkelő nemes sereghez állította.  

Természetesen nem csak megyei

elismerésben részesült Rácz. A hes-

senhomburgi, a svéd, a bajor tudós

társaságok tiszteletbeli taggá válasz-

tották. 1780-ban Mária Terézia egy

„királyi koronával ékes s függőleg vi-

selni való aranypénzzel” tüntette ki. S

bár nem minden tanártársa nézte jó

szemmel „magyarkodását”, mégis is-

mételten ő viselte a dékáni címet, sőt

1793-ban az egyetem rektorává is

megválasztották.  

275 évvel születése után tisztelettel

tekintünk Rácz Sámuel életművére,

amely nemcsak megalapozta a ma-

gyar nyelvű orvosi tankönyvirodal-

mat, hanem példát is mutatott anya-

nyelvünk bátor használatára. Nem-

csak a mindennapi életben, hanem a

tudomány területén is, ahol napjaink

„latinja”, az angol hódít egyre na-

gyobb teret magának. 
Dr. Kiss László

orvostörténet
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Melissa C. Orlov (2010) amerikai

párkapcsolati tanácsadó, akinek a társa

szintén figyelemhiányos hiperaktivitás

zavarral küzd, könyvében bemutatja

azt, hogy milyen helyzetben van egy

párkapcsolatban élő ADHD-s sze-

mély, és leírja mindezt a partner olda-

láról is. 

Az ADHD-val diagnosztizált sze-

mély:  

• „Más”, mivel az agya folyamatosan

„pörög”, és másként érzékeli, tapasz-

talja meg a szűkebb és tágabb környe-

zetét, mint a neurotipikus emberek.

Ezt a környezetében élők csak nehe-

zen vagy egyáltalán nem tudják meg-

érteni.

• Mint a korábbiakban szó volt róla,

számára jóval több felkészülési időt,

energiát és szervezést igényelnek a

mindennapi feladatok, ezért túlterhelt.

Ez utóbbit gyakran nem meri felvál-

lalni a partnere előtt.

• Alárendelt szerepben van a társával

szemben, ugyanis az utóbbi jelentős

mennyiségű időt tölt partnere „hibái-

nak kijavításával”, valamint azzal, hogy

segítséget nyújtson neki, s emiatt az

ADHD-s fél az élet számos területén

inkompetensnek érezheti magát. Ez a

párkapcsolatban rendszerint a szülő-

gyermek dinamizmus kialakulásához

vezet.

• Állandó szégyenérzettel küzd –

gyakran rejtetten – az állapota és az

abból adódó „hibák” miatt.

• Ha a környezetében élők folyama-

tosan azt hangoztatják, hogy meg kel-

lene változnia, ez számára az elfogadás

hiányát jelenti, és az alkalmatlanságér-

zet megerősödését vonja maga után.

• Tetemes szorongást okoz számára

az újabb hibák elkövetésének valószí-
nűsége.

• Az egyik legerősebb érzelmi igénye

az, hogy hiányosságai ellenére, illetve

azokkal együtt is szeresse és fogadja el

őt társa.

A partner:

• Az ADHD-s fél feledékenysége,

figyelmetlensége és szétszórtsága mi-

att túl sok feladatot vállal magára, illet-

ve kényszerül ellátni, ezért az ő vállán

nyugszanak a háztartási és családi kö-

telezettségek túlnyomó többségének

terhei. Így születik meg a „nagy gye-

rek” és a róla gondoskodó „szülő” sze-

rep az egyenrangú felek közti párkap-

csolat helyett. 

• Gyakorlatilag soha nincs lehetősége

arra, hogy kikapcsolódjon és feltöltőd-

jön, ezért állandó fáradtsággal küzd. 

• A túl nagy felelősség, az állandóan

visszatérő azonos problémák, valamint

az, hogy a kapcsolat „megjavítására” irá-

nyuló erőfeszítés hiábavalónak tűnik,

frusztrációt, kimerültséget, dühöt és ér-

zelmi gátoltságot okoznak neki. Idővel

a harag az összes interakciót áthatja a

párkapcsolatban. Igyekszik elfojtani, ez

azonban egy idő múlva rendszerint

még több konfliktust eredményez.

• Társa ellentmondásos viselkedése,

szélsőséges reakciói magukban rejtik

az állandó odafigyeléssel és nagy ener-
giabefektetéssel fenntartott rendszer

széthullásának veszélyét, amely miatt

permanens feszültségben él.

• Sérelmes és érthetetlen számára az,

ha partnere nem cselekszik az ő taná-

csai szerint annak ellenére, hogy vilá-

gosan és egyértelműen megfogalmazta

őket neki. 

• Magányosnak, értéktelennek, elha-

nyagoltnak, láthatatlannak érzi magát,

mivel a rá irányuló figyelem hiányát

társa részéről a személyére irányuló ér-

deklődés hiányaként értelmezi. Leg-

hőbb vágya az, hogy partnere házas-

társként tekintsen rá, és gyengéden,

sok érzelmet kinyilvánítva viszonyul-

jon hozzá. (Orlov 2010)

Mint korábbi írásaimban utaltam rá,

2018 májusában indult A felnőttkori

ADHD hatása az érintettek életére és

társadalmi integrációjára című kutatá-

som, mely jelenleg is folyik, és várha-

tóan 2019 végére fejeződik be. A kuta-

tás fő célkitűzése a következő kérdések

megválaszolása:

Vannak-e olyan tulajdonságok, ame-

lyek alapján az érintettek pozitív érte-

lemben érzik magukat „másnak”, mint

a neurotipikus emberek, és ha igen,

melyek azok? 

Mi jellemző a kutatásban részt vevő,

ADHD szindrómával küzdő felnőttek

iskolai végzettségére, keresőtevékeny-

ségére, párkapcsolataira? 

Milyen következményekkel járt az

érintettek további életére az ADHD

diagnózis felállítása?

Mi jellemzi a nevezett szindrómával

élő szülőket? Hogyan befolyásolja a

felnőttkori ADHD a családok életét?

Milyen segítségre lenne szüksége

egy ADHD-val küzdő embernek a

társas környezet részéről?

Ez idáig 26 különböző korú,
ADHD diagnózisú felnőttel készítet-

Hogyan nehezíti meg a felnőttkori ADHD 
az érintett nők mindennapi életét? II.
A párkapcsolati konfliktusok főbb okai

tanulmány
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tem átlagosan másfél órás, részben

strukturált interjút. Az interjúk teljes

legépelt és már feldolgozott anyaga

844 oldal. 

A továbbiakban azokat az ADHD-

s emberekre jellemző tulajdonságo-

kat, viselkedésmódokat mutatom be a

teljesség igénye nélkül, amelyeket az

érintettek magukra jellemzőnek tar-

tanak, és amelyek a megkérdezett nők

szerint a legtöbb konfliktus okozói a

párkapcsolatukban:

1. A hiperaktivitás tünetei közül az

állandó, túl sok és hangos beszéd

„Nem mindenki tudja ezt a hiperak-

tívságot elfogadni. Hogy állandóan

csacsog, fárasztó vagyok…” (ES, 33

éves nő, Dunakeszi)

„Na ez az egyik konfliktushelyzet je-

lenleg mostanában közöttünk. A fér-

jem mindig, hogy nem kell kiabálni,

így kell, hogy ccccs! Mikor így csinál

nekem, hogy ccccs. Igen. Valóban a la-

kásunk visszhangzik is. És azt mondja,

de olyan éles hangod van… Tehát

hogy érces hangom van, hogy bántja a

fülét.” (NV, 47 éves nő, Budapest)

2. Impulzivitás és érzelmi labilitás

„A párkapcsolatomba is megfigyel-

hető az impulzivitás. Húú, az na-

gyon, és az én részemről. Egyszerűen

ha azt mondja, hogy öt perc múlva

jön, és nem jön. Tehát az öt perc alatt

is már megbolondulok, akkor egy-

szerűen olyan hisztériás rohamot ka-

pok, hogy így mint hogyha ilyen ön-

kívületi állapotba lennék. Főleg ami-

kor nagyon fáradt vagyok. És akkor

ez így nekem se jó.” (CC, 21 éves nő,

Budapest)

„Mostanában kezdett el, az elmúlt

egy-két évben kiakadni a hisztijeimen.

De ezt se olyan durván… Egyszer

persze betelik a pohár. Tehát most ed-

dig tűrte, most néha ő is fáradt.” (RC,

30 éves nő, Budapest)

„Egy hisztérika voltam, egy ideges,

idegbajos… és valahogy meg kellett
tanulnom kezelni, mert pont egy idő-

szakos válságban volt a házasságunk is.

Egészen az elején nem tudtam elvisel-

ni sok mindent. És sokat sírtam. Szó-

val olyan nagyon áldozatnak éreztem

magam.” (NV, 47 éves nő, Budapest)

3. Az impulzivitásból fakadóan a

meggondolatlanul, bántóan, sértően

megfogalmazott kritika és vádasko-

dás a partnerrel szemben

„Én nagyon csúnyán tudok szóval

bántani… nagyon csúnyán.

K: És ő hogy reagál ilyenkor?

Csendben van. Megvárja, ezt már

korábban megbeszéltem vele, hogy én

úgy gondolom, hogy nekem az kell,

hogy kiadjam magamból, és hogy le-

gyen kedves megvárni, amíg kiadom.

…hogyha válaszol, akkor sokkal job-

ban felpaprikázódom tőle.” (ES, 33

éves nő, Dunakeszi)

„K: Nagy dolgokon vagy apróságok

miatt veszekedtetek?

Piszlicsáré, semmi hülyeségeken, tel-

jesen hülyeségeken... Volt olyan, hogy

a férjem a székkel így rám ütött… De

most, így a mostani tudatommal tu-

dom, hogy én váltottam ki belőle, az a

tararara… így mondtam, mentem utá-

na és mondtam, de ilyen vagy, de olyan

vagy, állandó vádaskodás meg minden.

És bizony, gondolom, ezzel a stílu-

sommal, ezzel a lehengerlő, ez az ál-

landó duruzsoló stílusommal kihoz-

tam a sodrából.” (NV, 47 éves nő, Bu-

dapest)

4. Az impulzivitás részeként akara-

tosság, a saját elképzelések túlzottan

erős érvényesítése, valamint egyoldalú

dominancia a párkapcsolatban

„Amivel kihozom a sodrából, most

az tényleg így átgondolva az erősza-

kosság. Egy picit erős vagyok…” (NV,

47 éves nő, Budapest)

„K: A mindennapokban ez hogy

nyilvánul meg, hogy te vagy a domi-

nánsabb?

Feladatokat osztok. Tehát én nagyon

jól tudom, hogy mi, hogy mit kéne
megcsinálni. Csak ugye nekem nincs

időm. Általában én mindenbe bele-

kezdek. Egyszerre mosok, főzök, ülök

le a gyerekkel foglalkozni, ágyazok,

nem tudom mi. És általában a férjem

fejezi be helyettem. Ez így ciki, tudom,

de egyszerűen elúszom. És akkor, ak-

kor vagyok nagyon agresszív, amikor

elúszom, és akkor látom, hogy jönnek

a vendégek, és hú, úszik minden.” (ES,

33 éves, Dunakeszi)

5. Rendetlenség, káosz a lakókör-

nyezetben

„A volt férjemmel nagyon sokszor

volt konfliktusunk ezekből. Ő ilyen

pedáns anyukától származik, akinél

mindig élére volt rakva, és én nehezen

tudtam rendet tartani. És ez nagyon

zavarta őt, teljesen érthető módon

egyébként.” (SH, 39 éves nő, Gyoma-

endrőd)

6. A pénz beosztásával kapcsolatos

nehézségek 

„Nehezen tudtam beosztani. Hamar

elfogyott mindig. Mert mikor volt, ak-

kor szívesen vettem a gyerekeknek is

meg mindenkinek egy szép kis ezt, és

akkor elfogyott... Az már megint fe-

szültség volt, és vitte a lehetőségét, mi-

kor már mindig huszadikán elfogyott

a pénz, és akkor úgy jött a számla, meg

szóval voltak anyagi nehézséggel teli

időszakjaink.” (NV, 47 éves nő, Buda-

pest)

7. A több éven át tartó háztartásbeli

státus, a bezártság, a korábbi időszak-

hoz (pl. kereső tevékenység) viszonyí-

tott ingerszegény környezet, a mono-

tónia elviselésére való képtelenség

„Főállású anya voltam 11 évig. Érez-

tem, hogy nem jó otthon, tehát engem

ez nem elégít ki, hát már az őrület ha-

tárán voltam. Voltam 45 kiló, ugye

most meg vagyok 85. Tehát ezért fizi-

kailag is éreztem magamon, hogy nem

ez az én életem, meg alsógatya-vasalás

meg főzés. És akkor nagyon beteg vol-

tam… elváltunk.” (CK, 39 éves nő,
Százhalombatta)

párkapcsolati konfliktusok



Az információ hatalom! Ahhoz,

hogy életünkről magunk rendelkezhes-

sünk, vagy más megfogalmazással: ma-

gunk hozhassunk döntéseket az életün-

ket érintő helyzetekben, információkra

van szükségünk. Így lesz hatalmunk a

saját életünk felett. Élnek közöttünk

olyan emberek, akiknek az információ-

hoz való egyenlő esélyű hozzáférésük

akadályokba ütközik. Ilyen akadály az,
ha nem jutunk hozzá az információk-

hoz; vagy hozzájutunk ugyan, de nem

tudjuk elolvasni őket; vagy el tudjuk ol-

vasni, de nem értjük meg.

Létezik egy módszer, amelynek a

segítségével az információkat – vagyis

kommunikációtudományi szakkifeje-

zéssel: a közlő üzeneteit – akár az értel-

mi sérült személyek számára is hozzá-

férhetővé, olvashatóvá és érthetővé le-

het tenni. Ezt a módszert könnyen ért-
hető kommunikációnak nevezzük. A
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8. Különösen megnő az impulzivi-

tásból fakadó gyakori konfliktusok

veszélye abban az esetben, ha a part-

ner is ADHD-val küzd

„Most is nehezen küzdünk, főleg,

hogy úgy néz ki, hogy párom is

ugyanezzel. Ingerlékenyek vagyunk

mindketten. Én például inkább

emésztem magam, és utána robbanok,

de akkor viszont baromi nagyot rob-

banok. Illetve… hát azért ő maka-

csul… Hogy is lehetne szépen fogal-

mazni, hogy ha valami nem tetszik,

azért azt erősen kifejezem. Nekem

nincs az, hogy burkoltan. Igyekszem –

amennyire tudom, de néha nehezemre

esik, és néha lobbanékony vagyok.

Néha úgy odacsapok, hogy na, ez így

nem. És párom is. Mostanában meg

főleg nagyon kiéleződtek ezek a dol-

gok itthon.” (CT, 37 éves nő, Szeged)

9. A tradicionális női és feleségsze-

reppel kapcsolatos elvárások és kény-

szerek – beleértve a szexuális elvárá-

sokat is – elviselésére való képtelenség

„Nem azért csaltam meg, mert hi-

ányzott a szex, hanem azért, mert az a

férfi beszélgetett velem. Mindenféléről.

És engem látott, nem a háztartási al-

kalmazottat, nem az anyát, meg nem a

porszívózós csajt, meg a gyomlálóst…

Nem működött fizikálisan sem már a

házasságunk. Ahogy most így olvasom

és utánanézek, ez is gyakori probléma.

Ugyanis olyan volt, mintha impotenssé

váltam volna. Egyszerűen ideges let-

tem attól, hogy tőlem elvárják. Elvárják

bizonyos darabszámban per nap. Mert

elvárás volt. És ahogy ez átment elvá-

rásba, onnantól kezdve nem bírtam tel-

jesíteni. A legtöbb barátnőmnek megy,

mert lezárják az agynak azt a részét,

ami… és akkor megy, és akkor min-

denki elégedett. Nekem nem ment, én

nem voltam képes erre. Valószínűleg az

impulzivitásomból adódóan nem vol-

tam képes erre. Akkor sem, amikor ez-

zel akár megmenthettem volna a há-

zasságomat is, hogyha én, akkor enge-

delmesen aláfekszem az óhajnak. Mert

azzal megmenthettem volna. Mond-

tam, hogy nem vagyok képes, adjon

több időt, hogy visszaéledjen bennem,

mert előtte nem volt gondunk. Nagyon

sok évig nem volt semmi gondunk.

Még szülés után sem volt gondunk…

Nem őt utáltam meg, hanem valami-

ért – a kényszer, a kényszert nem bír-

juk elviselni. A kötelező kényszert,

amivel minket megpróbálnak lenyom-

ni, beskatulyázni. Azt gondolom, mi,

ADHD-sok nagyon nehezen viseljük

el, és nem tudjuk kezelni sem megfele-

lően, nyilván. Mert a legtöbb ember azt

mondja, hogy jó, hát valami kompro-

misszumot kicsikarunk a másik félből

is. De legyen ez a munka vagy magáné-

let vagy bármi, mi nem vagyunk képe-

sek rá.” (NÁ, 42 éves nő, Budapest)

Figyelemre méltók azok az attitű-

dök, amelyek a többi ADHD-s nő

esetében is megfigyelhetők: az érték-

rendjükbe ütköző cselekedet (pl. sze-

xuális hűtlenség) miatti önbüntetés

(pl. tartós egyedüllét vállalása a válás

után) és a nagyfokú bűntudat.

„Én nem kezdtem újra a magánéle-

temet. Egy iszonyat nagy adag bűntu-

dat van. Mert annak ellenére, hogy tu-

dom, hogy nem azért léptem félre,

mert kalandvágyó, szexéhes nő va-

gyok, hanem mert valakire szükségem

volt, aki engem látott meg, és nem a

tejcsárdát meg a háztartási alkalma-

zottat. Annak ellenére olyat tettem,

ami a neveltetésem ellen van. Engem

a szüleim nem így neveltek.” (NÁ, 42

éves nő, Budapest)
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A könnyen érthető 
kommunikáció meghatározása
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továbbiakban kísérletet teszek a köny-

nyen érthető üzenet kódolási folyama-

tának meghatározására.

A könnyen érthető üzenet kódolá-

sán azt a folyamatot értjük, amikor a

közlő a beszélt, írott, képi vagy filmes

üzenetét az értelmi sérült befogadó de-

kódolási (üzenetészlelési, -érzékelési és

-értelmezési) kompetenciájához illesz-

kedő, írott kódolási szabályok szerint

fogalmazza meg.

Most bontsuk ki a könnyen érthető

üzenet kódolási folyamatának megha-

tározását!

A közlő, azaz a könnyen érthető

üzenet készítője lehet egyfelől az a sze-

mély, aki a mindennapi információt

könnyen érthetőre alakítja, őt fordító-

nak vagy tolmácsnak nevezik. Másfelől

közlő az is, aki könnyen érhető üzene-

tet alkot. Ilyen lehet pl. egy könnyen

érthető hírek megosztására szakoso-

dott hírportál újságírója.

Befogadón a könnyen érthető kom-

munikáció célcsoportját kell érteni.

Nemzetközi színtéren a célcsoportot

nagyon tágan értelmezik. Megkülön-

böztetik a könnyen érthető kommuni-

káció elsődleges és másodlagos célcso-

portját. Az elsődleges célcsoportba

azok a személyek tartoznak, akik a

könnyen érthető információk nélkül

nem vagy csak személyi támogatással

tudnának boldogulni. Ők az értelmi sé-

rült személyek. Ide sorolják azokat a si-

ket személyeket is, akiknek az első

nyelve (anyanyelve) a jelnyelv, illetve

akiknek a nyelvi kompetenciája (pl.

szövegértelmezési képessége) az em-

berek átlagos szintjénél alacsonyabb.

Másodlagos célcsoportként a gyerme-

keket és az idősebb személyeket szok-

ták megjelölni. Sokféle célcsoportról

beszélhetünk. Ugyanakkor nagyon

fontos, hogy az információkhoz való

egyenlő esélyű hozzáférés terén az itt

felsorolt csoportokba tartozó szemé-

lyeknek nagyon eltérő szükségleteik le-

hetnek. Ezért a könnyen érthető üze-

net kódolásának folyamatában nagyon
eltérő grafikai, illetve nyelvi szabályokat

(differenciált szabályrendszert) kell fi-

gyelembe venni. Indokolt lehet, hogy

az üzenetet többféle nyelvi szinten ké-

szítsük el. Meggyőződésem, hogy a

könnyen érthető kommunikáció valódi

célcsoportját az értelmi sérült szemé-

lyek alkotják. Nekik erre a kommuni-

kációra szükségük van, míg a többiek

esetében a könnyen érthetőség inkább

támogató, segítő jellegű.

A fenti meghatározás igen lényeges

eleme, hogy a közlőnek a befogadó,

esetünkben az értelmi sérült személy

nyelvikompetencia-szintjéhez igazod-

va kell az üzenetét elkészítenie. Ez ak-

kor lehetséges, ha a közlő ismeri a nyel-

vi kompetencia fogalmát, az értelmi sé-

rült személy nyelvi kompetenciájának

jellemzőit, esetleg a nyelvi kompetencia

mérésének lehetőségeit. A könnyen

érthető üzenet készülhet a célcsoport

egy vagy több tagjának a megkeresésé-

re, például: ha egy értelmi sérült sze-

mély kéri munkaszerződésének a

könnyen érthető fordítását. Ilyenkor vi-

szonylag egyszerű dolgunk van, hiszen

a befogadó nyelvi kompetenciája köny-

nyen megismerhető. A könnyen érthe-

tő üzenet készülhet a fordító kezdemé-

nyezésére is. Ha van rá mód, ebben az

esetben is helyes, ha megkérdezzük a

célcsoport tagjait, hogy mire van szük-

ségük. Ha erre nincs lehetőség, akkor a

könnyen érthető üzenetet az általunk

elképzelt célcsoport nyelvi kompeten-

ciájáról szerzett előzetes ismereteink

alapján tudjuk majd kódolni.

A könnyen érthető üzenetet a befo-

gadónak meg kell találnia. Az informá-

cióforrás akkor észlelhető vagy más szó-

val észrevehető, ha azt országosan vagy

akár nemzetközi szinten egységes logó-

val jelöljük. Nemzetközi színtéren jelen-

leg az Inclusion Europe logóját alkal-

mazzuk erre a célra.

Az ingyenes logóhasználat szabá-

lyairól az Inclusion Europe

www.easy-to-read.eu című honlapján

olvashatunk bővebben.

A befogadó a könnyen érthető üze-
netet látás vagy hallás, ritkábban tapin-

tás útján érzékeli. Ezért a közlőnek –

egyebek mellett – ismernie kell, hogy

az értelmi sérült személyek hogyan ta-

pogatják le a szemükkel az előttük lévő,

látható információkat. A szövegszer-

kesztő programokban a betűknek na-

gyon sokféle változata alkalmazható.

Vajon melyik az a betűtípus, amelyik a

betű felismeréséhez már túl sok felesle-

ges információt tartalmaz? Pl. ha egy

betűnek van talpa, akkor az a talp meg-

nehezíti-e a betű egyértelmű olvasását?

Ugyancsak befolyásolhatja az olvasha-

tóságot a betű mérete, hiszen a betű le-

het túl kicsi, éppen megfelelő, de pl. a

túl nagy is lehet akadálya a szöveg él-

vezhető olvasásának. Az ajánlott betű-

típus az Arial vagy a Calibri, az ajánlott

betűméret a 14-es. További kérdésként

merül fel, hogy milyen hosszú sor az,

amely után az olvasó még gond nélkül

visszatalál a következő sor elejére. Az

itt bemutatott, a vizuális észlelés körébe

tartozó szempontok mellett fontos le-

het, hogy azoknak az értelmi sérült

személyeknek, akik nem tudnak olvas-

ni, az információkat más módon, pl.

hang, képek vagy film formájában te-

gyük érzékelhetővé.

A befogadó számára a könnyen ért-

hető üzenet akkor értelmezhető, ha

annak tartalmát a befogadó megértette.

Ezért szükséges, hogy a közlőnek tu-

dományos kutatásokon alapuló ismere-
tei legyenek az értelmi sérült gyerme-

a könnyen érthető kommunikáció

A könnyen érthető információforrás
megjelölésére szolgáló nemzetközi
logó
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kek, tanulók és felnőttek szövegértel-

mezési, tágabban információértelme-

zési képességéről. Ismert pl., hogy az

értelmi sérült személyeknek nehézsé-

get okoz az elvont fogalmak értelmezé-

se. A névmás kifejezetten olyan szófaj,

amelynek a megértése nem könnyű. A

névmás jelentésének megfejtéséhez

tudnunk kell, hogy melyik szónak a he-

lyettesítésére alkalmaztuk. Ezért az ért-

hetőség jobban biztosítható, ha elkerül-

jük a névmások alkalmazását.

A meghatározás igen lényeges ele-

me, hogy a kódolást írott, közmegegye-

zésen és jó esetben tudományosan iga-

zolt eredményeken alapuló írott, kódo-

lási szabályok, vagyis egységes sza-

bályrendszer alapján kell végezni.

Nemzetközi színtéren jelenleg az Inc-

lusion Europe Információ mindenki-

nek c. útmutatójában foglalt szabály-

rendszerét alkalmazzuk:

Az üzenetet többféle csatornán ke-

resztül juttathatjuk el a befogadóhoz:

beszélt, írott, képi vagy filmes formá-

ban, illetve ezeket bármilyen módon

kombinálhatjuk is. A továbbiakban a

beszélt (hangzó), valamint a képi infor-

mációkkal foglalkozunk.

Az üzenet szóbeli megfogalmazása

lehet spontán vagy megtervezett. Ha

előre tudjuk, hogy egy könnyen érthető

információt majd szóban kell átad-

nunk, akkor fel lehet rá készülni. Akár

előre meg is írhatjuk a konkrét hely-

zetben felolvasott könnyen érthető

szöveget. A könnyen érthető kommu-

nikáció – álláspontom szerint – legne-

hezebb terepe az, amikor spontán mó-

don, azonnal és helyben kell könnyen

érthetően beszélnünk. A könnyen ért-

hető szóbeli kommunikációhoz szük-

séges képességek azonban jól fejleszt-

hetők. A könnyen érthető szóbeli kom-

munikációnak is vannak szabályai.

Képi információt készíthetünk ma-

gunk, vagy használhatunk mások által

készített képeket. Ez utóbbi esetben

külön tudással kell rendelkeznünk a

képi információk jogszerű felhasznál-

hatóságáról. Képi információ lehet a

rajz, a fénykép, de idetartoznak a szim-

bólumok, piktogramok is. A képi in-

formációk alkalmazhatóságára külön

szabályok vonatkoznak. Így pl. a ké-

pet úgy kell elhelyezni, hogy a ma-

gyarázandó szöveghez kapcsolható

legyen. Másfelől nagyon lényeges,

hogy nem a képi illusztrálás a cél,

hanem a megértés képi segítése.

Nem biztos, hogy a túl részletesen

kidolgozott, akár művészi igényes-

séggel elkészített kép segíti a megér-

tést. A túl sok részlet elvonhatja a fi-

gyelmet a lényegről. Megjegyzem,

hogy az új infokommunikációs tech-

nológia térhódításával egyre na-

gyobb szerepet játszanak életünkben

az animációs vagy élő szereplős fil-

mek. Ilyenkor a szöveges vagy képi

információ megértését emberi vagy

ma már sok esetben gépi hang, sőt

cselekvéses minta segíti. Pl. a sütés-

főzéshez készíthetünk könnyen

érthető írott és képekkel illusztrált re-

ceptkönyvet, de akár filmre is vehetjük

az ételkészítés folyamatát.

Úgy vélem, hogy a fentiekben rész-

letesen kifejtett gondolatok rávilágíta-

nak arra, hogy a könnyen érthető üze-

net kódolásához milyen összetett tu-

dásra van szükség. Ez a tudás egészen

biztosan csak képzés, önképzés kereté-

ben szerezhető meg. A könnyen érthe-

tő kommunikációról szóló sorozatun-

kat ezzel fogjuk folytatni.

Horváth Péter László PhD 

tanársegéd

tanulmány

A szerző a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Gyógypedagógus-képző Intézetének és a budapesti Eötvös

Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézetének munkatársa.

Oligofrénpedagógia–szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanári diplomáját 1993-ban szerezte a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Tanárképző Főiskolán, 1996-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán speciális pedagógia szakos tanári és szakpedagógusi egyetemi

oklevelet szerzett. Rendelkezik közigazgatási alap- és szakvizsgával, nevelőszülői és örökbefogadó szülői tanfolyami végzettséggel. Dok-

tori dolgozatának címe: A könnyen érthető kommunikációs képzési programok képzésfejlesztésének története Magyarországon a fo-

gyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény tükrében. Több mint 60 publikáció szerzője, s több mint száz előadást

tartott hazai és külföldi konferenciákon, szimpóziumokon, valamint meghívott előadóként. Fő kutatási területe az értelmi sérült szemé-

lyekkel való könnyen érthető kommunikáció, illetve a különleges szükségletű gyermekek örökbeadása és örökbefogadása. Számos alap-

(pl. gyógypedagógia) és mesterképzési szak (pl. gyógypedagógia-tanár, fogyatékosságtudomány), illetve szakirányú továbbképzési szak

(pl. foglalkozási rehabilitáció, gyógypedagógus-szakvizsga) létesítési és indítási dokumentációjának előkészítésében vett részt. Szerkesz-

tőbizottsági tagja a Fogyatékosság és Társadalom c. folyóiratnak. Tagja a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének, a Magyar Szoci-

ológiai Társaság Fogyatékosságtudományi Szakosztályának és a European Network on Independent Living szervezetnek.

Az Információ mindenkinek
c. útmutató borítója
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Szlovákiában május 25-én, szomba-

ton tartják az európai parlamenti vá-

lasztásokat. Az Európai Gazdasági és

Szociális Bizottság (EGSZB) – az

Unió tanácsadó szerve – jelentést tett

közzé arról, hogyan érvényesül jelen-

leg a fogyatékossággal élő polgárok

esetében az EP-választásokon való

szavazás joga. 27 tagállamból (az

Egyesült Királyság kivételével) gyűj-

tötték hozzá az adatokat. Az alábbiak-

ban néhány fontos észrevételt idézünk

belőle. 

Valamennyi tagországban vannak

olyan jogszabályok vagy szervezési in-

tézkedések, amelyek egyes fogyatékos-

sággal élő szavazókat kizárnak az EP-

választásokon való részvételből.

16 tagállam mintegy 800 000 pol-

gárát fogyatékosságuk vagy mentális

egészségi problémájuk miatt fosztják

meg választójoguktól. 

Több millió uniós polgárnak nincs

lehetősége szavazni olyan szervezési

intézkedések (technikai korlátok) mi-

att, amelyek nem veszik figyelembe a

fogyatékosságukból eredő szükségle-

teiket. A technikai korlátok közé tar-

tozik az akadálymentesség hiánya. Ez

vonatkozik a szavazóhelyiségekre, az

egyéb szavazási formák hiányára, a

szavazólapok kitöltésére, illetve a kivá-

lasztásukra való képességre. 

8 tagállamban aki nem tud eljutni a

szavazóhelyiségbe, nem szavazhat, mi-

vel nincs lehetőség a szavazás más for-

májára (postai úton történő, mozgóur-

nás vagy elektronikus szavazás). A vak

emberek 18 tagállamban semmilyen

módon nem tudnak önállóan szavazni;

csak megbízhatják a kísérőjüket, hogy

a nevükben adja le a szavazatukat.

9 ország (Bulgária, Ciprus, Észt-,

Német-, Görög-, Lengyelország, Litvá-

nia, Luxemburg, és Románia) jogrend-

szere a teljes gyámság hatálya alá tarto-

zó személyt automatikusan kizárja a po-

litikai részvételből. Magyarországon bí-

róság vagy a gondnok dönt arról, hogy a

gondnokság alatt álló értelmi fogyaté-

kossággal élő ember szavazhat-e. Szlo-

vákiában az értelmi fogyatékos embe-

rek is szavazhatnak, miután az Alkot-

mánybíróság 2017-ben az ország alkot-

mányával ellentétesnek ítélte, ha valakit

értelmi fogyatékossága miatt fosztanak

meg ettől a jogától. Szlovákiában ha a

szavazóhelyiség egy fogyatékossággal

élő ember számára nem akadálymen-

tes, az urnát kiviszik a termen kívülre,

hogy az illető tudjon szavazni.

Az EGSZB reméli, hogy a jelentés

segíteni fogja az uniós országokat ab-

ban, hogy átfogó megoldások kialakí-

tásával megszüntessék a fogyatékos-

sággal élő személyek egy része számá-

ra a szavazást ellehetetlenítő jogi és

technikai (szervezési) akadályokat.

Ugyanakkor szükség van egy hivatalos

európai parlamenti jogalkotási kezde-

ményezésre, amelyet aztán az összes

tagállamnak jóvá kell hagynia.

Több millió uniós polgár nem szavazhat 

európai parlamenti választások 

Ezzel a címmel jelentetett meg az európai parlamenti

választásokról könnyen érthető kiadványt az Inclusion

Europe. Az ÉFOÉSZ elkészítette a kiadvány magyar

változatát. Ebből idézünk (Szlovákiára vonatkoztatva):

Mi a választás?

A választás azt jelenti, hogy az emberek szavaznak ar-

ról, hogy ki képviselje őket. A választásokon eldönthet-

jük, hogy szerintünk ki tudja a legjobban képviselni az

érdekeinket.

Mi az európai parlamenti választás?

Európai parlamenti választások 5 évente vannak. Szlo-

vákiában 2019-ben május 25-én lesz a választás. Ezen a

napon megválasztjuk az európai parlamenti képviselő-

ket. Nézz utána, hogy ki képviseli legjobban a fogyaté-

kossággal élő emberek érdekeit!

Ki szavazhat?

Sok fogyatékossággal élő ember van Európában. So-

kan közülük részt fognak venni az európai parlamenti

választásokon. Ahhoz, hogy az értelmi fogyatékossággal

élő emberek gyakorolni tudják a választójogukat, segíte-
ni kell őket a szavazás során.

Hogyan kell szavazni?

A választópolgárok a választás előtt egy választási ér-

tesítőt kapnak. A választási értesítőn rajta van, hogy hol

lesz a szavazóhelyiség. A szavazóhelyiség az, ahol sza-

vaznod kell. 

A választás napján el kell menned a szavazóhelyiségbe.

Vidd magaddal a személyi igazolványodat!

Egy személy kipipálja a neved egy listán, amit alá is

kell írnod. Ez jelzi, hogy megjelentél és szavaztál. Ez a

személy ad neked egy borítékban szavazólapokat azok-

nak a nevével, akikre szavazhatsz. Ha segítségre van

szükséged a szavazásban, kérdezd meg a segítődet, hogy

mit kell tenned.

Ne felejtsd el, hogy a szavazatod titkos! Senki nem

fogja tudni, hogy kire szavaztál. Senki nem mondhatja

meg, hogy kire szavazz!

Mi történik az európai parlamenti választások után?

Miután a szavazóhelyiség bezár, minden szavazatot

megszámolnak. A televízióból és az újságokból megtud-

hatod, hogy kik nyertek a választáson.

Forrás:

egyuttvelunk.onervenyesites.hu/wp-content/
uploads/2018/12/ep2019_2.pdf 

Választójogot mindenkinek!
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Az Egészségügyi Világszervezet

becslése szerint világszerte körülbelül

egymilliárd olyan ember él, akinek a

mindennapjaiban szüksége van leg-

alább egy(féle), életvitelt támogató se-

gédeszközre. Ahogy a társadalmak

idősödnek, a szükségletek egyre sza-

porodnak, 2050-re kétmilliárdot is

meghaladó potenciális felhasználói

csoport feltételezhető. Eközben azon-

ban tízből kilenc ember nem jut hozzá

a megfelelő eszközhöz. Ennek oka

leggyakrabban a költségekben kere-

sendő. Bár a probléma kétségtelenül

jobban sújtja a fejlődő országokat,

doktori kutatásom négy fejlett, európai

országot vesz górcső alá. Annak men-

tén vetem őket össze, hogy az adott

országban: ki, milyen jogosultsági fel-

tételekkel, milyen folyamat árán, mi-

lyen eszközökhöz fér hozzá állami tá-

mogatás valamely formájával. A kuta-

tás egy szakdolgozattal kezdődött a

magyarországi tapasztalatokról, azóta

további három országban jártam ta-

nulmányúton – Német-, Olaszország-

ban és Dániában. Ezek tapasztalatait

két írásomban foglalom össze.

Gyakran teszik fel nekem a kérdést,

hogy miért az érdekel, hogy az állam

mit tesz a segédeszközök hozzáférhe-

tőségéért. Evidens, hogy pénztárcája

vastagságától függően bárki bármit

megvehet; nincs ez másképp a támo-

gató technológiákkal sem. Ráadásul

napjaink rohamos technológiai fejlő-

dése azt eredményezi, hogy újabb és

újabb termékek és technológiák kerül-

nek piacra. Csakhogy minél újabb és

bonyolultabb a technológia, annál va-

lószínűbb a borsos ár (a megvásárlástól

a karbantartáson át a javításig), más-

részt viszont a potenciális felhasználók

jellemzően nem engedhetik meg ma-
guknak a drága eszközöket: az egész-

ségkárosodott embereket nagymérték-

ben érinti a szegénység kockázata,

gazdasági aktivitásuk, foglalkoztatott-

ságuk, jövedelmi helyzetük rosszabb a

társadalmi átlagnál. Ha az egyes álla-

mok fontosnak tartják a méltányosság

szempontjait, indokolt, hogy a segéd-

eszközök ne maradjanak tisztán piaci

termékek. Ezzel biztosítható, hogy a

fogyatékosságból, mindennapi akadá-

lyozottságból adódó nehézségek az

egyén anyagi helyzetétől függetlenül

leküzdhetők legyenek. Elméletben. A

méltányosság tekintetében nagyon kü-

lönböző mintázatokat látunk Európa-

szerte.  

Az, hogy a támogató technológiák

hozzáférhetőségében, elérhetőségé-

ben, a rendelkezésre álló információk

terjesztésében az államnak van szerepe

és kötelezettségei, nem csupán jóindu-

lat kérdése. A fogyatékossággal élő

személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezményt 168 ország ratifikálta, te-

hát építette be a saját jogrendszerébe.

Ez a nemzetközi jogi dokumentum

felhívja a figyelmet a támogató tech-

nológiák szükségességére (3., 4., 6., 7.

és 20. cikk). Ennek értelmében a ré-

szes országokban a fogyatékos embe-

reknek joguk van a megfelelő életvitelt

támogató eszközökhöz. Igaz ez az

összes általam vizsgált országra. Noha

az Egyezmény a nemzeti jog részévé

válik, nem kényszeríthető ki, a min-

denkori kormányokat nem érheti

szankció, ha a gyakorlatban nem köve-

tik a szellemiségét és konkrét cikkeit.

Innentől kezdve az, hogy az államok

szükségét érzik-e jogszabály, nemzeti

stratégia vagy állami támogatási rend-

szer létrehozásának, működtetésének,

soktényezős, mindenkori kormányzati

hatáskör. A kutatásom során ezért
alapvetően a jogszabályokat, illetve a

szakpolitikai stratégiákat vizsgáltam,

amely elemzést szakértői interjúkkal,

illetve megfigyeléssel egészítettem ki. 

Barangolásra hívom a kedves Olva-

sót: képzeljük el, hogy valamilyen tá-

mogató technológiára van szükségünk,

amelyhez állami támogatást is szeret-

nénk igénybe venni; költözzünk elő-

ször Magyarországra, majd Olaszor-

szágba.

Hozzáférés Magyarországon
Aki Magyarországon államilag tá-

mogatott támogató technológiát keres,

gyógyászati segédeszközöket (gyse)

talál. Időzzünk el egy pillanatra a meg-

nevezésnél. A támogató technológia

az angol assistive technology kifejezés

fordítása, amely a WHO definíciója

szerint ernyőfogalom: olyan segédesz-

közökre, valamint hozzájuk kapcsoló-

dó szolgáltatásokra utal, amelyek azért

jöttek létre, hogy fenntartsák vagy fej-

lesszék az egyén képességeit, s ezáltal

hozzájáruljanak a jól(l)étéhez. Lehető-

vé teszik, hogy az akadályozottsággal

élő emberek egészséges, produktív,

független és méltóságteljes életet élje-

nek, részt vegyenek az oktatásban, a

munkaerőpiacon és a társas életben.
Az önálló életvitel támogatása elvá-

Kié a jog, kié a felelősség? 1. rész
A támogató eszközökhöz és technológiákhoz való 
hozzáférés Magyarországon és Olaszországban

tanulmány
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laszthatatlan a fogyatékosság emberi

jogi megközelítésétől, amely az érin-

tettekre aktív, cselekvő állampolgárok-

ként tekint. Ezzel szemben a gyógyá-

szati segédeszközök nevében a gyó-

gyászat a fogyatékosság orvosi mo-

delljére utal, amelynek értelmében a

fogyatékossággal élő embereket meg

kell gyógyítanunk (a gyse hivatalos

definíciója szerint: „… a gyógyulási fo-

lyamatban a beteg életminőségének

javítását szolgálják …”), a segédeszköz

kifejezés pedig azt sugallja, hogy a

meg nem fogható eszközök, mint a

szoftverek, egyéb technológiai megol-

dások, szolgáltatások nem tartoznak

ide. Valóban, e két jellemző mentén le-

írható a probléma.  

Az állami ártámogatással elérhető

eszközöket Magyarországon egy tár-

sadalombiztosítási alapú nemzeti lista

tartalmazza, amelyben nincsenek

high-tech, IKT-eszközök, szoftverek.

Az eszközök között sok fogyatékos-

sággal élő nagy eséllyel nem talál olyat,

amely specifikusan az ő szükségletei-

hez igazodna. Aligha találunk kom-

munikációt támogatókat, így hiába ke-

resünk AAK-eszközöket, nincsenek

kapcsolók, hiányoznak a kapcsolódó

szolgáltatások, nem támogatott az

akadálymentesítés. A támogató tech-

nológiákat összefoglaló nemzetközi

szabvány legfrissebb verziója helyett az

ISO:9999:2003-as szabvány alapján

épül fel a lista, ami közvetett gátja an-

nak, hogy bizonyos eszközcsoportok,

például tárgyak kezelését és használa-

tát megkönnyítő vagy rekreációs se-

gédeszközök elérhetők legyenek álla-

mi támogatással. 

A fogyatékosság orvosi

megközelítését mi sem szem-

lélteti jobban, mint hogy a

gyógyászati segédeszközökkel

kapcsolatos jogi dokumentu-

mokban a használókra beteg-

ként hivatkoznak. A nemzeti

listából szakorvos által kiállí-

tott vény ellenében szerezhe-
tők be az eszközök. Szakorvo-

sok döntenek a jogosultságról, az ő

dolguk az eszköz kiválasztása, majd

vény ellenében a biztosítóval szerző-

dött segédeszköz-szaküzletekből vásá-

rolható meg a felírt eszköz 50, 70, 80,

90 vagy 98 százalékos ártámogatással,

termékcsoporttól függően. Támoga-

tott eszköz vásárlása vagy kölcsönzése

esetében tehát a felhasználó bizonyos

szakorvos bizonyos ajánlása alapján,

bizonyos termékhez juthat hozzá,

amelyet bizonyos forgalmazóktól vá-

sárolhat meg. Így épp az igénylő önál-

lósága – választási lehetősége, döntési

joga – sérül. A leírt folyamattól eltérő-

en, például ha olyasmire van szüksé-

günk, ami nincs a támogatottak között

a listán, egyéni méltányossági kére-

lemmel élhetünk, amely kérésünket a

biztosító elsősorban gazdasági, má-

sodsorban egészségügyi, kevésbé mél-

tányossági szempontok szerint fogja

elbírálni.

Hozzáférés Olaszországban
Az olaszországi berendezkedés több

ponton hasonlít a magyarhoz – hason-

lóan létezik támogatott országos lista,

amelyről az eszközöket szakorvos írja

fel. A végső döntés az ártámogatásról

az illetékes regionális egészségügyi

szerv kezében van, amelynek rá kell

bólintania a vényre, esetleg kérheti az

ügy felülvizsgálatát. A rendszer még-

sem nevezhető medikálisnak. Fontos

különbség, hogy megválaszthatjuk,

mely szolgáltatótól vásároljuk meg a

terméket a vény alapján, és a szolgálta-

tó nemcsak szállítja, hanem össze is

szereli és be is állítja az adott eszközt a

felhasználó igényeinek megfelelően,

illetve lehetőség van a környezeti aka-

dálymentesítés költségeihez is támo-

gatást igényelni, ha ez indokolt. Ha

nem lennénk elégedettek a felírt esz-

közzel, amelyet ingyenesen kapunk,

dönthetünk úgy, hogy egy újabbat

vagy drágábbat kérünk. Ebben az eset-

ben nem veszik el a támogatás, csak a

felírt és a kiválasztott termék ára kö-

zötti különbözetet kell kifizetnünk. 

Olaszország esetében fontos tudni,

hogy az oktatás inkluzív, nincsenek

speciális iskolák. A törvények szerint

az iskoláknak kötelességük minden

olyan eszköz biztosítása, amely a fo-

gyatékos gyermekek ottani tanulásá-

hoz szükséges. Ugyanígy igaz ez a

munkahelyek akadálymentesítésére is.

Sajnos, Olaszországban sem tud-

nánk válogatni a bonyolultabb kom-

munikációs eszközök közül a támoga-

tott listából, noha a magyar listához

képest frissebb és szélesebb a termé-

kek köre, illetve jelenleg a döntésho-

zók előtt van az országos lista frissíté-

sére tett javaslat. Olaszország helyzete

speciális abból a szempontból, hogy a

régióknak igen nagy jogkörük van – ez

egyszerre lehet előny és hátrány. Ha

jobb helyzetű régióba költözünk – jel-

lemzően északra –, jó eséllyel igényel-

hetünk támogatást olyan eszközre,

amely nincs rajta a nemzeti listán, ár-

támogatás, áfacsökkentés vagy adó-

kedvezmények formájában. Érdemes

tehát jól megválasztani a lakóhelyün-

ket, még az országon belül is.

Menich Nóra

szociálpolitikus, harmadéves 

doktorandusz, ELTE 

Társadalomtudományi Kar

A szerző a támogató-segítő esz-

közök és technológiák hozzáfér-

hetőségével foglalkozik, azt kutat-

ja, mit tesznek az egyes európai ál-

lamok azért, hogy a segédeszkö-

zök elérhetők legyenek a fogyaté-

kos és idős lakosság számára.

támogató eszközökhöz való hozzáférés
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PhDr. Paluk Anna klinikai logopé-

dus, afaziológus a Pozsonyi Egyetemi

Kórház klinikai logopédiai szakfel-

ügyelője. A magyar tannyelvű alapis-

kolát szülőfalujában, Zsitvabesenyőn

végezte, az Érsekújvári Egészségügyi

Szakközépiskola gyermekápolói ta-

gozatán érettségizett. A Comenius

Egyetem Pedagógiai Kara logopédia,

etopédia (nehezen nevelhető és érzel-

mileg sérült gyermekek pedagógiája)

és pszichopédia (értelmi sérültek pe-

dagógiája) szakán szerzett diplomát

1993-ban, majd a pozsonyi Főrévi

(Ružinov) Kórházban helyezkedett el,

s azóta is ott van a munkahelye. Lát-

tam őt beteggel foglalkozni. Kedves,

barátságos, nyílt egyénisége, segítő-

készsége, a páciens szenvedése iránti

együttérzése, magas empatikus kész-

sége („más cipőjében való járni tu-

dása”) predesztinálta őt hivatása gya-

korlásra. Élmény volt a vele való be-

szélgetés.

– Már egészen kicsi koromban egy

kórházi tartózkodás hatására orvos

akartam lenni. Mivel azonban anyu-

kám gyermekápolónő volt, és unoka-

nővérem is ápolónő, egészségügyi

szakközépiskolába jelentkeztem, így
viszont az általános tárgyakból nem

lett volna esélyem a felvételin, ezért

választottam a gyógypedagógiát. Most

már nagyon örülök, hogy nem orvos,

hanem logopédus lettem, mert ebben

a rohanó világban az orvosoknak a

rengeteg adminisztratív teendőjük mi-

att kevesebb idejük jut arra, hogy a be-

teggel kapcsolatban legyenek. Nekem

a papírmunkán kívül megvan a lehető-

ségem, hogy az állapotától függően ve-

le töltsek fél, háromnegyed vagy egy

órát. Látom, hogy javul-e vagy esetleg

rosszabbodik az állapota. 

– Hogyan lesz valakiből klinikai lo-

gopédus, és miért van hiány belőlük?

– A klinikai logopédus az egészség-

ügyben dolgozik: kórházban, gyógy-

fürdőben, rehabilitációs központban

stb., vagy rendelőt nyithat, miután

megszerezte a klinikai logopédusi mi-

nősítést. Ennek feltétele, hogy szuper-

vízió mellett hároméves gyakorlatot

szerezzen, és szakvizsgát tegyen az

egyes betegségekből, módszerekből, il-

letve az egészségügyi irányításból, jog-

szabályokból a Szlovák Egészségügyi

Egyetem Általános Orvosi Karának

Klinikai Logopédiai Tanszékén. 200-

250 klinikai logopédus működik az

országban, de a frissen végzett szak-

emberek nem tudnak elhelyezkedni,

mert bár szükség volna rájuk, a kórhá-

zak és más egészségügyi intézmények

nem veszik fel őket. Nincs rá előírás,

hogy az egészségügyi intézménynek

alkalmaznia kell logopédust, ha neuro-

lógiai vagy kommunikációs zavarokkal

küzdő betegei vannak. Logopédiai

problémába nem halnak bele az em-

berek, csak az életminőségük romlik,

ezért inkább másra fordítják a pénzt.

Javulást ezen a téren a most készülő

vizsgálati és kezelési standardoktól

(standard: valamely, esetünkben az

egészségügyi ellátás számára megfo-

galmazott teljesítendő elvárás, cél – a
szerk.) remélünk.  

Aki nem tud kórházban elhelyez-

kedni, a szakvizsga után rendelőt nyit-

hat, a Felsőfokú Végzettségű Egész-

ségügyi Dolgozók Kamarája adja ki

hozzá a licencet. A szakvizsga meg-

szerzése sem egyszerű, mert nem tud-

nak klinikai gyakorlatot szerezni, hi-

szen nem minden járóbeteg-ellátás-

ban dolgozó klinikai logopédus en-

gedheti meg magának, hogy logopé-

dusgyakornokot alkalmazzon, mivel

nem tudja megfizetni. A biztosító

előnytelen szerződést kínál, vagy nem

is szerződik velük, mondván, hogy

elegendő logopédussal van szerződé-

se. Ezért többen magánrendelőt nyit-

nak, ilyenkor az anyagi teher a klien-

sekre hárul.

– Hogyan emlékszik vissza pályája

kezdetére? Rögtön bedobták a mély

vízbe?

– 1993-ban kezdtem itt dolgozni.

Mikor beléptem, és felvettem a fehér

munkaruhát, mindjárt az ágyhoz

küldtek tornázni a beteggel. Oromo-

toros – szájmozgáshoz kapcsolódó –

funkciókat kellett fejlesztenem. Mi az?

Fel kellett ütnöm a könyvet, előkeres-

nem, amit tanultam, és belevágtam.

Akkor csak a rehabilitációs osztályon

dolgoztam, most már a neurológiai

klinika és a kórház más osztályain tar-

tott összes konzílium is a hatásköröm-

be tartozik. Emellett bejáró betegek

számára is rendelek.

– Milyen esetekben tud segíteni a

klinikai logopédus?

– Először az orvosnak kell stabilizál-

nia a beteg állapotát. A logopédus le-

het akármilyen jó szakember, egy fo-

kozatosan rosszabbodó, degeneratív

autoimmun betegség esetén, mint pl.

az ALS (amiotrófiás laterálszklerózis),

nem tud labdába rúgni. Kb. öt év alatt

teljes állapotromlás következik be.

Most két ilyen betegem van. Amikor
elkezdtem velük foglalkozni, még be-

„Nehéz, de gyönyörű munka”
Beszélgetés Paluk Anna klinikai logopédussal 

akik segítenek
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széltek, és próbáltunk felkészülni arra

az időre, amikor már nem lesznek rá

képesek. Egyikük együttműködő volt,

mert tudta, mi vár rá, a másiknak in-

kább csak a családja tudja. Nem képe-

sek artikulálni, hangot kiadni, de azért

eljönnek. Beszélőkészüléket használ-

nak, írásban közlik az információkat.

Fokozatosan elvesztik az arcmimiká-

jukat is, miután lebénul az arcuk is. Én

mindent megpróbálhatok, de hiába.

Most már inkább csak pszichoterápiát

tudok végezni velük, esetleg segíteni,

ha görcsbe rándul az arcuk.  

Sok betegnek problémás az arc-,

száj- és nyelvmozgása. Mivel a beszéd-

hez szükség van rá, beszédszervmoz-

gás-fejlesztést, arc-, száj- és nyelvtor-

nát kell végezni pl. nyálfolyás, bénulás,

lefittyedt, elgyengült ajak esetén. Ha

nyelésproblémája van, akkor a lágy-

szájpadlását stimuláljuk, és kompen-

zációs módszerekkel tanítjuk bizton-

ságosan nyelni. Ágyban fekvő betegnél

tükröt nem tudunk használni. Jó, ha fi-

gyeli az arcomat, mert én mutatom

meg, hogy mit csináljon, aztán utánoz-

ni próbálja. Először elmagyarázom,

hogy mit szeretnék tőle, aztán meg-

mutatom. Közben a beszédmegértését

és -készségét is felmérem. Másként

kell vele foglalkoznom, ha dizartriája

van, azaz csak az artikulációja sérült, és

másként, ha afáziás, vagyis írás-, olva-

sás-, beszédmegértés- és beszédpro-

dukció-zavara van. A kapcsolatfelvétel

után és a bevezető beszélgetés alapján

választom ki a speciális vizsgálati tesz-

teket, melyek segítségével felállítom a

logopédiai diagnózist, és elkészítem a

megfelelő terápiás tervet. Sérülhet a fi-

gyelme, emlékezete, beszéd-, hang-

vagy vizuális észlelése; lehet apraxiás:

nem tudja utasításra végrehajtani az

akaratlagos mozgást, mert ezt a fel-

sőbb pszichikai funkciók vezérlik, de

alacsonyabb, beidegződött, automati-

kus szinten képes az adott mozdulatra.

A neglekt szindrómában szenvedő be-

teg nem veszi észre a tér jobb vagy bal
felén elhelyezkedő dolgokat, illetve ki-

esnek nála az arra irányuló testmozdu-

latok anélkül, hogy az érzékszerve sé-

rült volna. A könyvben például csak az

oldal jobb felét tudja elolvasni, a balt

nem látja, miközben a látásával nincs

baj. Nekiütközik az ajtófélfának, vagy

nem öltözik fel rendesen, testének

csak az egyik felére veszi fel a ruhát, és

ezt csak akkor veszi észre, ha odább

toljuk a vizuális fókuszát, vagyis meg-

mutatjuk neki a kezével, hogy ott van

a másik fele is. Arrébb toljuk a kezét:

„Nézd, itt is vannak betűk!” Ha elé te-

szik az ennivalót, a felét megeszi, a

másikat otthagyja; megfordítjuk a tá-

nyért, és megeszi a másik felét is. Ha

megtapintja a másik kezével, akkor

megtalálja. Az agy sokszor meg tudja

tréfálni a tulajdonosát. Ezért a klinikai

logopédusnak sok mindent kell kezel-

nie, megoldania.

– Mikor munkába állt, érezte, hogy

jó helyen van?

– Igen. Engem mindig is vonzott a

kórházi környezet. Kezdetben hiány-

zott az ápolónői munka, hogy nem ad-

hattam be infúziókat, mert nem tarto-

zott a hatáskörömbe. De volt mit csi-

nálnom. Akkoriban nagyon jó volt

dolgozni a kórházban, mert fél évet is

ott töltöttek az agysérüléses betegek.

A hétvégeken hazamehettek, és kipró-

bálhatták a kórházban elsajátított
készségeket. Autó- vagy motorkerék-

pár-baleset, ischémiás vagy

bevérzéses sztrók, agydaga-

nattal műtött betegek. Nehéz,

de gyönyörű volt velük a

munka.

– Alakultak-e ki tartós

kapcsolatai betegekkel?

– Sok a visszajáró. Van, aki

ír, vagy felkeres. Nehéz csak

terapeutának lenni, főleg az

alig-alig beszélő emberek

esetében. Nem tud kivel be-

szélgetni; én megértem, s

közvetítem a mondandóját a

családjának és a környezeté-

nek. Van néhány trükköm,

melyek segítségével jobban

rájuk tudok hangolódni. Keresem az

utat, amely mindkettőnknek megfelel.

Írás, képek, piktogramok segítségével a

beteg meg tudja mutatni az alapdolgo-

kat: enni-inni akar, fázik, vagy melege

van, stb. Van, aki felkeres, és eldicsek-

szi, hogy megnősült, gyerekei szület-

tek; más tanácsot kér, hogy mit csinál-

jon a dagadt lábával, ajánljak neki

szakorvost. Vagy felhívnak, és elújsá-

golják, mi történt velük, hogy jól van-

nak. Kiállításra is meghívott egy bete-

gem, vagy színházba, egy hegymászó

elvitt mászni. Baráti kapcsolatok is ki-

alakultak. 

– Minek köszönhető mindez? 

– Ehhez a munkához nagy adag

empátia kell. Nagyon nehéz különvá-

lasztani, én legalábbis nem tudom,

hogy csak logopédus vagyok, a többi

dolog maradjon mellékes. Az a fel-

adatom, hogy segítsek. De ők is ren-

geteget segítenek nekem. Sok min-

dent tanulok tőlük; több szinten. Mi-

előtt elkezdjük a munkát, tájékozód-

nom kell a foglalkozásukról, mert ak-

kor fogadnak a bizalmukba, ha tudok

róluk valamit. Ezt veszem alapul a fel-

készülésre, szavakat, képeket készítek

elő, amelyekkel motiválhatom a sok-

szor nem beszélő beteget. Voltak or-

vosok, építészmérnök, egyszerű em-

berek, akik szeretnek kertészkedni,
horgászni, autót javítani. Meg kellett

Paluk Anna klinikai logopédus

Sztakó Zsolttal
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tanulnom kereket cserélni, mert így

tudtam motiválni arra, hogy összefüg-

gően elmesélje a folyamatot. Talán az

egyik legérdekesebb egy Baťa-iskolát

végzett idős, kiszolgált repülőkapi-

tány. Régen a Baťa-iskolák a szakkép-

zésen kívül más irányú fejlődést is le-

hetővé tettek a tanulóknak. Simony-

ban repülni is tanultak, és az említett

úr nagy Airbusokat vezetett. A vele

való foglalkozásokon megbeszéljük

például a mostani repülőgép-kataszt-

rófákat, ő a maga nyelvén. Afáziás,

gondja volt a beszédmegértéssel; ez

ugyan már javult, de a beszéde még

nem teljesen ép. Sokszor bosszanko-

dik, s azt akarja, hogy a felesége találja

ki, mit akar mondani. De el lehet őt

téríteni a bosszankodástól, és az is jó,

ha megtanuljuk, hogyan lehet felolda-

ni ezeket a gátakat és továbblépni.

Volt sok szlovák színész páciensem,

velük is meg kellett találnom a közös

hangot. A szakácsnők szívesen meg-

osztanak velem recepteket, és nagy az

örömöm, ha el is tudják mondani. A

másik nagy tanulság, hogy bár vannak,

akik feladják, sokan Emberek, nagy-

betűvel. Ha rossz a hangulatom, azt

mondom, hogy nem olyan rossz a

helyzetem, mint az övék, és ha ők

nem adják fel, akkor én meg szégyell-

jem magam, ha valami miatt lelombo-

zódom. Sokan köztük úgy harcolnak,

hogy le a kalappal előttük.

– Érték kudarcélmények is?  

– Minden beteg külön győzelem

vagy külön tragédia. A tragédiákban

nem lehet erőt pazarolni arra, hogy

sokáig szomorkodjunk. Elgondolko-

dunk rajta, hogy mindent megtet-

tünk-e, de tovább kell lépni, mert tíz

másik beteg vár arra, hogy valamiképp

segítsünk rajta. A feladat, hogy

amennyire lehet, visszahozzam a régi

énjét. Ha valamit kudarcnak tartok, az

az, hogy még mindig nincs saját, ön-

álló helyiségem, ahol dolgozhatok,

mert a kórház nem tud biztosítani.

Kollégákkal osztozunk a rendelőn. A
segédeszközöket magam fejlesztem,

magam vásárolom, még munkaruhát

sem kapunk a kórháztól. De a bete-

gekkel való munka esetében nem be-

szélhetek kudarcról. Ha megfelelő

módszert alkalmazok a terápiában, le-

het, hogy sikerül, de rengeteg más kö-

rülmény is adódhat, amelyet nem tu-

dok befolyásolni. A beteg családja,

egyéni adottságai. Nem egyszer gon-

dolom azt, hogy ebből semmi sem

lesz, de azért megyünk és harcolunk.

Aztán meglepődünk az eredményen.

Máskor pedig az illető jó állapotban

van, jó az indulás, mégsem érünk el

eredményt, mert erősen depressziós

lesz, föladja. Én nélkülük nem tudok

harcolni, csak velük. 

– Nem nyomasztó ez?

– Inkább kihívás. Ha így nem sike-

rül, akkor úgy próbálkozom, hogy va-

lamiképp érthetőbbé váljon a kommu-

nikációja, vagy egyáltalán tudjon vala-

hogyan kommunikálni. Jelszóm, hogy

nem szabad sajnálni a betegeket. Csak

segíteni szabad, a sajnálat nem vezet

sehová. Ilyen hivatásban, mint az

enyém, egyrészt segíteni kell, másrészt

keménynek is kell lenni. Ha a beteg

túlságosan közeli kapcsolatot akar ki-

alakítani, akkor át kell adni a kollégá-

nak, erre is volt példa. Volt olyan nő

páciensünk, akit mentenünk kellett a

rendőrség és a szociális munkás segít-

ségével. Részlegesen korlátozó gond-

nokság alatt állt, és miután sztrókot

kapott, s nem tudott beszélni, nem

tudta kifejezni az akaratát, az élettársa

ellehetetlenítette őt; szó szerint az

élete forgott kockán. Eszembe jutott

még egy aranyos betegem. 75 éves ko-

rában afáziásként nősült újra. Alig tu-

dott beszélni, de megtanultuk kimon-

dani a boldogító igent.

– Úgy látom, hogy a kötelességén

túl is tesz a betegekért. 

– Nagy örömmel teszem. Szeren-

csés vagyok, a munka kitölti az élete-

met. Mindig is kórházban szerettem

volna dolgozni, segíteni az emberek-

nek, gyógyítani őket. Ha nem jó az
egyik módszer, amelyet használok,

másikat keresek konferenciák, szakla-

pok vagy az internet segítségével. Va-

laki azt mondta nekem, hogy az em-

bernek mindig olyan dolgok kerülnek

a kezébe, hogy rátalál a megoldás. Kö-

szönettel tartozom kedves barátom-

nak, Sztakó Zsoltnak; az ő közvetíté-

sével például megismerhettem egy

magyarországi egyetemistát, Zsom-

bori Balázst, aki kifejlesztette a kom-

munikációt segítő Verbalio szoftver-

családot. Ezt is ajánlom azoknak,

akiknek segíthet. Együttműködöm a

fiatalemberrel, többször járt Pozsony-

ban, hogy az eszközt „személyre szab-

ja”. Egyébként is ez a munkámhoz

tartozik, mert valamiképpen segíte-

nem kell. Szlovákiában nagyon sok-

szor keresni kell olyan dolgokat, ame-

lyek külföldön természetesek. Nálunk

is hozzá lehet férni hasonló segédesz-

közökhöz, kommunikátorokhoz a

specialnepomocky.sk honlapon ke-

resztül, de elképesztően drágák. Lehet

ugyan támogatást igényelni rájuk, de

hosszadalmas, bonyolult folyamat bi-

zonytalan kimenetellel, és sajnos, a

kommunikációs segédeszközöket

nem sorolták a rehabilitációs eszkö-

zök közé.  

– Van-e valami, amit még szeretne

megvalósítani? 

– Régi álmom létrehozni a nehezen

kommunikáló emberek számára egy

önsegítő csoportot. Eddig nem sike-

rült, de nem mondok le róla. Ezt a

munkát nem lehet nem szeretni, még

ha van sok súlyos eset is. Nem lehet el-

csüggedni, értük is meg kell küzdeni,

és ha a magasabb erő, a természet nem

engedi, akkor legalább enyhíteni lehet

a szenvedésüket. Egy mosollyal, vizes

törlővel átsimítani az arcát, kezét,

megnedvesíteni a száját, szólni hozzá,

megszorítani a kezét. És mindenért

kárpótol, ha látom a munkám eredmé-

nyét. Boldog ember vagyok, mert azt

csinálhatom, az a kenyerem, amit sze-

retek.

Tóth Erika

Paluk Anna klinikai logopédus
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április 2-a: az autizmus világnapja

Szakmai napot tartott Galántán az

autizmus világnapja alkalmából a Kon-

rádko Polgári Társulás. A téma több já-

rásból is vonzott szakembereket és szü-

lőket. Őszi Tamásné gyógypedagógus,

ismert autizmus-szakértő, a budapesti

Autizmus Alapítvány Általános Isko-

lájának igazgatója, az ELTE Bárczi

Gusztáv Gyógypedagógiai Karának

oktatója a gyakorlatban jól bevált au-

tizmusspecifikus módszerekről és esz-

közökről beszélt. Két fiatal gyógypeda-

gógus, Molnár Erzsébet és Vajda Kitti

tréninggyakorlatokat tartott a résztve-

vők bevonásával. 

Az előadó által bemutatott gyakor-

lati módszerek egyénre szabottan segí-

tik az autista emberek önállóságát,

kommunikációját, társas tudását. Őszi

Tamásné felhívta a figyelmet arra,

hogy akadálymentesíteni kell számuk-

ra a környezetet. Érthetőbb, autizmus-

barát környezetben ezek a gyerekek és

felnőttek sokkal jobban érzik magukat,

kiegyensúlyozottabb, boldogabb na-

pokat élhetnek át. Ezért sok mindent

lehet tenni. Ne hozzunk el-

hamarkodott elmarasztaló

ítéletet, ha valakivel talál-

kozunk az utcán, és nem

úgy viselkedik, ahogyan el-

várnánk. Sokat segíthet,

hogyha empatikusak va-

gyunk, odafordulunk, és

nem illetjük kritikával eze-

ket a családokat, szülőket

vagy magát az autista sze-

mélyt. A kiszámítható, ért-

hető környezet kialakítása

azért is fontos, mivel az au-

tista emberek bizonyos cso-

portja nem beszél. Számukra az alter-

natív és augmentatív kommunikációt

kell hozzáférhetővé tenni, hogy kom-

munikálni tudjanak, hiszen ha nem

képesek rá, az nagyon erős belső fe-

szültséget okoz. Ezek minden embert

megillető alapjogok. Ha tudjuk valaki-

ről, hogy szokatlan a szenzoros inge-

rekre adott válasza, zavarják bizonyos

dolgok, illatok, színek, zajok, a környe-

zetből érkező bármilyen információ,

akkor erre is gondoljunk. A szakember

kiemelte, hogy nagyon egyéni, mitől

„lesz rendben” valaki számára a kör-

nyezet, ezért nagyon fontos, hogy a

szülőket megkérdezzük a gyermekük-

ről, mivel ők ismerik a legjobban.  

A szemléletmegalapozó tréninge-

ket vezető két fiatal gyógypedagógus

az együtt gondolkodást tűzte ki célul.

Játékos formában próbálták megta-

pasztaltatni a jelenlévőkkel, hogyan

érezhetik magukat az autizmussal élő

emberek a mindennapok során. A

mesterségesen kialakított helyzetek-

ben a „kísérleti alanyok” úgy reagáltak,

ahogy az autista emberek reagáltak

volna. „Teljesen más a saját bőrömön is

megtapasztalni a zavaró körülménye-

ket, mint ha csak tudom, hogy néha

nehéz nekik. Ha ott állok, és átélem,

milyen érzés lehet nekik, egyrészt sok-

kal elfogadóbbá válok, másrészt utána

jobban odafigyelek az igényeikre. Te-

hát már nem elvont dologról van szó,

hanem tudnak csatolni hozzá egy na-

gyon frusztráló saját élményt” – ma-

gyarázza Vajda Kitti. 

A szakmai nap végén a magyaror-

szági szakemberek és szülők közös be-

szélgetést tartottak. Ezt Slezák Beat-

rix gyógypedagógus-hallgató vezette.

(t)

Tapasztalatcsere segítő módszerekről

Az autizmus-világnap alkalmából az Autisták és

Egészségkárosodottak Barátai Polgári Társulás immár

harmadszor szervezett figyelemfelkeltő rendezvényt a

dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtárban. Az egyórás

kulturális műsor autizmussal élő fiataloknak is lehetősé-

get adott szereplésre, bemutatkozásra. 

Elsőként Vicsápi Bálint Szabó T. Anna Van egy világ

című versét mondta el, melynek már az első sorai is

meghatották a közönséget: „Van egy világ, amit belülről

ismerek, és nem tudom, hogy oszthatnám meg veled.”

Őt Martin Baláži követte, aki néhány mondatban ösz-

szefoglalta, milyen nehézségekkel küzd a mindennapok-
ban, majd nagy átéléssel beszélt kedvenc időtöltéséről: a

szitakötők és lepkefélék fényképezéséről. A jelenlévők

megnézhették két albumát, a képek mindenkit lenyű-

göztek. Harmadikként a 8 éves Kovács Ivett gyermek-

dalokat zongorázott, ő autodidakta módon tanult meg a

hangszeren játszani. A közönség őt is vastapssal jutal-

mazta. Az est során fellépett még az Aranymetszés vers-

éneklő együttes és Slezák Erika operetténekes, maga is

érintett szülő. 

A rendezvényt Dunaszerdahely város önkormányzata,

Bartalos Szerencsés Lilla EP-képviselő-jelölt és a Csal-

lóközi Könyvtár támogatta. Ezúton is köszönjük.

Molnár Ildikó, a pt. elnöke

Autizmussal élő fiatalok mutatkoztak be

Őszi Tamásné (A felvételt Nagy Fanni készítette.)
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A Konrádko Polgári Társulás ta-

valy őszi szakmai napján Asperger-

szindrómás tapasztalati szakértők is

részt vettek. Az autizmussal élők ér-

dekvédelmét végző Oravecz Lizan-

ka és Fekete Gy. Viktor iskolákban

és más intézményekben tart előadá-

sokat arról, hogy milyen a világ au-

tistaszemmel, milyen problémákkal

szembesülnek, és hogyan tudnak

megküzdeni a felmerülő nehézsé-

gekkel. Autista vagyok címmel vide-

óblogot vezetnek, és személyes él-

ményeken keresztül hol szakszerű-

en, hol humorral fűszerezve beszél-

nek saját autizmusukról. Előző szá-

munkban Lizankát ismerhették

meg, most Viktort mutatjuk be. 

– Mikor bemutatkoztunk egymás-

nak, azzal kezdte, hogy nem nyújt ke-

zet, merthogy senkivel sem fog kezet.

Megkérdezhetem, hogy mi ennek az

oka?

– Minden bemutatkozáskor elné-

zést szoktam kérni, de én a kézfogást

kerülöm. A másik fél miatt, ugyanis

jobban tudok rá figyelni, ha a kézfo-

gással járó, számomra zavaró ingert

kihagyjuk. Olyankor elkezdek izzad-

ni, és már nem figyelek a másikra,

gyakran előfordul, hogy rosszul va-

gyok, émelygek, ezért próbálom mi-

nél gyorsabban lezárni a beszélgetést.

Azt gondolom, a másik megérti,

hogy a beszélgetésünk minősége mú-

lik azon, hogy egy ilyen egyszerű

gesztust elengedünk-e, vagy sem.

Nem szoktak megsértődni az embe-

rek, de természetesen el kell magya-

rázni az okát. Legtöbbször azt szok-

tam mondani, hogy számomra az

érintés olyan ingert vált ki, amely mi-

att nem tudok figyelni rá. Nem min-

dig van ez így, de inkább nem koc-
káztatok. 

– Jegygyűrűt látok az ujján, tehát

nős. Ilyen esetben az érintést nem le-

het megkerülni. 

– Így van. Számunkra az érintés

mint gesztus, testi kontaktus teljesen

rendjén van. Azt azonban szerintem

mások is észrevehetnék, ha hosszabb

ideig figyelnének meg bennünket,

hogy mi kicsit máshogy mutatjuk ki

az érzelmeinket. Egyfelől a feleségem

meg szokta kérdezni, hogy megölel-

het-e. Tudja, hogy számomra a szere-

tetnyelvben nem az érintés az, ami

megnyugtat, hanem inkább a szóbeli

kommunikáció, ugyanakkor semmi-

ben nem szenvedünk hátrányt, ne-

vezzük nevén: például a szexualitás-

ban, egy tetszőlegesen kiválasztott

párhoz képest. Azért, mert lényegé-

ben összeszoktunk. Nem úgy kell el-

képzelni, hogy nekem hű, de rossz,

hogy meg kell érintenem, akit szere-

tek. Arról van szó, hogy tudom, mit

váltok ki belőle. Tudom, hogy ő nem

bántó szándékkal ér hozzám. Sokszor

amikor valaki hozzám ér, nem tudom,

hogy miért csinálja, és összerezzenek

tőle. Mondjuk, egy hétköznapi em-

berrel sörözéskor való bemutatkozás-

kor a hátba veregetéstől. Szerintem

bárki el tudja különíteni a vonzalom-

ból táplálkozó érintést, vágyat, inti-

mitást. Ha beszélgetek valakivel, és

vonzónak tartanám, akkor lehetséges,

hogy nem zavarna az érintése, de ne

várja el tőlem senki egy társaságban,

hogy erőltessem magamra ‒ azért

már érezhető, hogy mennyire ellent-

mond a normálisnak, az emberi beál-

lítottságnak –, hogy vonzónak tartsak

mindenkit, és meg akarjam érinteni.

Mindannyian vagyunk ezzel így,

hogy van, akitől jólesik, van, akitől

kevésbé. Nekem – autistaként – azt

vettem észre, hogy kevesebb embertől
esik jól. Az is sokszor változik, mert

amikor éppen fáradt vagyok, akkor

bárkitől rosszuleshet. A feleségem

már ismer ilyen téren.

– Az előbb használta az »ellent-

mond a normálisnak« kifejezést. Saját

magát a normálistól eltérőnek tartja? 

– Igen, viszont nem biztos, hogy én

a normális szót úgy használom,

ahogy ebben az esetben ön vagy más

értené – nagyon fontos lenne most

definiálnom a norma fogalmát –,

ezért az előző kijelentésem a kontex-

tusból kiragadva zavaró lehet. Szá-

momra a norma nagyon egyszerűen

a többség által elfogadott vagy képvi-

selt, tehát reprezentatív viselkedés-

minta, amelyet magunk körül látunk

a társadalmunkban, gyerekként az is-

kolában, a családban. Ilyen szem-

pontból én nem úgy viselkedem.

Nem azok az igényeim, nem azt tar-

tom érdekesnek, amit a többség. Eb-

ben az esetben ezt a többséget nor-

mának, meghatározó mintának ne-

vezem, de itt a norma mögött nincs

minőségbeli hátsó megjelölés. Tehát

az, hogy valami normális, számomra

ebben az értelemben se nem pozitív,

se nem negatív: egyszerűen a többség
által elfogadott viselkedés.

„A normától eltérő 
még nem jelenti azt, hogy rossz”

Fekete Gy. Viktor tapasztalati szakértő



2019/2 19

– Mikor tudatosította azt, hogy a vi-

selkedése, egyáltalán ön, eltér attól,

amit mások normálisnak tartanak?

– Így nőttem föl. Kora gyerekko-

romtól kezdve más voltam, de csak fel-

nőttként, 27-28 éves koromban kap-

tam diagnózist, sőt talán kicsit ké-

sőbb – összemosódnak az évek. Mi-

előtt elmentem volna a diagnosztizá-

lásra, négy-öt éve már tudtam, hogy

létezik autizmus, és hogy beletarto-

zom, csak egy kicsit féltem bizonysá-

got szerezni róla. A szüleim azt gon-

dolták, és én is, hogy művészlélek va-

gyok. Egy kicsit befelé forduló, kicsit

melankolikus, magának való, olvasgat-

ni szerető, inkább a többi gyerek társa-

ságát kerülő fiúcska voltam, aki egy ki-

csit szégyenlős, kicsit nehezen beszél

emberek előtt, és kicsit tutyimutyi.

Nagyon érdekes viszont, hogy felnőtt-

ként, autistaként ennek az ellentéte

vagyok: exhibicionista, szeretek kiállni,

beszélni, és hogy valójában ez a gyer-

mekkori viselkedés egyszerűen abból

fakadt, hogy féltem az emberektől,

mert nem ismertem őket. Nem tud-

tam, miért kell ezt vagy azt csinálni,

miért kell köszönni, meg úgy viselked-

ni, ezért inkább próbáltam elbújni.

– Ha későn jött a diagnózis, akkor

anélkül ugyanúgy kellett élnie, mint

bárki másnak. Ugyanúgy járt iskolá-

ba, egyetemre, dolgozott. 

– Úgy fogalmaznám meg, hogy

kénytelen voltam felvenni bizonyos vi-

selkedésmintákat, még ha ezzel nem

értettem is egyet, vagy ha nem értet-

tem is meg őket. Ez hihetetlenül fá-

rasztó, és mivel azt láttam, hogy más-

nak nagyon könnyű, és más élvezi, míg

én fáradozom rajta, önbecsülési prob-

lémát generált bennem, amiért hibáz-

tattam magam, hogy miért nem tudok

olyan lenni, mint ők, miért nem tu-

dom élvezni. Nagyon szeretem azt a

példát, amikor vizsgaidőszakban a

vizsgák után kimentünk sörözni és be-

szélgetni. Mindenki pihent, és látszott,

hogy kiengedik a feszültséget. Szá-
momra ez az élmény olyan volt, mint-

ha folytatódott volna a vizsga. Mert

nekem ugyanúgy vizsgáznom kellett a

társaságból. Hogy vele hogyan kell be-

szélni, nála mire figyeljek, ő szokott

káromkodni, meg sértegetni, de csak

hülyéskedik, cukkol, ne vegyem föl,

ővele vigyázzak, mert nagyon könnyen

megsértődik mindenen. Figyelnem

kellett arra, hogy életkorban milyen

közel vagy távol vannak hozzám, mert

ők bizonyos szlengkifejezéseket másra

használnak. Rengeteg olyan dolog fu-

tott a fejemben, amely fárasztott. És

nem kaptam visszajelzést, hogy most

jól mondtam-e, vagy nem. Hülyül,

szarkasztikus, vagy komolyan gondolja

azt a kritikát, amellyel illet. Igen, tud-

tam úgy viselkedni, mint mások, egy

ideig. De az ilyen viselkedésformában

is rengeteg munka volt. Az ‒ ebben az

esetben ‒ normális emberek maguktól

értetődően tanult módon vagy éppen

ösztönösen képesek voltak rá. Nekem

pedig nagyon nehéz megfelelési kény-

szerrel járt. Több mint húsz éves idő-

szak volt, amíg lényegében álarcot pró-

báltam viselni autistaként.

– Milyen művészeti ágakban tevé-

kenykedik?

– Grafikusként végeztem, öt évig ta-

nultam szakközépiskolában, utána el-

kezdtem zenélni is. Találkoztam a me-

semondással mint hivatással, többször

felléptem; megjelentek meséim,

mondhatom azt is, hogy hivatásos me-

semondóként és dalnokként művelem.

Írogatni is szoktam, szeretek írogatni.

– Tervez-e önéletrajzi könyvet? 

– Ilyen könyvvel nem készülök, nem

tartom az életemet annyira izgalmas-

nak. Viszont a fejemben – művészként –

rengeteg olyan történet van, amelyet

kitaláltam, belehelyeztem magam,

próbáltam kicsit feloldani velük a ne-

hézségeimet, vagy éppen szórakoztat-

ni magam az unalmasabb időszakok-

ban. Ezeket a történeteket szeretném

először könyvbe foglalni. El tudom

azonban képzelni, hogy azokat a ta-

pasztalatokat, amelyeket ebből a mun-
kából, érdekvédelmi tevékenységből

szerzek, egyszer, húsz év múlva talán

megosztanám könyvben.

– Úgy tudom, hogy ön lelkész is.

– Nem lelkész, hanem a Hittudo-

mányi Egyetem után katekétaként

kaptam diplomát, de már 12 éve, az

egyetem alatt gyakornokként elhe-

lyezkedtem egy kis evangélikus gyüle-

kezetben. Ott lényegében lelkészi vagy

gyülekezeti munkatárs vagyok, igét

hirdetek, részt veszek a liturgiában,

családi istentiszteleten énekes, kántori

szolgálatot végzek, temetések, esküvők

alkalmával besegítek. Nagyon sok

olyan dolgot csinálok, amely voltakép-

pen lelkészi munkának megfelelő, de

azért tudni kell, hogy ez nem az a

szint.

– Amikor szembesült a diagnózis-

sal, megkönnyebbült, vagy újabb te-

hernek érezte?

– Mindenképpen megkönnyebbülés

volt, mert végre választ kaptam arra,

hogy miért élem meg az életet teher-

ként. Eléggé depressziós voltam, és azt

gondolom, hogy ha ez nem az autiz-

mus lett volna, akkor féltem volna,

hogy mi más lehet. Számomra az au-

tizmus ilyen szempontból hihetetlenül

felszabadító volt, de azt fogalmaztam

meg a vallásosságomból fakadóan,

hogy ha megkapom a diagnózist, és

kiderül, hogy autista vagyok, akkor

mindent megteszek, hogy segítsek

másoknak, más autistáknak, szülők-

nek, hogy rájöjjenek arra, hogy ennek

nem kellene tehernek lennie, s a nor-

mától eltérő még nem jelenti azt, hogy

rossz. Csak más érdekel bennünket,

mást élvezünk az életben, de ezek nem

rossz, nem lebecsülendő dolgok, ha-

nem igenis értékesek. Ilyen szempont-

ból nézve van, akinek ehhez nem kell

diagnózis, és van, akinek a diagnózis

sem segít. Nekem segített, és nagyon

szeretném – ezért is küzdünk Lizan-

kával az előadásaink során –, ha ezt va-

lamilyen módon át tudnánk adni,

hogy mások is meg tudják élni.

T. E.

feketegyviktor.hu
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A Budapesten élő Kolonics Kriszti-

án orvosi műhiba következtében lett

mozgássérült, s ez az állapot egész éle-

tére kihat. Jelenleg a Szociális és Gyer-

mekvédelmi Főigazgatóságon dolgo-

zik, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógy-

pedagógiai Karán participatív munka-

társ, de élete egy korábbi szakaszában

azt is megtapasztalta, hogy milyen el-

látottnak lenni. Ezért is folytat megal-

kuvást nem ismerő küzdelmet fogya-

tékossággal élő embertársainak az ér-

dekérvényesítéséért. Cselekedeteinek

mozgatórugója, hogy önálló, méltó-

ságteljes, emberi életet élhessenek.  

– 18 évesen kerültem Budapestre a

Mozgássérültek Állami Intézetébe (je-

lenleg MEREK – a szerk.), a mostani

munkahelyemen pedig a fogyatékos-

sággal élő emberek intézményi ellátásá-

nak szervezése a feladatom. Intézményi

ellátóként a másik oldalát élem meg

annak a helyzetnek, amelyet egykor

mint ellátott megéltem. Az intézetben

megtanítottak valamennyire az önálló

életvitelre, utána jött az iskola, munka,

élet, család. Az első két évet kollégium-

ban éltem, aztán félönellátási környe-

zetben, ahol már félig-meddig magam-

ra hagytak; rendbe kellett rakom a szo-

bámat, magamnak intéznem az étke-

zést, meg egyéb dolgokat, mert csak

délután, este meg éjszaka éltem az in-

tézményben, amikor hazamentem az

iskolából, főiskoláról vagy egyetemről.

Amikor elkezdtem dolgozni, olyan in-

tézményi részlegre kerültem, ahol sem-

milyen kiszolgálás nem volt, hanem

próbáltak rávezetni arra, hogy mindent

magamnak kell csinálnom, mintha bér-

lakásban vagy saját lakásban laktam

volna. Igazából ezt jelenti a támogatott

lakhatás vagy kitagolás nevű okosság.

Lényege, hogy a nagy intézményt szét
akarják szedni 25-15-5 fős épületekre.

Öt főnél az ellátottnak önmagát kell el-

látnia, illetve az adott környezetben

meg kell szerveznie az életét. Ha sike-

rül, és nagyon jól megy, akkor ki fogják

engedni az intézmény keretein kívülre.

De ez még csak a jövő. Viszont a Moz-

gássérültek Állami Intézete úttörő volt

ezen a téren, csak ott az intézmény ke-

retein belül próbálták meg ezeket a kü-

lönböző ellátási szinteknek megfelelő

lakhatásokat biztosítani. Amit most

próbálnak Magyarországon bevezetni,

annak nincs meg a szociális rásegítő

szervezete, amely a teljes ellátástól a

részlegesig követné az adott egyén napi

24 óráját. A mozgássérülteknél az ún.

támogatószolgálatot reggel 8-tól dél-

után 4-ig lehet igénybe venni – hogy

utána mi lesz vele, azzal nem törődnek.

Most változott a törvény, szükség is volt

rá, mert egy embert nem lehet úgy „ki-

tagolni”, támogatni a lakhatásában,

hogy nincs mellette kellő személyzet,

nem kap a szükségleteinek megfelelő

támogatást. Azokat, akik 20-25 évig

intézményi ellátásban részesültek, úgy

kihelyezni a városba, akár egy 15 fős

lakhatási környezetben, hogy nem kap-

nak teljes ellátást, gyilkossággal felér. A

kitagolási projekt most újraindul Ma-

gyarországon, de magasabb szintű szo-

ciális szemlélettel.  

– Mennyire tudsz önállóan élni? Van

szükséged segítőre, vagy nem igényelsz

segítőt, legfeljebb lassabban tudsz va-

lamit megcsinálni, tovább tart eljutni

valahová?

– A párja az embernek kicsit mindig

személyi segítő is, de nem illik ezzel

visszaélni. Mindenben segít, mert ami-

kor látja, hogy egy mozdulattal köny-

nyebbé teszi az életemet, akkor auto-

matikusan csinálja. Hogy értsd, mi a

különbség egy »normális« sérült és egy

»nem normális« sérült között: a normá-
lis sérült elfogadja a segítséget, de nem

veszi úgy, hogy jár neki, nem követelő-

zik. Aki pedig más szemszögből nézi a

világot, az elvárja, hogy mindenki kö-

rülugrálja. 

– Egy családban természetes a má-

siknak a segítése, nem kell hozzá sé-

rültnek sem lenni. Ha viszont valaki

sérült, akkor több segítséget igényel.

Hol a határ, hogy az már túl megterhe-

lő, és külső segítőre van szükség?

– Az érintettnek nyújtott segítség

megfelel annak az állapotnak, amikor

egy idős ember már nem tudja magát

egyedül ellátni. Az idősellátásban meg-

kapja az igényeinek megfelelő segítsé-

get, az otthoni ellátásba addig fér bele,

amíg a családtag el tudja végezni az

adott feladatot. Ágyban fekvő beteget

már nem tud mozgatni, fürdetni…

Ezek azok a határok, amikor a család-

tag nincs a szükséges szakmai tudásnak

a birtokában. Egy bizonyos szintig

mindenki tud segíteni, pl. ha a párod el-

töri a kezét, egy-két hétig simán »ki-

szolgálod« őt. Ha ez naponta történik,

már teher lehet. Ilyenkor el kell gon-

dolkodnia az illetőnek, hogy vagy

igénybe veszi egy támogatószolgálat-

nak a segítségét, és segítővel leveszi
párja válláról a terhet, vagy pedig el-

Az optimális 
segítségnyújtási szintet kell biztosítani

Kolonics Krisztián tapasztalati szakértő
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megy egy ellátási környezetbe vagy

idősotthonba.

– Korábban participatív oktatóként

bekapcsolódtál a gyógypedagógus-

képzésbe, jelenleg participatív munka-

társ vagy. Mit jelent ez?  

– A mostani munkahelyem nagyon

leköt, ezért az egyetemen módszertani

munkatárssá minősültem át. A partici-

patív oktatás vagy kutatás témában ké-

szülő módszertani könyvek vagy cikkek

véleményezésére szoktak felkérni. A

participatív oktató valójában érintett

személy, segédoktató, a gyógypedagó-

gia aspektusai nevű tantárgy témaköre-

inek fogyatékosszemszögből való elem-

zése a feladata az órán, illetve a gyógy-

pedagógus-hallgatók érzékenyítése. Az

első két-három órában még nem tud-

ják, hogy mit kezdjenek velünk, később,

amikor elkezdődnek a durva témák,

már kezdik átérezni azt, amit mi ér-

zünk. Tanítjuk például a náci korszakot,

ahol az első koncentrációs táborok az

ún. rehabilitációs intézményekben vol-

tak, és a sérülteket olyan szempontból

válogatták szét, hogy alkalmazhatók-e

valamire, vagy nem. S akik nem voltak,

azokat gázosították el először. Nyilván

engem, amikor az első ilyen témával ta-

lálkoztam, nagyon rosszul érintett.

Minden vetítéskor megérintett az erről

szóló dokumentumfilm, ahogy fekete

autóval elmentek az adott családhoz, el-

vitték a sérültet ebbe az intézménybe.

Ott azonnal elvették tőle a segédeszkö-

zeit, s így maradék emberi mivoltától is

megfosztották őt. S mivel segédeszköz

nélkül mindenre alkalmatlan volt, na-

gyon egyszerűen ki lehetett szűrni. A

háború után a szocialista blokkban

folytatódott a dolog. Ez nem része az

oktatásnak, mert a kommunizmust

nem nagyon tárgyalja a magyar oktatás,

pedig jó lenne. Az alapeszme a követ-

kező: a kúriákban, kastélyokban élő

arisztokratákat hurcoljuk el, a fogyaté-

kosokat meg dugjuk el ide, az isten háta

mögé, mert egy kommunista nem lehet

fogyatékos, nem illik bele a képbe. Ma-
gyarországon a pszichiátriai intézmé-

nyekben 5-600 ember is él. Ezt hivatott

orvosolni, megoldani a kitagolás, az in-

tézménytelenítés folyamata. És már

vissza is kanyarodtunk beszélgetésünk

elejére.

– A hallgatók miket szoktak kérdez-

ni? Voltak-e meglepő kérdések vagy

olyanok, amelyek érzékenyen érintet-

tek?

– Egy órán három participatív oktató

volt jelen. Egy súlyosan, halmozottan

sérült, aki teljes ellátásra szorul, egy

enyhén értelmileg akadályozott és

mozgássérültként jómagam. Én kilóg-

tam a sorból, mert képben vagyok az

összes területen, és ez azért van, mert a

szüleim magamra hagytak. Amikor 18

éves koromban elköltöztem, és intézet-

be kerültem, sem jogi tanácsadás nem

volt, sem az ellátási helyzetre nem vol-

tam felkészülve; mindent magamtól

kellett megtanulnom, minden helyzet-

ben nekem kellett lépnem. Az érdek-

védelembe nagyon gyorsan bekapcso-

lódtam, a társaktól gyűjtöttem infor-

mációt. A Mozgáskorlátozottak Egye-

sületeinek Országos Szövetségében

sok mindent megtanultam, a jogszabá-

lyokba is bevezettek. Amikor beléptem

a siketek ellátásának a szervezésébe,

teljes szegmensét átláttam az adott te-

rületnek. S mivel ennyire tapasztalt va-

gyok, egy ép, egészséges ember nem

tud olyan kérdést feltenni, amelytől el-

kezdenék zavarba jönni.

– Tapasztaltatok változást a hallga-

tókon?

– Volt olyan, akin az elején látszott,

hogy valamit szeretne tanulni, de fogal-

ma sincs az adott területről. Nem volt

empatikus, nem érezte, hogy a fogyaté-

kosság mit jelent, igazából csak annyit

tudott, hogy segíteni akar embereken.

Egy időben azt hittem, hogy abba fogja

hagyni, és a végére rájött arra, hogy

mégiscsak ezt szeretné csinálni.

– Neked mit adott, hogy részt vehet-

tél az oktatásban? Változtatott az éle-

teden?

– Tény, hogy sokat javított az önis-
meretemen. Szembesített önmagam-

mal. Korábban nagyon radikális moz-

gássérült voltam. Az egyetem ezt visz-

szafogta, finomított rajtam, kellett a

személyiségfejlődésemhez. Az egye-

temmel bejött az életembe a szakma-

politika… Egyetlenegy dolgot tartot-

tam fontosnak: nem akartam úgy meg-

halni, hogy semmit sem tettem a társa-

imért. Ez volt az első lépés, amikor azt

érezhettem, hogy valamit tettem a fo-

gyatékosügyért, a velem élő, összes fo-

gyatékosságtípusba tartozó emberért.

– Megértőbb lettél azokkal, akik

nem ismerik a fogyatékosok életét?

– A vesszőparipám, hogy a fogyaté-

kossággal élőkről nem az egyetemen

kell először hallani, hanem már az óvo-

dában. Radikális oktatáshiányban

szenved Európa, ahol nem oktatják a

társadalmat arra, hogy vannak ilyen

emberek, ezeknek ilyenek a problémá-

ik, így és így tudjuk őket segíteni. Az

optimális segítségnyújtási szintet kell

biztosítani. Ha átesünk a ló másik ol-

dalára, valami feudalizmusszerű álla-

potba jutunk. Annak idején az uralko-

dónak nem volt ugyan szüksége öltöz-

tetőre, de a pozíciója megkövetelte,

hogy kiszolgálják.

– Arról, hogy a munkád nem hiába-

való, két kitüntetés is tanúskodik. A

BGGYK innovatív oktatói csapatá-

nak tagjaként megkaptad a Tempus

Közalapítványnak a Felsőoktatás

Nemzetközi Fejlesztéséért díját, a má-

sik pedig dékáni elismerő oklevél. Mit

jelentenek számodra?

– A kitüntetések a fogyatékosügyben

kinyitottak nekem egy kaput, amelyet

bármikor használhatok, ha majd szeret-

ném komolyan képviselni a társaim ér-

dekeit. Mivel a napi munka már megter-

helő a helyzetemben, ha abbahagyom,

akkor szívesen dolgoznék az érdekvéde-

lemben, a fogyatékosügyben akár Ma-

gyarországon, akár máshol, és használ-

nám a tudásomat. A két díj jó »útlevél«,

elismerés, amelyet nem lehet tőlem elvi-

tatni. Egyfajta bizonyítvány arról a tu-

dásról, amely az életből származik.
Tóth Erika
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A test és a lélek torzultsága sokszor

visszataszítóan vagy elidegenítően hat

ránk. A szív viszont nem ismer határo-

kat. Minden ember, aki fogyatékosság-

gal vagy pszichés betegséggel él, lehető-

ség arra, hogy elmélyítsük a szeretetün-

ket. Ennek a szeretetnek az évek során

rengeteg terhet kell cipelnie, s megfá-

sulhat bennünk. Mit tehetünk ilyenkor,

hogyan vigyázzunk önmagunkra és szí-

vünk melegségére? Erre próbálok pár

használható választ keresni.

Szemléletváltás, érzelmi tisztulás

Sokszor nem a kerettel van a baj, ha-

nem a hozzá tapadó érzésekkel. Hogy

feszülten éljük meg a mindennapi

gondoskodást, nyűg a megszabott na-

pirend, ill. az újra és újra visszatérő fel-

adatok. Elfog bennünket a lázadás, a

kilátástalanság, a kétségbeesés vagy a

düh érzése, amikor egy másik ember

bioritmusához kell igazítanunk a saját

életünket, és adott esetben javulásra

vagy változásra semmi kilátás nincsen.

Börtön. Kis cella. Ez az életünk. Ho-

gyan tudjuk ezeket az érzéseket elen-

gedni, s tágabb belső tereket nyitni ön-

magunkban? Hogyan tudjuk igenlés-

sel feltölteni a megszabott és egyszerre

létfontosságú határokat? A kulcs ér-

zelmeink kezelésében rejlik.

Az érzéseknek van egy érdekes tu-

lajdonságuk: illékonyak, szinte csak vi-

rágszirmok a szélben, mégis azok ha-

tározzák meg döntően életünk minő-

ségét. Ahogy érzünk, érzékelünk min-

dennap, amilyen érzéseket átélünk, az

maga az ÉLETÜNK. A színterek, az

emberek, a helyzetek változhatnak, de

bennünk van egy állandó, hullámzó

érzelmi folyam, amely meghatározza

életünk minőségét.

Ezen a ponton, amikor az érzelme-

inket felismerjük, s érzelmi állapota-

ink kezelésére képessé válunk, kezdő-

dik az a nagyszabású feladat, hogy

életünk irányítását és rendezését ke-

zünkbe vegyük. Mit érzek MOST, s
mit szeretnék a következő napokban, a

következő orvoslátogatáskor, sétán,

beszélgetéskor vagy akár vita közben...

tehát a JÖVŐBEN érezni?

Legyünk annyira őszinték magunk-

hoz, hogy bevalljuk önmagunknak

akár a legkínosabb érzéseinket is: a te-

hetetlenséget, a szégyent, az összeom-

lani akarást, a lelki fájdalmat… S mi-

kor eljutottunk a negatív megélés gyö-

keréig, ez a nagyon rossz érzés elkezd

magától (!) enyhülni, átvált enyhébb,

tágasabb, fényesebb érzésekbe. Oldó-

dik bennünk.

Persze vannak módszerek, amelyek-

kel segíthetjük ezt a folyamatot:

a) Tudatos légzés

Lélegezzünk be, feszítsük pattanásig

a tüdőnket. Ameddig csak lehet, szív-

junk még, még levegőt magunkba, s

mikor már minden határt túlhalad-

tunk, szinte fáj a tüdőnk a sok levegő-

től, erőteljesen fújjuk ki. Ismételjük

meg ezt háromszor egymás után.

b) Mozgás

A testmozgás a legjobb módja an-

nak, hogy megszabaduljunk az érzelmi

feszültségtől vagy stresszes helyzetek-

től. Ez lehet akár az akut stressz keze-

lése is: félrevonulunk, magasra tartott

kézzel állva előrelendítjük a karunkat,

s kilélegezve kirázzuk testünkből a sok

feszültséget. Ezt addig ismételjük, míg

belül meg nem nyugszunk. De ugyan-

olyan fontos segítség a mindennapok-

ban a rendszeres sportolás, legyen az

futás, labdajáték, jóga, tánc vagy akár

egy kiadós séta. Mi magunk érezzük,

hogy mi tesz nekünk a legjobbat.

c) Képzelet

Gondoljunk most egy konfliktus-

helyzetre, amelyet akár ezen a héten

éltünk át. Hogyan éreztük magunkat?

Bosszantó volt, idegesítő, dühítő?

Vagy inkább bizonytalansággal és féle-

lemmel tele? Emlékezzünk vissza arra

a helyzetre, éljük át újra, találjuk meg

azokat az érzéseket. 

S most képzeljük el ugyanezt a hely-
zetet másképp! 

Lazuljunk el, adjunk időt magunk-

nak, hagyjuk, hogy békés, derűs han-

gulat töltsön el bennünket! Játsz-

szunk, kísérletezzünk ezekkel az ér-

zésekkel. Mit éreztünk volna legszí-

vesebben ebben a helyzetben? Maga-

biztosságot, nyugalmat, könnyedsé-

get…? Éljük át ezeket az érzéseket,

teremtsük át a helyzetet, érezzük át

teljesen, minden porcikánkkal az új

érzéseket!

Így írjuk át, így változtatjuk meg a

megélt helyzetet az érzelmeink által. S

ezzel lehetőségünk van rá, hogy a jö-

vőben érzelmileg máshogy reagáljunk,

ha hasonló szituációba kerülünk.

Itt kezdünk életünk főszereplőivé és

rendezőivé válni! A helyzeteket, ame-

lyek a mindennapjainkban ismétlőd-

nek, az embereket, akikkel együtt dol-

gozunk, gyakran nem tudjuk megvál-

toztatni. Ezzel szemben a saját érzése-

ink és hozzáállásunk teljesen a ke-

zünkben vannak.

d) Tudatos jelenlét

Az Itt és Most érzékelése. Minden

pillanat egyedi és egyszeri. Hová hajt

bennünket a türelmetlenség? Valami

olyanra vágyunk, ami most (éppen)

nincs. Tudatosítsuk ezt, mire vágyunk,

hová szalad a fantáziánk, de azonnal

térjünk vissza a pillanatba: az a legfon-
tosabb ember, akivel éppen most be-

A mókuskerék szétpattan

tanácsadó
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A Szövetség a Közös Célokért

(SZAKC) társulás magyarországi

szakemberek segítségével – az azóta

elhunyt Pogány Erzsébet kezdemé-

nyezésére – 2016 őszén Szlovákiában

elsőként indított magyar nyelvű tele-

fonos lelki elsősegély szolgáltatást. A

Szlovákiából indított hívások akkor a

Magyar Lelki Elsősegély Telefonszol-

gálatok Szövetségének rendszerébe

futottak be. Időközben tizenegy felvi-

déki önkéntes szakmai kiképzésben

részesült, s a sikeres elméleti és gya-

korlati vizsgát követően márciusban

megkezdte a munkát. A telefonszol-

gálat szakmai vezetője Ujpál Emőke

pszichológus. „A szolgálatot hívhatja

bárki, aki nehéz helyzetbe került, lelki

fájdalom gyötri, magányosnak érzi

magát, konfliktushelyzetek adódtak

az életében, házassági/párkapcsolati

problémákkal küzd, nehéz döntés

előtt áll, illetve krízishelyzettel találja

szembe magát, és úgy érzi, nehéz

megbirkóznia vele. Olyan váratlan

életesemények esetén is érdemes se-

gítséget kérni, mint például közeli

hozzátartozó halála, betegség, munka-

hely elvesztése vagy öngyilkossági krí-

zis. Ilyenkor életmentő lehet egy segí-

tő beszélgetés.” Ujpál Emőke fontos-

nak tartja hangsúlyozni, hogy az

ügyelők nem professzionális segítők.

Általában a humán szférában dolgoz-

nak, de más területekről is érkeznek.

Ennek azonban nincs jelentősége,

mert a képzés során elsajátították a

szükséges ismereteket, kompetenciá-

kat. Tehát az önkéntes speciálisan erre

a feladatra kiképzett segítő, s nem kell,

hogy szakember legyen. A segítők vé-

delmük végett nem fedik fel a kilétü-

ket és tartózkodási helyüket. Az ano-

nimitás ugyanúgy a hívóra is érvényes,

tehát neki sem kell bemutatkoznia.

Személyes találkozásra a fenti okok-

ból nincs lehetőség, viszont indokolt

esetben a segítők továbbirányíthatják

a hívót megfelelő szakemberhez.

Hideghéthy Andrea, a SZAKC

ügyvezető igazgatója legfontosabb cél-

juknak a megbízható és folytonos szol-

gáltatás biztosítását tartja. A telefon-

szolgálat üzenete egyrészt az, hogy

merjünk bátran és bizalommal segítsé-

get kérni, másrészt pedig elfogadjuk,

hogy mindenkinek az életében előfor-

dulhatnak olyan kétségbeesett idősza-

kok, amikor meghallgatására van szük-

sége. Ha ki merjük mondani, hogy baj

van, az már egy lépés a megoldás felé.

Ez nemcsak arra a személyre lesz pozi-

tív hatással, aki ezt a lépést megteszi,

hanem a családjára, környezetére is. 

(t)

Kérjük tisztelt Olvasóinkat, hogy ha lakcímet változtat-

nak, tudassák szerkesztőségünkkel. Mivel az utóbbi időben

több panasz érkezett, kérjük, tájékoztassanak bennünket

arról is, ha valamelyik számunkat nem kapják meg, hogy
reklamálhassuk a postán; továbbá közöljék velünk, ha idő-

közben a megrendelt példányszámnál kevesebbet igényel-

nének, hogy új megrendelőknek is küldhessük lapunkat,

ugyanis szűkös anyagi lehetőségeink nem teszik lehetővé a

példányszám növelését. Köszönjük. Elérhetőségeink:

Postacím: Carissimi, Bučinová 14, 821 07 Bratislava, 

e-mail: carissimi.lap@gmail.com, 
telefonszám: 0907 812 236. 

lelki elsősegély

szélünk. Az az egyetlen lényeges szó,

amelyet most éppen kimondunk. A

múlt nincs a kezünkben, s a jövő még

csak formálódik. A Mostból, a jelen-

ből. Ha a pillanatban élünk, kitágul a

bensőnk, s kitágul a világ is körülöt-

tünk. A tudat és a cselekvés összeol-

vad, s mélyen belefeledkezünk a tevé-

kenységbe.

Ha elsőre nehezünkre esik, elősegíti

a tudatos jelenlétet a környezet, az

élettér vagy akár a ritmusok változása.

Az új közeg, egy megszokott cselek-

véssor új sorrendje vagy akár egy új

sütemény elkészítése lependeríti ró-

lunk a megszokás szürke leplét. Új

gondolatok, új érzések támadnak ben-

nünk. Az életet új frissességben ta-

pasztaljuk meg. S az új helyzetekben

lehetőségünk van egymás számára is

megújulni.

e) A közösség megtartó ereje

A sorstársakkal való tapasztalat-

csere vagy akár a megélt nehézségek

egyszerű elmesélése is sokat könnyít

a nehéz életfeladaton. A magány

ilyenkor már nem nyomasztó, meg-

élhetjük, hogy nem vagyunk egyedül

az érzéseinkkel, megkönnyebbül a

lelkünk, sőt még hasznos tanácsokat

is kaphatunk.

És minden technikán túl és fölött

süssön át önmagunk szeretete, mert e

nélkül a másik embert sem tudjuk tar-

tósan szeretni.

Dr. Krisztina Berger

Practice for Integrity and Flow, Berlin

vállalati tanácsadó, tréner, coach,

tánc- és mozgásterapeuta

Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 

Felhívás

A magyar nyelvű szolgáltatás a névtelenség megőrzése mellett helyi ta-

rifával érhető el (tehát nem emelt díjas) napi 24 órában a 0904 500 338-as

és a 0918 500 333-as telefonszámon. 
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Két anyuka beszélget az óvoda ka-

pujában, gyermekük kezét fogva.

– Hova mentek?

– Logopédushoz viszem Danit.

– Logopédushoz? Miért? Mit nem

tud kimondani?

– Hát bizony... selypít, raccsol, még

az ovit is ojinak mondja... Jövőre meg

már menne iskolába!

– Mi bizony sehova se visszük Zsó-

kát! Majd kinövi! Vagy majd megta-

nulja az iskolában. Mint a keresztfi-

unk, Andris. Azzal se jártak sehová.

Már harmadikos, egész jól tanul...

majdnem kitűnő... csak a tollbamon-

dással van gond, arra mindig négyest

kap, pedig szidjuk érte eleget, miért

nem figyel jobban...

– Éppen ettől féltem én is Danit,

hogy hátrányba kerül az iskolában!

Olvastam valahol, hogy aki rosszul be-

szél, az rosszul is ír. 

– Gondolod, hogy ez összefügg?

*  *  *

Kinek van igaza? Kinövi a gyermek

a beszédhibát vagy sem? A tapasztalat

azt mutatja, hogy NAGYON SZE-

RENCSÉS ESETBEN KINŐHE-

TI a beiskolázásig, esetleg mialatt az

iskolában megtanul olvasni, kitisztul a

kiejtése is. De melyek ezek a „nagyon

szerencsés” esetek? Mekkora az esé-

lyünk, hogy a mi gyermekünk közéjük

fog tartozni? Tudunk erről valamit?

Igen. Tudjuk, hogy az 5–6-éves óvo-

dásoknak több mint a fele beszédhi-

bás, az első osztályosoknak pedig még

mindig majdnem a fele. Ebből látjuk,

hogy a spontán javulás aránya elég

alacsony. De tulajdonképpen mitől

függ, hogy Dani vagy Zsóka beszéde

megjavul-e magától? Függ a beszéd-

szervei mozgékonyságától, ügyességé-

től, ezeknek a mozgásoknak a koordi-

nációjától; a fonémahallása fejlettsé-

gétől – vagyis hogy mennyire tudja

megkülönböztetni a szavakat alkotó

beszédhangokat és sorrendjüket –;
függ a hallási memóriájától – tehát

hogy hogyan észleli, mennyire jegyzi

meg és milyen pontosan képes utá-

nozni azt, amit hallott –; függ attól,

hogy milyen kitartó a figyelme, hogy

milyen beszédkészséget örökölt a szü-

leitől, s végül attól is, hogyan beszél-

nek a környezetében.

Látjuk tehát, hogy a szülő nehezen

tudná eldönteni a kérdést, hogy „kinö-

vi vagy nem növi ki?” Visszatérve

Andris esetére: Bizony azért ír nagyon

hibásan ez az értelmes kisfiú még

nyolcévesen is, mert későn rendező-

dött a beszédhibája.

Nagyon hasznos tehát az óvodáknak

az a törekvésük, hogy iskolába készülő

növendékeiknek megszervezik a logo-

pédiai szűrést. (Megjegyzendő, hogy

ha sikerül megszervezniük, az a peda-

gógusgárda talpraesettségét dicséri! A

logopédusok ui. mindenhol erősen túl-

terheltek, így csak azokat tudják kezel-

ni, akik rendelőjükben jelentkeznek.

Ezek viszont a rászorulóknak csak a

töredékét képezik! A többiek „talán

majd kinövik!” Vagy nem?)

Az óvodai szűrővizsgálat azonban

csak a kiejtéshibákat térképezi fel.

Egyéb beszédhibát (mint például a

dadogást vagy a megkésett beszédfej-

lődést) csak a klinikai logopédus ren-

delőjében lehet kivizsgáltatni. Tehát

ha a logopédiai szűrővizsgálaton gyer-

mekünk hibás kiejtésűnek minősül,

akkor ajánlást is kap: 

– fontos máris megkezdeni a be-

szédjavítást, vagy 

– még várni lehet vele, mert remél-

hető a spontán javulás, illetve 

– a beszédhiba olyan enyhe, hogy a

szülő döntésén múlik, igényli-e a szak-

foglalkozást.

Egyébként a szülő dönti el azt is,

hogy fordul-e szakemberhez, és ha

igen, kihez. Az ő dolga tehát, hogy be-

szédhibás gyermekével felkeresse a lo-

gopédust. Mikor? Legkésőbb a beis-

kolázás előtt egy-másfél évvel, ha az
óvodában nincs logopédiai szűrés.

Fontos tudni, hogy a klinikai logopé-

dushoz beutalót kell kérni a gyermek-

orvostól.

Mit tanulnak az óvodások a beszéd-

gyakorló órákon?

Ügyesítik a beszédszerveik mozgá-

sát. Tanulják a nyelvüket laposítani,

hegyesíteni, emelni, előre-hátra, fel-

le mozgatni, ajkaikat csücsöríteni,

mosolyra húzni, a légáramlatot a

nyelv középvályújába, orrba, szájba

irányítani... (Nem is olyan egyszerű

ám mindez!) Így válik alkalmassá

szájacskájuk a tiszta artikulációra.

Tanulják a szavakat hangokra bonta-

ni, megfigyelni, hallják-e bennük a

„kígyósziszegést”, „vonatsistergést”,

„motorberregést” vagy „méhecske-

zümmögést”. Ha hallják, akkor hol: a

szó elején, végén vagy a belsejében?

És milyen sorrendben? (Nem mind-

egy ui., hogy LEKVÁR-t mondok-e,

vagy REKVÁL-t, esetleg REKVÁR-t

vagy LEKVÁL-t.) 

A hibásan ejtett beszédhangok (fo-

némák, artikulémák) helyett előcsalo-

gatjuk a helyes hangokat. Ez sem sike-

rül mindig könnyen. De ha már meg-

szólalt a szép s, cs, zs, k, gy vagy r (!!!)

a kisgyermek szájából, akkor még előt-

tünk áll a rögzítés, automatizálás mun-

kája, amely pedig hetekig, hónapokig

tarthat. Csak akkor várhatjuk el gyer-
mekünktől, hogy az újonnan tanult

Majd kinövi! ?

A logopédus tanácsol



2019/2 25

A foglalkozás elején körberakjuk a

székeket, és úgy foglalunk helyet,

hogy mindenki mindenkit lásson.

Ezután felállunk, és közösen el-

mondjuk a jelszavunkat: „Tiszta for-

rás, szép szó, ez legyen a jelszó, és le-

gyél a barátom!”

Leülünk, és mindenki mond ma-

gáról valamit, amit fontosnak tart el-

mondani a többieknek. Van egy sza-

bály, amelyet megtartunk. 

Akinek a kezében van a labda, az

beszélhet, a többi hallgat. Így gyako-

roljuk a csendet, a másikra való oda-

figyelést. Aki beszél, annak pár mon-

datban kell összefoglalnia a monda-

nivalóját.

Amikor Vivien, egy Down-szind-

rómás lány kezébe került a labda, ő

arról beszélt, hogy most nagyon szo-

morú, mert Józsi bácsi nem tetszik

neki (ez nála azt jelenti, hogy aggó-

dik érte), fél attól, hogy rossz vége

lesz a dolognak, mert Józsi bácsit a

kórházban lélegeztető berendezésre

csatolva látta. Kis ideig gondolko-

dott, majd azt mondta, hogy rajzol

Józsi bácsinak egy virágot.

Van három Balázsunk, s az egyi-

kük került sorra. Elmondta, hogy

voltak Anyával és Apával szemorvos-

nál. Először ő ment be Anyával a

vizsgálatra, utánuk következett Apa,

aki egyedül ment be. Apát kikísérte a

doktornő, mert Apa azt kérdezte tőle,

hogy lehet-e olyan, hogy ő az egyik

szemét odaadná a fiának, mert neki

már elég egy is. A fia meg látna. A

doktornő azt válaszolta, hogy ő

ilyenről még nem hallott, de még

ilyen Apával sem találkozott.

Lanstyák Edit

Értelmi Sérülteket Segítő 

Társulás, Dunaszerdahely

A hétfői találkozásunkkor történt

postánkból – sport

hangot spontán beszédében is alkal-

mazza, ha már tud jó néhány mondó-

kát, amelyekben helyesen ejti. Tehát

türelem és szorgos munka gyümölcse

lesz a tiszta beszéd. Sok-sok biztatás

kell ehhez a kis nebulóknak!

Gyakorolják még mindemellett a jó

beszédlégzést, mások beszédének fi-

gyelmes hallgatását, a beszélő és hall-

gató szerepének váltogatását („egyszer
te beszélsz – egyszer én!”), vagyis a

párbeszédet, a szóbeli utasítások pon-

tos megértését, végrehajtását. Tanul-

nak kitartani a feladat végéig. Megta-

pasztalják, hogy együtt beszélgetni jó

és érdekes. Megtanulják, hogy a kis

„beszélgetőfüzetükben” jó feladatok

vannak, amelyeket otthon Anyuval,

Apuval is öröm elvégezni. Fejlődik a

szókincsük, az elbeszélőkészségük.

Mert minden játékos, de picit már fel-
adatjellegű is. 

Ha mindezzel elérjük, hogy Zsóka,

Dani és a többiek tiszta kiejtéssel lép-

nek az iskolába, akkor ott nem róluk

szól majd ez a minősítés: ÉPPEN

OLYAN HIBÁSAN ÍR, AHO-

GYAN BESZÉL!

Ezért pedig érdemes megküzdeni!

Tömösközy Viola

nyugd. 
klinikai logopédus

„Engedd, hogy győzzek; 

de ha nem győzhetek, hadd

küzdjek bátran!” 

A speciális olimpia 
sportolóinak hivatalos esküszövege

Márciusban tartották az egyesült

arab emírségekbeli Abu-Dzabiban és

Dubajban a XV. speciális olimpia

nyári világjátékokat. A versenysoro-

zaton enyhe, középsúlyos és súlyos

értelmi fogyatékossággal élő, továbbá

halmozottan fogyatékos sportolók

vehetnek részt. Szlovákia számára az

idei világjátékok voltak az eddigi leg-

sikeresebbek. Versenyzői 35 éremmel

tértek haza: 12 arany-, 17 ezüst- és 6

bronzéremmel büszkélkedhetnek. A

következő sportágakban értek el si-

kert: úszás, atlétika, kerékpár, modern

gimnasztika, tenisz, asztalitenisz,

röplabda. A versenyen 7500 sportoló

vett részt a világ 190 országából, a

felkészülésben 3000 edző segítette

őket. A résztvevők szerint a világjáté-

kok 50 éves tör-

ténetében itt volt

a legjobb a szer-

vezés, ehhez a 20

ezer önkéntes

munkája is hoz-

zájárult. A címla-

pon látható Van-

da Kračúnová 17

éves úszó 100 és

200 méteres mell-

úszásban nyert

aranyat. 

Speciális olimpia, 2019
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Bevallom, a könnyen érthető kom-

munikációról (rövidítve: kék) egészen

addig nem hallottam, amíg nem kap-

tam felkérést arra, hogy a Carissimi

olvasói számára írjak ismertetőt az ez-

zel a témával foglalkozó honlapról.

Aztán elolvastam egy tanulmányt a

történetéről, amely 1968-ban kezdő-

dött abból az igényből kiindulva, hogy

az értelmileg akadályozott emberek-

hez könnyen érthető fogalmakkal jut-

tassunk el információkat. Úgy is fogal-

mazhatnék, hogy ez egyfajta mentális

akadálymentesítés.

Nincs benne semmi ördöngösség,

hiszen a kisgyerekhez is „az ő nyelvén”

szólunk, azokat a fogalmakat használ-

va, amelyeket az ő korában megért.

Ugyanezt az elvet alkalmazza a köny-

nyen érthető kommunikáció is az ér-

telmileg akadályozott felnőttek eseté-

ben – legalábbis ezt szűrtem le a tanul-

mányt olvasva.

A honlapot böngészve először a

teknőc és a nyúl aranyos tanmeséjét

olvastam el, amelyet a honlap alkotói

készítettek. A szerzők a bevezető-

ben így mutatkoznak be:

Kedves Olvasók!

A Szegedi Tudományegyetem

elsőéves gyógypedagógia szakos

hallgatói vagyunk. A könnyen ért-

hető kommunikáció című kurzu-

sunk keretében készítettünk egy

könnyen érthető mesét. Célunk,

hogy ez a mese minél több emberhez

eljusson.

Fogadjátok sok szeretettel. :) 

A teknőc és a nyúl története a mese

nyelvén, rajzokkal bőven illusztrálva

azt mondja el, hogy nem szép dolog

másokat kigúnyolni csak azért, mert

kevésbé ügyesek nálunk, mert nem va-

gyunk egyformák, viszont kellő kitar-

tással még a teknőc is legyőzheti a

nyulat.

Az ábrák egyébként a könnyen ért-

hető kiadványok – amelyek a honlap-

ról letölthetők, és kinyomtathatók –

fontos részei. Nem pusztán illusztráci-

ók, hanem a szövegnek a megértést se-

gítő kiegészítői.

A szöveges rész pedig rövid tőmon-

datokból áll a könnyebb érthetőség

kedvéért. 

A honlapon van még könnyen ért-

hető Biblia, amely a bibliai igéket ülte-

ti át egyszerű, könnyen érthető mon-

datokba, budapesti útikalauz, mely el-

magyarázza a városban való közleke-

dés szabályait s két receptkönyv, ame-

lyek lépésről lépésre, képekkel illuszt-

rálva magyarázzák el az ételek elkészí-

tésének módját.

A honlap – elérhetősége: http://kek-

magyarorszag.blogspot.com/2018/ –

jól áttekinthető, a két oldalsávban el-

helyezett linkekre kattintva nyitha-

tunk meg további hivatkozásokat,

amelyek többek között újabb köny-

nyen érthető honlapokra mutatnak. 

Az igazi azonban az lenne, ha

minden weboldalnak lenne köny-

nyen érthető változata. Már csak az

idősek miatt is, akik életkoruk kö-

vetkeztében nehezen tájékozód-

nak, és igényelnék a könnyen ért-

hető magyarázatokat.

Sztakó Zsolt

Honlap a könnyen érthető kommunikációért

honlapajánló

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



A Carissimi számlaszáma: SK95 5200 0000 0000 0534 5665carissimi.lap@gmail.com

Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár
beszédhiba – porucha výslovnosti
beszédmegértési zavar – porucha rozumenia reči
(a) beszédprodukció zavara – porucha produkcie reči
(a) cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlá-

tozó gondnokság – obmedzenie alebo pozbavenie
spôsobilosti na právne úkony

Egészségügyi Világszervezet – Svetová zdravotnícka or-
ganizácia

figyelemhiányos hiperaktivitás zavar (ADHD) – poru-
cha pozornosti s hyperaktivitou

(a) fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény – Dohovor OSN o právach osôb so zdra-
votným postihnutím

intézménytelenítés – deinštitucionalizácia
kommunikációs zavarok – poruchy komunikácie
könnyen érthető kommunikáció – ľahko čitateľné a

ľahko zrozumiteľné informácie
neurotipikus – neurotypický
speciális olimpia nyári világjátékok – Svetové letné hry

Špeciálnych olympiád
személyi segítő – osobný asistent
támogató eszközök és technológiák – kompenzačné po-

môcky a asistenčné technológie
támogatószolgálat – asistenčná služba
támogatott lakhatás – podporované bývanie
vizsgálati és kezelési standardok – diagnostické a lie-

čebné štandardy

asistenčná služba – támogatószolgálat 
deinštitucionalizácia – intézménytelenítés 
diagnostické a liečebné štandardy – vizsgálati és kezelési

standardok 
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnu-

tím – a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló
ENSZ-egyezmény  

kompenzačné pomôcky a asistenčné technológie – tá-
mogató eszközök és technológiák 

ľahko čitateľné a ľahko zrozumiteľné informácie – köny-
nyen érthető kommunikáció 

neurotypický – neurotipikus 
obmedzenie alebo pozbavenie spôsobilosti na právne

úkony – a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen
korlátozó gondnokság 

osobný asistent – személyi segítő 
podporované bývanie – támogatott lakhatás 
porucha pozornosti s hyperaktivitou – figyelemhiányos

hiperaktivitás zavar (ADHD) 
porucha produkcie reči – a beszédprodukció zavara 
porucha rozumenia reči – beszédmegértési zavar 
porucha výslovnosti – beszédhiba 
poruchy komunikácie – kommunikációs zavarok 
Svetová zdravotnícka organizácia – Egészségügyi Világ-

szervezet 
Svetové letné hry Špeciálnych olympiád – speciális olim-

pia nyári világjátékok 

Március 15-e alkalmából
Áder János köztársasági
elnök a szlovákiai magyarság
kulturális örökségének meg-
őrzését szolgáló munkájáért
a Magyar Arany Érdemke-
resztet adományozta M.

Nagy Lászlónak. A Helem-
bán élő fotóriporter nem
sokkal ezután a Magyaror-
szág Felfedezése Alapítvány
szociofotó-pályázatának fő-
díját vehette át. A fogyaté-
kossággal élők, idős emberek
életét bemutató sorozatai
mindenkit megérintenek.
Fényképeivel a Carissimi ha-
sábjain is találkozhatott az
olvasó. A kép az ipolytölgyesi
szeretetotthonban készült.

Előző számunkban bemutattuk Cséfalvay Á. András dunaszerdahelyi fotóriporter egyik felvételét, amely a cseh
sajtófotó-pályázaton elnyerte a Gyermekek Díját, és Magyar Sajtófotódíjban is részesült az egyedi emberábrázolás-
portré kategóriában. Az alkotó a magyar sajtófotó-pályázat társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia – sorozat
kategóriában Ágnesék című képsorozatával második díjat nyert. József egész életét sem járni, sem beszélni nem
tudó testvére, Ágnes gondozásának szentelte. Ágnes a napjai nagy részét babakocsiban tölti. 

Támogatóink: 
Kováčiková Helena, Rimaszombat

Kisebbségi Kulturális Alap
(Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.)
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ADHD-s nők párkapcsolati konfliktusai
Könnyen érthető kommunikáció
Bemutatjuk Paluk Anna klinikai logopédust

Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek                  X. évfolyam, 2019/2., április
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