
A Vigilia BESZÉLGETÉSE
ILLYÉS GYULÁNÉVAL

Illyés Gyuláné gyógypedagógus pszi
chológus, a Bárczi Gusztáv Gyógype
dagógiai Tanárképző Főiskola igazgató
ja. Több évtizedes pszichológiai és
gyógypedagógiai tevékenysége, valamint
gazdag szakirodalmi munkássága sok
ban hozzájárult ahhoz, hogy a magyar
gyógypedagógia nemzetközi tekintélye
tovább növekedjen. Három társával ..:..
Illyés Sándorral, Jankovich Lajosnéval,
Lányi MiklósnévaI - írt köny've, a
"Gyógypedagógiai pszichológia" (1968)
~emcsak hazai, hanem világVIszonylat
ban is kiemelkedő tudományos munka,
mert benne a szerzők történeti szemlé
lete az új keletű eredményekkel, vizs
gálati módszerekkel párosul, s a gyógy
pedagóg'i.ához tartozó valamennyi eset
lehetőség pszichológiai megközelítését,
feldolgozását adja. Céljuk nyilvánvaló:
a különböző - szervi, szellemi vagy
érzelmi - károsodás miatt hátránYIJs
helyzetbe került emberek ne szigetelőd

jenek el, hanem megtalálják helyüket a
családi, az iskolai, a munkahelyi és a
társas közösségekben. Beilleszkedésüket
segiteni csak akkor lehet, ha ismerjük
a fogyatékos ember személyiségét, a fo
gyatékosságokból fakadó pszichés követ
kezményeket. Ezeknek a társadalmi
szempontból igen jelentős kérdéseknek
az összegezésére vállalkoztak.

Illyés Gyuláné nem szeret nyilatkoz
ni, "szerepelni". Tanár-asszonyhoz illően,

magát a tárgyat, amivel foglalkozik,
jobban szereti, mint a róla szóló, bár
mily elmés társalgást. Az embert, akire
tárgya vonatkozik, jobban szereti, mint
a beszélgetést, amely passzív cselek
mény, az ügyet, amit szolgál, a felada
tot, amit végez, közvetlenül nem befo
lyásolja, nem viszi előbbre. Hogy 'időn

ként mégis 7,állalkozik rá, publikál, in
terjút ad, felvilágosít, attól a felelős

ségérzettől »ezettetoe teszi, hogy a köz
nyelv számára is megfogalmazza a
gyógypedagógia problémáit, feléb'ressze
a társadalmi együttérzést és jobb meg
értést, bővebb segítséget kérjen a tár
sadalomtól mindazok számára, akik Vlj

lamilyen biológiai, pszichés vagy szo
ciális ok miatt képtelenek vagy csak
nehezen tudnak az életTeoruknak meg
felelő követelményekben helytállni, kör
nyezetükhöz alTrolmazkodni.

Ooatosan; tartózkodóan, körültekintö
en formálja szavait. Igyekszik ponto
san, direkten fogalmazni, hogy semmifé
le félreértést ne támasszon, abelévetett
bizalmat senkiben - legyen az ifjú
gyógypedagópus-jelölt, tanár, aggódó
szülő vagy gondozás ra szoruló beteg
gyermek stb. - ne ingassa meg, de
ugyanakkor hitelesen képviselje hivatá
sát mindenki előtt. Emberi és tanárt
példájának legnagyobb értékei: hatá
rozottság, szakmai felkészültség, szigo
rú lelkiismeretesség, megblzhat6ság, egy
élet tapasztalata. Csupa olyan dolog,
amikért cserébe reá bízhatjuk gyerme
keinket, fiainknak s leányainknak a
gyógypedagógusi pályát ajánlhatjuk
nyugodt szívvel. Szavait pedig felfűz

hetjük saját gondolataink fonalára,
mert meggyőzőek, igazak.

Ff!:LREf!:RTf!:SEK A
GYOGYPEDAGOGIA KÖRűL

- A Vigilia szeptemben számában
jelent meg Gyurkovics Tiborné tanul
mánya CI; gyógypedagóguso1cról.

- Tudok róla. Kartársunk leírja ben
ne a gyógypedagógus tevékenységének
legnehezebb, legtöbb áldozatot kívánó
erőfeszítését. amely viszonylag és lát
szólag apróbb eredményeket hoz csak.
De a lírai és színes leírásból világosan
kiderül, hogy az értelmileg igen súlyo
san károsodottakat feljebb emelni egy
kicsit is, nem haszontalan fáradság. Ma
ga a szerző jelzi azt is, hogy ő a
gyógypedagógus munkájának csak egy
leszűkített "speciális kategóriáját" mu
tatja be. A gyógypedagógia alkalma
zási területe ugyanis ennél sokkal-sok
kal tágabb, átfogóbb.

- A köztudatban ma is uralkodó né~

zet, hogy a gyógypedagógus tevékeny
sége kimerül ,a szellemileg fogyatékos
gyermekekkel való intenzív foglalko
zásban.

- Semmiképpen nem. Ez tévedés.
Sajnos, a gyógypedagógia körül még
mindig sok félreértés van. Ezt a félre
értést egy kicsit eloszlatni, ezt a terü
letet egy kicsit megvilágítani nagyon
szükséges, a tények és számok talán
ridegebb adataival is. A gyógypedagó-
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gia kifejezés fogalma nem alakult ki
még nemzetközileg egységesen. Mégis
ma már azt mondhatjuk, hogy - szín
te világszerte - a gyógypedagógia te
rületére azokat sorolják, akiknek fejlő

dése a legki.Iönbozőbb testi, pszichés
vagy szociálís ártalom következtében
kedvezőtlenül eltér az átlagos, a .mor
mális" fejlődéstől. Erre az éltérésre
sincs még nemzetközileg mindenütt egy
formán elfogadott kifejezés; sokféle,
változatos néven nevezik: eltérő, sérült,
gátolt. akadályozott, inadantált, külön
leges fejlődés. Leggyal{rabban nálunk,
sajno'>, még mindig cl "fogyatékos" 
ez az egyoldalú és ezért igazságtalan
- kifejezés van használatban.

- Kiket is nevezünk tulajdonképpen
..sérülteknek" vagy "gátoltaknak"?

- A fejlődést gátló károsodás igen
változatos módokon nyilvánulhat meg,
az ártalom formája, súlyossága, .meg
jelenési ideje szerint. Lehet vakság
vagy gvöngénlátás ; siketség vagy na
gyothallás. Lehet mozgásszerví gátoltság,
lehet beszédhiba és lehet az értelmi
fejlődés sérülése vagy érzelmi zavar,
illetve társadalmi inadaptáció. Az úiabb
szakirodalom egyre inkabb emlegeti az
úgynevezett "halmozott" formákat is.

Szaporodi1c-e a gyógypedagógiai
nevelésre, gy6gykezelésre szoruló gyer
mekek száma?

- Számuk nem kevés. Világstatiszti
kák szerlnt, beleértve a felsorolt sérül
tek mindegyikét, a lakosságnak mínt
egy 5-6%-a szorul különleges foglal
koztatásra. Számuk bizony növekszik is.

- Mik az okai enne/c?

- Igen sok oka van, és - érdekes
módon ez általánosan véve nem
annyira degeneráció t, .hanem inkább
fejlődést jelez. A tudomány és a kul
túra fejlődésével ugya nis a kisgyer
mekkori halálozásole száma szerencsé
sen egyre csökken; többféle - régeb
ben halálos kimenetelű betegség
gyógyitható ; a koraszülött, a gyengén
fejlett is megtarthato. de - sajnos 
némely esetben fejlúdési zavar marad
vissza. Hogy a gyengébb képességűek

kiszcrulnak az általános iskolából, csak
látszólagos számnövekedést jelent, mi
vel az iskolák igényei, követelményei
is jóval magasabbak, szigurúbbak.

- Egy statisztika szerint a f6város
területén csaknem harmincezer veszé
lyeztetett gyermek él, akiknek valami
ll1en környezeti vagy egy~b okból kifo-
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lllólag - árvaság, elvált szülők, magára
hagYéJttság, deviáns .)iselkedésűapa vagy
anyJ., antiszociális családi körülmények,
a szülők betegsége stb. - hátrányos, il~

lctve akadálynott a normális fiziológiai,
értelmi utun; lelki fejlődésük. Az intelli
gencia a gyermek növekedési szakaszait
kboetve alakul ki, mindenkor függ az
értelmi érést meghatározó életfeltételek
től. környezettől és az adott szociális vi
szonyoktól. A szervi elváltozásokban
vagy más biológiú-neurológiai károso
dásban szenvedők számára a kedvezőt

len környezeti hatások még rosszabb
helyzetet teremtenek.

- Hoav a környezetnek mílyen fon
tos szerepe van a nevelésben, hogy a
gyermeket születésétöl kezdve gondoz
ni. nevelni kell, annyira közismert. er
ről fölösleges tán beszélni is. Épp ilyen
köztudott ma már az is, hogy al: első

életévekben milyen nélkülözhetetlen a
csecsemő, a kisgyermek számára a sze
retetet, biztos támaszt nyújtó anya, apa
(vagy legalább szülőt pótló személy). A
környezet nyújtja a gyermeknek az él
ményeket, az ismereteket. az őt körül
vevő világban való tájékozódást, az
anyanyelvét, a viselkedésre a példát. Ha
az egyébként ép gyermek nem kapja meg
közvetlenül mindezt megtelelően és
idejében, lemaradhat - átmenetileg
ő is életkorától. A sérült gyermek még
gondosabb, gazdagabb nevelést i~enyel.

Az ő nevelésükben két - ellentétes 
hiba a leggyakoribb; vagy túlságosan el
kényeztett őket a család. vagy szégyenli
és elhanyagolja. Mindkét esetben a sé
rülés okozta károsodáshoz még elmara
dottsáz is járul. tehát kettős hátránnyal
kell meeküzdeniök. Igen súlyos ártalmat
jelent rájuk a körllv€:7.et durva bánás
módja, a veszekedés-sk, az alkohottz
mus, vagy az esetleges morális hibák.

- De megoldott-e a fejlődésü/cuen

gátolt gyermekek iskoláztatása, JogwL
koztatottsá.qa? Hallani időnként otyan
véleményeket, ametyek szit-'esen kure
kesztenék őket a? eqészséqesekiiek já
ró míívelődésHslwláztatási lehetőségele

bál. A Köznevelés szót ejtett arról,
hogyaMagyarországon éló csuknem
egymillió általános iskálásból tizezer
hatlássérWt. ,LI tízezer nagyothalló gye1'
mekfJől folY'lmatossoec;ális képzésben
mindössze 280 ré.szesiil. Enny;t fouad be
az ország egyet'en, nagyothallók szá
mára létesített áltaLános iskola és ne
velőotthon.

A szociálisan kultúrált társadal
rnak pedagógíájában míndenütt helye



van a sérülteknek is. Érdemes idézni
az ENSZ 195U-es, gyermekekre vonat
kozó deklarációját. Ez kimondja, hogy
,.a fizikailag, értelmileg és szoctálísan
hátrányban levő gyermeknek is meg
kell kapnia azt a speciálls kezelést. ne
velést és gondozást, amelyet állapota
vagy helyzete szüksé/?essé tesz".

A fejlődésükben gátolt gyermekeknek
tehát emberi mi voltukban is joguk van
a nekik megfelelő iskoláztatáshoz. rnű

veltséghez, munkához, De ezen túl vagy
e mellett a jogi. kulturális és humanista
követelmény mellett a társadalom szá
mára képzésük érdek is, gazdasági ér
dek.

- Úgy érti, hogy p7'oduktiv, haszno
sítható mutikát »éoezhetnekr Termelési
értéket képesek létrehozni a társadalom
javára?

- Úgy. A fejl5désükben gátoltak a
társadalomnak értékes munkát végző

tagjai lehetnek. Azokban a munkákban,
amelyek nekik megfelelnek, elérik az
átlagember teljesítményét, sőt azt felül
is múlhatják. Vannak közöttük magas
szellemi, művészí tevékenységre is ké
pesek. Az egész "speciális" terület válto
zatait tekintve, vannak közöttük tudo
mányos kutatók. egyetemi tanárok, fes
tők, zeneművészek. Hiszen értelmileg
épek és tehetség is éppúgy adódhat
köztük. mint az úgynevezett átlagosan
fejlettek közőtt. Természetesen kivéve a
szellemileg sérültek csoportját. A spe
ciális iskoláztatás azonban számukra is
lehetövé tesví, hogy megállják helyü
ket. el tartsák mazukat: lehetőségeik

szerínt segédmunkások, betanított mun
kások, az úzynevezett ..határeserekben"
lehetnek szakmunkások is. Sőt. még sú
lyos értelmi sérülés esetén is munkaké
pes-Ic lehetnek, noha önálló életvltélre
már nem alkalmasak. Vannak igen egy
szerű munkamozdulatok, ezeket ők is
elvégezhetik - sokszor Igen jól -, ez
zel nagy részben hozzáiárulnak fenn
tartásukhoz s ugyanakkor mentesítenek
egy teljes értékű murikaerőt bonyolul
tabb munkák végzésére.

- Rájuk is érvényes a munkate1jé
kenység és a személyiség kapc~olatában

megnyilvánuló kölcsönhatás, amelynek
Tiwén a szociális jellegű munka ered
ménye örömet vagy szomorúságot, si
keré~ményt vagy elégedetlenseget vált
ki, ú.iabb tevékenységre ösztönöz, illet
ve elkedvetlenít. A társadalom egészé
nek vagy valamely részéneje érdekébe"!.
oéqzett munka még akkor is érlelő,

személyiséget alakító ténllezó, ha pusz-

tán önmagáért vagy esetleg a körül
mények kényszeréből végzik. Ezek lát
ható módon kifejeződnek a belső fejlő

dés, az ambíciók és a magatartás te
rületén, hiszen a gátolt vagy károsodott
ember is belevetíti akamtát, gondola
tait, egyéni stílusát és vágyait tevékeny
ségébe.

- A munka számukra általában töb
bet jelent, mínt sok átlagembernek.
Nemosak kenyérkeresetet. hanem biz
tonságot, megnyugvást, örömet ad ne
kik: ez teszi őket a társadalom egyen
rangú tagjává. sőt ezzel még ki is tűn

hetnek.

FELKF.:SZfT~S AZ F.:LETRE

- A fogyatékosok pályairányítása
mi'vel ettől függ egész további sorsuk.
esetleg [elétnilésiik is - a szakirodaloni
általános tanúsága szerint még fonto
sabb. mint az épeké. Többen hangsú
lynzák, hogy a "fogyatékosokat és ab
normálisokat" komplex vizsgálatok. az
egyén gondos tanulmányozása és alkal
massági próbák után, képesséoiik leg
jobb teljesítménye alapján a nekik leg
inkább kedrező munkába kell állítaní.
Hogyan történik felkészítésük az életre,
amindennapokra?

Neveléssel, tanítással. Speciális,
gyógypedagógiai, úgynevezett "gYógyÍ
tó't-neveléssel, oktatással, A gyógypeda
gógia is pedagógia, de bonyolultabb,
összetettebb, különleges problémákat
adó, többoldalú pedagógia: kompenzáló,
korrekciós, rehabilitáló nevelés és okta
tás. A gyógyoedagógiának sajátos funk
ciója, módszere, kialakult elméleti
rendszere és gyakorlata van. Az átlag
tól fejlődésükben elterök nevelése és
oktatása számára nálunk is elég jól
kifejlett az iskolahálózat és az intéz
ményrendszer. A legfrissebb statisztikai
adatok szerint több, mínt 600 ilyen intéz
mény van, az idetartozó tanfolyamokkal
együtt. Az 1975-76. tanévben e terület
re beiskolázottak száma míntegy 34 ezer.

Ezekben az intézményekben legna
gyobbrészt gyógypedagógiai tanárok fog
lalkoznak a gyermekekkel. Feladatuk,
hogyafejlődésükben valami ok miatt
gátoltakat sajátos gyógypedagógiai el
járásokkal a családba, az Iskolába. a
munkába, az épek közössééébe beillesz
kedni segítsék. Hogy harmonikus. kie
gyensúlyozott é1etvite1re lc-rvenek alkal
mwssá. A gvógypedagc,gusok'lt néavéves
fóisb1.án kénezik, Gyógyo.>ua!{c,giai mun
kakörben jelenleg kb, négyezren dolgoz-
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nak. Sajnos, a rászoruló gyermekek és
intézmények számához képest ez kevés,
s meglehetősen nagy a tanárhíány, noha
a Főiskola évről évre több hallgatót vesz
fel és képez ki. Ez évben a nappali és
levelező tagozaton együtt mintegy 1800
hallgató van.

- A gyermek fejlődési rendellenessé
gének, illetve fogyatékosságának felis
merése a családban első.~orban megfi
gyelésen alapszik. Az otthon "valósá.q
helyzeteiben", amikor a gyermek akár
megs:zokott. akár újszerű feladatait vég
zi, könnyebb is, nehezebb is a tájékozó
dás. hiszen a helyes megfigyeléshez
szaktudás, gyakorlat és tapasztalat
szükséges.

- Ez igen fontos kérdés. A szülők, a
hozzátartozók többnyire csak a súlyo
sabb, a fejlődés kezdeti szakában már
feltűnő rendellenességet veszllc észre.
Ilyen a látás erősebb károsodása, il
nagyfokú mozgásgátoltság, az igen sú
lyos értelmi zavar. Természetszerűen

nehezebben és csak később felismer
hető a halláskárosodás és általában az
enyhe fokú sérülés, a beszédhiba. a ma
gatartási, beilleszkedési nehézségek, az
...emocionális", érzelmi problémák.

Mihelvt a hozzátartozó észrevesz va
lami ilyenfajta rendellenességet gyer
mekén, ne várja, hogy "majd kinövi".
hanem forduljon szakemberhez. Szak
orvoshoz, gyógypedagógushoz. .pszícho
lógushoz; azok megvizsgálják és taná
csot adnak. A mai szakvélemény sze
rint ugyanis minél előbb kezdenek fog
lalkozni a sérült gyermekkel - megfe
lelő speciálls eljárással -, annál több
remény van arra, hogy a károsodás
nak további következményei a lehető

ség szerint elháríthatók, vagy legalább
is enyhíthetők, és hogy személyiségük
fejlődése is harmonikusabb lesz.

- A gyógypedagógus munkája tehát
nem egy tünet, egy kórjelenség meg
szüntetésére irányul, hanem az egész
emberre kiterjed. A teljes ember fel
szabaditására, harmóniájára törekszik,
hogy az túljusson konfliktusain, a csök
kentértékűség érzésén s megőrizze, meg
mentse egyéni jellegzetességeit, szemé
lyiségének egészséges vonásait erősítse.

- Igen. A gyógypedagógus - egyéb
ként mint általában minden jó pedagó
gus - a gyermeknek nem egy-egy tulaj
donságát neveli, alakítja egyik-másik
speciálls tulajdonságából kiindulva, ha
nem a teljes, összetett, egyéni személyí
séget, A személyíség fogalmának igen
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sokféle meghatározása abban hasonló,
hogy az egész, a teljes embert jelent.i.
'resti-lelki tulajdonságainak összességét,
reagálási, beilleszkedési jellegzetességeit.
A sérülésnek ugyanis különféle következ
ményei vannak. Példát mondok rá: a
vakon születettnek nem pusztán az a
problémája, hogy nem lát. Hanem holO'
így nem tud látás útján ismeretet/sze
rezní, s az élet sok jelensége és szép
sége számára felfoghatatlan marad. Ez
a veszteség azonban más módon 
részben - "kompenzálódik" nála a be
széd, a hallás, a tapintás útján: meg
tanul írni, olvasni, számolni domborbe
tűs, úgynevezett Braille-féle pontrend
szerű módszerrel. Ezzel végül a legfel
sőbb iskolákat, az egyetemet is elvégez
heti. A veleszületetten teljesen siket sé
rülésének következménye pedig az, hogy
"néma". Hallás útján nem tud megta
nulni beszélni, így nem fejezheti ki ma
gát, nem közvetítheti gondolatait és nem
értheti a hallókét. A kompenzálódásí
lehetőség itt is megvan: megtanul han
gosan beszélni tapintás. látás segítségé
vel és megérti a hangos beszédet az
zal, hogy leolvassa a beszélők szájáról.
így részesül iskoláztatásban. Mindez ter
mészetesen kihat a személyíség egész fej
lődésére, és különösen az épek közössé
gébe való beilleszkedésre. Ezért kell
minél előbb elkezdeni náluk - még az
otthoni - specíáüs nevelést, hogy az ár
talmak következtében támadható kon
fliktusok elháríthatök vagyenyhíthetők

legyenek.

.- Megtörténik, hogy a fogyatékossá
got sem a szülő, sem a pedagógus nem
ismeri feL idejében vagy fé~reismeri. Á
téves diagnózis vagy a gyermek valódi
állapotának felderitetlensége súlyosan
kihathat további sorsérn, választásaira,
döntéseire. Már az iskolában vagy a
rokonságban, a lakóhelyen éppúgy, mint
az alkalmi gyermekcsoportokban átél
heti a kiközösítettséget és a T,;iszolgál
tatottságot s ez sokuknak előkészítheti

az útját ct kriminalitáshoz.

- Ezt általában nem lehet mondani.
Sőt, legnagyobb részüknél a törvénysér
tés ritkább és kisebb fokú, mint az át
lagnépességben. Már a lehetőségeik kor
látozzák őket ebben. Leginkább indu
lati, erőszakossági cselekmények fordul
nak elő például az őket gúnyolókkal
szemben a síketeknél, de főleg a befo
lyásolható, gyöngébb kritikai képességű

értelmi fogyatékosoknál. Főképp. ha be
szervezik őket valamilyen törvénysértő

cselekedetre. Egyébként általában io-



kább elzárkóznak, bizalmatlanok, kis
hitűek. Nem könnyű ebben röviden és
egységesen jellemezni őket, a sérülés
igen változatos formákat mutató jelleg
zetességei szerint,

Van azonban a gyógypedagógiának
egy területe, ahova az úgynevezett "ina
daptáltak" tartoznak. Egymás közt szín
tén igen eltérő, olykor ellentétes sze
mélyiségű csoportokat alkotnak. "Érzel
mi, akarati sérülteknek" is nevezik
őket a közösségbe való nehéz be illesz
kedésük miatt. Ennek a nehéz alkal
mazkodásnak oka, eredete a legváltoza
tosabb lehet s az ezekből mutatkozó
tünetek is.' Lehet különféle betegség
következménye, családi ártalom, kör
nyezeti károsodás és sok más egyéb.
Közöttük fordulhat elő társadalomelle
nes magatartás, törvénysértés is. A meg
felelő körűlmények közti velük való tog
lalkozás reményt nyújt azonban átneve
lésükre teljes rehabilttációjukra, Ez a
speciáli's foglalkozás azonban még csak
kezdeti fokon van, és sok problémát
jelent.

A gyógypedagógus tcvekenysége
sajátos "gyógyító", pedagógia, oktt;Ztói .~s
szervező tevékenység. Mondhatnt: kiil
detésszerű. Olyan nevelési elveket és
olyan nevelési gyakorlatot feltételez,
amely kíje.1leszti a sé1'ült vagy gátolt
embe1'ben is az autonóm erkölcsi érzé
ket, az érzelmi és é1'telmi funkciókat,
és szükségképpen produkálja a humá
nus parancsokat teljesítő és a tá1'sa
dalmi közösségekbe beílleszkedni törek
vő, önmagát elfogadtatni akaró önálló
ma.gatartást.

- Igy van. A gyógypedagógus tevé
kenysége csak akkor hozhat igazán jó
eredményt, ha hivatástudattal végzi.
Merb nehéz, fárasztó, sok ismeretet kí
vánó "alkotó" munkának kell lennie,
szinte már művészí ihletettségűnek. Az
eredmény adja meg az örömét, a szép
ségét, az értelmét, ezért érdemes erre
a munkára az életet rászánni. Mert hi
szen társadalmilag még nem eléggé
megbecsült foglalkozás. Ez talán azzal
is magyarázható, hogy nem eléggé is
mert, vagy félreismert.

- Mennyiben segítheti ezt a munktít
a társadalom megé1'tése, aktív részvéte?

Milyen támaszt nyújthat az emberek
szeretete, pártfogó gyöngédsége? Hiszen
csak a szetetet ébresztheti föl a viszont
szeretetet; senki sem élhet kedve sze
rint, amíg a másik szenved s nem tesz
érte legalább annyit, amennyit valúban
megtehetne.

- Sokat, rengeteget nyújthatna. Leg
nagyobb problémáink egyike a sérültek
behelyezkedese az épek közé. A fejlő

désben gátoltak legtöbbje teliesen al
kalmas arra, hogy önálló életvitelt ve
zetve, értékes munkát teljesitve a tár
sadalomban harmonikusan, kíegyensú
lyozottan, embertársaival jó kapcsolat
ban éljen. A baj az épek közössége
részéről van. Nem fogadják be őket

megíelelően. Feltűnőerr megnézik azo
kat, akiken mutatkozik a sérülés valami
jele, túlzóan, észrevehetően sajnálkez
nak rajtuk. Nemegyszer visszaélnek
velük, nem odavalóan tréfálkoznak. A
még súlyosabb tapasztalatokról nem szí
vesen beszélnék.

Ezek míatt az "integrációs" nehézsé
gek miatt próbálkoznak több helyütt
- ahol jól fejlett a gyógypedagógia 
legújabban azzal, hogyasérülteket mi
lyen módon lehetne minél elóbb beil
leszteni az épek közé már az óvodá
ban. iskolában, legalább néhány órás
közös foglalkozásra. Hogy minél előbb

megismerjék és megszokják egymást.
Egyelőre ez csak kísérlet.

Nagy feladat - és gond - annak
elérése, még megközelítése is,. hogyan
győzzük meg az épek közösségét, , m~g
ismertetve őket ezekkel a problemak
kal . hogyan lehetne erre igénybe venni
a kultúra, a művészet eljárásait, mód
jait, az előadások, a szépirodalorn, a
film, a rádió és a tévé segítségét.

Nem "jótékonyságot" kívánunk ~
sérültek számára itt sem. Csak annyi
udvariasságot, megértést, együttérzést,
ami minden embertársunknak egymás
tól kijár. És még inkább azoknak, akik
több küzdelemmel, több szenvedéssel,
kudarc-élményekkel és lelki sérüléssel
érték el a műveltségnek, munkaered
ménynek azt a fokát, amit az átlag
ember.

HEGYI BÉLA
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