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Az előadás célja, hogy megkíséreljen egy kicsit árnyaltabb választ adni a cím-
ben feltett,  némiképp didaktikus kérdésre,  amely szinte sugallja az egyér-
telműen igenlő választ. Tehát az a közös dolgunk, hogy megtudakoljuk, hogy
valóban van-e a jognak mondanivalója a beszédzavarokkal küzdő emberek,
családjaik és segítőik számára.

A beszéd, mint valamennyien jól tudjuk, elsősorban és alapvetően a kom-
munikációt  szolgálja,  annak leghatékonyabb,  Chomsky szavaival  élve,  leg-
kreatívabb, „leghumánabb” formája. Ha gyógyításra szorul, feltételezhetően
sérülésével kell számolnunk, amely az enyhe pöszeségtől, a dadogáson át, a
súlyosabbnál súlyosabb dysarthriákon keresztül a teljes beszédképtelenségig
terjedhet. Ez szükségképpen és mindig a kommunikáció direkt vagy indirekt
zavarát vonja maga után, társadalmi szinten pedig a megmosolygástól a gú-
nyolódáson át egészen a diszkrimináció okozta szociális kirekesztésig vezet-
het. A kommunikációnak a beszéddel való ezen szoros összefüggése miatt a
továbbiakban a tágabb összefüggésekben értelmezhető kommunikáció kife-
jezés is használatra kerül.

Tehát, visszautalva a címben feltett kérdésre, arra keressük a választ, hogy
egyáltalán viszonyul-e a jog, és ha igen, hogyan,  a különböző súlyosságú
beszédzavarok által előidézett  kommunikációzavarokhoz. Hosszas elméleti
fejtegetések helyett talán elevenebb, ha a jog szerepének illusztrálására az élet
és  a  világ különböző területeiről  származó,  egymással  csak a  lényegükben
megegyező, de egyebekben erősen eltérő példákat vizsgálunk meg. A most
következő példákat leginkább egy arborétumban tett sétához lehetne hasonlí-
tani, amikor az ember rácsodálkozik itt egy óriási fára, ott egy szép formájú
bokorra, amott meg egy különleges virágra, ide-oda pillant, minden növényt

* A MFFLT és a MAGYE közös szakmai konferenciáján (Vác, 2002. június 20.) a plenáris ülésen
elhangzott előadás.

110



megnézni nem tud, de szerez egy benyomást az egészről: esetünkben a jognak
a kommunikációs problémákhoz való különböző viszonyulási szegleteiről.

1. Az első példa igen egyszerű. A magyar jog rendelkezik olyan törvényekkel,
amelyek igen konkrétan megszabják,  hogy adott  beszédzavar esetén kinek,
mit, hol, milyen körülmények és feltételek között kell tennie.

1997. évi XXXI. tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

19. § (1) A kiegészítő családi pótlék vonatkozik...
(4) d) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzék-
szervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermekre...

1994. évi XLV. tv. A hadigondozásról

Fogyatkozási táblázat
ARC

Rútság, beszéd- és táplálkozási zavarral 75-100%
ORR-SZÁJ-NYAK

Orrhiba beszéd- és érzészavarral 25%
Orrbeszéd légzészavarral 65-75%
Szájsérülés utáni hegek, hiányok az ajak
és pofa lágy részein, nyelven és szájpadláson
beszéd-, táplálkozási zavarral 50-65%
Beszéd: nagyfokú dadogás 25-50%
Némaság 50-75%

1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

A közoktatási  törvényben  számos  esetben  fordul  elő  a  beszéd kifejezés,
mindig  a  „testi,  érzékszervi,  értelmi,  beszéd-,  továbbá más  fogyatékos”
összefüggésben, ezért ebből csupán egy-egy példát érdemes hozni.
Így pl.  a  30.  paragrafus kifejezetten biztosítja azt  a jogot,  hogy az adott
gyermek speciális ellátásban részesüljön.
30. § (1) A testi, az érzékszervi, az értelmi, a beszéd- vagy más fogyatékos
gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapo-
tának megfelelő pedagógiai,  gyógypedagógiai,  konduktív pedagógiai ellá-
tásban részesüljön...

A 114. paragrafus pedig azt is megjelöli, hogy adott körülmények között ki
a jog kötelezettje, tehát kinek kell gondoskodnia arról, hogy az adott gyer-
mek élhessen e jogával.
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114. § (1) A helyi  önkormányzatok és az állami  szervek által  fenntartott
nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi  önkormányzati  feladat-
ellátás keretében ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:
a) az óvodában
– az óvodai foglalkozások [24. § (1) bekezdés] szükség esetén logopédiai,

dyslexia-megelőző foglalkozás, a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy
más fogyatékos gyermeknek napi két óra felzárkóztató foglalkozás.

Azt lehet mondani, hogy ezen példaképpen kiragadott törvények, a hozzájuk
tartozó végrehajtási rendeletekkel együtt igen gondosan körüljárják, hogy ki
lehet az alanya és a végrehajtója bizonyos, a beszédet érintő problémák megol-
dásának: tehát ki részesülhet bizonyos ellátásokban, s annak a szintén törvény-
ben megszabott szakmai, személyi és tárgyi feltételeit ki köteles biztosítani.

2. Ha a vizsgálódást kicsit általánosabb síkon folytatjuk, elsőképpen az ENSZ
1948-ban elfogadott, „Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozat” címet viselő,
alapvető fontosságú dokumentumának 19. cikkére kell utalnunk. Ez a véle-
mény és kifejezés szabadságáról szóló cikk az alapja annak, hogy a kommuni-
kációt  az alapvető emberi  jogok közé sorolják.  (Hamelink,  az  Amsterdami
Egyetem nemzetközi  kommunikációval  foglalkozó professzora szerint  „az
emberi jogok a minden emberre vonatkozó méltóság és integritás általános
szabványaiként” foghatók fel,  hasonlóan a nemzetközi szoftver standardok-
hoz, amelyek közös alapot teremtenek a szóban forgó „termékek”, esetünkben
értékek megfogalmazására, védelmére és számonkérésére. Tehát azok a jogok,
amelyek az emberi jogok kategóriájába tartoznak,  minden összefüggésben
ugyanazt a tartalmat hordozzák!)

A TASH – nemzetközi érdekvédelmi szervezet – is ennek a dokumentum-
nak a szellemében hivatkozik a kommunikációra, mint alapvető emberi jogra,
1992-ben kibocsátott és 2000-ben revideált állásfoglalásában:

A kommunikáció, amellett,  hogy alapvető emberi jog, azt a jogot is
jelenti, amelynek a révén valamennyi egyéb jog realizálódhat. Ezért
az, hogy mindenki rendelkezzék maga választotta, hatékony, a minél
teljesebb társadalmi  részvételt  megengedő,  mások  által  tiszteletben
tartott kommunikációs eszközzel, egyenértékű a szabad véleménynyil-
vánítás jogának tiszteletben tartásával.

3. Az 1998. évi XXVI. tv. A fogyatékos emberek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról több helyen is említi a kommunikációt, amelynek korlátozott-
sága fogyatékosságot eredményez, tehát az ilyen ember az e törvény személyi
hatálya alá tartozik.
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7. §  A kommunikációban  jelentősen  gátolt  személy  számára  a  közszol-
gáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni a kölcsönös tájékozódás fel-
tételeit.
Itt a  kölcsönös kifejezésnek különös súlya van: arra utal, hogy a jogalkotó
szándéka szerint nemcsak annak van jelentősége, hogy a kommunikációjá-
ban akadályozott személyhez eljussanak a társadalom és a napi élet üzene-
tei, hanem annak is,  hogy ő maga is szabadon kommunikálhassa a saját
mondanivalóját a világ számára.

4. Anne  McDonald  szerint  azonban,  aki  igen  súlyos  beszédzavarral  éli  az
életét, „There is no right to be heard” = „A meghallgattatásra nincsen jog”.
Szerinte a kommunikáció ugyanabba a kategóriába esik, mint az étel, az ital
és a fedél a fej felett: elengedhetetlen az élethez s ráadásul hiányában az élet
értékét veszíti. Éppen ezért fájlalja, hogy a jog csak azt írja elő, hogy a magu-
kat nehezen kifejező embereknek hadd legyen elfogadott és egyenértékűnek
tekintett  kommunikációs  eszközük,  arra  azonban,  hogy oda  is  figyeljenek
rájuk, nincs jogszabály. A szociális interakciókat illetően a nehezen beszélő
ember mindig kiszolgáltatott marad az egyes személyek udvariasságának, to-
leranciájának, s annak a nagylelkűségnek, amellyel azok hajlandók időt ál-
dozni  a meghallgatására.  Anne úgy véli,  míg a magánéletben elviselhető e
kiszolgáltatottság,  bizonyos  helyzetekben,  pl.  bíróság,  iskola,  egészségügyi
ellátás kellene olyan jogszabálynak lenni, amely előírja a meghallgatás köte-
lezettségét, ezáltal valóban kölcsönössé téve a kommunikációt.

5. Az egyik, általa említett kategória, az egészségügyi ellátás, s maga a kórhá-
zi kezelés több szinten is felveti az akadályozott kommunikáció, illetőleg a
kölcsönösség problémáját.

Az  1997.  évi  CLIV. tv.  Az egészségügyről  13.  § (8) pontja, a  betegjogok
között, A tájékoztatáshoz való jog címszó alatt kifejti, hogy

„A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon kapjon tájé-
koztatást, figyelemmel életkorára, iskolázottságára, ismereteire, lelki-
állapotára,  e tekintetben megfogalmazott  kívánságára,  valamint  arra,
hogy a tájékoztatáshoz szükség esetén és lehetőség szerint tolmácsot
vagy jeltolmácsot biztosítsanak.”

Itt tehát a törvény a kommunikáció egyik szintjére utal, nevezetesen a beteg
felé irányuló közlések szintjére, s nem esik szó arról, hogy ha nem tudja meg-
fogalmazni  a kívánságát,  akkor mi történjék. A mondatba rejtett,  lehetőség
szerint kifejezés  pedig  azt  sugallja,  hogy a  törvény ugyan  elismeri  a  testi
(tehát  siketség  miatti)  vagy nyelvi  okokból  felmerülő  tolmács  iránti  igény
jogosságát, de annak deklarálásán túl szélesre tárva hagyja a lehetőség kiska-
puját: lehet segíteni, de ha nem megy, hát nem megy...
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6. Érdekes az Illinois állam legfelső ügyésze által kiadott állásfoglalás, amely
a jog szankcionáló erejét is latbavetve zár be minden hasonló kiskaput.

„Az amerikai fogyatékosságügyi törvény (ADA) hatálya alatt minden
egészségügyi ellátónak kötelessége, hogy a siketek, nagyothallók és a
beszédzavarral küzdők részére biztosítson minden olyan segédeszközt
és  szolgáltatást,  amely az  ő  kommunikációjukat  másokéval  azonos
szintre emel.  Ebbe beletartozik a képzett  jeltolmácsoktól  kezdve,  a
hangerősítőkön át, a szöveges telefonokig és megfelelő írásos anya-
gokig, minden. Ezen eszközökért és szolgáltatásokért sem a beteg, sem
a biztosító felé számlát nem nyújthat be.”

7. A jogba vetett bizalom tükre az a törekvés, amellyel az ELSA (European
League of Stuttering Association), a Dadogók Európai Ligája készítette elő az
EU diszkrimináció elleni programja keretei között a Dadogók jogai és köte-
lességei c. tervezetet. Hisz nem kell ahhoz beszédképtelennek lenni, hogy
valakinek a beszédzavar ellehetetlenítse az életét. A nevesített jogok között
szerepel a dadogás súlyosságától független

– jog a kommunikációhoz és meghallgattatáshoz,
–  jog az emberi méltóság megőrzéséhez és a mások által tanúsított

tiszteletteli bánásmódhoz
– jog a terápia elfogadásához vagy visszautasításához
– jog a törvények által mindenki számára biztosított jogokhoz

8. A jognak  a  beszédzavar,  ill.  kommunikációképtelenség  két  különleges
esetében játszott szerepéről szólnak a következő, a bioetika manapság for-
rongó területéről származó példák.

8/a Az első a „helyettes döntéshozatal” intézményének bevezetése a ma-
gyar jogba. Ennek során az illető arról rendelkezik jövendő helyzetekre, hogy
cselekvőképtelensége, esetünkben konkrétan a kommunikációképtelensége –
szellemi leépülés, baleset, rosszindulatú daganat végállapota stb. – esetén ki
gyakorolhatja helyette a személyiségi jogait. Ez a személy mintegy átveszi az
önrendelkezés jogát a beteg helyett, az ő bőrébe bújva dönt aszerint, ahogy azt
még életében a beteg megkívánta. Ennek a személynek abban a szellemben
kell kommunikálnia, mint azt meghatalmazója tenné.

Ennek továbbfejlesztett  formája,  az  úgynevezett  „utasítás a jövőről”,  az
USA-ban mára  bevett  gyakorlattá  vált.  Azt  mondják,  nem arról  szólnak  a
jövőben  esetleg  bekövetkező  beszédhiánnyal  vagy  súlyos  kommuniká-
ciózavarral járó helyzetekre kidolgozott és leírt kívánságok, hogy ki hogyan
akar meghalni, hanem arról, hogy hogyan akarja élni az élete utolsó szakaszát,
hogyan akar eljutni a saját halálához. Amikor a beszéd már nem szolgálja
híven az embert, akkor is annak kell történnie, amire ő vágyott: előírhatja
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például, hogy csillapítsák a fájdalmait, tartsák melegen és tisztán, de ne adja-
nak infúziót vagy ne táplálják vénásan stb. Lényegében a saját akarat kom-
munikálásának lehetőségéről, azaz a kommunikációhoz való emberi jog min-
denek felett történő megőrzéséről van szó.

8/b A bioetika területéről szóló második példában a bíróság szerepel egy adott,
kommunikációjában korlátozott személy „nyelveként”. Skóciában történt, hogy
egy család nagyobbik leánya súlyos leukeamiát kapott. Csak a csontvelő transz-
plantáció menthette volna meg, s szerencséjére a húga alkalmas is volt csontvelő
donornak. Azonban a húg, bár nagykorú, de súlyos beszédzavarral is küzdő,
értelmileg akadályozott személy lévén, nem mérhette fel beleegyezésének vagy
nem-beleegyezésének a súlyát: a belegyezés a számára nem kis megterhelést és
komoly fizikai  diszkomfortot,  míg nem-beleegyezése a nővére biztos halálát
jelenthette. Ezt a döntést a lány gyámja, az anya, aki nagyon szorosan kötődött
kisebbik lányához, nem tudta meghozni. Az idő szorítása miatt végül a bíróság-
nak kellett kimondani a döntő szót egyrészt a kommunikációjában súlyosan kor-
látozott leány, másrészt az érzelmei által döntésképtelenné tett anya helyett. A
bíróság elrendelte a csontvelő adományozást a következő indokkal: ha meghal-
na a nővér, az anya olyan traumát szenvedne,  hogy nem lenne képes többé
megfelelően ellátni a sérült gyermekét, ugyanakkor a kettőjük eddig harmonikus
kapcsolata is megváltozna, hiszen ahányszor a sérült gyermekére tekintene, ha-
raggal gondolna rá, hogy miért nem mentette meg a nővére életét. A történet vége
pozitív, tanulsága pedig talán az, hogy ebben az esetben a bíróság fontosabbnak
ítélte a család egészének harmóniáját, az anya-leány kapcsolat érzelmi színe-
zetének megőrzését, mint az elszenvedendő fizikai kellemetlenségeket.

Összefoglalva azt lehet mondani,  hogy a jog az általános szinten, a szabad
önkifejezés részeként, alanyi jogként fogalmazza meg és védi a kommuniká-
cióhoz való jogot. Konkrét szabályokkal bástyázza körül a károsodott beszéd,
íll. emberi kommunikáció következményeinek kompenzálására szolgáló köte-
lezettségeket,  lehetőségeket.  Ezek szintje országonként és kultúránként erő-
sen eltérő. Úgy tűnik, a magyar jogrend e területen még csak bizonyos válo-
gatott esetek szűken vett megoldásaira ad lehetőséget. Nyilvánvalóan a jövő
mindkét  irányú  fejlődést  lehetővé  és  szükségessé  teszi:  tehát  egyrészt  a
beszédzavarok megoldásaira szolgáló lehetőségek minél konkrétabb és meg-
felelőképpen szankcionált előírásával terelgeti a szolgáltatókat a szükséges
szolgáltatások nyújtása  felé,  másrészt  viszont  az  általánosabb,  emberi  jogi
megközelítés felé nyit kaput annak érdekében, hogy a kommunikáció, a be-
szédzavar súlyosságától függetlenül, mindenki számára elérhető joggá váljék.
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