
Súlyosan, halmozottan sérült 
gyermekek szüleinek beszámolói

Ritka, alig ismert két könyvecske került a
kezembe. Súlyosan, halmozottan sérült gyer -
 mekek, fiatalok szüleinek naplói. Az egyik,
hazánkban, az ötvenes-hetvenes évek ben élt,
negyvenkét éves korában meg halt Miklós
életének leírása, a másik az Egye sült Álla -
mokban szenátor tisztséget is elnyert apa,
valamint felesége naplója Michaelrõl, aki a
könyv megírásakor már huszonhat éves 
fiatalember, otthonban lakik, munkába jár,
beszélni nem tud, de gesztusokkal, mi mi -
kával és más eszközökkel jól megérteti ma -
gát.
A beszámolókban vannak közös vonások:

a gyermek tudatos, önfeláldozó vállalása, a
szen vedés, szinte az erõt meghaladó gondo -
zás, a küzdelem, mely emberfelettinek tûnik az apró kis eredmények tükrében, a küz-
delem a gyermek befogadásáért, létének elismertetésért. 
Közös a két leírásban, – bár korban, társadalmi környezetben más-más körülmények

között, – de legnagyobb erõt a keresztény/keresztyén hit adta, amely ezeknek a
szülõknek a szilárd kapaszkodót, a reményt, az áldozatvállalás értelmét sugározta.
Közös a környezet reakciója is, amit kalkuttai Teréz anya így fogalmazott meg: „ A

legborzasztóbb ma nem a lepra, vagy a tuberkulózis, inkább az az érzés, hogy valaki
nem kívánatos, senki sem törõdik vele, mindenki elhagyja. A legnagyobb rossz a 
jóakaró és jótékony szeretet hiánya, a szörnyû közönyösség” (S. Arnold, 21. o.) Buda -
pesten így éli meg az édesanya: „Bárhová mentünk vagy sétálni, vagy vásárolni, 
mindig kocsival kellett útnak indulni, …Nem is gondoltam mennyi tapintatlan, 
rosszindulatú ember van, akik képesek egy beteg gyermeket és testvéreit szekálni.
Csúfolták õket, hogy miért nem szalad a legkisebb (már elmúlt két éves) és miért van
kocsiban, szégyelljék magukat!” (S. Arnold, 17.) Minnesota állam szenátusában Mike
Menning, az apa 1980-ban a fogyatékos gyermekrõl, mint nem kívánatos emberrõl
hallott, egy tanügyben dolgozó orvos pedig a következõket mondta: „minket az állami
isko larendszerben arra köteleznek, hogy fogadjuk el a fogyatékosokat, függetlenül
attól, hogy értelmi vagy testi fogyatékosok. El kell fogadnunk a korhadt rönköket”
(Arra utalt, hogy ha az iparban, például a papírgyártásban a legfinomabb termék 
gyártásához ki kell válogatni a fát, a korhad rönköket kiselejtezik). Megjelent az az érv
is, ha elõre látszik, hogy a gyermek fogyatékos lesz, tehát „nem élhet normális életet”,
„az életminõsége alacsony”, akkor jogos megszületni sem hagyni. A szenátor, és az
apa véleménye: „Az élet minõsége” iránti csillapíthatatlan vágy azt fogja követelni,
hogy akiknek az élete nem rendelkezik ezzel a bizonyos meghatározhatatlan „mi -
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nõséggel”, azt állítsák félre az útból, természetesen a legkegyetlenebb módon. Mindez
megtörtént már Németországban a második világháború kitörése elõtt. Mire vezethetõ
ez vissza? Arra, hogy az emberek elvesztik az élet iránti tiszteletüket. Ezt veszítette el
most az amerikai nemzet is.” (Menning, 85. o.) A keserû szavak érthetõen jönnek azok
szájára, akik naponta érzik a környezet elutasítását, vagy közönyét, a hivatalok lélek-
telenségét, áldozatuk semmibe vételét.
A szülõk pedig a kívülálló számára elképzelhetetlen fáradsággal, kitartással küz de -

nek gyermekeikért. Évek múltán született meg a gondolat, hogy mindaz, ami gyerme -
kükkel történt, közös küzdelmeiket papírra vessék. Milyen nagy fáradságba került
lábra állítani, és elindítani fiukat?
S. Arnold Klára írja: Miklós 4 éves volt, és a Villányi úti Mozgásterápiai Intézetbe

vitte 1956 õszén. „Nagy szakértelemmel vizsgálgatta a Fõorvos Úr a fiamat és úgy
dön tött „Megpróbáljuk!”. Minden második nap 9-12 óráig tartott a kezelés: kemény
mun ka kezdõdött. Pokróccal letakart priccseken az édesanyáknak kellett tornáztatni a
kis betegeket. …Tilos volt a beszélgetés!… Az elõírt gyakorlatokat énekszóval, szám -
lálással bonyolították a szülõk. … Szívszorító eseteknek lehettem tanúja” (S. Arnold,
28. o.) Két évig járt a gyermekkel a kezelésre az anya, majd otthon folytatta: Azután
egy szép napon, éppen a templomban, elindult Miklós. „Ellenõrzésére ismét el kellett
vinni a Petõ Intézetbe. Izgulva mutattam be otthoni kezelésem eredményét. … az önál-
ló járását. Nagy volt az öröm és a csodálkozás. Volt olyan kezdeményezés is, hogy
maradjak ott kezelõnõnek. Így fejezte ki az Igazgató Úr: „Amit ezzel az egy gyer mek -
kel csinál, szeretném, ha százakkal csinálná…” (S. Arnold, 31. o)
Az amerikai gyakorlat bonyolultabb, sokrétûbb volt: A hetvenes, nyolcvanas évek ben

lélegeztetõ gép, propeller mozgását utánzó egyensúly-fejlesztõ gyakorlatok, intelli gencia-
program szerepelt a kezelésekben. A mozgásos gyakorlatokat önkéntes segítõkbõl álló
csoportok végezték órákon keresztül. Azután a hat éves, értelmi fogyatékos mozgássérült
kisfiú bentlakásos iskolába került, ahol jól érezte magát, boldog volt.
Mindkét családban megértõ testvérek segítették a fejlesztést. Különösen példás,

amit Menning és felesége Dawn ír le a testvér magatartásáról. A nehézséget az jelenti:
„minthogy bizonyos tekintetben Michael mindig és súlyosan sérült marad, nem isme-
rik fel egykönnyen, hogy valójában mennyire értelmes és okos. A fogyaté kosokkal
foglalkozva éppoly nehéz megtanulni azt, hogy mire képes a gyerek, mint megérteni
azt, mire nem képes”. (Menning, 154. o.)
Mindkét szülõi beszámoló tele van a gyermekért való kemény küzdelmek példáival.

Veszélyes helyzetek, az apa halála, a gondoskodás pillanatra sem lankadó terhe (Mik -
lós negyvenkét évig pépes ételen élt, lábai, amelyekkel oly nehezen tanult meg járni,
minden torna ellenére zsugorodtak, egymást keresztezve véresre sértették, szervezete
rohamosan öregedett, írja az édesanyja.)
Az amerikai szülõk elmondják: „néha alkalmunk nyílik elbeszélgetni olyan szü -

lõkkel, akiknek gyermeke Michaelhoz hasonlóan sérült. Olyan könnyû kétségbe esni.
Azok a szülõk, akik nem tudják tágabb összefüggésben látni a dolgokat, nem ismerik
fel, hogy mi értelme van gyermekük életének: Mi azonban hiszünk abban, hogy
Istennek mindenkivel, így az értelmi fogyatékosokkal is terve van” (Menning, 154. o.) 
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S. Arnold Klára vallomásában, melyben kemény életének miértjére kértek magya -
rázatot, azt válaszolta: „Ne gondold, hogy sohase voltak nehéz óráim, nem lázadoztam
az életem ellen, a kereszt ellen, amit Isten a vállamra rakott, de ilyenkor az imádsághoz
menekültem, és talán ezek a percek mentettek meg attól, hogy valami szörnyû lázadás
fészkelõdjék a lelkembe…” (S. Arnold, 68. o) 
Két kis könyvecske a kívülállók számára talán riasztó, talán elfogadhatatlannak lát -

szó életrõl. A recenzens is zavarban van, nem visszaélés-e ilyen hosszan idõzni ennél
a témánál? Igaz, a súlyosan és halmozottan sérültekre és környezetükre, szüleikre, 
testvéreikre hosszú hallgatás után most kezd rávetülni a szakmai figyelem. De mit
éltek meg ezek a szülõk? E könyvismertetés csupán felhívás lehet. Jó lenne, ha minél
többen, a velük foglalkozó szakemberek, szülõk, segítõk, érdekvédõk, pszicholó -
gusok, orvosok és papok megismerkednének ezzel a világgal, valóságával, mozgató
rugóival, értelmével!
(S. Arnold Klára: Ajándék! – Elfogadom! Galex 2000 Bt. Szeged. – Marion „Mike”

Menning: A szeretet próbakövei. Értelmi fogyatékos kisfiú egy szenátor családjában:
Koinónia, Kolozsvár, 2001. Életjel sorozat. A két kis munka elérhetõ az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar könyvtárában.)

Dr. Hatos Gyula

Ünnepségek, konferenciák
75 év a gyógypedagógia szolgálatában

A Jász - Nagykun - Szolnok megyei Kádas György Általános Iskola, Speciális Kész -
ségfejlesztõ Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon Kisújszálláson 2003. november
19-20-21-én ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját. Az elsõ napon a városháza dísz -
ter mében került sor a nyitó ünnepségre, amikor Tokár István, a megyei közgyûlés 
el nöke méltatta az intézmény tevékenyégét és elismerésként megyezászlót adomá -
nyozott az iskolának. Az ünnepségen Dr. Mesterházi Zsuzsa fõiskolai tanár meleg sza-
vakkal szólt az intézmény háromnegyed évszázados munkájáról, országosan elis mert
eredményeirõl, a folytonosságról, amely nagy érték a sérült gyermekek, a velük
foglalkozó szakemberek, a szülõk és segítõk számára. Vigh Károlyi Katalin igazgató
bemutatta az intézmény múltját, és a jelen körülményeket. Kiemelte az évtizedek óta
eredményes logopédiai fejlesztést, a néhány év óta alkalmazott dyslexia-prevenció
olvasástanítási módszert, a gyógytestnevelést, a Syndellar fejlesztõ programot, melyek
alkalmazása az iskolai nevelés-oktatás hatékonyságát emeli. 
A jubileum alkalmával az intézmény felvette alapítójának, Kádas György igazgató

gyógypedagógusnak a nevét. Megalapította a róla elnevezett emlékplakettet, amit elsõ
alkalommal Andrekovics Tamásné gyógypedagógus kapott meg több mint 33 éves
kiemelkedõ, önzetlen és példamutató munkájáért.
A másnapi szakmai konferencián Dr. Radványi Katalin fõiskolai docens, Dr. Papp

Gabriella fõigazgató helyettes a módszertani megújulás szükségességérõl szóltak. Dr.
Radoszláv Miklós a gyermekvédelem mai állását mutatta be, majd angol és lengyel
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