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A felmérés a kollégiumból 1982-1992 között kiköltözött tanulókra terjedt ki
azzal a céllal, hogy életkezdésükről, önállóságukról próbáljunk átfogó képet
kapni. Ennek érdekében több kérdéscsoportra kerestünk választ:

— párválasztás, gyermekvállalás,
— háztartási munkák nehézségei,
— önálló közlekedés módja,
— látó közösségekbe való beilleszkedés (barátok, munkatársak stb.),
— írásos kommunikáció nehézségei,
— pályaválasztás sikeressége.

A kérdőív témája így a mindennapi életnek szinte valamennyi mozzanatát
felöleli. Igyekeztünk mégis minél rövidebbre fogni a kérdéssort, nehogy túlsá-
gosan megterheljük a kérdezetteket, illetve próbáltunk lehetőleg tapintatosan
kérdezni, hogy ne érezhessék tolakodónak, vagy éppen megalázónak.

Azokkal, akik ma is az intézetben élnek (35), illetve akiket személyes úton
kerestünk fel  (46),  beszélgetés  keretében  töltöttük  ki  a  kérdőívet.  A témák
felvetése sokukat életük egy-egy problémás területének végiggondolására indí-
totta  (továbbtanulás,  párválasztás  kritériumai,  szociális  juttatási  lehetőségek,
aláírás  megtanulásának  igénye  stb.).  Ennek kapcsán  felmerült  kérdéseikre  is
próbáltunk közösen választ keresni. Ilyen módon a kérdőívek kitöltése megle-

* A MAGYE XXII. Országos Szakmai Konferenciáján (1994. június 24-én, Kőszegen) elhang-
zott előadás
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hetősen sok időt vett igénybe, de úgy hisszük, megérte a fáradságot, ha segíteni
tudtunk vele.

A kérdőívet normál gépírással, nagyított fénymásolással és Braille-írással is
elkészítettük, és igyekeztünk mindenkinek azt a változatot eljuttatni, ami szá-
mára a legmegfelelőbb. Postai úton 101 példányt küldtünk ki, ebből sajnos csak
15-re érkezett válasz. (Sok esetben csak a lakónyilvántartó adatai álltak rendel-
kezésünkre, ami esetenként akár 10 évvel ezelőtti lakcímet ad meg. Emiatt nem
sikerült a címzettet megtalálni.)

Összesen 96 kitöltött kérdőív áll így rendelkezésünkre, ami elégséges ahhoz,
hogy az egyéni élethelyzetek megismerése mellett általánosítható következte-
téseket is levonjunk.

A megkérdezettek közül a kollégiumból 1982-1985 között 33 tanuló költö-
zött ki, 1986-1989 között 25 tanuló, és 1990 óta 38 fő. Az utolsó csoport nagy
valószínűséggel azért népesebb, mert ővelük van még legszorosabb kapcsola-
tunk és őket találtuk meg legkönnyebben.

A  képzés  jellegétől  függően  a  kollégiumi  tartózkodás  néhány  hónaptól
zömmel 4 évig, 5 esetben 5, egy tanulónál 6 évig húzódott, 6 fő esetében a
néhány hónapos tartózkodás oka telefonos tanfolyam; a kefegyári betanítás és
a gimnáziumi tanulmányok esetében magatartási, illetve családi okból történő
kiköltözésre került sor.

A kollégiumi tartózkodás alatt a látásteljesítmény szempontjából a válasza-
dók 22 %-a vak, 35 %-a aliglátó, és 43 %-a gyengénlátó.

A leggyakoribb szembetegségek:

— atrophia nervi optici (23),
— cataracta (18),
— myopia (12).

Előfordult még glaucoma, fejlődési rendellenességek, ablatio retinæ, albi-
nismus, deg. pigmentosa retinaæ, hypermetropia, baleset, daganat stb. Figyelem-
re méltó, hogy 11-en nem tudtak válaszolni erre a kérdésre.

Arra a kérdésünkre, hogy a kollégiumból való kiköltözésük óta változott-e a
látásuk, 71-en nemmel válaszoltak, 20 fő számolt be romlásról:

— az atrophia nervi optici esetében ez 35 %,
— myopiások közül 33 %,
— glaucomások közül szintén 33 %.
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5 fő tapasztalt javulást, ebből 3 cataractás, 1 atrophiás, 1 főnek a betegsége
degeneratio pigmentosa retinæ.

37 fő tanulmányai végeztével a kollégiumból kiköltözött. A többi tanuló a
VÁI dolgozói részlegébe költözött továbbtanulás, illetve munkavégzés céljából.
Közülük 24-en (zömmel 1-2 év után) kiköltöztek. 3 fő csak néhány hónapig
vette igénybe a kollégiumi időszak után az intézeti ellátást. Legkésőbb 7 év után
költözött  ki  két  fő,  akik  egymással  házasságot  kötve  kezdtek  önálló  életet
intézeten  kívül.  Mai  napig  intézeti  keretben  él  35  fő  (34  a  VÁI-ban,  1  fő
Bercelen), közülük 23 értelmi fogyatékos.

A szülőkkel való kapcsolatuk a következőképpen alakult. A megkérdezettek
közül 16-an szüleikkel együtt élnek. 14-en szorulnak szüleik anyagi támogatá-
sára, ezzel szemben 10 fő támogatja saját szüleit. A válaszadók közel felének
szüleivel való kapcsolattartását a kölcsönös látogatás jelenti, 10-en nem tartanak
kapcsolatot  szüleikkel,  ők  elsősorban  állami  gondozottak,  illetve  árvák.  A
kapcsolattartás egyes típusai az intézetiek és az intézeten kívüliek között egy-
forma arányban fordulnak elő (kivéve az együttélést).

Házasságot kötött,  illetve élettársi kapcsolatot létesített  27 fő. Ezek közül
azóta 4 felbomlott.

Látó társat heten választottak (5 fiú és 2 lány), 1 vak fiú kivételével mind
gyengénlátók. Olyan házasság nem jött létre, ahol mindkét fél teljesen vak. De
nem kisebb az esélyük a házasságra, mint a látásmaradványosoknak. A gyen-
génlátók és aliglátók saját kategóriájukon belüli, illetve egymás közötti párvá-
lasztása a legáltalánosabb.

Arra a kérdésre, hogy a párválasztásnál szempont-e a leendő társ látássérü-
lése, illetve ennek mértéke, többségük nemmel válaszolt.  Csak jól látó társat
fogad el 4 gyengénlátó, közülük 3 fiú, 6 aliglátó viszont elzárkózik a látók elől,
10-en nem fogadnak el vak társat, ezek közül 8 fiú.

A  27  házasságot  kötött  személyből  nyolcan  a  többi  megkérdezett  közül
találtak társat, így gyakorlatilag 23 családról beszélhetünk. A családok közel 90
%-ában született gyermek, három családban már 3 is. Szembetegséget 2 család-
ban  örökítettek  biztosan,  az  egyik  helyen  1,  a  másikon 2  gyermek született
cataractával. Egy harmadik családban, ahol 3 gyerek is van, egy fiú esetében
merült fel gyanú, de még nem tisztázott.

Önállóan elvégeznek-e minden háztartási munkát? A megkérdezett 36 lány-
ból  csaknem mindannyian  önállónak  mondták  magukat.  A  kevéssé,  illetve
egyáltalán nem önálló 5 leány halmozottan sérült, közülük 4 intézeti és egy
szüleinél él.

A fiúk 60 %-a tartja  önállónak magát.  A kevéssé,  illetve egyáltalán nem
önállóak között az épértelmű és az értelmi fogyatékos vakok aránya kb. azonos.
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Meg kell jegyezni, hogy a teljesen önállótlan épértelmű fiúk kivétel nélkül
szülői házban élnek.

A háztartási munkák közül legproblematikusabb területnek a varrás bizo-
nyult, ezt követi a főzés és a vasalás. A súlyos látássérültek zömmel segítséget
igényelnek a ruhavásárlásnál.

A megkérdezettek közül 156-nak a baráti köre vegyes típusú: egyaránt vannak
látó és látássérült barátaik. 26-an főként látássérültekkel barátkoznak, 9 fő baráti
köre  pedig  inkább éplátású.  Zömmel  látássérültekkel  barátkozik  az intézeti
lakók 46 %-a, míg a kinn élőknek csak 16 %-a.

A megkérdezettek közül összesen 9 fő  nyilvánította  baráti  körét  zömmel
látónak,  ebből  6  épértelmű,  önállóan  illetve  szülőnél  élő,  3  pedig  értelmi
fogyatékos intézeti lakó. Az utóbbiak véleménye ismereteink szerint nem reális.

Munkahely szempontjából az integráció mértéke a baráti kapcsolatokban
legalacsonyabb a kefegyári dolgozók esetében (48 %-nak nincs, vagy kevés a
látó barátja). A telefonkezelők esetében sem sokkal jobb a helyzet (42 %). Az
integrált munkahelyen dolgozóknál a vegyes típusú barátkozás dominál (80 %).

Hogyan és milyen körzetben közlekedik egyedül?

Az ország bármely pontjára önállóan képes eljutni a gyengénlátók 80 %-a,
az aliglátók 76 %-a és a vakok 48 %-a. Az önálló közlekedés körzetének tágulása
egyenes arányban van a látásmaradvány mértékével. Három fővel találkoztunk,
akik csak szűk környezetükben önállóak, ezek értelmi fogyatékos vakok.

A gyengénlátók zöme semmilyen eszközt nem használ a közlekedésben.
Néhányan gyengénlátó-aliglátó határesetben bottal, és egy fő kutyával közle-
kedik. Az aliglátók 50 %-a azonban nem használ  segédeszközt. Kutyával az
említett gyengénlátón kívül még 3 aliglátó és 1 vak jár.

A  Braille-írás  használata  a  vakok  esetében  szinte  100  %,  1  fő  értelmi
fogyatékos kivételével. Az aliglátók 30 %-a nem használja a Braille-írást, ezek
fele  értelmi  fogyatékos,  másik  része  látó  környezetből  érkezett  és  síkírást
használ (megfelelő optikai segédeszközzel).

Látó gépírást mindhárom látási kategóriában kb. 50 % használ, az értelmi
fogyatékosok közül viszont csak 5 fő.

A vakok több mint fele, az aliglátóknak egynegyede nem tudja a nevét
leírni.  A vakok esetében az aláírni nem tudók között  az épértelműek és az
értelmi fogyatékosok aránya egyenlő, az aliglátók mind értelmi fogyatékosok.

Az önállóan intézkedők aránya kb. ugyanolyan arányban nő a látásteljesít-
ménnyel, mint az aláírás.
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A megkérdezettek, kollégiumi tartózkodásuk ideje alatt az alábbi képzési
formákban kezdték meg tanulmányaikat:

1 fiú a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán végzett, 44-en gimnáziumba
iratkoztak be, 34-en kefekötést, öten gyógymasszőr tanfolyamot, hárman tele-
fonos tanfolyamot kezdtek, zongorahangolónak tanult 4 fő, kárpitosnak 2, és
l-l  fő  tanult  eladónak,  könyvkötőnek,  nyomdásznak,  illetve  számítógépkeze-
lőnek.

A leérettségizett 32 fő közül 20-an tanultak tovább a következő iskolákban:
ELTE  Jogtudományi  és  Bölcsészettudományi  Kar,  Közgazdaságtudományi
Egyetem, Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, SZÁMALK, felsőfokú áru-
forgalmi tanfolyam, híradástechnikai kereskedelmi szakmunkásképző, illetve
masszőrtanfolyam. Akik nem tanultak tovább, azok telefonosként, gyermekfe-
lügyelőként,  Braille-könyvtárosként,  eladóként,  illetve  a  kefegyárban  helyez-
kedtek el.

Gimnáziumi tanulmányait összesen 8 fő szakította meg, és a továbbiakban
szakmát tanult, illetve munkába állt.

Tanult szakmáját, illetve foglalkozását a későbbiekben felcserélte összesen
21 fő.

A kikérdezett  96  fő  munkahely szempontjából  a  következőképpen oszlik
meg jelenleg:

24 fő a Fővárosi Kefe- és Seprűgyártó Vállalatnál,
21 fő telefonközpontban,
12 fő masszőrként,
2 jogász, 2 gyógypedagógus, 1 közgazdász,
2 számítógépkezelő,
l-l fő könyvtáros, kárpitos, portás, tanszerkészítő, nyomdász és hangoló,
2 fő dolgozik a VÁI szociális foglalkoztatójában,
10 fő még tanul,
9-nek megszűnt a munkahelye létszámleépítés miatt, ill. személyes okból,
5-nek pedig sosem volt munkaviszonya.

A vizsgált 10 évben a kollégiumi tanulók gimnáziumi és szakmatanulása
területén a következő tendenciákat tapasztaltuk: 1985-ig a gimnáziumi tanulók
javarészt integráltan tanultak látó gimnáziumokban. A Kós Károly Gimnázium
ifjúsági tagozatán a látássérültek számára létesített speciális osztály beindításá-
val ugrásszerűen megnőtt a gimnáziumi tanulók száma. Akik korábban látó
iskolában kezdték meg tanulmányaikat, azok többsége ott is fejezte be, mind-
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össze 4 fő iratkozott át a speciális osztályba. 1987 óta azonban a válaszadók
közül senki nem járt nappali tagozatos látó gimnáziumba.

A vakok és gyengénlátók számára hagyományosan ajánlott és a megkérde-
zettek által elsajátított szakmák terén bizonyos beszűkülés tapasztalható. Példá-
ul hangoló szakmára 1985 óta senkit sem vettek fel, és az addig zongorahango-
lóként végzett 4 kollégista közül is csak 1 maradt meg a szakmában. Ugyanez
figyelhető meg a kárpitosoknál: az utolsó kárpitos 1989-ben végzett, a 3 végzett
közül csak 1 maradt a pályán. Mind a négy eladónak és a könyvkötőnek is
látásproblémák miatt pályát kellett módosítani. Az utóbbi években a látássérül-
tek számára egyre több lehetőség nyílik a számítástechnika terén. Ez jól nyo-
monkövethető  a  kollégisták  továbbtanulásának  alakulásában:  a  Kós  Károly
Gimnáziumban  végzettek  közül  négyen  folytatnak  sikeres  tanulmányokat  a
SZÁMALK tanfolyamain.

A munkaviszonyban állók legnagyobb része a Fővárosi Kefe- és Seprűgyár-
tó  Vállalatnál  végez  munkát  (33 %),  de hasonlóan magas  a  telefonkezelők
aránya (29 %). Érdekes az is, hogy egyetlen fiatal sem lett kisvállalkozó, nem
végez senki önálló kézműipari vagy kereskedelmi tevékenységet.

Arra a kérdésre, hogy elégedettek-e a szakmájukkal, a felsőfokú végzettsé-
gűek és a gyógymasszőrök l-l kivétellel igent válaszoltak. A telefonosoknak és
a kefegyári dolgozóknak viszont 40 %-a elégedetlen. Megkérdeztük azt is, hogy
ha  újra  pályát  választhatnának,  mit  választanának  (figyelembe  véve  termé-
szetesen a látássérülést). A legvonzóbb szakmáknak a masszőr, a telefonos, a
programozó és a pedagógus bizonyult. Felmerült még elképzelésként a zenészi
pálya, a hangtechnikusi, pszichológus, énekes, takarítónő és a szabadfoglalko-
zás is.

A telefonkezelésben kizárólag a  kefegyári  dolgozók látnak perspektívát.
Sokan annak ellenére,  hogy szakmájukkal  elégedetlenek,  nem látnak  reális
lehetőséget a változtatásra. Az értelmi fogyatékosok körében gyakoribb és sok
esetben irreálisabb a változtatási vágy. Ők jelölték meg az énekesnői, a pszicho-
lógusi és részben a pedagógusi pályákat.

Érdeklődtünk  az  iránt,  hogy  érzik  magukat  munkahelyükön,  éreznek-e
valamilyen  fokú  kirekesztettséget  látássérülésük  miatt.  Összesen  5  negatív
választ kaptunk, sajnálatos módon mind az öt fő vakügyi intézményben dolgo-
zik.

Munkáját  nem  érzi  teljes  értékűnek  7  fő:  a  6  felsőfokú  végzettséggel
rendelkező közül 3 (1 jogász, 1 gyógypedagógus és 1 programozó), továbbá 3
kefegyári dolgozó és 1 telefonos. A kvalifikált munkakört ellátók esetében azok
között, akik munkájukat teljes értékűnek értékelték, illetve azt nem tartják teljes
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értékűnek, nincs különbség a látásteljesítményben, a véleménykülönbség okát
elsősorban személyiségük magyarázza.

Szerettünk volna képet kapni arról is, hogy milyen anyagi ellátásban része-
sülnek a kérdezettek. A válaszokból az derült ki, hogy 48-an részesülnek a vakok
személyi járadékában, 34-en kapnak rokkantjáradékot, 25-en rokkantnyugdíjat.
A személyi járadékban részesülők száma azért alacsony, mert a felmérés idő-
szakában még intézeti lakók nem kaphatták. Több esetben hívtuk fel a válasza-
dók figyelmét a rokkantjáradék lehetőségére.

Végezetül megkérdeztük, hogy érezték magukat a kollégiumban, s vissza-
tekintve mit hiányolnak, min kellene szerintük változtatni. A legtöbb válaszadó
egyszerűen jónak minősítette kollégiumi életét; több válaszban azonban részle-
tesebb értékelést  is  kaptunk a  kollégiumi  életviszonyok és  a  nevelői  munka
terén.  Sokan pozitívumként  hangsúlyozták  a  kollégista  társakkal  kialakított
barátságot, a nevelők segítőkészségét; fontosnak tartották az egyéni foglalko-
zást, a szakkorrepetálást, alapvető főzési műveletek elsajátítását. Igényelték a
kényelmesebb lakószobai elhelyezést, sok esetben fogalmazódott meg az értel-
mi fogyatékosoktól való elkülönítés igénye. Ugyancsak többen megerősítették,
hogy a kollégiumi munka hatásfokát erősen csökkenti, hogy egy épületben van
a felnőtt vakok részlegével.

A  kérdőívek  értékelése  jó  alkalom  volt  a  kollégiumi  nevelők  számára
munkájuk átgondolására, és a felmerült igényekhez igazodva a feladatok tuda-
tosabb  megfogalmazására.  Ennek  tükrében  nagyobb  hangsúlyt  helyezünk  az
önkiszolgálás szintjének emelésére,  a  főzés,  takarítás,  vásárlás  tanítására,  a
közlekedési nehézségek leküzdésére. Az iskolai felkészülésnél törekszünk az
egyéni foglalkozásra, a szakkorrepetálás feltétlen biztosítására. Mivel az intézet
épületi adottságai miatt kilátástalannak tűnik a halmozottan sérültek elkülöní-

KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL

Támogatja szüleit 10
Ebből 
intézet-
ben
él

6

Szülei segítik őt 14 6

Látogatják egymást 46 18

Együtt él szüleivel 16

Nincs kapcsolat 10 5

tése,  a  lehetőségekhez  képest  pró-
báljuk  legalább  a  szobabeosztásban
figyelembe venni a  lakók igényeit.
Elhatározásunk,  hogy  nagyobb  fi-
gyelmet fordítunk arra, hogy a kol-
légisták megtalálják  az  igényeiknek
és képességeiknek leginkább megfe-
lelő munkalehetőséget.
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PÁRVÁLASZTÁS

A választott társ
A párválasztó neme

Fiú Lány

Vak

aliglátó 1 3

gyengénlátó 1

látó 1

Aliglátó

vak 2

aliglátó 1 2

gyengénlátó 4

látó 1

Gyengénlátó

vak 3

aliglátó 1

gyengénlátó 3 2

látó 4 1

MILYEN TÁRSAT SZERETNE?

Fiú Lány

Látót nem 3 (aliglátók) 3 (aliglátók)

Vakot nem 8 (5 gyl., 2 aligl., 1 vak) 2 (1 aligl., 1 vak)

Gyengénlátót 2 (gyengénlátók) 1 (gyengénlátó)

Csak látót 3 (gyengénlátók) 1 (gyengénlátó)

ÖNÁLLÓSÁG A HÁZTARTÁSBAN

Lakása Vak (21) Aliglátó (34) Gyengénlátó (41)

ÖNÁLLÓ

Saját 7 10 19

Szüleinél 1 4 3

Intézet 2 11 5

KEVÉSSÉ
ÖNÁLLÓ

Saját 1 0 2

Szüleinél 0 1 1

Intézet 5 2 4

NEM
ÖNÁLLÓ

Saját 0 1 1

Szüleinél 3 1 3

Intézet 2 2 2
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BARÁTI KÖR

Nincs Sérült Vegyes Látó

Vak (21) 2 6 13 0

Aliglátó (34) 2 12 17 3

Gyengénlátó (41) 1 8 26 6

Intézetben (35) 1 16 15 3

Szülőnél (16) 3 2 9 2

Önálló (45) 1 8 31 4

Kefegyár (31) 3 12 12 4

Telefonkezelő (24) 1 9 14 0

Masszőr (12) 0 0 11 1

Egyéb foglalk. (29) 1 5 19 4

KÖZLEKEDÉS

Lakás Környék Város Ország

VAK

Kísérővel 3

Bottal 5 2 10

Kutyával 1

ALIGLÁTÓ

Bottal 1 4 8

Este bottal 1

Bot nélkül 2 15

Kutyával 1 2

GYENGÉNLÁTÓ

Bottal 3 1

Este bottal 1

Bot nélkül 2 33

Kutyával 1

ÍRÁSOS KOMMUNIKÁCIÓ

Vak (21) Aliglátó (34) Gyengénlátó (41)

ÖNÁLLÓAN INTÉZKEDIK 9 26 36

ALÁÍR 9 26 39

HASZNÁL GÉPÍRÁST 12 18 23

HASZNÁL BRAILLE-T 20 24 6
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MEGKEZDETT TANULMÁNYOK

fő

Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskola

1

Gimnázium 44

Kefekötés 34

Gyógymasszőr 5

Telefonkezelő 3

Zongorahangoló 4

Kárpitos 2

Számítógépkezelő 1

TOVÁBBTANULÁS ÉRETTSÉGI UTÁN

fő

ELTE (2 jog, 2 bölcsész) 4

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 1

Közgazdaságtudományi Egyetem 1

SZÁMALK 5

Felsőfokú áruforgalmi tanfolyam 1

Masszőr 7

Híradástechnikai szakmunkásképző 1

PÁLYAMÓDOSÍTÁS

Eredeti szakma Jelenlegi szakma

11 kefekötő 8 telefonkezelő

1 masszőr

2 szoc. foglalkoztató

4 eladó 2 kefekötő

1 telefonkezelő

1 fóliahegesztő

3 hangoló 1 masszőr

1 tanszerkészítő

1 telefonkezelő

2 kárpitos 1 kefekötő

1 portás

1 orosz-bolgár 
szakos

SZÁMALK

MUNKAHELY

fő

Fővárosi Kefe- és
Seprűgyártó V.

24

Telefonközpont. 21

Masszőr 12

Jogász 2

Gyógypedagógus 2

Közgazdász 1

Számítógépkezelő 2

Könyvtáros 1

Kárpitos 1

Portás 1

Tanszerkészítő 1

Nyomdász 1

Hangoló 1

Tanul 10

Megszűnt a munkahelye 9

Még nem volt munkaviszonya 5
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