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hogy két-három siket filozófus, fizikus, bölcsész, pszichológus vagy pedagógus egy
helyen, egy szakmai műhelyben találkozzon és megteremtse a saját szakterülete jel-
nyelvét. (21. old.)

Remélem, hogy a jövőben a nyelvészek, a szurdopedagógusok, a siket szakem-
berek, a jeltolmácsok, a szociológusok között olyan együttműködés alakul ki, amelyik
a jelnyelv nyelvészeti kidolgozásával azt hivatalos nyelvként képes elfogadtatni. A jel-
tolmács-képzéshez kapcsolódóan pedig kidolgozza a közéletben, az oktatásban és a
hivatalos ügyintézésben használható szókincsű és grammatikájú jelnyelvet. A siketek
oktatásában pedig olyan módszertani utat talál, amelyik a magyar nyelv oktatását és
használatát nem állítja szembe a jelnyelvvel, s lehetővé teszi a magas anyanyelvi szint -
re épülő magas jelnyelvi szint alkalmazásának lehetőségét, azok számára, akiknek ez
biztosítja bizonyos helyzetekben a kommunikációs „rámpát”. 

Ajánlom a könyvet tanulságos olvasmányként azoknak, akik a siket gyermekek,
fiatalok és felnőttek fejlesztésével, oktatásával, szakképzésével foglalkoznak, azok-
nak, akik kutatják és sikerrel alkalmazzák a korszerű audiológiai technikát a súlyos
fokban hallássérültek beszéd-hallás rehabilitációjában. A kiadvány a tudományos
igényű jelnyelv kutatás eredményeinek összegzése mellett betekintést nyújt a Siketek
és Nagyothallók Országos Szövetségében folyó jelnyelvi kutatóműhely munkájába, és
összefoglalja a jelnyelvi tolmácsképzés eredményeit és nehézségeit. 

Dr. Farkas Miklós

Társadalomtudományi szemlélettel a hiperaktív,
figyelemzavarral küzdő gyermekek magyaror -
szági helyzetéről

SZÜCS MARIANNNA DR., szociológus, történelemtanár

Köszönöm azokat a kiegészítő javaslatokat, amelyeket Kappéter István dr. a Gyógy -
pedagógiai Szemle 2003/3. számában megjelent tanulmányomhoz fűzött. (ld. Gyógy -
pedagógiai Szemle, 2003/4.)

2003. október közepén – feltehetőleg egy időben azzal, hogy Kappéter doktor
megfogalmazta gondolatait –, jelent meg az „Esély vagy sorscsapás? A hiperaktív,
figyelemzavarral küzdő gyerekek helyzete Magyarországon” című könyvem a
Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában. 

A munka első része tudományos igénnyel bemutatja a „nehezen kezelhetőség”
mögött álló gyakori ok, a hiperkinetikus zavarok (HKZ, más országokban ADHD –
figyelemhiányos hiperaktivitás rendellenesség) kutatásának történetét. A hazai és
nemzetközi vizsgálatok alapján áttekintést ad a szindróma gyakoriságának, okainak,
tüneteinek kérdéseiről. 



A könyv további  fejezeteiben olyan kérdések megválaszolására vállalkoztam,
amelyek hazánkban eddig még csak részben, vagy egyáltalán nem kerültek feltárásra.
Ezek közül a legfontosabbak:
– Milyen módon juthatnak segítséghez az érintett gyermekek a jelenlegi törvényi

gyakorlat alapján, valamint a szakértői bizottságok útján? Melyek azok az önkor-
mányzatok,  valamint az iskolák oldaláról fennálló okok, amelyek következtében
mégsem jut el hozzájuk a törvényekben garantált anyagi támogatás és fejlesztés-
beli megsegítés?

– Milyen tényezők nehezítik meg a gyermekek integrált oktatását, és milyen
nehézségeket okoz a családok számára magántanulói státusuk? Mi jellemzi a
„nehezen kezelhető gyermekek” helyzetét a mai iskolákban? Melyek azok a
tényezők, amelyek miatt az érintett szülők úgy érzik, hogy idegi, fizikai, anyagi
terhelhetőségük határához érkeztek? 

– Milyen változások szükségesek az oktatási intézmények, a szociálpolitikai támo-
gatások, a pedagógusok és a segítő szakemberek képzése területén? 

– Melyek a hiperaktív, figyelemzavarral küzdő gyermekek azon pozitív tulajdonsá-
gai, amelyek alapján – megfelelő fejlesztés és bánásmód mellett – a társadalom
hasznos, nagyon értékes tagjaivá válhatnak?
A könyvet egy olyan szociológus írta, aki nemcsak kutató, oktató, hanem a témá -

ban mélyen érintett szülőként több mint 23 éve tapasztalja  meg a társadalom, külö nö -
sen az iskolarendszer nagyobb részét jellemző, a másságot elutasító, kirekesztő, meg -
bélyegző működését. Néhány felkészült, a témához jól értő Kollégám szerint a mai
magyar valóság a HKZ kezelésének makro- és mikrotársadalmi vonatkozásában még
az általam leírtaknál is súlyosabb. 

Munkám célja nemcsak a problémafeltárás. A kutatás, valamint az abban megin -
ter  júvolt szakértők tapasztalatai alapján fel kívánom hívni az érintett gyermekekkel
foglalkozó összes segítő terület szakembereinek figyelmét többek között a követ -
kezőkre: a szociális környezet, (különösen a család és az oktatási intézmények) hatá-
sai szerepet játszanak a tünetek felerősödésében, ez pedig negatív következ ményként
hozzájárul mind az érintett gyermekek, mind pedig szüleik másodlagos neuro-
tizálódásának kialakulásához. A társadalmi elutasítás, valamint az állam részéről
történő anyagi és oktatáspolitikai támogatás, fejlesztés hiánya következtében a
gyermek szűkebb társadalmi környezete anyagi, pszichés és érzelmi értelemben
depriválttá válik. Azoknak a családoknak a többségében, amelyekben a nevezett
tünetegyüttesben szenvedő gyermek előfordul, az egész család válsághelyzetét, a
házasságok instabilitását, nemritkán felbomlását eredményezheti a HKZ-ból származó
szerteágazó problémakör. 

Mindezt azért írom le ilyen viszonylag részletesen, mert arra kívánok rámutat-
ni, hogy munkámban pontosan a biológiai, lélektani és társadalmi hatások összakap -
csolódása és egymást fölerősítő hatása következtében kialakult helyzetet szándékoz-
tam leírni.

Nem is értem igazán Kappéter doktor tudományos szemléletemre vonatkozó kije-
lentésének miértjét, hiszen örömmel olvastam, hogy a tanulmányomból származó rész
idézése után közvetlenül a következőket írja: „ A hiperkinetikus és majdnem minden
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részképesség zavart nagy részben befolyásolják a genetikai adottságok által
meghatározott hajlamok és a fejlődés igen korai szakaszaiban (már a méhen belül, a
születéskor, az újszülöttkorban és a csecsemőkorban) az egyénben szervi károsodá-
sokat okozó hatások.”

Hozzászólása a következő mondattól kezdve mind szemléletileg, mind tartalmilag
lényegileg megegyezik azzal, amit könyvem 8. 9. és 10. fejezeteiben fogalmazok meg
nagyobb részletességgel: ez véleményünk, szemléletünk egyezőségének újabb öröm -
teli bizonyítéka.

Nagy megtiszteltetés lenne számomra, ha Kappéter István doktor alaposan végig -
ol vasná könyvem.
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