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Absztrakt 

Napjainkban sokat vitatott, évek óta felszínen levő kérdés a felnőtt fogyatékos személyek ellátásának kérdése, elsősorban a 

„tömegintézmények” bezárása, és az integrált élet biztosítása kapcsán. Ugyanakkor ennél sokkal kevesebben foglalkoznak az 

érintett személyek véleményével, felnőttségükről, felnőtt létről és ennek attribútumairól való elképzelésükkel. A tanulmányban 

ismertetett kutatás célja, hogy szűk kutatási minta révén, az érintettekkel készített interjúk tanulságait alapul véve vázolja a 

középsúlyosan értelmi fogyatékos és az ép fejlődésű személyek felnőttképének jellemzőit, ezek különbségeit, és a 

megkérdezettek saját magukról alkotott nézeteit, ezáltal rámutatva arra, hogy szükségesek-e, illetve, ha igen, milyen jellegű 

változtatások nélkülözhetetlenek a hazai gyógypedagógiai ellátórendszerben ahhoz, hogy a normalizációs elv valóban érvényre 

jusson. 

Kulcsszavak: középsúlyosan értelmi fogyatékos személy, felnőttkép, normalizációs elv, gyógypedagógiai ellátórendszer, 

felnőtt ellátás  

  

 

 

1. BEVEZETÉS 

 

Napjainkban a középsúlyosan értelmi fogyatékos személyekkel való bármilyen jellegű 

foglalkozás alapjának a normalizációs elvet tekintjük, mely fogalom bár Niels Eric Bank-

Mikkelsen munkássága nyomán alakult ki, elvvé válása Bengt Nirjének és Wolf 

Wolfensbergnek köszönhető. Ők a fogyatékos emberekkel való bánásmód normalizáció-

ját tekintették kulcsfontosságúnak, és hangsúlyozták az ép és fogyatékos személyek 

életfeltételeinek egymáshoz való közelítését (LÁNYINÉ 2009). A fent említettek értelmében 

felmerült az az igény, hogy mind a családban, mind az intézményi keretek közt élő 

középsúlyosan értelmi fogyatékos személyek számára biztosítsuk a „normál” felnőttség 

megtapasztalását. Ezt célozzák az önrendelkezést, önérvényesítést, támogatott döntés-

hozatalt szorgalmazó mozgalmak (GRAF–JAKSA 2011, GOMBOS–HOFFMAN–KÖNCZEI–NAGY–

SZABÓ 2009; RADVÁNYI–REGÉNYI–CSORBA 2013), ez a cél a kiscsoportos lakóotthonok egyre 

nagyobb számban történő létrehozásával, a támogatott lakhatás lehetőségének 

biztosításával, a könnyen érthető nyomtatványok megjelenésével stb. Ugyanakkor 

felmerül a kérdés, hogy az érintettek tudják-e, milyen szándék áll e törekvések mögött, 

vagy csak mint oly sok esetben, passzív résztvevői az egyébként jó szándékú 
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folyamatoknak. Hogy erre a kérdésre megkapjam a választ, különböző életkorú, 

középsúlyosan értelmi fogyatékos, és velük azonos életkorú, ép értelmű személyek 

bevonásával készítettem egy feltáró, összehasonlító jellegű kutatást, mely célja az volt, 

hogy betekintést nyerjek abba, hogy a középsúlyosan értelmi fogyatékos személyek 

rendelkeznek–e kialakult felnőttképpel, és ha igen, felnőttképük mit foglal magába, és 

mennyire különbözik az úgymond „ép fejlődésű személyek" felnőttképétől. 

 

 

2. A KUTATÁS MENETÉNEK BEMUTATÁSA 

 

A kutatás módszereként a félig strukturált interjút választottam, figyelembe véve a 

középsúlyosan értelmi fogyatékos személyek írásbeli kifejezésben jelentkező 

nehézségeit, az interjú módszer személyességét, és így ebben az érzékeny, szubjektív 

témában mutatott előnyeit, valamint ezáltal kívántam biztosítani azt, hogy közvetlenül az 

érintettektől jussak információkhoz. Végül fontos szempont volt a módszer 

kiválasztásánál az is, hogy az interjú e típusa lehetőséget biztosít arra, hogy félreértések 

esetén rávezessem az interjúalanyt a kérdés helyes értelmezésére, továbbá, hogy a nyílt 

kérdések által alaposabb, mélyebb válaszokat kapjak, és hogy a válaszok alapján új 

szempontokat vezessek be, amennyiben ez szükséges (BARTHEL 2004). 

Az interjúk vázát nyolc kérdés alkotta, melyek összeállításának módszertanát a 

könnyen érthető kommunikáció alapelvei (FARKASNÉ 2013) (GRUIZ 2006) határozták meg. 

A kérdésfeltevés után minden esetben nyolc, képpel kiegészített, szintén könnyen érthető 

nyelvezetet használó történetet ismertettem a személyekkel, melyek kitalált személyek 

jelenlegi fiktív élethelyzetét írták le. A feladat az volt, hogy az interjúalanyok 

megállapítsák, hogy felnőtt személyről szól-e a megismert írás, majd válaszukat 

indokolják. Az eszközzel a célom az volt, hogy megtudjam, hogy akkor, amikor egy 

személy felnőttségével kapcsolatban kell ítéletet alkotniuk, az interjúalanyok 

ragaszkodnak–e azokhoz a kritériumokhoz, melyeket a korábbi kérdések alkalmával 

(például: Mitől lesz valaki felnőtt? Hány éves kortól lesz valaki felnőtt? Milyen belső 

tulajdonságokkal rendelkezik egy felnőtt?) megfogalmaztak. Az eszköz tartalmazott 

néhány olyan leírást is, melyek alapján nem volt egyértelmű, hogy az ismertetőben 

szereplő személy felnőtt vagy sem. E szövegek felhasználását azért tartottam lényegesnek, 

hogy információkat gyűjtsek arra vonatkozóan, hogy egy többértelmű jellemzés esetén a 

válaszadók mely jellemzők alapján döntenek, mely kritériumok élveznek számukra 

prioritást.  

Interjúalanyaim közé tizenhat személy került be. Nyolc középsúlyosan értelmi 

fogyatékos és nyolc ép fejlődésű személlyel folytattam beszélgetéseket, akiket 

meghatározott szempontok szerint (életkor és biológiai nem) válogattam össze. Az ép 

fejlődésű személyek mindegyike ismeretségi körömből került ki, a középsúlyosan értelmi 

fogyatékos személyekhez az ellátást biztosító intézményen keresztül jutottam el. 

Mindannyian saját beleegyezéssel vettek részt a kutatásban. A gondnokság alatt álló 

személyek esetében a gondnokoktól is kértem hozzájárulást. Erik H. Erikson 

pszichoszociális fejlődéselméletében megfogalmazott életkori szakaszok utolsó négy 

típusát figyelembe véve – serdülőkor: 13-19 éves korig; fiatal felnőtt kor: 20-40 éves korig; 



 

érett felnőtt kor vagy középső felnőtt kor: 41-60 éves korig; időskor: 60 éves kortól – négy 

négy fős csoportot hoztam létre. Mindegyik csoportba két eltérő nemű, ép fejlődésű és 

két eltérő nemű, középsúlyosan értelmi fogyatékos személy került (ERIKSON, ID. BERNÁTH–

SOLYMOSI, 1997: 31).  

Arról, hogy a célcsoportba soroltak valóban középsúlyosan értelmi fogyatékos 

személyek-e, szakértői véleményük alapján győződtem meg. Kiemelt figyelmet 

fordítottam arra, hogy a célcsoport változatos legyen a lakóhelyet biztosító személyek, 

intézmények terén, azért, hogy meg tudjam vizsgálni, hogy az ellátási forma hatással van-

e a vizsgált jelenségre. Ezek alapján négy személy él családjával, ketten egy rehabilitációs 

célú kiscsoportos lakóotthon lakói, ketten pedig egy vidéki fogyatékos személyek 

otthonában részesülnek ellátásban. A minta összetétele tehát nem teszi lehetővé a vizsgált 

populáció egészére vonatkozó következtetések levonását. Az ismertetett eredmények 

csak a vizsgálati mintára érvényesek. Célom ezek bemutatásával az, hogy létező 

mintázatokat tárjak fel, melyek későbbi kutatások kiindulópontját képezhetik. 

A felvett interjúk értelmezése a HUBERMAN ÉS MILES féle esetorientált és esetközi 

elemzés (BABBIE 2008) segítségével történt meg. Azaz igyekeztem feltárni az összes olyan 

faktort, amely megjelent egy-egy személy esetében a felnőttkor, felnőttség definíciója 

során, valamint elemeztem, hogy a megkérdezettek válaszaiban milyen azonosságok és 

különbségek mutatkoznak e faktorok terén.  

 

 

3. EREDMÉNYEK 

 

Első kérdésemmel („Mitől lesz valaki felnőtt?”) arra kerestem a választ, hogy milyen 

kritériumokhoz kötik interjúalanyaim a felnőttséget. Ezzel kapcsolatban az ép fejlődésű 

felnőttek nagy többségénél – hat fő – megjelent a felelősség, felnőttes gondolkodásmód 

fogalma. Ezalatt a legtöbben azt értették, hogy felnőttként képesek vagyunk belátni 

tetteink következményét, elfogadjuk, hogy tetteink hatással vannak saját, és 

környezetünk életének alakulására egyaránt. A másik jellemző, mely sok válaszban 

előfordult – öt fő esetén – az önállóság, önállósodás volt, mely fogalom alatt legtöbben a 

szülőkről való leválást, anyagi függetlenedést, és önmaguk ellátását értették. Érdekes 

módon az önálló életvitel, lakhatás csak egy esetben jelent meg. Három fő említette a 

felnőttség velejárójaként az önálló döntéshozatal lehetőségét, két fő a házasságkötést és 

szintén két fő fogalmazott meg életkori kritériumot.  

 

 



 

1. ábra: Az ép fejlődésű interjúalanyok „Mitől lesz valaki felnőtt?” 

kérdésre adott válaszainak megoszlása 

 

 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos személyek körében nem akadt olyan jellemző, 

mint az ép személyek körében a felelősségtudat, melyet a válaszadók túlnyomó többsége 

megemlített volna, és általánosságban elmondható, hogy sokkal kevésbé egységes képet 

mutatnak válaszaik. A megkérdezettek fele említette a házimunkát, mint a felnőttség 

építőkövét. Ez azonban az ép interjúalanyok estében egyszer sem jelent meg. Talán azért 

lehet ez így, mert számukra sokszor a házimunka jelenti az önállóság és a munkavégzés 

egyetlen lehetőségét, illetve előfordulhat az is, hogy míg az ép fejlődésű személyeknél a 

házimunkák nagy része már gyermekkortól végezendő, ők ezekkel, mint önálló feladattal 

csak felnőtt korban találkoznak. Hárman tartják fontosnak azt, hogy egy felnőtt ember 

dolgozzon, ezt az ép személyek közül csak egy fő említette. Hárman említették meg azt, 

hogy egy felnőtt személynek komolynak kell lennie, érett viselkedésmódot várnak el tőle. 

Ahogy azt korábban már jeleztem, az érett viselkedésmód megjelenik az ép fejlődésű 

személyek felnőttképében is, azonban más tartalommal telítődve. Ők inkább a 

felelősségtudat fogalmával társítják, e válaszok esetében azonban két alkalommal 

megfogalmazott tartalmi háttér nélkül jelent meg, és csak egy válaszadó adott olyan 

tartalmat neki, melyből következtethetünk a felelősségtudat fogalmára („vigyázzon a 

gyerekre”). Ebben a csoportban is ketten fogalmazták meg az életkort, mint a felnőttség 

kritériumát, és míg az ép interjúalanyok fele tartotta fontosnak a gyermekvállalást, ebben 

a csoportban ezt csak két fő említette. Ennek okát a lehetőségek hiányában kereshetjük, 

ugyanis nagyon kevés az olyan intézmény, ahol a lakók gyermekvállalási igényének teret 

biztosítanak, valamint a legtöbb esetben a szülők is elzárkóznak ettől. 

 



 

2. ábra: A középsúlyosan értelmi fogyatékos személyek „Mitől lesz valaki felnőtt?” 

kérdésre adott válaszainak megoszlása 

 

 

Második kérdésem a felnőttség alsó életkori határára vonatkozott („Hány éves kortól 

lesz valaki felnőtt?”). Ép fejlődésű interjúalanyaim mindegyike úgy gondolja, hogy a 

felnőttség kezdetét nem lehet korhatárhoz kötni. Hat fő szerint a felnőtté válás az 

egyéniségtől, illetve az egyéni élethelyzettől, élettapasztalattól függ, ketten határkőként a 

munkába lépést, egy személy pedig a családalapítást említi. Az ép fejlődésű személyek 

esetében két személy említ saját példát azt bizonyítandó, hogy az egyéni élethelyzet 

nagyban befolyásolja azt, hogy valaki mely életkorban válik felnőtté.  

 

 

3. ábra: Az ép fejlődésű személyek „Hány éves kortól lesz valaki felnőtt?” 

kérdésre adott válaszainak megoszlása 

  



 

Hasonló módon felmerülnek saját példák a középsúlyosan értelmi fogyatékos 

személyek esetében is, de más konnotációban. Négyen beszélnek saját tapasztalataikról, 

és ebből hárman ezt arra használják, hogy a saját életkoruknál húzzák meg a felnőttség 

határvonalát, egy személy pedig az édesapja életkorát használja erre. E csoportról 

általánosságban elmondható, hogy az ép fejlődésű csoporttal ellentétben szigorú 

korhatárhoz köti a felnőttség kezdetét, és ez a korhatár csupán két esetben a tizennyolc 

éves kor. Ahogy a korábbiakból látható, hárman saját életkorukat említik, egy személy az 

édesapja életkorát, egy személy az ötven, egy pedig a negyven éves kort. A válaszokból 

azonban nem derül ki, hogy miért ezen életkorokat tekintik vízválasztónak. 

 

 

4. ábra: A középsúlyosan értelmi fogyatékos személyek 

„Hány éves kortól lesz valaki felnőtt?” kérdésre adott válaszainak megoszlása 

 

 

Harmadjára a felnőtt személyek belső tulajdonságaira vonatkozóan tettem fel kérdést 

(„Milyen belső tulajdonságokkal rendelkezik egy felnőtt?). Erre igen eltérő válaszokat 

kaptam mindkét csoportban. Az ép fejlődésű személyek csak pozitívnak mondható 

jellemvonásokat soroltak fel. A nyolc válaszadó összesen huszonegy jellemzőt említett, 

mint például céltudatosság, határozottság, következetesség, megbízhatóság, szorgalom, 

rugalmasság, kreativitás, kitartás. Négyen hangsúlyozták ebben az esetben is a 

felelősségtudat jelentőségét, ketten pedig ezzel összefüggésben a tolerancia és az empátia 

szükségességét. Megjelent a stresszhelyzettűrés, megfelelő reakcióképesség, érzelmi 

szélsőségektől való tartózkodás fontossága három válaszban is. Ez mintegy túlélési 

mechanizmus jelenik meg a mai világ támasztotta kihívásokkal szemben.  

  



 

5. ábra: Az ép fejlődésű személyek „Milyen belső tulajdonságokkal rendelkezik 

egy felnőtt?” kérdésre adott válaszainak megoszlása 

 

 

Hasonlóan sokszínű a válaszok köre középsúlyosan értelmi fogyatékos válaszadóim 

esetében is. Ebben a csoportban is a nyolc válaszadó huszonegyféle tulajdonságot sorolt 

fel. Például kedves, okos, vidám, békés, szelíd. Ezen tulajdonságok azonban sokkal 

általánosabbak, kevésbé cizelláltak. Náluk egy esetben találkoztam a felnőtt személyek 

meglehetősen negatív jellemzésével. Tizenkilenc éves nő interjúalanyom a felnőtt 

személyeket „nem kedveseknek”, „dühöseknek”, „agresszíveknek” írta le, akik 

veszekednek, hazudnak, nincsenek komoly kapcsolataik. Ez a leírás nagyon aggasztó, 

különösen azért, mert ehhez ragaszkodva ez a hölgy önmaga felnőttségét bizonyítandó 

saját „dühösségét” hozta fel.  

 

  



 

6. ábra: A középsúlyosan értelmi fogyatékos személyek „Milyen belső tulajdonságokkal 

rendelkezik egy felnőtt?” kérdésre adott válaszainak megoszlása 

 

Jelentős különbség mutatkozik e kérdés kapcsán, tizenkilenc éves interjúalanyaim 

közt nemenként. Bár középsúlyosan értelmi fogyatékos nő interjúalanyom negatív, ép 

fejlődésű nő interjúalanyom pedig pozitív jelzőket említ, mindketten nagyon széleskörű 

leírást adnak a felnőttek belső tulajdonságait illetően, ez azonban nem mondható el 

tizenkilenc éves férfi interjúalanyaimról, akik nem tudtak a felnőttekre jellemző belső 

tulajdonságokat mondani, még külső segítség mellett sem. 

A saját felnőttséget megítélendő („Te felnőtt vagy? Miért? Miért nem?”) ép fejlődésű 

válaszadóim közül öten tartják magukat felnőttnek, ketten úgy gondolják, hogy nem teljes 

mértékben felnőttek, egy személy pedig úgy nyilatkozott, hogy még nem felnőtt. A 

gyermek szerepben maradás oka az, hogy tizenkilenc éves férfi interjúalanyom úgy 

gondolja, nem kellőképp felelősségteljes, illetve túlságosan szétszórt. Tizenkilenc éves nő 

interjúalanyom az, aki magát a felnőtt és a gyermeki lét közti átmenetben határozza meg. 

Felsorol olyan jellemzőket, melyek őt a felnőttek közé helyezik, mint például kortársaknál 

nagyobb élettapasztalat, céltudatosság, a gyermekek oktatásával járó felelősség, valamint 

olyan jellemzőket, melyek miatt még gyermeknek tartja magát, mint például, ahogy 

fogalmaz, magát még képtelennek tartja a családalapításra, önálló háztartás vezetésére, 

mások eltartására. Érdekes megközelítésmód negyvenkét éves férfi interjúalanyomé, aki 

úgy véli, hogy amíg élnek a szüleink, kissé gyermekek maradunk, illetve a gyermek-

neveléshez is fontos a gyermekiség. Ezen felül elmondható, hogy ép fejlődésű személyek 

mindegyike ragaszkodott az első kérdésben megfogalmazott felnőttségre vonatkozó 

definíciójához, amikor saját magát kellett besorolnia felnőtt, vagy gyerekszerepbe. Akik 



 

kérdésemre egyértelmű igennel válaszoltak, hangsúlyozták felnőttes gondolkodás-

módjukat, felelősségvállalásukat, önálló döntéshozatalukat, önállóságukat az élet-

vitelükben, illetve, a már szülő szerepet betöltők mindannyian megemlítették, hogy a 

gyermekáldás fordulópontot jelentett ebben a kérdésben.  

 

7. ábra: Az ép fejlődésű személyek „Te felnőtt vagy? Miért? Miért nem?” 

kérdésre adott válaszainak megoszlása 

 

 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos válaszadók közül egy személy tartja magát 

gyereknek, egy személy magát „felnőtt gyerekként” határozza meg, hatan pedig 

egyértelműen úgy gondolják, hogy felnőttek. Hatvankét éves nő interjúalanyom az, aki 

gyermeknek tartja magát. Válaszaiból arra következtethetünk, hogy azért sorolja magát a 

gyermekek közé, mert olyan eszközökhöz, melyeket az intézményben az általa is 

felnőttnek tartott dolgozók kezelhetnek, nincs hozzáférése. Érdekes tény, hogy ez a hölgy 

egy klasszikus „nagyintézmény”, egy úgynevezett fogyatékosok otthona lakója, ahol nincs 

lehetősége munkavégzésre, még a házimunka szintjén sem, és ahol nemek szerint 

elkülönített lakóépületekben élnek a gondozottak, így az önállósodás, a felnőtt élet 

keretei egyáltalán nem biztosítottak. Ennek befolyásoló hatását bizonyítja következő 

mondata, arra a kérdésemre válaszolva, hogy az intézményben felnőttek, vagy gyermekek 

élnek-e: „Hát felnőttek, meg azért gyerekek is. Hát, gyerekek élnek,…”. Akik 

egyértelműen felnőttnek tartják magukat, mindannyian életkorukból indulnak ki. 

Néhányan e kritérium mellett egyéb szempontokat is figyelembe vesznek, mint például 

házimunkát végeznek, dolgoznak, vagy dolgozni fognak. Tehát ők is ragaszkodnak az 

első kérdésre adott válaszban megfogalmazott definíciójukhoz. 



 

8. ábra: A középsúlyosan értelmi fogyatékos személyek „Te felnőtt vagy? Miért? 

Miért nem?” kérdésre adott válaszainak megoszlása 

 

Következő két kérdésem (Vannak olyan dolgok, amiket egy gyermek megtehet, egy 

felnőtt pedig nem? Vannak olyan dolgok, amiket egy felnőtt megtehet, egy gyermek pedig 

nem?) a felnőtt, illetve a gyermekszerepből származó cselekvési szabadságra vonatkozott. 

Az ép fejlődésű személyek válaszaiban kevés új szemponttal találkozhatunk. Ketten 

vezették be a korhatárhoz kötött élvezeti cikkek, mint alkohol, dohányáru, pornográf 

tartalmak fogyasztásának legalitását csakúgy, mint a jogosítványszerzés jogát. Ez volt 

jellemző a középsúlyosan értelmi fogyatékos személyek körében is, ugyanakkor itt 

megjelent, mint új faktor a szexualitás kérdésköre is.  

Ezek után a felnőttek birtoklási jogával, szabadságával kapcsolatban tettem fel 

kérdéseket (Vannak olyan dolgok, amiket csak egy felnőtt birtokolhat?). Az ép fejlődésű 

válaszadók közül öten úgy gondolták, hogy a tulajdon tekintetében nincs különbség a 

felnőtt, és a gyermek között, hisz törvényileg a gyermekek is lehetnek anyagi javak 

birtokában. A különbséget ketten e javak fölötti döntésben látták, hiszen kiemelték, hogy 

a gyermekek tulajdonával is a szülők, a felnőtt személyek rendelkeznek. Csak két 

tizenkilenc éves interjúalanyom gondolta úgy, hogy a gyermekek e javakhoz nem 

juthatnak hozzá, valószínűleg azért, mert ők még nem nyertek betekintést a tulajdonjog, 

vagyonszerzés hazai rendszerébe. Egy válaszadóm említette azt, hogy törvény által 

előírtan csak a felnőtt, ahogy említette, tizennyolc év feletti személyek juthatnak hozzá 

olyan élvezeti cikkekhez, mint a dohányáru, vagy az alkoholtartalmú italok.  

  



 

 

9. ábra: Az ép fejlődésű személyek „Vannak olyan dolgok, amiket 

csak egy felnőtt birtokolhat?” kérdésre adott válaszainak megoszlása 

 

 

Középsúlyosan értelmi fogyatékos interjúalanyaim többsége nem értette a 

kérdésfeltevést. Ennek következtében csupán négy személytől tudtam információkat 

gyűjteni. Mind a négyen láttak ebben a tekintetben különbséget a gyermekek és a 

felnőttek közt. Ketten úgy gondolták, hogy a gyermek kezébe nem kerülhet olló, villa, 

kés, éles szerszám, mert ezzel megsértheti magát. Ez valószínűleg egy feléjük támasztott 

elvárás visszaadását, megtanított konvenciót tükrözi. Egy személy említette azt, hogy a 

gyermekek birtokában nem lehet pénz, egy személy pedig úgy gondolta, hogy vannak 

olyan dolgok, melyeket csak a felnőttek birtokolhatnak, de ezekre példát már nem tudott 

hozni. A töredékes információk hátterében két dolog állhat. Az egyik maga a nem 

megfelelő kérdésfeltevés, ugyanis egy, a hétköznapi életben ritkán megjelenő, elvont 

fogalmat építettem be a kérdésbe („birtokolni”), másrészt ezt okozhatja az is, ahogy 

tizenkilenc éves ép fejlődésű válaszadóim esetében is említettem, hogy e személyek ritkán 

rendelkeznek saját javakkal, vagyonnal vagy ha rendelkeznek is, általában ezekről mások 

(szülők, gondnokok) döntenek helyettük. 



 

10. ábra: A középsúlyosan értelmi fogyatékos személyek „Vannak olyan dolgok, 

amiket csak egy felnőtt birtokolhat?” kérdésre adott válaszainak megoszlása 

 

 

A történetek által nyert információk elemzése során kiderült, hogy az ép fejlődésű 

személyek ragaszkodnak az általuk korábban megalkotott definícióhoz, abban az esetben 

is, ha más személyek felnőttségéről kell dönteniük. Ezt mutatja, hogy az első kérdésre 

adott válaszokhoz hasonlóan olyan jellemzők merültek fel, mint az önállóság, 

felelősségtudat, párkapcsolat. Érdekes adat ugyanakkor, hogy a korábbi válaszadás során 

egy személy emelte ki az önálló lakás jelentőségét, ebben az esetben ugyanezt nyolcan 

tartották fontosnak, illetve, hogy itt a gyermekvállalást heten hangsúlyozták, míg az első 

kérdésre adott válaszában ugyanezt négy személy említette.  

Ellentmondás tapasztalható az életkor felnőttség megítélésében elfoglalt szerepével 

kapcsolatban. Míg az első kérdésben adott válaszukban többen hangsúlyozták az életkor 

jelentéktelen voltát, addig itt heten döntöttek e tényező figyelembevételével. Új 

szempontként felmerült a tervezés, a jövőkép, a környezet által tanúsított tisztelet, 

valamint az élettapasztalat. Ép fejlődésű interjúalanyaim gondolkodásában továbbá 

megjelent az anticipáció jelensége, azaz ahhoz, hogy igazolják válaszuk helyességét, 

számos egyéb jellemvonást társítottak a megismert személyekhez.  

A középsúlyosan értelmi fogyatékos személyek sokkal kevesebb szempontot vettek 

figyelembe a döntéshozatal során. Hatan nyilatkoztak úgy, hogy a gyermekvállalás, hatan 

úgy, hogy a munka az, ami alapján el tudják dönteni valakiről, hogy felnőtt vagy sem. 

Négyen hivatkoztak az életkorra, négyen a kinézetre, hárman vették figyelembe 

szempontként a párkapcsolatot és az önálló lakást, ketten pedig megemlítették, hogy a 

döntésben fontos szempont volt számukra az önállóság, egy ember szerint pedig az önálló 

döntés. 



 

 Csak egy ember esetében – huszonöt éves nő – fordult elő, hogy elvonatkozatott a 

történetektől, amikor ítéletet kellett alkotnia, ellenben többek csak egy szempont alapján 

határoztak. Huszonöt éves férfi interjúalanyom mindenkiről eldöntötte, hogy gyermek, vagy 

felnőtt, de válaszai nem voltak konzekvensek. Teljesen véletlenszerűen ítélt, indokot pedig 

csak nagyon kevés esetben adott, és ha adott is, csak az általam elmondottakat echolálta. Ezek 

alapján úgy gondolom, hogy a megkérdezett középsúlyosan értelmi fogyatékos nők sokkal 

érettebben tudtak döntést hozni ebben a témában, még akkor is, ha az első kérdésre 

válaszként megfogalmazott definíció kevésbé mondható sokrétűnek, érettnek. 

 

 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A fentiek alapján, mivel minden megkérdezett definiálni tudta a felnőttség fogalmát, 

önmagát el tudta helyezni felnőtt, gyermek, esetleg köztes kategóriába, illetve másokkal 

kapcsolatban is tudott ítéletet alkotni, elmondhatjuk, hogy a középsúlyosan értelmi 

fogyatékos személyek is rendelkeznek kialakult felnőttségfogalommal. Bár különbségek 

érzékelhetők nem csupán a két csoport, de az egyes személyek felnőttképében, mégis 

mindkét csoport tagjainak kiforrott elképzelése van arról, hogy milyen tényezők mentén 

lehet egy felnőtt személyt azonosítani. Az elképzelések mintázatai azonban számos 

dimenzió mentén eltéréseket mutatnak. A különbségek forrását az ép fejlődésű 

csoportban, ahogy erre utaltak is, akár a házasság, családalapítás, vagy az életkori 

csoportok összehasonlítása kapcsán az eltérő élettapasztalat jelentette, melynek 

következtében a különböző korosztályok különböző szempontokat tartottak fontosnak. 

Ellenben elgondolkodtató az, hogy ugyanez az eltérés nem figyelhető meg a más-más 

korcsoportba tartozó középsúlyosan értelmi fogyatékos személyek közt. Ennek oka 

egyrészt kereshető abban, hogy bár fejlődik az e személyeket ellátó intézményrendszer, 

a gyógypedagógiai szolgáltatás még mindig nem képes a különböző életszakaszokhoz 

tartozó megfelelő tapasztalatok biztosítására – értem ezalatt többek közt azt, hogy sok 

intézményben megoldatlan kérdés az ellátottak közti párkapcsolat, gyermekvállalás, 

házasságkötés, vagy a foglalkoztatás kérdése –, ugyanakkor lehetséges az is, hogy e 

tapasztalatok verbalizálása jelen kutatás során nem történt meg. Az ép fejlődésű 

személyekkel azonos élettapasztalatok hiánya nyilvánul meg abban is, hogy a munkával, 

gyermekvállalással, párkapcsolattal járó felelősség gondolata egyetlen középsúlyosan 

értelmi fogyatékos személy válaszában sem jelent meg. Az észlelt eltérések kiküszöbölése 

egy módon lehetséges, ha biztosítjuk azon életkörülményeket és élettapasztalatokat, 

melyek az ép társak számára adottak. Ez, ahogy az interjúkból is látható, egyáltalán nem 

valósítható meg „nagyintézményi” keretek közt, talán a lakóotthoni forma kedvezőbb 

megoldást nyújt, de erre a célra legideálisabb a támogatott lakhatás intézménye lenne, 

illetve az, ha mind a szülők, gondnokok, és gondozók a személyek képességeinek 

megfelelő legnagyobb önállóságot biztosítanák számukra (Lásd még: KATONA 2013). 

Persze mindemellett egy befogadó társadalom ideájának is meg kéne valósulnia. Addig, 



 

amíg ez nem adott, a normalizációs elv által elindított gyógypedagógiai intézkedésekben 

láthatjuk az életvitel, az önállóság mértékének fejlődésének lehetőségét, és ezáltal 

közeledhet a középsúlyosan értelmi fogyatékos személyek felnőttképe az ép fejlődésű 

személyek felnőttképéhez. 
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