
EGYRE TÖBB AZ AUTISTA 

Mi lesz veletek, (eső)emberkék? 
 

 

Novemberi számunkban Civil kurázsi címmel jelent meg egy rövid, 

örömteli híradás a kecskeméti autistaiskola – sok-sok helyi támogató 

adományával segített – tanévkezdéséről. De megint kiderült: ami az egyiknek 

öröm, a másiknak bánat. Mint januári postánkban olvashatták, egy vidéki édesanya 

– cikkünk nyomán – a megyeszékhelyen remél megoldást hatéves autista kisfia 

fejlesztésére. Az alábbiakból kiderül: sajnos hiába... 

 

   

 

Nem volt ez mindig így. Mikor hét éve a Nyíri úti kisegítő iskolában beindult az 

első autista csoport, a fejlesztőpedagógusok heti két-három alkalommal úgynevezett 

ambuláns ellátást is nyújtottak a távolabb lakó vidéki gyerekek számára. Akkor még 

mindenki hitt abban, hogy a megye és a megyei jogú város képes lesz összefogni és 

együttesen megoldani Bács-Kiskun valamennyi – száznál talán ma sem több – autista 

kisgyermekének iskoláztatását. A két közgyűlés között kialakult rossz kapcsolat, a jog- és 

felelősségkörök tisztázatlansága végül oda vezetett, hogy nemcsak a minden igényt 

kielégítő – Farkas Gábor és építésztársai által ingyenesen megtervezett – megyei 

autistaház álma esett kútba, hanem még a vidéki „ambuláns gyerekektől” is kénytelen volt 

megválni városi fenntartású Nyíri úti iskola.  

Szaporodtak a gondok helyben is. A gyógypedagógiai differenciáldiagnosztika 

fejlődésével az utóbbi öt évben megháromszorozódott a városbeli autista gyerekek 

száma. Ez nem azt jelenti, hogy valóban többen lennének, mint öt vagy akár ötven évvel 

ezelőtt, csupán azt, hogy most már felismerik őket, nem tévesztik össze más – főleg 

értelmi – fogyatékosokkal. S ami a kecskemétiek szerencséje: szakavatott 

gyógypedagógusaik azt is tudják, hogyan bánjanak velük, hogy lehetőleg mindegyikükből 

a képességeiknek – nem egyszer kiemelkedő tehetségüknek – megfelelő maximumot 

hozzák ki. És ami talán ennél is fontosabb: minden erejükkel azon vannak, hogy ezek a 

saját világukba bezárt, számunkra érthetetlen viselkedésű kis csodabogarak megismerjék 

és élvezzék a gyermekkor – egészséges kortársaik számára magától értetődő – 

hétköznapi örömeit.  

 
   

 

Jelenleg három tanulócsoportban nevelik, fejlesztik a város „esőemberkéit”. 

Heten a Hunyadivárosban, a Daróczi köz 14. szám alatti – eredetileg lebontásra szánt 

másfél szobás családi házból kialakított – autistaházban tanulnak, tizenkét kisgyerek 

pedig a város szívében, a Lechner Ödön utca 1. szám alatti lakóépület néhány földszinti 

helyiségében nyert ideiglenes elhelyezést. A sors fintora, hogy mire ősszel végre helyet 

találtak nekik, újabb tanulócsoportnyi gyermek gyűlt össze: a következő tanévkezdésre 

nekik is valamilyen megoldást kellene találni... 



– Meddig nőhet a beiskolázásra váró autisták száma? – kérdem Szeleczki Istvánt, a 

Nyíri úti iskola autista tagozatának vezetőjét. 

– Valószínűleg pár éven belül „beáll” az állandó iskolai létszám – de akkor még 

nem beszéltünk az ambuláns ellátásra váró környékbeliek és a korai fejlesztést igénylő 

legkisebbek helyzetének megoldatlanságáról –, ugyanis legidősebb növendékeink lassan 

kilépnek a tankötelezettségi korból. Ez azonban nem jelenti azt, hogy őket szárnyukra 

lehetne bocsátani, hiszen 16 éves korukra semmivel sem lesznek kevésbé autisták, mint 

voltak 6 évesen. Részükre előbb-utóbb létre kell hozni a rendszeres napközbeni 

foglalkoztatás, sőt, a folyamatos bentlakás intézményeit is. Reményeink szerint addig is, 

míg ez megvalósul, sikerül számukra olyan értelmes, egyénre szabott, nekik is örömet 

nyújtó, egyúttal személyiségüket is tovább fejlesztő elfoglaltságot találni – illetve az 

érintett önkormányzatok segítségével: teremteni –, amivel a szüleik vállára nehezedő 

terhet is csökkenthetjük valamelyest. A legtöbb autista ugyanis élete végéig felügyeletet, 

gondoskodást igényel.  

 
   

 

Ez a tudat nyomasztja leginkább az autisták szüleit is. Mi lesz gyermekeikkel, ha 

ők már nem lesznek? Egyelőre ezt a távoli sötét felhőt elűzik az itt és most megoldandó 

feladatok. Az angyalian bájos, fákkal-madarakkal társalgó ötéves kisfiú emberi szóra 

bírása, szabatisztaságra nevelése. A földrajztudományokban jeleskedő okoska 

lecsillapítása, ha dühöng és rekedtre sírja magát, hogy márpedig neki hozzák vissza a 

tegnapi napot! A harmadikkal az a gond, hogy néha napokig nem alszik egy szemhunyást 

sem – mellesleg nála boszorkányosabb ügyességgel senki nem járkál a háztetőgerincen –, 

a negyedik végtelenített magnószalagként ontja magából a valaha látott filmek 

párbeszédeit. Ahányan vannak, annyiféle kényszer rabjai.  

Egyben közösek. Akaratlanul is olyan szülőket „neveltek ki” maguknak, akik 

önfeláldozásukkal, szívósságukkal erőt adhatnak – erőt adhatnának – sok, kisebb bajok 

miatt is elkeseredésre hajlamos családnak. Nem kevesen közülük messzebb látnak saját 

gondjaiknál, és segíteni szeretnének azokon, akik még náluk is kiszolgáltatottabbak.  

Lupócz Zoltánné, a kecskeméti szülőszövetség vezetője is ilyen: 

– Megfogadtam, hogy ha befogad bennünket ez a város, és végre megfelelő 

képzésben részesülhet a tízéves kisfiam, mindent megteszek, hogy mások autista 

gyermekeit is hozzásegítsem ehhez az adományhoz.  

Henriett asszony és családja ugyanis hajdúszoboszlói házát, egzisztenciáját adta 

fel, hogy a kisfiú – a fejlődése számára leginkább megfelelni látszó – kecskeméti 

autistaiskolába járhasson. Nem ők voltak az elsők, s vélhetően az utolsók sem, akik ilyen 

lépésre szánták el magukat.  

Amire akár büszkék is lehetnénk. De egyelőre inkább évről évre hízó 

gondgörgeteget jelent a város számára az autisták helyzetének mind sürgetőbb végső 

megoldása. Lupóczné azonban – nem utolsósorban dr. Szécsi Gáborral folytatott 

közelmúltbeli megbeszélése alapján – igen bizakodó: 

– A polgármester úr, úgy tapasztaltam, ismeri és átérzi az autista gyerekeket, 

fiatalokat nevelő családok problémáit. Mind az iskolás korú, mind a felnőttkorba lépő 

autisták végleges elhelyezésének lehetőségeiről szót ejtettünk, biztos vagyok benne, 

hogy ami rajta múlik, megteszi értünk. Pokorni Zoltán nyilatkozataiból is tudom, hogy ez 



a kormány végre kiemelten kezeli az autistaügyet. Remélem, nem történik meg még 

egyszer, hogy politikai csatározások vagy személyes ellenségeskedések miatt  marad 

továbbra is bizonytalan a gyermekeink jövője.  

 
   

 

Persze, nincs az a pénz, amit az autistákra (miként az egészségesekre is) rá ne 

lehetne költeni. Jól jönne egy új, nagyobb kapacitású számítógép – a jelenlegi tudását 

„kinőtték” a gyerekek –, jó lenne őket elvinni megint táborozni a nyáron... Az anyaiskola 

apanázsa azonban nemhogy ilyen luxusokra, a legszükségesebbekre is alig-alig elegendő. 

Marad a permanens pályázgatás, az adománygyűjtés, adóbevallások idején a jóakaratú 

emberek egyszázalékos felajánlásaiban való reménykedés. Most ez utóbbinak van itt az 

ideje.  

Talán nem haszontalanul tesszük közzé az Autisták Oktatásáért Közérdekű 

Alapítvány adószámát, ahová azt a bizonyos 1 százalékot küldeni lehet.  

 

 

 

Az Autisták Oktatásáért Közérdekű Alapítvány adószáma: 
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(Kecskeméti Lapok – Szívhang, 1999. február) 


