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1. BEVEZETÉS, A KUTATÁSI PROBLÉMA 

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő 
emberek teljes értékű aktív szerepét fogalmazza meg a társadalomban. A 19. cikk kiemelten 

foglalkozik az önálló életvitel és a közösségbe való befogadás kérdésével, amely a társadalmi 
inklúzió megtestesülése (ENSZ, 2006).  

A társadalmi inklúzió a fogyatékossággal élő emberek teljes értékű, felnőtt szerepének 
megvalósulása. Az ENSZ egyezmény értelmében a társadalomnak biztosítani kell azokat a 
feltételeket, amelyek lehetővé teszik a fogyatékossággal élő emberek felnőtté válását, és 
társadalmi részvételét. De nem szabad figyelmen kívül hagynunk az egyéni feltételeket sem, 
az emberi jogi megközelítés szerint a fogyatékossággal élő embereknek is tenniük, olykor 
küzdeniük kell a megvalósulásért (Könczei, Hernádi, 2011). 

A fogyatékossággal élő emberek a felnőttségbe való átmenet során számos 
kockázattal, társadalom felől érkező akadállyal találkoznak (Janus, 2009; Trainor, 2010).  

A reziliencia válasz lehet a kockázatokra. Segít túllendülni a korlátokon, viszont több, 
mint egyéni, pszichológiai képesség. A reziliencia sokféle forrása és módja mutatkozik meg a 

különböző társadalmi rendszerek és egyéni jellemzők interakciójában (Herrman et al., 2011). 

Az ellenálló-képesség forrásait a személyes tulajdonságok és környezeti tényezők együttesen 
biztosítják. A rizikótényezők külső és belső forrásokból erednek, miként a velük szemben 
megmutatkozó kompenzáló tényezők is (Waxman, Gray, Padrón, & 2003). 

A mozgássérült emberek a mai magyar társadalom folyamatosan növekvő csoportját és 
a fogyatékos emberek legnagyobb számú közösségét alkotják (KSH, 2011). A mozgássérült 
emberek élethelyzete „gyűjtőlencseként” szolgál. Sajátos megélt tapasztalatuk olyan 
aspektusokat gyűjthet össze, és fedhet fel a felnőtté válás és a reziliencia tapasztalatában, 
amelyek más csoportban vizsgálva nem kerülnének elő (Waldschmidt, 2012). 

Annak a stabilizálódása, hogy a mozgássérült emberek milyen helyet foglalnak el a 
társadalomban egyrészt függ azoktól a szerepelvárásoktól, amit a társadalom közvetít feléjük, 
másrészt nem hagyható figyelmen kívül az önmagukról kialakult képük, identitásuk sem.  

A mozgássérült emberekkel kapcsolatos társadalmi szerepek gyakran a függőség, 
passzivitás és meghúzódás elvárásaival jellemezhetőek, amelyek a felnőtté válással szemben 
hathatnak, és gyerek-szerepbe, beteg-szerepbe, vagy permanens posztadoleszcenciába 
kényszerítheti őket (Katona, 2010; Krémer, 2011). Megfogalmazódik bennünk a kérdés, hogy 
a többségi szerepelvárással szemben megjelenő kivételek, vagyis az autonóm, felnőtt szerep 

hogyan érhető el.  
A családi szocializáció és a szülők hozzáállása kiemelt tényező, mivel a szocializáció 

e színtere az elsődleges közvetítő az egyén és a társadalom között (Goslin, 1976; Nagy, 

Trencsényi, 2012; Somlai, 1997). A reziliencia összetevőit vizsgálva segítő és hátráltató 
tényezőket keresünk az élet különböző területein. Sejtésünk szerint a szülők mozgássérült 
gyermekükhöz való hozzáállása hatással lehet a reziliencia megvalósulására. A sikeres 
túllendüléshez hozzájárulhat az autonóm felnőtt szerep, amelyet a társadalmi felnőttség 
dimenzióinak leképeződése mutat az életutakban.  
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2. ELMÉLETI HÁTTÉR 

A komplex helyzet értelmezéséhez a valóság egyes foltjait, darabjait különböző elméletekből 
kiindulva rakhatjuk össze. A kvalitatív megközelítésben a kutatónak mindig a saját kutatási 
céljának megfelelően kell megtalálnia az alkalmazott elméletek és módszerek 
„improvizációját”, patchwork-jét (Denzin, Lincoln, 2011).  

A posztmodern világ bizonytalanságában a fogyatékossággal élő emberek 
tapasztalatának értelmezéséhez, a fogyatékosság holisztikus megközelítéséhez eklektikus 
elméleti diskurzusok és gyakorlatok szükségesek (Könczei, Hernádi, Kunt, & Sándor, 2014). 

Patchwork-ünk alapmotívuma a fogyatékosságtudomány, amely lehetőséget nyújt a 
különböző elméleti keretek, módszerek, irányzatok ötvözésére és a posztmodern valóság 
leírására (Nagy, Könczei, & Hernádi, 2009). A fogyatékosságtudományban a 
fogyatékossággal élő emberek nemcsak a vizsgálatok célcsoportjaként, hanem a kutatások 
aktív résztvevőiként jelennek meg a „Semmit rólunk, nélkülünk!” elv alapján (Marton, 

Könczei, 2009). 

A patchwork-ben az interpretivizmus is meghatározó, arra tevődik a hangsúly, 
ahogyan az emberek értelmezik a valóságot, és leképezik saját életükre a társadalmi keretet. 
Úgy ismerhetjük meg leginkább a társadalmat, ha a szereplői által átélt és értelmezett 
tapasztalataikat vizsgáljuk (Goodley, 2011).  Az értelmező paradigmán belül számos irányzat 
jelenik meg, ezeknek sajátos ötvözete rajzolódik ki kutatásunkban. Tetten érhető a 
hermeneutika, amely alapján az interjúszövegek értelmezése, jelentéssel való felruházása 
történik meg a hermeneutikai körben, a résztől az egészig, s az egésztől a részekig haladva 
(Kvale, 2005).  

Bekapcsolódik a fenomenológia, amely alapján a lényeget az emberek megélt 
tapasztalatain keresztül ragadjuk meg (Hernádi, 1984).  

A szimbolikus interakcionizmus megközelítése is megjelenik: a fogyatékossággal 
kapcsolatos társadalmi szerepek és az identitás kialakulásában különös jelentősége van az 
egyén társadalmi világgal, és a közvetlen környezettel kapcsolatos interakcióinak (Némedi, 
2005).  

A konstruktivizmus is meghatározó a fogyatékosság mint társadalmi konstrukció és  a 
reziliencia szociálkonstruktivista értelmezésében (Runswick Cole, Goodley, 2013), amelyben 

arra összpontosítunk, hogy a segítő és hátráltató tényezők hogyan konstruálódnak az adott 
kontextusban, és ezt hogyan élik meg az interjúalanyok az egyes életutakban. Mindezt pedig 

ötvözzük Cárdenas és López reziliencia elméleti analízis mátrixával, amelyben a megélt 
tapasztalatokat egy rendszerbe tudjuk helyezni (Cárdenas, López, 2010). 

A disszertáció elméleti részében foglalkozunk a kutatási probléma szempontjából 
releváns területekkel. A célcsoport definiálása után, először az ENSZ egyezményben 
megfogalmazott elvárásokra koncentrálunk, kitérve szemléletének a hátterére, és a társadalmi 
részvétel gyakorlati megnyilvánulásaira, illetve hiányosságaira (Bass, 2011; Magyar Civil 

Caucus, 2010; Horváth, 2013; Zászkaliczky, 1998 stb.). Ezután az önrendelkezés és önálló 
életvitel fogalmait értelmezzük a fogyatékossággal élő emberek életében (Mithaug, Mithaug, 

Agran, Martin, & Wehmeyer, 2003; Wehmeyer, Gragoudas 2004; Wehmeyer, 2005; Zalabai, 

1998 stb.), majd ennek a kialakulásában és a felnőtté válás folyamatában a családi 
szocializáció fontosságára mutatunk rá (Garai, Kovács, 2014; Nagy, Trencsényi, 2012; 

Rozsos, Krémer, 2009; Somlai, 1997 stb.). Megállapítjuk, hogy a társadalom a szocializációs 
közegeken keresztül többnyire a függő, passzív szerepet várja el a fogyatékossággal élő 
emberektől. A családi szocializáció a fő közvetítő a társadalom által elvárt szerep és az egyes 
emberek életében leképeződő identitás között, ezért meghatározó, hogy a család követi-e a 

domináns szerepelvárást. Kitérünk arra, hogy a szerep és az identitás kölcsönhatását 
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leginkább az élettörténeti elbeszélésekben érhetjük tetten (Assmann, 1992; László, 2003; 

McAdams, 1988; Ricoeur, 1999 stb.). Majd a társadalmi felnőttség és posztadoleszcencia 

értelmezésével folytatjuk (Janus, 2009; Murinkó, 2010; Trainor, 2010; Vaskovics, 2000 stb.), 

később a reziliencia fogalmát járjuk körül (Cárdenas, López, 2010; Herrman et al., 2011; 

Pinkerton, Dolan, 2007; Runswick Cole, Goodley, 2013 stb.). Végül pedig az autonóm, 

felnőtt szereppel potenciálisan együttjáró, rezilienciát eredményező tényezőkre mutatunk rá a 
szakirodalmak alapján (Alriksson, Wallander, & Biasini, 2007; Berszán, 2008; Nagy, 2014; 

Osgood, Foster, & Courtney, 2010 stb.). 

 

2. KUTATÁSI KÉRDÉSEK, EL FELTEVÉSEK 

Kutatási kérdéseink: 

- A társadalom milyen kereteket teremt a mozgássérült emberek társadalmi 
felnőttségének és önálló életvitelének? 

- A mozgássérült emberek hogyan igazodnak el e keretek között? Milyen szinten 
valósul meg a társadalmi felnőttség és az önálló életvitel az egyes életutakban? 

- Mi segíti a felnőtté válás megvalósulását? Mi hátráltatja ezt? 

- A családi szocializáció, és a szülői hozzáállás milyen módon járul hozzá a reziliencia 
és ennek következtében a társadalmi felnőttség és az önálló életvitel bizonyos fokának 
eléréshez? 

 

Előfeltevéseink: 
 

1. Az önálló életvitel és társadalmi felnőttség útjában számos külső társadalmi akadály 
áll, amely nem felel meg az ENSZ egyezmény elvárásainak. Az érintett szereplők az 
ENSZ egyezmény 19. cikkének alacsony szintű megvalósulását érzékelik a 
gyakorlatban, a külső akadályok (veszélyek) hangsúlyosabbak, mint a belső 

gyengeségek (SWOT-elemzés). 
 

2. A mozgássérült emberek felnőtté válása nem gördülékeny folyamat, a társadalom által 
teremtett akadályoknak nehezen tudnak ellenállni, ezáltal előfordulhat a 
posztadoleszcens életszakasz kitolódása, és akár a permanens posztadoleszcencia 

helyzetébe kerülhetnek. A társadalom által teremtett posztadoleszcens szerepből való 
kilépéshez az egyéni életutakban rezilienciát eredményező stratégiára van szükség. 

 

3. A mozgássérült emberek reziliencia képessége, korlátoknak való ellenállása jelentősen 
függ a szülők mozgássérült gyermekükhöz való hozzáállásától, ami pedig hatással 
lehet arra, hogy a társadalmi felnőttség dimenzióiban hogyan helyezkedik el az adott 
személy.  

 

3.1. Ahol a mozgássérült embert gyermekként kezelik a családban, és a 
tekintélyelvű szülői hozzáállás nyomaira bukkanunk, ott a reziliencia alacsonyabb 
szintű, ezáltal a társadalmi felnőttség foka is alacsonyabb, jellemző a 
posztadoleszcens szerep. 

3.2. Ahol partnerként kezelik a mozgássérült embert, megjelenik a demokratikus 
szülői hozzáállás, a reziliencia magasabb szintű, ezáltal magasabb fokú a 
társadalmi felnőttsége is, jellemző az autonóm, felnőtt szerep. 
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3.3. Ahol a szülők elfogadják mozgássérült gyermekük állapotát, ott a reziliencia 
magasabb szintű, ezáltal magasabb fokú a társadalmi felnőttségük is. 

4. A területi elhelyezkedés hatást gyakorol a személyek rezilienciájára, olyan módon, 
hogy azoknál az interjúalanyoknál, akik a fővárosban és a környékén élnek, és ebből 
adódóan kevesebb akadállyal találkoznak, a rezilienciában a belső, egyéni kompenzáló 
tényezők a hangsúlyosabbak, kevesebb külső (családi, környezetbeli) támogatást 
vesznek igénybe. Míg azok az interjúalanyok, akik vidéken élnek, ebből fakadóan 
több akadállyal találkoznak, a rezilienciában a belső, egyéni tényezők nem elegendőek 
az ellenálláshoz, ezáltal a külső (családi, közvetlen környezetbeli) kompenzáló 
tényezők a hangsúlyosabbak. 

3. A KUTATÁS MÓDSZERTANA

Az elméleti keretből adódik, hogy a probléma mélyrétegeire voltunk kíváncsiak, kvalitatív 
módszereket alkalmaztunk. A kutatásunknak nem célkitűzése egy nagy populációra való 
általánosítás, hanem egy társadalmi jelenséget a mindennapos, megélt tapasztalat szintjén, az 
érintett emberek értelmezéseinek tükrében vizsgáltuk (Falus, 2004).  

A kutatás során többféle elmélet, modell, módszer, elemzési eljárás került ötvözésre, 
amely jól illeszkedik a kvalitatív kutatások patchwork szemléletéhez (Denzin, Lincoln, 2011). 

Kutatásunk három fő módszertani elem – az inkluzív kutatási módszer, a 

fókuszcsoportos interjúk, és az egyéni interjúk – köré épült, amelyek még kiegészültek 
további módszertani technikák alkalmazásával. 
 

3.1. Az inkluzív kutatási módszer

Az inkluzív kutatás motívuma végigfut a patchwork egészén, amelynek keretében egy érintett 
személy aktívan vett részt a kutatás folyamatában. 

 A mozgássérült személy bevonása lehetővé tette, hogy egy érintett szemüvegén 
keresztül formálódjon a kutatás, ami hozzájárult a hatalommal való felruházáshoz és a 
vizsgált csoporttal való távolság áthidalásához. Emellett hozzájárulhat a nagyobb fokú 
érvényességhez is, hiszen segítséget nyújt abban, hogy kutatási kérdéseinket az adatgyűjtés 
folyamatában olyan módon öltsük módszerekbe, hogy a célcsoport sajátosságait figyelembe 
vegyük (Mercer, 2002). A külső kutatói szem és a belső helyi tapasztalat által lehetővé válik a 
folyamatos kontrollálás (van der Riet, Boettiger, 2009).  

Az érintett személy elsősorban insider szakértőként működött a kutatásban, aki a 

kutatási kérdésektől az eredmények értelmezéséig reflektált a kutatásra. 

Emellett különböző módszertani technikákkal próbáltuk növelni az interjúalanyok 

részvételi szintjét a kutatási folyamatban. A fókuszcsoportos interjúkban a SWOT-elemzéssel, 
az egyéni interjúkban pedig az idővonalak alkalmazásával léphettek be a kutatás résztvevői az 
elemzés első fokára (Adriansen, 2012; Leigh, 2010).  

 

3.2. Fókuszcsoportos interjúk

A fókuszcsoportos interjúk célja a kutatásban, hogy a mozgássérült emberek felnőtté 
válásának társadalmi kereteit különböző érintettek szemszögéből térképezzük fel, amelyhez 

az interpretivista felfogás szerint a kulcsszereplők értelmezései vezethetnek el leginkább 

(Goodley, 2011). Azáltal hogy a különböző szereplők egymással információt cserélnek, 
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megismerik egymás nézőpontjait, kialakulhatnak komplex megoldási javaslatok, amelyben a 

participatív elem is meghatározó (Bloor, Frankland, Thomas, & Robson, 2001; van der Riet, 

Boettiger 2009).  

A csoportbeszélgetések során akár teljesen új szempontok is felmerülhetnek, amelyek 
hozzásegíthetnek az egyéni interjúk elkészítéséhez is (Vicsek, 2006), amelyre jelen esetben is 

volt példa. 
 A csoportokban a mozgássérült emberek felnőtté válása szempontjából különbözően 
érintett személyek vettek részt, minden csoportban azonos típusleosztásban.  Minden 
alkalommal jelen volt mozgássérült személy, szülő, gyógypedagógus (szomatopedagógus), 
szociális szakember, fogyatékos emberekkel foglalkozó szervezet vezetője, 
fogyatékosságügyi-szakmapolitikus, a mozgássérült insider szakértő, egy asszisztens, és a 
moderátor, aki egyben a kutatás vezetője.  

 Az interjúalanyokat hólabda-módszer segítségével értük el, amely során a toborzás 
közvetítőkön keresztül történt (Bloor, Frankland, Thomas, & Robson, 2001). 

A társadalomtudományban a fókuszcsoportos interjúk során legalább három azonos 
összetételű csoport megkérdezése javasolt (Vicsek, 2006). Jelen kutatásban is három csoport 
alakult ki, azonos összetétellel.   
 A fókuszcsoportos interjúk csúcspontjaként a résztvevők SWOT-elemzés keretében 

értékelték a magyar helyzetet, az ENSZ egyezmény 19. cikkében megjelenő önálló életvitel és 
közösségbe való befogadás megvalósulását tekintve. Az erősségeket és a gyengeségeket belső 
tényezőkként értelmeztük. Arra kértük a válaszadókat, hogy mindannyian annak a csoportnak 
a szempontjából gondolják át az erősségeket, illetve gyengeségeket, akiket képviselnek a 
beszélgetés során (pl. gyógypedagógus, szülő). A lehetőségeket, veszélyeket pedig a külső, 
társadalmi tényezők szempontjából elemezték (Leigh, 2010). 

A fókuszcsoportos interjúk elemzése során mind kvantitatív, mind kvalitatív elemek 

megjelentek. Az Atlas.ti 5.5. tartalomelemző szoftver segítségével az interjúszövegekből 
számszerűen kimutatható jellemzőket is megvizsgáltuk (pl. szógyakoriságok). Az egyes 

szereplők megszólalásának gyakorisága a résztvevők csoportban megjelenő dominanciájáról, 
periférikus helyzetéről adnak számszerű információkat (Ehmann, 2002).  

Kvalitatív szempontból gyűjtöttük össze a felmerülő kategóriákat és azok tartalmait. 
Az elemzés elsősorban tematikus módon történt, az interjúkban megjelenő fő dimenziók, 
blokkok mentén haladva rendszereztük az interjúrészleteket (Hüse, Kiss, 2008). A reziliencia 

elméleti analízis mátrixból és Runswick Cole és Goodley szociálkonstruktivista 
megközelítéséből ötvözött szempontsor alapján a beszélgetések tartalmait osztályoztuk, 
deduktív módon (Cárdenas, López, 2011, Runswick Cole, Goodley, 2013). Emellett, a 

szövegből kiindulva, induktív módon új szempontok is előkerültek. Olykor nem követhető le 
tisztán az induktív, vagy deduktív mód, hanem az „elvezetés” az egyestől, vagy akár az 
általánostól sokféle irányba történt abduktív módon, figyelembe véve a kutató előzetes 
tudásait, feltételezéseit (Sántha, 2011).  

 

���� Egyéni félig strukturált életvilág interjúk 

Az egyéni interjúk célja a felnőtté válás és a reziliencia megélt tapasztalatának feltérképezése 
az érintett személyeknél a szülők hozzáállásával összefüggésben. Törekedtünk az önállóvá, 
felnőtté válás csomópontjainak, és az önállóvá, felnőtté válás segítő és hátráltató tényezőinek 

az azonosítására, összefüggésben azzal, hogy a társadalom milyen keretet képez ebből a 
szempontból.  

A félig strukturált életvilág interjúk (Kvale, 2005) 25 és 40 év közötti gyermekkoruk 
óta mozgássérült személyekkel és szüleikkel készültek. Összesen 16 életút feltérképezésére 
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került sor, a kapcsolódó családtagokkal együtt 32 interjú készült, egyik fele Budapesten, és 
környékén, a másik fele pedig vidéken.  
 A mintavétel előre meghatározott, formális kritériumok alapján, szakértői 
mintavétellel történt.  Másrészt a zártabb világban élő alanyokat hólabda-módszer 
segítségével értük el (Plummer, 2013).  

Az interjúk végén timeline, idővonal is készült, mind a fogyatékos személyekkel, mind 

a szüleikkel. Az idővonal egy horizontális vonal, amelyen az adott személyek az életkoraik 
mentén jelölték be a felnőtté válásukat és önálló életvitelüket segítő és hátráltató 
kulcseseményeket. E módszer alkalmazásával vizuálisan is ábrázolhatjuk az önálló életvitel és 
felnőtt lét lépcsőfokait, az interjúalanyok pedig beléphetnek az elemzés első fokára 

(Adriansen, 2012; Patterson, Markey, & Sommers, 2012). 

Az interjúk elemzése egyrészt tematikus elemzéssel történt, amely során az interjúkban 
megjelenő fő dimenziók összehasonlítására került sor, a hasonlóságok, különbségek 
összegyűjtésével. Az interjúkból kirajzolódó összefüggő elemek alapján típusalkotásra 
törekedtünk. A mozaikinformációk illesztésével, a társadalmi szintre vonatkozó 
információmorzsák összegyűjtése is megjelent (Hüse, Kiss, 2008). 

Az interjúk elemzéséhez az Atlas.ti 5.5. tartalomelemző szoftvert is segítségül hívtuk, 
mind a kvantitatív, mind kvalitatív szempontból (Ehmann, 2002). 

Az interjúk elemzésének több fázisa volt. Egyrészt a fókuszcsoportokban is kialakult, a 
reziliencia tényezőit körülhatároló kategóriarendszert illesztettük az egyéni interjúk 
szövegeihez deduktív módon. 

De az interjúszövegekben rejlő új szempontokat is figyelembe vettük, vagyis induktív 
úton az interjúalanyok által elmondottak alapján alakítottuk ki a négy fő kategória alá 
besorolható kódokat, ahol a kvantitatív szempontú elemzés mellett a kvalitatív, a 
gyakoriságok mellett a mélyebb megértés került előtérbe (Szabolcs, 2001). De a kódok 
alakulásánál nyomon követhető az abdukció is, hiszen előzetes feltételezéseink, és a 
kódokhoz való folyamatos visszatéréseink miatt nem pusztán csak a szövegből indultunk ki 
(Sántha, 2011). Az interjúk fő kódrendszere összefoglalóan az alábbi csoportosítás szerint 
alakult Cárdenas és López, valamint Runswick Cole és Goodley modelljeinek ötvözésével, és 
kis módosításával (Cárdenas, López, 2011; Runswick Cole, Goodley, 2013). 

 

1. táblázat Az egyéni interjúk f  kódrendszere 

Strukturális Kulturális Kapcsolati Egyéni 
Segítő Hátráltató Segítő Hátráltató Segítő Hátráltató Segítő Hátráltató 

rendszerszintű 
források elérése, 

hozzáférés 

társadalom 
hozzáállása 

családi környezet hatalom és kontroll 

jog, politika, 

gyakorlat 

 iskolai környezet testek és elmék 

  munkahelyi környezet identitás 

  barátok, közvetlen 
környezet 

kohézió 

  szakemberi 

kapcsolatok 

 

  közösségi részvétel  

 

A szülők hozzáállása és annak összefüggése a mozgássérült interjúalanyok felnőtté válásával, 
és a rezilienciával kiemelt elemzési szempont. Az életutak alapján aggregált idővonal 
létrehozására, illetve a szülői nevelés, a felnőtté válás, és a reziliencia vonatkozásában típusok 
alkotására törekedtünk. 
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4. F BB EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

4��� Kutatási kérdések és előfeltevések megválaszolása
 

A társadalom milyen kereteket teremt a mozgássérült emberek társadalmi felnőttségének és 
önálló életvitelének? 

 

A társadalmi kereteket illetően a mozgássérült interjúalanyaink dominánsan a hátráltató 
tényezőket tapasztalják életükben. A mozgássérült felnőttek és szüleik elbeszéléseiben a 
társadalmi keretek leginkább a szerencse-faktor terminusában tematizálódnak: megélt 
tapasztalataikat e téren a fragmentáltság és az esetlegesség teszi közössé. 
 

A mozgássérült emberek hogyan igazodnak el e keretek között? Milyen szinten valósul meg a 
társadalmi felnőttség és az önálló életvitel az egyes életutakban? 

 

A társadalom által teremtett hátráltató tényezőkkel, és esetlegességgel interjúalanyaink 
mindannyian találkoznak, viszont eltérő mértékben, és különböző módokon reagálhatnak erre. 
A szülői nevelési hozzáállás jelentősen behatárolja, hogy mennyire szembesülnek ezekkel a 
korlátokkal, ami a felnőtté válásukat is meghatározza. A felnőtté válás kritériumai 
képlékenyek, viszont az önrendelkezés megkérdőjelezhetetlenül része a felnőtt szerepnek. A 

szülőkről való leválás nem feltétlenül a felnőtté válás kritériuma. Az érvényesülés egyik útja, 
amikor a mozgássérült felnőttek a szülőkkel erős koalícióban küzdenek a társadalmi 
korlátokkal. A teljes függetlenség mítosza helyett számításba kell vennünk a bizonyos fokú 
függőségeket is. A felnőtt identitás sok esetben bizonytalanságot mutat az életutakban. 
 

Mi segíti a felnőtté válás megvalósulását? Mi hátráltatja ezt? 

 

A segítő és a hátráltató tényezőket a strukturális, a kulturális, a kapcsolati és az egyéni 
folyamatokban azonosítottuk az interjúszövegekben és az idővonalakon. A segítő tényezők a 
kapcsolati és az egyéni folyamatokban vannak túlsúlyban, de ezek között is kiemelkednek a 
kapcsolati folyamatok. A strukturális és kulturális folyamatok leginkább hátráltatóként 
jelennek meg az életutakban. A kapcsolati folyamatokban segítő tényezők lehetnek: a család, 

az oktatási, munkahelyi közeg, a barátok, a szabadidős csoportok, közösségek, amennyiben 
nem a társadalmilag elvárt, függő, passzív szerep szerint tekintenek a mozgássérült emberre. 
Az egyéni folyamatokban a hatalom és kontroll érzete hozzájárulhat a felnőtté válás 
megvalósulásához, ahogy a kohézió, vagyis az érdek és felelősség közötti egyensúly is. De az 
identitás is jelentős szerepet játszik az egyéni folyamatokban. A strukturális és kulturális 
folyamatokban megjelenő elemek olykor segítő tényezőkként is megjelenhetnek, pl. a 

telekommunikáció terjedése, vagy az akadálymentesítés helyzetének bizonyos fokú javulása, 

illetve az elfogadó magatartás térnyerése. A kapcsolati folyamatokban felsorolt közegek 
viszont hátráltatóak, ha a társadalomban dominánsan megjelenő, függő, passzív szerep alapján 
tekintenek a mozgássérült emberre. Az egyéni folyamatokban a hatalom és kontroll alacsony 
szintje, a kohézió hiánya, az identitásban az elfogadás és a felnőtt identitás hiánya lehet 
hátráltató, emellett a testek és elmék dimenziójában elsősorban a fizikai állapotból eredő 
korlátok hátráltathatnak. A strukturális folyamatokban a rendszerszintű források hiányossága, 
esetlegessége a leginkább hátráltató, amiben a szerencse-faktor szerepe a domináns. A 
kulturális folyamatokban pedig a társadalom attitűdjében testesülnek meg leginkább a 
korlátok (Cárdenas, López, 2011; Runswick Cole, Goodley, 2013).  
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A családi szocializáció, és a szülői hozzáállás milyen módon járul hozzá a reziliencia és 
ennek következtében a társadalmi felnőttség és az önálló életvitel bizonyos fokának eléréshez? 

 

A családi szocializációban, a szülők hozzáállásában meghatározó, hogy mennyire engednek 

teret a hátráltató tényezőkkel való szembenézésnek, mennyire azonosulnak a társadalom által 
elvárt szereppel. Inkább a szülők veszik fel a küzdelmet a korlátokkal, vagy szembe szállnak 
ezzel és engedik, hogy gyermekük saját maguk is tapasztalják az akadályokat. A korlátoknak 
való ellenállás mindkét esetben lehet sikeres, viszont ahol a szülők kezében van inkább a 
hatalom, ott a felnőtté válás, önrendelkezés alacsonyabb szintű. Míg ahol megfigyelhető a 
mozgássérült emberek egyéni szembesülése is a korlátokkal, ott a felnőtté válás és az 
önrendelkezés magasabb szintű, ekkor már az önálló életvitel iránya is megjelenik.  
 

Előfeltevéseink: 
 

1. Az önálló életvitel és társadalmi felnőttség útjában számos külső társadalmi akadály 
áll, amely nem felel meg az ENSZ egyezmény elvárásainak. Az érintett szereplők az 
ENSZ egyezmény 19. cikkének alacsony szintű megvalósulását érzékelik a 
gyakorlatban, a külső akadályok (veszélyek) hangsúlyosabbak, mint a belső 
gyengeségek (SWOT-elemzés). 
 

A fókuszcsoportos interjúkban a résztvevők az ENSZ egyezmény 19. cikkének rendkívül 
alacsony szintű megvalósulását hangsúlyozzák. Számos külső veszély jelenik meg, viszont a 

szereplők a belső gyengeségekre is részletesen kitérnek, így ebben nem mutatható ki 
egyértelmű hangsúlyeltolódás. A külső veszélyek azt eredményezik, hogy egyre nagyobb 
szükség van a belső forrásokra, amelynek a résztvevők többsége szerint szintén vannak 
hiányosságai. A belső gyengeségek között elsősorban az érdekvédelem alacsony szintjét 
érzékelik. A fókuszcsoportos interjúkkal szemben az egyéni interjúkban viszont jól nyomon 
követhető, hogy a hátráltató tényezők között a társadalom felől érkező akadályok jóval 
nagyobb hangsúlyt kapnak, mint az egyéni korlátok. 
 

2. A mozgássérült emberek felnőtté válása nem gördülékeny folyamat, a társadalom által 
teremtett akadályoknak nehezen tudnak ellenállni, ezáltal előfordulhat a 
posztadoleszcens életszakasz kitolódása, és akár a permanens posztadoleszcencia 
helyzetébe kerülhetnek. A társadalom által teremtett posztadoleszcens szerepből való 
kilépéshez az egyéni életutakban rezilienciát eredményező stratégiára van szükség. 
 

A felnőtté válás az elbeszélések tapasztalatai alapján nem gördülékeny, számos akadállyal kell 
szembenézniük. A posztadoleszcens szerepből való kilépéshez szükség van a rezilienciára, 
viszont annak az egyéni folyamatokban megjelenő dimenzióira. A mozgássérült felnőtt azáltal 
tud kilépni a posztadoleszcens szerepből, ha valamilyen szinten egyedül is megpróbál 
szembenézni a korlátokkal. 
 

3. A mozgássérült emberek reziliencia képessége, korlátoknak való ellenállása jelentősen 
függ a szülők mozgássérült gyermekükhöz való hozzáállásától, ami pedig hatással 
lehet arra, hogy a társadalmi felnőttség dimenzióiban hogyan helyezkedik el az adott 
személy.  

 

3.1. Ahol a mozgássérült embert gyermekként kezelik a családban, és a 
tekintélyelvű szülői hozzáállás nyomaira bukkanunk, ott a reziliencia alacsonyabb 
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szintű, ezáltal a társadalmi felnőttség foka is alacsonyabb, jellemző a 
posztadoleszcens szerep. 

3.2. Ahol partnerként kezelik a mozgássérült embert, megjelenik a demokratikus 

szülői hozzáállás, a reziliencia magasabb szintű, ezáltal magasabb fokú a 
társadalmi felnőttsége is, jellemző az autonóm, felnőtt szerep. 

 

Interjúink alapján e két előfeltevésnek a felnőtté válásra utaló része nyert megerősítést. Ahol a 

szülők mozgássérült felnőtt gyermeküket gyermekként kezelik, és megjelenik a tekintélyelvű 
szülői hozzáállás, ott valóban jellemzőbb a posztadoleszcens szerep. Viszont ez nem jár 
együtt azzal, hogy a komplex módon értelmezett reziliencia alacsonyabb szintű, hanem ez az 

összefüggés csak a reziliencia egyéni folyamatainál látható. A korlátoknak úgy is lehet 
sikeresen ellenállni, ha a szülők gyermekként tekintik a mozgássérült felnőttet, és megjelenik 
a tekintélyelvű hozzáállás. Ekkor a kapcsolatok képezik a fő forrást, és a felnőtt szerep nem 
feltétlenül teljesül. Ezzel párhuzamosan a demokratikus szülői hozzáállásnál, ahol partnerként 
kezelik a mozgássérült felnőttet jellemzőbb a felnőtt szerep, és a reziliencia is magasabb 
szintű, viszont a kapcsolati folyamatok mellett az egyéni folyamatok is hangsúlyossá válnak. 
A két előfeltevésen túllépve az interjúkból három jól elhatárolódó konstelláció képe 
rajzolódik ki a szülők hozzáállása, a reziliencia, és a felnőtté válás összefüggésében. Az 1. 

típusban a szülők elgördítik az akadályokat a mozgássérült gyermekük elől, a rezilienciában a 
kapcsolati folyamatokban megjelenő segítő tényezők a dominánsak, a hatalom a szülők 
kezében van, a mozgássérült személyek felnőtté válása, felelősségteljes önrendelkezése 
alacsonyabb szintű. A 2. típusban a mozgássérült felnőttek és szüleik erős koalíciója 
figyelhető meg, ahol a társadalmi korlátok leküzdésében a kapcsolati folyamatokban 
megjelenő segítő tényezők a hangsúlyosabbak, de a szülők partnerként kezelik gyermeküket, 
jóval szimmetrikusabb a hatalmi viszony egymás között, magasabb szintű az 
önrendelkezésben megnyilvánuló felnőtté válás. A 3. típusban, ahol a szülők tudatosan 
próbálják fokozatosan elengedni gyermekük kezét, és teret engedni az egyéni 
megtapasztalásnak, a reziliencia egyéni folyamataiban megjelenő segítő tényezők is fontossá 
válnak, ezekben az esetekben a legmagasabb szintű az önrendelkezést és az önálló életvitelt is 
mutató felnőtt szerep. 
 

3.3. Ahol a szülők elfogadják mozgássérült gyermekük állapotát, ott a reziliencia 

magasabb szintű, ezáltal magasabb fokú a társadalmi felnőttsége is. 
 

A helyzet elfogadásában vélünk különbségeket felfedezni. Ebből a szempontból két 
hozzáállás rajzolódik ki az elbeszélésekből. Bizonyos szülők túlléptek a helyzeten való 
tépelődésen, amelyet már tudnak reálisan szemlélni, optimizmussal próbálják a szituációból a 
lehető legjobbat kihozni. Az elfogadás hozzájárulhat a sikeresebb ellenálláshoz, viszont ez 
nem jelenti azt, hogy a felnőttség is magasabb szintű, hiszen lehet, hogy ugyanúgy a szülők 
küzdelme a meghatározó. A másik esetben az elfogadás szintje kisebbnek mutatkozik, és 
megkeseredettség, pesszimizmus határozza meg a szülők elbeszéléseit, akik eleve kevésbé 
hisznek a korlátokkal való sikeres megküzdésben. Ezekben az esetekben kisebb szintű a 
sikeres ellenállás, és a felnőttség megvalósulásának a szintje is. 
 

4. A területi elhelyezkedés hatással van a személyek rezilienciájára, olyan módon, hogy 
azoknál az interjúalanyoknál, akik a fővárosban és a környékén élnek, és ebből 
adódóan kevesebb akadállyal találkoznak, a rezilienciában a belső, egyéni 
kompenzáló tényezők a hangsúlyosabbak, kevesebb külső (családi, környezetbeli) 
támogatást vesznek igénybe. Míg azok az interjúalanyok, akik vidéken élnek, ebből 
fakadóan több akadállyal találkoznak, a rezilienciában a belső, egyéni tényezők nem 



11 

elegendőek az ellenálláshoz, ezáltal a külső (családi, közvetlen környezetbeli) 
kompenzáló tényezők a hangsúlyosabbak. 

  

Ez az előfeltevésünk nem nyert ebben a formában igazolást az interjúk alapján, hiszen mind a 
fővárosban, mind vidéken a kapcsolati kompenzáló tényezők a leghangsúlyosabbak. Viszont a 

vidéken készült interjúkban a kapcsolati tényezők magasabb, míg a strukturális és kulturális 
folyamatok jóval kisebb szinten tematizálódnak mint a fővárosban. Az interjúalanyok megélt 
tapasztalataiban a társadalom felől érkező tényezők – legyenek azok akár segítők, akár 
hátráltatók – kisebb szerepet kapnak. Ez eredhet abból, hogy a fővárosban és környékén élők 
életformája jobban igényli az infrastrukturális eszközöket, és a komfortzónából való kilépést, 
míg a vidéki életformában a védettebb, ismerősebb közegben biztonságosabban, kisebb 
akadályok között lehet mozogni elsősorban segítséggel. A fővárosban az akadálymentesítés 
magasabb szintje lehetővé teszi az egyedül mozgást akár súlyosabb fokban mozgássérült 
emberek számára is, így ebben az értelemben az egyéni folyamatokból fakadó kompenzáló 
tényezők itt valóban jobban érvényre juthatnak. Viszont vidéken, ahol az akadálymentesítés 
jóval kisebb szintű, a kapcsolatokra van elsősorban szükség még az enyhébb fokban 

mozgássérült embereknél is. 
 

5� �� Kitekintés, gyakorlati felhasználási lehetőségek
 

A fókuszcsoportos interjúk SWOT-elemzése során képet kaptunk az egyes kulcsszereplők 
erősségeiről, gyengeségeiről, és a külső lehetőségekről és veszélyekről. Az itt kapott 
eredményeinkből kirajzolódnak a gyakorlati problémák sarkpontjai, és azok esetleges 

megoldásai. 
Mozgássérült embereknél az erősségeknél és gyengeségeknél is visszaköszön az 

akaraterő, érdekérvényesítés szerepe. Bár ezek erősségek lehetnek, mégis a társadalom felől 
érkező elvárások, és a szocializációban közvetített szerepek felől, gyakrabban ezek hiánya, sőt 
veszélye válik dominánssá. A családnak és az oktatásügynek is érdemes lenne elmozdulni a 

dominánsan meghúzódásra ösztönző neveléstől. De ez a segítő szakmák (gyógypedagógus, 
szociális munkás) mindegyikére érthető, amelynek keretében a mozgássérült ember kiléphet 
az alávetett, passzív, gondozott szerepből az egyenrangú, aktív, autonóm szerepbe. Emellett 

önismereti, illetve önérvényesítő csoportok is segíthetik a mozgássérült emberek társadalmi 

részvételét.  
A szülők ambíciója, motivációja alapvetően egy erősség, amit fel lehetne használni 

például olyan segítő csoportok irányába, ahol a határok megfelelő megtalálása lenne a cél, 
ami inkább a gyengeségek oldalát erősíti. 

A gyógypedagógusoknál az aktív, állampolgári nevelés szükségessége mellett 
megjelenik, hogy bár alapvetően erősségként említik a team-ben való gondolkodást, mégis a 
gyengeségek között megjelenő közös nyelv hiánya és a családok alacsony szintű bevonása 
ennek kisebb hatékonyságára utal. Az interdiszciplináris együttműködések elősegíthetik a 
közös nyelv és párbeszéd kialakítását, és a tudományokon túlívelve az érintett 
kulcsszereplőkkel való közös kommunikáció szükséges a hatékony problémamegoldásban. A 
jogtudatosság a gyógypedagógus szakmában is meghatározó, ezért érdemes minél magasabb 
szinten bevonni ezt az oktatásba, szociálpolitikai kérdésekkel együtt.  

A szociális munkásoknál is gyakran ellentmondóak az erősségeknél és gyengeségeknél 
megjelenő szempontok, mint például a szakmai tudás, de ugyanakkor bizonytalanság és 
következetlenség. A megoldás kulcsa itt is leginkább a kommunikációban rejlik, amely mind a 

szakemberek, mind a szakemberek és érintettek között fejlesztésre szorul.  
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A szervezetvezetőknél sarkpontként ismét a kommunikáció szükségessége jelenik meg 
illetve, hogy az erősségként megjelenő hivatástudat és elkötelezettség érdekérvényesítésben is 

megnyilvánuljon.  
A fogyatékosságügyi szakmapolitika képviselői a tudásban, szemléletben és 

jogszabályi háttérben megjelenő erősségek ellenére mégis egy fragmentált, esetleges, hiányzó 
foltokkal teli szakpolitikákat látnak gyengeségükként. Mindezért fokozottabb figyelem, 

kidolgozottabb stratégia, és az újra visszatérő együttműködés szükséges. 
A társadalom attitűdje egyrészt a szerepelvárásaival, másrészt az előítéletekkel 

jelentős veszélyforrás. Ezért kiemelt figyelmet érdemel a társadalom szemléletének alakítása, 
az ismeretek átadása és az érzékenyítés, amely igényként is megjelenik az érintettek részéről.  

További igényként lép fel a célzott, egyéni igényekhez igazított segítségnyújtás, a 
megfelelő szemléletű munkahelyek teremtése és a piacképes oktatás, az érintettek bevonása 
minden szinten a tervezésbe, az együttműködés a különböző szereplők között és a civil 
szervezetek felkészülése és erősítése. 

Az EU-s stratégiák pályázati lehetőségeikkel segíthetnek a források megteremtésében. 
A szociálpolitikában szerencse-faktor esetlegessége megoldásért kiált. Az 

ellátórendszer és szolgáltatások fragmentáltságát, a jog és gyakorlat ellentmondását fel 
kellene oldani a rések betöltésével. A fókuszcsoportos beszélgetések tanulsága is mutatja, 
hogy a témában különbözően érintett kulcsszereplők kommunikációjára és összefogására 

lenne szükség a változás valódi előmozdításához.  
Az egyéni életutak elemzése során láthattuk, hogy az érintettek és családjaik hogyan 

élik meg a társadalmi környezet esetlegességét. A családok részéről nagyfokú rugalmasságra 
van szükség, hogy mozgássérült gyermeküket a felnőtté válás irányába mozdítsák. Ezért 
szükség van a családok felkészítésére, hogy megtalálják a megfelelő határokat a nevelés 
során. Ebben segíthetnek a pszichológiai, mentálhigiénés lehetőségek bővítése, szülő- és 

sorstárscsoportok szerepének növelése, és a kidolgozottabb információáramlás. 
 Eredményeink más fogyatékossági csoportok számára is tanulságként szolgálhatnak, a 

fogyatékosság tágabb gyűjtőlencsében is sok közös tapasztalat gyűlhet össze.  
A fogyatékossággal élő emberek felnőtté válását és rezilienciáját érintő további 

kutatások differenciálhatják a képet (pl. gender-szempontú, vagy kimondottan város-falu 

összehasonlítás), aminek jelen kutatás alapját képezheti.  A hazánkban még kevésbé 
alkalmazott inkluzív kutatási módszer egyik első kísérlete és tapasztalatai által reméljük 
mások is kedvet kapnak az érintettekkel közösen végzett kutatásokhoz és a módszer 
fejlesztéséhez. 

 

����Összefoglalás
 

A kutatás során elsősorban az volt a célunk, hogy megvizsgáljuk, hogy a felnőtté válás 
társadalmi keretei hogyan jelennek meg a mozgássérült felnőttek megélt tapasztalataiban, mit 

élnek meg segítő és hátráltató tényezőként, és a szüleik hozzáállása milyen módon jelenik 
meg a rezilienciával és a felnőtté válással kapcsolatban 

A társadalom a mozgássérült emberek függő, passzív szerepét várja el (szemben a 
nemzetközi egyezmények autonóm, aktív szerepével). Az érvényesülés útja az egyéni 
küzdelem, viszont a társadalom, és a szocializációs ágensek nagy része nem erre szocializál, 
ami egy ellentmondásos helyzetet eredményez. A társadalom nem biztosítja a feltételeket egy 
biztonságos, ellátásoktól függő, passzív szerephez, de nem ad lehetőséget (pl. közösségi alapú 
szolgáltatásokkal) a minél magasabb fokú önálló élethez sem. Az ENSZ egyezmény 
értelmében a társadalom felelőssége és a fogyatékossággal élő emberek szerepvállalása 
egyaránt hangsúlyos, azonban a gyakorlatban mindkét téren hiányosságokat tapasztalunk. 
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Az állampolgári szocializáció Magyarországon kevésbé motivál az aktivitásra, és az 
érdekérvényesítő tevékenységre, a fogyatékos emberekkel kapcsolatban pedig még inkább 
megjelenik a meghúzódásra nevelés. 

Ha a mozgássérült felnőtt szocializációjában a függő, passzív szerepre kap 
megerősítést, és ezzel azonosul, jelentős csapda-helyzetbe kerülhet. A mozgássérült ember 
önrendelkező, teljes értékű felnőtt szerepben való érvényesüléséhez, a szocializációjában lévő 
kulcsembereknek, elsősorban a családnak le kell térnie a társadalom által kijelölt útról. De a 
küzdelemre akkor is szükség van a szülők részéről, ha a függő, passzív, posztadoleszcens 
szerepre történik a szocializáció, mivel a különböző rendszer szintű forrásokat, ellátásokat is 
ki kell járni. Az elvárt szerepből való kilépéshez az Olson féle családmodell értelmében 
rugalmasságra van szükség a családok részéről (Garai, Kovács, 2014). A gondoskodó, egész 
életét gyermekére áldozó szülő-szerep (Rozsos, Krémer, 2009) és a szüleitől függő, passzív 
fogyatékos/mozgássérült szerep, amely általában merev családi működéssel jár együtt, a 
felnőttkorba lépéssel már nem adaptív. A családoknak innen lépniük kell, ha az autonóm, 
felnőtt szerep irányába szeretnék gyermeküket mozdítani. 

A mozgássérült gyermeket nevelő szülők különféle stratégiákkal reagálhatnak erre az 
ellentmondásos helyzetre. A szülői hozzáállás, a reziliencia és a felnőtté válás tekintetében 3 

konstelláció rajzolódott ki a vizsgált életutakból, amelyben a hatalom és a kontroll 
megjelenése, elosztása vált elsősorban differenciáló tényezővé (McAdams, 1988, Runswick 

Cole, Goodley, 2013).  

Az idővonal megfelelő módszernek bizonyult a reziliencia körülményeinek, a felnőtté 
válás segítő és hátráltató tényezők ábrázolásában az életutak mentén (Adriansen, 2012). Az 

aggregált idővonal (1. ábra) legmarkánsabb eredménye, a szerencse-faktor térnyerése, a 
rendszerszintű források fokozatos kihátrálása az életkor növekedésével, elsősorban a felnőtté 
válás életszakaszától. Több életútban tetten érhető a felnőtté válás viszonylag korai elindulása 
elsősorban pszichológiai szempontból, majd megtorpanása a társadalom felől halmozódó 
akadályok megjelenésével.  

A kutatás során nyomon követhető a kvalitatív kutatásokra jellemző progresszív 
fókuszálás (Szokolszky, 2004). Ez megnyilvánulhat a hipotézisek kevésbé explicit, 
megfogalmazásában is, amelyek a kutatás végére differenciálódnak, pontosítva előzetes 
feltételezéseinket. A kutatás eredményének tekinthető a reziliencia elméleti analízis mátrix és 
a szociálkonstruktivista megközelítés ötvözése, amely által egy új elméleti keret áll fel, és az 
interjúk elemzésében ez tovább gyűrűzik (Cárdenas, López 2011; Runswick Cole, Goodley, 

2013). A felnőttség fogalma is folyamatos változáson megy keresztül, különböző 
dimenziókban értelmezzük. A kutatás végére egyértelművé válik, hogy az interjúk 
eredményének tükrében a hatalom és az önrendelkezés a fogalom központi eleme, és erre épül 
a többi dimenzió. Az önálló életvitel is abban az értelemben önálló, hogy az adott személy 
kontrollal rendelkezik saját élete felett. 

Az insider szakértő részvétele a kutatásban tanulságos próbálkozás volt. Kutatói 
attitűdjének alakulása nyomon követhető a kutatás folyamatában, a résztvevő és kutatói 
szerep közötti egyensúlyozásban, olykor az egyensúly eltolódásában.  Az insider szakértő 
belső, „helyi” tapasztalatai kiegészítették egymást a kutató külső, szakmai, módszertani 
ismereteivel. 

 Összességében mozgássérült interjúalanyaink és szüleik megélt tapasztalatai, 
valamint a fókuszcsoportos interjúkban résztvevő kulcsemberek interpretációi egy ingoványos 
társadalmi keretet rajzoltak ki, ahol a szerencsén múlik a társadalmi szintű forrásokhoz, 
feltételekhez való hozzáférés. A mozgássérült emberek gyűjtőlencséjében (Waldschmidt, 

2012) az esetlegesség, fragmentáltság eredményez közös tapasztalatot, amire különféleképpen 
reagálhatnak, a reziliencia különféle forrásait vehetik igénybe, amely nem feltétlenül jár 
együtt az autonóm, felnőtt szereppel.  
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1. ábra – Aggregált id vonal 
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