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Az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) – mely nem oly rég múltra 
tekint vissza – a beszédükben súlyosan akadályozott emberek nem beszé-
den alapuló kommunikációja. Ha valaki nem rendelkezik, vagy csak korláto-
zottan rendelkezik a beszéd képességével - ami a mozgáskorlátozottsághoz 
kapcsolódóan elég gyakran fordul elő - akkor olyan különböző rendszereket 
lehet megtanítani számára, amelyek segítségével kommunikálni tud. Ezek 
lehetnek gesztusok, képek, képkommunikációs rendszerek, szimbólumok, 
szimbólumrendszerek, majd ezeket követhetik illetve velük együtt párhuza-
mosan használhatók a rohamosan fejlődő infokommunikációs eszközök. Így 
a számítógép, mobiltelefon, tablet, laptop, notebook, de a különböző operá-
ciós rendszerek, szoftverek is számos olyan segítséget rejtenek magukban, 
amelyet a mozgáskorlátozott, vagy nem beszélő emberek használni tudnak. 
Mindezek mellett napi szinten jelennek meg újabb applikációk, amelyek köny-
nyebbé tehetik a fogyatékos személyek életét – mondta dr. Márkus Eszter  az 
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar egyetemi docense.

u Mikor találkozik először a szülő ezzel a lehetőséggel, ha sérült gyerme-
ke születik, kap valamiféle útbaigazítást?  

Magyarországon egyedülálló módon a nemzeti köznevelési törvény rögzíti a 
sajátos nevelési igényű illetve a speciális szükségletű gyermekek korai fejlesz-
tését gondozását. Más országokban általában az egészségügy vagy a szoci-
ális ellátórendszer része. A hazai jogszabály úgy rendelkezik, hogy a sajátos 
nevelési igény megállapításától kezdődően a gyermeknek – így akár már 4-5 
hónapos korban is - joga van a gyógypedagógiai tanácsadáshoz, korai fejlesz-
téshez és gondozáshoz, amit a pedagógiai szakszolgálatok biztosítanak a 
megyékben. Hogy ebben részesüljön, a szülőnek találkoznia kell ezzel a lehe-
tőséggel. Márpedig ha baj van, az emberek első lépésben az egészségügyi in-
tézményekhez fordulnak. Egy mozgássérült kisgyermek esetében - akit szü-
letéskor nagy eséllyel központi idegrendszeri károsodás is ért- a jól informált 
házi gyermekorvosnak vagy a védőnőnek kellene tovább irányítani a szülőket 
a megfelelő szakellátásra, ami nemcsak szakorvost jelent, hanem a közne-
velés rendszerét, a pedagógiai szakszolgálatot is. A korai intervenciós pro-
jekt azon munkálkodik, hogy az ágazatok közötti megfelelő kommunikáció 
révén még időben a megfelelő helyekre irányítsák a családokat. Amennyiben 

A beszédükben akadályozott gyermekeknek 
az alternatív kommunikációs eszközök 
teremtik meg a későbbi sikeres tanulás 
alapját – interjú dr. Márkus Eszterrel
Ma már nem jelent akadályt, hogy az is aktívan részt vegyen a mindennapok kommunikációjában, és ön-
állóan intézze ügyeit, aki valamilyen oknál fogva nem rendelkezik a beszéd képességével.  Az alternatív 
és augmentatív kommunikációs eszközök (AAK) révén a beszédükben akadályozott emberek számára is 
kinyílik világ, olyannyira, hogy akár felsőfokú végzettséget is szerezhetnek. Ezen munkálkodik egyebek 
mellett a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Korlátok nélkül című projektje is. Dr. 
Márkus Eszter egyetemi docenssel, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktatási ügyekért felelős 
dékánhelyettesével az AAK eszközökről és a bennük rejlő lehetőségekről beszélgettünk.
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is sérült, képekkel, gesztusjelzésekkel kell támogat-
nunk a feléjük intézett beszédet. Mindez nagyon 
komoly odafigyelést igényel a környezet és a szak-
emberek részéről egyaránt.

u Az óvódában majd később az iskolában a hang-
zó beszéd kerül előtérbe. Hogyan vonható be a 
kommunikációba az a kisgyermek, akinek sérült 
vagy hiányzik a beszéde? 

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy beszéd útján 
nem kommunikáló kisgyermek kerül be speciális 
óvodai vagy iskolai előkészítő csoportba. Így akár 
már 3 éves korban elkezdődhet a szisztematikus 
kommunikáció fejlesztés, hogy mire iskolába ke-
rül a gyermek, eszköz szinten rendelkezésre áll-
janak azok technikák, amellyekkel sikeresen tud 
tanulni.  Ha a beszéd kialakulása nem annyira ke-
csegtető, mert oly mértékben sérültek a központi 
idegrendszeri szervek, vagy ha a gyermek nagyon 
frusztrált attól, hogy nehezen értik a beszédét és 
folyamatosan visszakérdeznek, akkor különböző 
képkommunikációs eszközökkel egyszerű rajzos 
elemekkel támogatjuk a kommunikációt.  Ezzel 
gyorsítja is azt, mert csak rámutat a képre, így nem 
kell kimondania a szót, vagy akár az egész mon-
datot, hiszen ezekhez megvannak a jelei, jelképei 
a kommunikációs tábláján. A nehezen beszélő 

gyermekek számára ezek az alternatív 
kommunikációs eszközök lesznek azok 
a rendszerek, amelyek megteremtik 
a későbbi sikeres tanulás alapját. Sok 
szülő attól fél, hogy ha a gyermeke ily 
módon kommunikál, akkor majd nem 
tanul meg beszélni. Tévedés azonban 
ezt gondolni. Van, aki sosem lesz képes 
beszélni, ezt el kell fogadni. Amelyik 
gyereknél pedig kialakul a hangadás 
képessége, az nem veszíti el a beszéd-
késztetését a képi kommunikációs 

eszközök használatával, mert mindkettőt pár-
huzamosan támogatni kell. Ha mást nem, rövid 
szavakat mond, megszólít embereket, ami nagy 
hatalom akkor, ha mozgásában is akadályozott, 
mert így valamilyen hangadással is fel tudja hívni 
magára a figyelmet. 

u Az iskolai oktatásban mennyire vannak jelen a 
kisegítő kommunikációs eszközök?

Az iskolai oktatás, nevelés nagyon nehezen el-
képzelhető kommunikáció nélkül, még akkor is, 
ha mozgáskorlátozottság áll a háttérben. Ha a 
beszédértés jól működik, a gyermek követi az uta-
sításokat, mosollyal, elfordulással, homlokránco-
lással reagál a beszédre, akkor is valamiféle kom-
munikációs mód kell ahhoz, hogy a tudását vissza 
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Ha azt tapasztalja, hogy 
van beleszólása a saját 
életébe, egyre inkább 
motiválva érzi magát, 
hogy akár AAK jelzésekkel 
is, de folyamatosan részt 
vegyen 
a kommunikációban.

„

a gyermek bekerül a köznevelési ellátórendszerbe, úgy a szakorvosi vélemé-
nyek alapján jó eséllyel hamar elkezdődik a kommunikációs fejlesztése.  Az 
AAK eszközöktől pedig nem szabad megijedni, hiszen az újszülött gyermek is 
úgy születik a világra, hogy AAk-t használ. Mindenféle jelzést alkalmaz, kivéve 
a beszédet. A tényleges beszéden alapuló kommunikáció később kerül majd 
előtérbe.

u Mindehhez van elegendő szakember? 

Nagyon sok gyógypedagógus hiányzik a rendszerből. Nehéz lenne meg-
mondani, hogy közülük is hányan jártasak az augmentatív és alternatív 
kommunikációban. Éveken keresztül csak a Bliss Alapítvány keretében mű-
ködött ilyen irányú továbbképzés, ma már az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógype-
dagógiai Karon egyre erőteljesebben jelenik meg az egyes szakirányokon 
az AAK képzés, annál is inkább, mert arra nemcsak mozgáskorlátozottság 
esetén van szükség.  Tekintve, hogy a kommunikáció nemcsak beszédből 
áll, a szomatopedagógia szakirányon már 25 éve kötelező a hallgatóknak 
egy-két olyan tantárgyat elvégezniük, ami augmentatív kommunikációval 
foglakozik. Az új tanterv alapján olyan kurzusokkal bővült az oktatás, mi-
nek révén egyre felkészültebb szakemberek kerülnek majd be a köznevelés 
rendszerébe.

u Mozgáskorlátozottságot okozó idegrendszeri károsodás esetén mi lenne 
az az ideális kor, amikor az AAK eszközök révén megkezdhető a fejlesztés? 

A hazai és nemzetközi kutatási eredmények szerint a születés körüli ideg-
rendszeri károsodás miatt mozgáskorlátozott gyermekek körében 80-90 
százalékban érintett a beszéd is.   Minden gyereknél egyedi, hogy milyen 
módon próbálkozunk a beszédfejlesztéssel, 
de mindenképpen meg kell próbálni a hangzó 
beszéd beindítását és javítását 1-1,5 éves kor 
körül, attól kezdve, hogy a beszédnek meg 
kell jelennie. A légző- és különböző artikulá-
ciós gyakorlatok segítségével azon kell dol-
gozni, hogy segítsük a hangadást, támogas-
suk a beszédfejlődést. A cerebláris parézises 
(CP) gyermekek esetében ez szisztematikus, 
team munkával támogatott folyamat, ahol a 
szomatopedagógus mellett feltétlen szükség 
van logopédusra is. Ha nehézségbe ütközik a 
beszéd kialakítása, akkor olyan alternatívákat kell kínálnunk a gyermek szá-
mára, amivel kommunikációs kapcsolatban tud maradni a világgal. Vonjuk be 
az őt érintő dolgokba, tegyük lehetővé számára, hogy döntéseket hozzon. 
Tanítsuk meg, hogy például fejbiccentéssel, kézjelzéssel vagy akár pislogás-
sal jelezheti, hogy mit szeretne a felkínált lehetőségek közül. Így jelezheti, 
melyik sapkát szeretné felvenni, kér-e gyümölcsöt és így tovább. Ezeket a jel-
zéseket nagyon korán ki lehet alakítani. Lényeges, hogy fentartsuk a kisgyer-
mek kommunikációs igényét, mert ha azt tapasztalja, hogy a környezet nem, 
vagy nem megfelelően reagál a jelzéseire – például melege van és betakarják, 
szomjas, de enni adnak neki - akkor nagyon gyorsan rátanulhat arra, hogy 
nem érdemes a környezettel szóba állni, mert úgysem értik meg. Ugyanak-
kor, ha azt tapasztalja, hogy van beleszólása a saját életébe, egyre inkább 
motiválva érzi magát, hogy akár AAK jelzésekkel is, de folyamatosan részt 
vegyen a kommunikációban. Ez nem azt jelenti, hogy a gyermek átveszi az 
uralmat a környezete felett, hanem azt, hogy nem mi döntünk el mindent 
vele kapcsolatban, aminek fokozottan fennáll a veszélye akkor, ha a gyermek 
nem tud beszélni.  Abban az esetben pedig, amikor a gyermek beszédértése 
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tudjuk kérdezni. A mai infokommunikációs világunkban rengeteg oktató-
program létezik, ami akár egyénre szabottan is fejleszthető. Ez már nem is 
AAK kommunikáció, hanem az IKT oktatás része. Számítógépen keresztül 
lehet úgy oktatni és vizsgáztatni, feleltetni és dolgozatot íratni, hogy nem 
kell hozzá beszéd. A diáknak a számítógépen be kell írnia a helyes választ, 
vagy meg kell mutatnia, hogy melyik betűvel kezdődik a szó. Számos olyan 
applikáció, illetve kommunikátor van, ami gombnyomásra hangot ad. Ezek 
lehetnek felvett szövegek, máskor képek, jelképek szerepelnek billentyű-
ként, ugyancsak hallható formában. Az alternatív és augmentatív kommu-
nikációs eszközök révén, a többüzenetes kommunikátorral az is hallhatóvá 
tudja magát tenni, akinek hiányzik vagy akadályozott a beszéde. Ezáltal úgy 
érezheti, hogy egyenrangú partner egy olyan közösségben, ahol egyedül 
csak ő nem tud beszélni.

u Így akár felsőfokú végzettséget is lehet szerezni? 

Központi idegrendszeri károsodás esetén is lehetséges magas intellektus. 
Nem egy mozgáskorlátozott CP-s ember szerzett egyetemi diplomát úgy, 
hogy kommunikációjában súlyosan akadályozott volt. Egyfajta missziónak 
is tekinthetjük ezt részükről, egyre szélesebb társadalmi rétegekben bizo-
nyítják be, hogy nem beszélő emberként is lehet valakinek nagyon magas 
az intelligenciája, fejlett a gondolkodása. Nagyon kemény harcokat vívtak 
azért, hogy elismerjék: attól hogy nehezen érthető, vagy hiányzik a beszé-
dük még rendelkeznek azzal a tudással, mint a többi társuk, csak nehezeb-
ben tudják visszaadni azt. Fontos lenne, hogy a beszédképesség hiánya 
sehol se jelenthessen akadályt, a felsőoktatásban. Ehhez az szükséges, 
hogy a gyermekek az AAK eszközöket az oktatás kezdetétől folyamatosan 
tanulják és egyre magasabb szinten használják. Másrészről pedig a felsőok-
tatásban is biztosítani kell mindazt a támogatást, amit a speciális szükség-
letű tanulóknak számára a jogszabály előír. Az oktatás során jegyzetelőt 
igényelhet, illetve joga van diktafonra venni az előadásokat, ha mozgáskor-
látozottsága miatt a számítógépet nem tudja megfelelő tempóban használ-
ni.  Lehetővé kell tenni, hogy a szóbeli vizsga helyett írásban vizsgázzon, ha 
pedig a kézműködés is akadályozott, úgy számítógépet használhat, illetve 
hosszabb időt kell kapnia az írásbeli feladatokra. Természetesen értékelhe-
tő módon kell teljesíteni a vizsgákon, de más utakat és módokat kell ahhoz 
megtalálni és megengedni.   

u Minden oktatási intézményben biztosítják szükség esetén az alternatív 
kommunikációs támogatást? 

Jogértelmezési kérdés. A köznevelési intézmény hivatalosan nem utasít-
hatja el egy ép intellektusú, mozgássérült gyermek jelentkezését, ha az 
alapszabályában a speciális szükségletű gyermekek ellátása rögzítve van. 
Ugyanakkor megengedett, hogy az iskola a személyi és tárgyi feltételek hi-
ányára hivatkozva ne fogadja a tanulót. Sok esetben mindez az intézmény 
jóindulatán múlik. Nagyon szoros együttműködés szükséges a gyógypeda-
gógus, a többségi pedagógus és a család részéről. Fontos, hogy otthon a 
családban is használják az AAK rendszereket, és ebben a szülők támogas-
sák a gyermeket. Ezáltal szerez ugyanis olyan gyakorlatot, amit majd a ta-
nulásban hatékonyan tud alkalmazni. Az is biztos, hogy nagyon sok képzés 
és továbbképzés szükséges még a többségi pedagógusok számára, hogy 
elfogadják és megértsék azokat a technikákat, amivel egy nem beszélő 
vagy nehezen beszélő iskolás kommunikál. Alternatív oktatási, számonké-
rési és ellenőrzési módszerek szükségesek. 

u  Ez működik az integrált oktatás keretében is? 

Az általános iskolákban a tankötelezettség mi-
att nagyobb számban oktatnak sajátos nevelé-
si igényű gyermekeket. A középiskolákban már 
lényegesen kisebb ez az arány; itt még erősíteni 
kell a befogadó szemléletet. Kezdve ott, hogy 
a központi felvételi eljárás során biztosítani kell 
a hosszabb időt, adott esetben a szóbeli vizsga 
helyett lehetővé tenni az írásbeli számonkérést, 
illetve, hogy a felvételiző számítógépen teljesít-
se a feladatsort. Ehhez persze kell, hogy valaki 
ott üljön a mozgáskorlátozott tanuló mellett, aki 
felügyeli, hogy nem használ-e meg nem engedett 
eszközöket. A 2016 - 2017-es adatok szerint a moz-
gáskorlátozott gyermekek 79 százaléka integrált 
oktatás keretében tanul.  Arról ugyanakkor nincs 
statisztika, hogy közülük hányan küzdenek súlyos 
beszédzavarral vagy kommunikációs akadályo-
zottsággal. Nagyon változó, hogy az értelmi, intel-
lektuális képességeik milyen mértékben sérültek, 
de tapasztalatok szerint ép értelem mellett is na-
gyon nehezen boldogulnak a többségi intézmé-
nyekben. Nehezen tudják elképzelni a többségi 
pedagógus kollégák, hogy lehet valakivel beszéd 
nélkül is kommunikálni.  

u Cerebrális parézises beszédben akadályozott 
gyermek tanulhat többségi intézményben? 

Nincs akadálya, de nem tudok példát arra, hogy 
nem beszélő, vagy súlyosan dizartriás gyermek 
integrált általános iskolába járna. Az utazó gyógy-
pedagógusi hálózat szakembere ugyanis nem 
tud minden tanórát az érintett gyerekkel tölteni, 
hogy a számítógép, vagy más infokommunikáci-
ós technika segítségével nyomon kövesse, hogy 
a tanuló hogy működik együtt az órán. Ezeket a 
gyerekeket halmozottan fogyatékos tanulóként 
tartják számon, és inkább a speciális iskolákat 
javasolják számukra. A szülők többsége azonban 
nem akarja beiskolázni az ép intellektusú gyer-
mekét a mozgásjavító iskolába, mert a bentlakás 
miatt távol lennének egymástól. Így a gyermekek 
inkább gyógypedagógus támogatásával magán-
tanulói jogviszonyban vannak. Ilyenkor utazó 
gyógypedagógus segíti és támogatja a tanulót 
és a szülőt abban, hogy sikeres legyen a tanulási 
folyamat. Sajnos erre sincs elegendő szakember. 
Az országban néhány helyen arra is van példa, 
hogy bár magántanuló a gyermek, bemehet az 
iskolába, részt vehet a közösségi életben, ami 
nagyon fontos a nem fogyatékos gyermekek 
számára is, mert a társadalomnak nincs tudása, 
tapasztalata arról milyen másképpen megélni a 
mindennapokat.

u  Szükség lenne a jogszabályok újragondolá-
sára? 
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Perlusz Andrea: 
„Az inkluzív oktatás segít 
a társadalmi tabuk 
ledöntésében”
„Ha a fogyatékossággal élő emberekkel mindennapi kap-
csolatban vagyunk, ha egy osztályba járunk, egy munkahe-
lyen dolgozunk velük, akkor a társadalmi tabuk le tudnak 
omlani” – mondta el a Humanitásnak adott interjújában 
Perlusz Andrea gyógypedagógus, aki az ELTE Bárczi Gusz-
táv Gyógypedagógiai Karán dolgozik főiskolai tanárként, 
szakirány-felelősként. Jelenleg stratégiai és szakmapoliti-
kai ügyekért felelős dékán-helyettes. A pályája kezdete óta 
szakterülete, kutatási témája az integrált, inkluzív nevelés. 

u A mai köznevelési színtereken sokkal nagyobb számban tűnnek fel fogyaté-
kossággal élő gyerekek, és a társadalom is sokkal gyakrabban találkozik velük, 
mint korábban. Valójában mekkora a társadalmon belüli arányuk?

Vannak adatok arra nézve, hogy a lakosságnak hány százaléka fogyatékossággal 
élő. Ez tág szám, hiszen például a népszámlálási adatok ide vonatkozó kérdés-
sora önbevalláson alapul. Tehát az egyén maga dönt arról, hogy fogyatékosság-
gal élőnek jelöli-e magát. Így fordulhat elő, hogy a hivatalos statisztikai adatok 
nincsenek köszönő viszonyban az OEP-utód Nemzeti Egészségbiztosítási Pénz-
tárnak a gyógyászati segédeszköz igénybevételére vonatkozó statisztikáival.  
Jelenleg tehát nincsen releváns egységes statisztikai adatunk. Ráadásul az, hogy 
egy társadalomban például a tanulók hány százaléka minősül különleges bánás-
módot igénylőnek, nem független attól, milyen az adott országban az élet mi-
nősége.  Minél jobbak az életkörülmények, annál magasabb ez az arány. Egyes 
országokban a tanuló népesség akár 15-20 százalékáról elismerik, hogy külön-
leges bánásmódot igényel, vagyis többe kerül az oktatás szempontjából, mint 
más gyerek. Magyarországon ez 3-4 százalék körül mozog. Azért sem lehetnek 
egységesek a statisztikák, mert az életkor erőteljesen hat ezekre a számokra. A 
gyermekkorban sokkal kisebb arányban fordulnak elő a fogyatékosságok, mint 
felnőtt vagy idős korban. Ezért minden szakterület – egészségügy, oktatás – a 
saját statisztikáival dolgozik, arra a populációra próbál koncentrálni. A statiszti-
kákból annyit azonban tudunk, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek közel 70 
százaléka ma már integrált nevelésben vesz részt. Ezt nem hívhatjuk ugyanakkor 
inkluzív nevelésnek, mert a kettő között jelentős fogalmi és megközelítésbeli kü-
lönbségek vannak.

u A köznyelvben, sőt még szakmai körökben is gyakran összemosódik az in-
tegrált és az inkluzív nevelés tartalma. Mi az alapvető különbség? 

Az alapvető különbség abban van, hogy az integráció esetében készül egy kör-
nyezet az „épek” számára, és ebbe a környezetbe, hatásrendszerbe próbáljuk 
beilleszteni a fogyatékossággal élő embereket, legyen az oktatási helyszín, mun-
kahely vagy közlekedés. Persze próbálunk valamit igazítani az adott kereteken, 

Lényegében minden oktatási szinten rögzíti a jog-
szabály, hogy milyen támogatási lehetőségeket 
kell biztosítani a speciális szükségletű tanulók szá-
mára. Ezzel nincs gond. Egyre jogtudatosabbak az 
érintettek és a szülők is, ha pedig valaki úgy érzi, 
hogy fogyatékossága okán jogsérelem érte, és azt 
az adott intézménnyel nem tudja rendezni, akkor 
az alapvető jogok vagy az oktatási jogok biztosá-
hoz fordul, aki miután kivizsgálta a helyzetet aján-
lásokat fogalmaz meg az intézmény felé.  Ez azért 
szomorú, mert többnyire olyan ajánlásokat fogal-
maz meg, melyben arra hívja fel az intézményt, 
hogy tartsa be a speciális szükségletű tanulók 
számára jogszabályban biztosított előírásokat.  Itt 
nincs számonkérési rendszer, a gyakorlati meg-
valósulást csak úgy lehet kikényszeríteni, ha az 
érintettek jelzésekkel élnek az illetékesek felé. Az 
érdekek érvényesítésében az érdekvédelmi szer-
vezeteknek is nagy szerepe van, hiszen a jogok 
hiába vannak a törvénybe lefektetve, ha az adott 
intézmény vagy intézményrendszer, akinek dolga 
lenne azt a gyakorlatban megvalósítani, nem te-
szi. 

u Milyen az elképzelt ideális jövő az AAK eszköz 
használatban?  

Az ideális az lenne, ha a gyermekeknél már a be-
széd kialakulásával egyidőben elkezdődne az AAK 
eszközök használata. Intézményi szinten pedig 
olyan információs központok jönnének létre or-
szágos lefedettséggel, melyek kapcsolatban áll-
nak a köznevelési, az egészségügyi és szociális te-
rületekkel.  Így amikor megjelenik a rendszerben 
egy kommunikációs támogatást igénylő személy, 
akkor kellő időben biztosítani tudják számára a 
megfelelő segítséget, az iskolák számára pedig a 
szükséges eszközöket. Nem lehet minden iskolát 
az AAK eszközök teljes spektrumával felszerelni, 
hanem kölcsönzőközpontokat kell működtetni, 
ahol szükség esetén az egyéni igényeknek meg-
felelő, személyre szabott eszközöket biztosítanak 
az érintettek számára.  A különböző mobileszkö-
zök, a tabletek olyannyira elterjedtek napi szinten, 
hogy azok segítségével ki-ki a maga képességei-
nek megfelelő oktatásban, felsőoktatásban része-
sülhet, illetve ha kellő rutinnal elsajátítja a kiegé-
szítő vagy alternatív kommunikáció lehetőségeit, 
akkor a későbbiekben munkát is tud vállalni. Az 
infokommunikációs világban ezekkel az eszkö-
zökkel számos olyan lehetőség nyílik meg a moz-
gáskorlátozott emberek előtt, amelyek korábban 
elképzelhetetlennek tűntek. A határ lényegében a 
csillagos ég.

g Bánfai Tamara


