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1. BEVEZETŐ 

„Ritkán esik meg, hogy egy idegen, tökéletesen ismeretlen házban egyből otthonosan érezi 

magát. Ez a házigazdáktól is függ, és magától a háztól is... a ház maga egyébként csak a 

gazdáinak tükörképe. Világosabb és becsületesebb. Nincs az a szó vagy mosoly, amely segítene 

felmelegedni, ha a tárgyak hideget árasztanak.” 

(Szergej Vasziljevics Lukjanyenko) 

Ha Lukjanyenko idézetének átvitt értelmét nézzük, akkor rájövünk arra, hogy a ház az egész 

világot jelenti, míg az idegen pedig a hallássérülteket, akik a számukra idegen otthonban laknak. 

Az idegenség érzését pedig a halló emberek, a társadalom keltik bennük. Ez az érzés tükrözi 

azt, hogy mit gondolnak, hogyan vélekednek róluk, viszont közülük bizonyos, hogy senki sem 

nyert betekintést az ő világukba, ami igenis van olyan szép, vagy talán még szebb is, mint 

mienk. Ők azért nem tudnak otthonosan mozogni ebben világban, mert mi, hallók ezt nem 

engedjük meg nekik, pedig csak egy készülék vagy a jelnyelv az, amely árulkodik az 

állapotukról. Nem is kell azon álmélkodnunk, hogy nem érzik magukat ideillőnek. Hogyan is 

érezhetnék ők ezt a világot magukénak, mikor nem csak a hallás képességében különböznek az 

ép hallású embertől, hanem teljes személyükben is. Ugyanakkor ők nem bánják, hogy ilyennek 

születtek, csak azt szeretnék, ha ugyan olyannak tekintenék őket is, mint mi magunkat, hiszen 

a szokás, a gondolkodás, a magatartás az mind az adott egyén személyiségéből és az átélt 

történésekből fakad, nem pedig feltétlen abból, hogy mivel él együtt. Ez a kényszerített 

elszigetelődés jellemző az életük egész területére. Megjelenik a családi és a baráti 

kapcsolatokban, az oktatás különböző szintjein, a pályaválasztásban, a betöltött munkakörben 

és nem legutolsó sorban még a párválasztásban is. 
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2. AZ EMBERI HALLÓSZERV ÉS A HALLÁS MECHANIZMUSA 

A hallás érzékszerve a fül (1. ábra). Általa halljuk a különböző hangokat, értjük meg az emberi 

beszédet és figyelmeztet a veszélyekre, valamint az egyensúlyérzékelésben is részt vesz. A 

belsőfülben lévő bizonyos idegvégződések a fej mozgását és helyzetét érzékelik. Az agy ezen 

kívül még felhasználja a szem és a talp nyomásérző idegvégződéseiből érkező információkat, 

amelyek segítenek az egyensúlyozásban (tudasbazis.sulinet.hu). 

A fül három részre osztható: 

1)  külső fül 

2)  középfül 

3)  belső fül 

 

 

1. ábra: A hallószerv felépítése 

 

A külső fül két részből áll: a fülkagylóból és a hallójáratból. A hallójárat vakon végződik a 

dobhártyában. A külső fül, ezen belül a fülkagyló feladata, hogy felvegye a hanghullámokat és 

továbbítsa a hallójáratba. Tehát a hanghullámokat a fülkagyló felveszi és továbbítja a 

hallójáratba (Pap, 2002). 

A dobhártyán túl található a középfül. Ez az üreg levegővel telített, amely a halántékcsonton 

helyezkedik el. Itt található meg a három hallócsontocska (kalapács, kengyel, üllő), a hozzájuk 

tapadó izmocskák és a fülkürt. A hallócsontocskák feladat, hogy a dobhártya által felvett 

rezgéseket a fül belseje felé továbbítsa. A dobhártya rezgés átalakító szerepet tölt be, mivel a 

levegőrezgést membránrezgéssé alakítja át. A rezgésközvetítés alkalmával csak a mélyebb 
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frekvenciájú hangokat tudja jól vezetni. Ezek a hangok azok, amelyek 1400-1500 Hz alatti 

tartományba esnek. Ekkor beszélünk légvezetéses hallásról. A magasabb hangok esetében a 

dobhártya viselkedése már zavaró, ezért a rezgésközvetítés fokozatosan áttevődik a 

koponyacsontra. Ide tartoznak a 3000 Hz feletti tartományba eső hangok. Ezt nevezzük 

csontvezetéses hallásnak. Ha a közvetítendő hangok 1500 és 3000 Hz közé esnek, akkor ennek 

a kombinációjáról beszélhetünk (Pap, 2002). 

A belső fület alkotja a három csontos és hártyás labirintus, a csiga és a VIII. agyideg idegzi be. 

A csigán megtalálható az alaphártya. Ezen helyezkedik el a Corti-szerv, amely által képesek 

vagyunk a hangok érzékelésére. Az alaphártyából kiemelkednek a szőrsejtek, amelyek felső 

részén csillószőröcskéket találhatunk. Amikor ezek a csillószőröcskék átellenes módon 

elhajlanak, akkor jön létre az ingerület (Pap, 2002). 

 

2.1. A hallás mechanizmusa 

A levegő rezgése a hang, amelyet a hallószervünk segítségével érzékelünk. A hangrezgés 

hatására az ingerület a belső fülben alakul ki, és a hallóideg, valamint a hallópálya rostjain 

keresztül jut az agykérgi hallóközpontba. A hangérzet az agykéregben jön létre (2. ábra).  

A hallás egy rendkívül összetett folyamat, amely bármely pontján megszakítást szenvedhet. A 

vezetéses hallássérülésnél a megszakítási pont a külső fülben vagy a középfülben lép fel. Az 

idegi eredetű sérülés helye a belső fül, a hallóideg, a hallópálya vagy az agykéreg. Nem ritka a 

két típus összességéből adódó kevert típusú sérülés sem (mozaweb.hu). 

 

 

2. ábra: A hallás folyamata 
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3. A HALLÁSSÉRÜLÉS 

Hallássérülésnek nevezzük a hallószerv valamely részének veleszületett vagy szerzett sérülését, 

illetve fejlődési rendellenességét. Hallássérülés esetén a hallásküszöb megemelkedik, a személy 

csak az erősebb hangokat hallja meg, vagy még azokat sem (Hattyár, 2008). 

A hallássérülés fogalmánál megkülönböztetjük az orvosi és a gyógypedagógiai értelmezést. 

Orvosi értelemben hallássérülés alatt a hallás állandó, maradandó, és tartós zavarát értjük, 

amely megnehezíti a külvilág ingereinek felvételét, a beszéd megértését és megtanulását. Az 

orvostudomány a halláskárosodás meghatározásakor arra koncentrál, hogy ezt az állapotot mi 

idézhette elő, illetve a halló normához viszonyítva mekkora mértékű a károsodás. A gyógyászat 

feladata, hogy a mért eltérést figyelembe véve korrigálja valamilyen orvosi beavatkozással vagy 

hallásjavító eszköz segítségével (Hattyár, 2008). 

„A gyógypedagógiai értelmezés szerint hallássérült az a gyermek (ifjú, felnőtt, idős egyén), 

akinek hallásvesztesége oly mértékben korlátozza a gyermeket fejlődési, nevelési és tanulási 

lehetőségeiben, hogy eredményes fejlesztéséhez gyógypedagógiai támogatás szükséges. Mivel 

a hallásveszteséggel arányosan akadályozott az anyanyelv – a beszéd – kialakulása, a speciális 

nevelési szükséglet elsősorban a természetes beszédelsajátítás feltételeinek megteremtésében 

jelentkezik.” (Farkas és Perlusz, 2000) 

A hallássérültek két nagy csoportját különböztethetjük meg: 

1)  nagyothallók 

2)  siketek 

A nagyothallók hallásküszöbe mindkét fülön 30-80 Db között van. A nagyothallók között 

vannak enyhe, középfokú és súlyos hallássérültek. A beszédben segíti őket a 

hallásmaradványuk, hallókészülék segítségével tudnak kommunikálni, majd pedig 

megtanulnak szájról olvasni is. A siketek hallásküszöb értéke mindkét fülön 80 Db fellett van, 

illetve nem rendelkeznek hallásmaradvánnyal (c3.hu). 

A hallásveszteség mértékének megítélése a tiszta hangokkal mért audiogram segítségével 

történik. Ekkor a hallásküszöb megítélése a cél, amelyet a kevésbe sérült fülön végeznek. A 

hallásküszöb az a minimális hangerő, amelynél a vizsgált személy éppen jelzi a hallott hangot 

(Várnai és Kozma, 2005). 

 

3.1. A hallásfogyatékosság okai 

Kórtani szempontból két fő csoportra oszthatók: 

1.  örökletes hallási fogyatékosságokra 
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2.  szerzett hallási fogyatékosságokra 

 

3.1.1. Örökletes hallási fogyatékosság 

Az örökletes hallássérülés általában kétoldali, tehát a jobb és a bal fület is egyaránt érinti. Az 

egyoldali kiesések előfordulása lényegesen alacsonyabb. Evenberg adati szerint az örökletes 

halláskárosodás esélye mindössze 10 %. Az örökletes hallássérülés oka a genetikai ártalom, 

amely lehet domináns vagy recesszív jellegű. Az esetek döntő többségében inkább recesszív 

tulajdonságnak köszönhető ez az állapot (Várnai és Kozma, 2005). 

Az örökletes hallásvesztés lehet idegi, vezetéses vagy vegyes típusú. Sajnos nagy számban 

fordulnak elő progresszív esetek, vagyis az idő előrehaladtával romlik az állapot (Várnai és 

Kozma, 2005). 

Az idegi jellegű hallászavar jellemzői: 

  A hallászavar oka többnyire a belső fülben, a hallópályán vagy az agykéregben 

keresendő. 

  A mély hangok hallásértékei relatív jobbak a magas hangok hallásértékeinél. A 

hallássérült személy nem csak halkabban, de erősen torzítva is hallja a hangokat. 

  A légvezetéses és csontvezetéses hallás küszöbértékei majdnem azonosak. 

  Az idegi jellegű halláscsökkenés bizonyos esetei korrigálhatóak műtéti úton, erre 

szolgál a cochlea implantátum (CI) (Várnai és Kozma, 2005). 

A vezetéses hallászavar jellemzői: 

  Az elváltozás a fülkagylótól egészen a középfülig terjedhet. 

  A hallásveszteség az egészfrekvencia tartományban egyenletes, és a hallásgörbe 

vízszintes. 

  A hallássérült egyén halkabban, de torzítás nélkül hall. 

  A lég- és csontvezetéses hallás értékei közelebb esnek az ép hallásküszöb 

értékeihez. 

  Orvosi kezeléssel, gyógyszerekkel, hallásjavító műtéttel vagy hallókészülékkel 

sok esetben javítható (Várnai és Kozma, 2005). 

 

3.1.2. Szerzett hallási fogyatékosság 

a) Méhen belüli károsodás 

A méhen belüli életben a magzatot sok féle károsodás érheti. Ide tartozik az 

alkoholfogyasztás, a dohányzás és a droghasználat.  
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A terhesség alatt szerzett fertőző betegségek közül a rózsahimlőt lehet. Mára már csökkent ez 

a kórok a kötelező védőoltásnak köszönhetően (Várnai és Kozma, 2005). 

Hallásveszteséget okozhat még az Rh inkompabilitást. Tehát, amikor az anya vérének faktora 

Rh-negatív és a magzat vérének a faktora Rh-pozitív, amit az Rh- pozitív apától örökölhet. 

 

b) Koraszülés 

A hallásfogyatékos koraszülött gyermekek között négyszer gyakoribb a koraszületés, mint a 

hallók körében. A korszülés alkalmával felléphet mechanikus trauma, az érfalak gyengesége és 

egy pillanatnyi oxigénhiány (Várnai és Kozma, 2005). 

 

c) Fertőző megbetegedések 

A születés utáni első években elszenvedett agyvelő- és agyhártyagyulladás rendszerint 

súlyosabb vagy halmozott fogyatékossággal járhat. A gyermekkorban szerzett hallási 

fogyatékosság oka lehet a középfülgyulladás, a középfül hurutos megbetegedése és az ezekhez 

társuló belsőfüli betegség, illetve az influenzával társuló orr-garat hurut. Ezek a 

megbetegedések különböző fokú halláscsökkenéshez vezethetnek. A gyermekkorban fellépő 

orr-garat megbetegedéssel együtt jelentkező hallászavarok nagy hányada az orvosi ellátást 

követően megszűnik (Várnai és Kozma, 2005). 

 

d) Antibiotikumok 

Az antibiotikumok széles körű elterjedésének köszönhetően megnövekedett a nagyothallók és 

a siketek száma. Általában a súlyos gyulladásos megbetegedések alkalmával igen erős, 

többnyire életmentő gyógyszerek okozhatnak hallóideg károsodást. Ezek az ártalmak 

rendszerint visszafordíthatatlanok és még hallókészülékkel is részben kompenzálható 

hallássérült okozhatnak (Várnai és Kozma, 2005). 

 

e) Zajártalom 

A zajártalom többnyire üzemi betegségként fordul elő. Veszélyt jelenthet még a dörejártalom 

(pl. lövészet), a szórakozóhely, a nagyvárosi és a repülőtér környéki zaj. A rendszeresen erős 

hanginger hatásának kitett dolgozók hallását védőeszközökkel óvják, és gyakori audiológiai 

vizsgálatokkal ellenőrzik hallásállapotukat (Várnai és Kozma, 2005). 
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f) Időskori nagyothallás 

Többnyire a magasabb életkor velejárója a hallási fogyatékosság. Tény, hogy a 60. életév körül 

jelentősen megnövekszik a nagyothallók száma. Általában ezt megelőzi a fokozatos, lassú 

romlás, amely egy visszafordíthatatlan állapotot eredményez. A hallókészülékkel való ellátás 

mellett még fontos a szájról való olvasás mielőbbi megtanítása is (Várnai és Kozma, 2005). 

 

3.2. A hallássérülés következményei 

A hallássérülés fellépésének időpontja szerint két csoportot különböztethetünk meg: 

1. preverbálist, vagyis a beszéd és a nyelv megtanulása előtti időszakban fellépő 

halláskárosodást; 

2. posztligválist, vagyis beszéd és a nyelv kialakulása után fellépő halláscsökkenést. 

Mindkét csoportnál veszélyeztetett a helyes kiejtés. A hallássérülés súlyosságától függően 

kihathat a beszéd hangszínére, tempójára és ritmusára is. A preverbális esetek nem feltétlenül 

képesek a beszéd elsajátítására, mivel nem hallanak, így nem tudják más emberek beszédét 

utánozni és a saját beszédüket ellenőrizni. Ebben a helyzetben két lehetőség áll fenn: az egyik 

szerint nem jutnak el a beszélt nyelv teljes megismeréséig, a másik szerint pedig egyáltalán nem 

tanulnak meg beszélni (Csányi, 2001). 

Ennek az állapotnak a következménye a kis terjedelmű szókincs, a beszédértés hiánya, az 

alacsonyabb olvasási szint és nehéz a nyelv grammatikai szabályainak elsajátítása. Ennek 

ellenére, ha a gyerek elszánt, és ebből adódóan sokat társalog és olvas, akkor gyors ütemben 

fog gyarapodni a szókészlete.  

A hallássérült tanulóknak különböző tanulási nehézségekkel is meg kell küzdeniük: 

  a szavak téves értelmezése, 

  az átlagosnál lassabb olvasási tempó, 

  időrendi sorrend téves értelmezése, 

  elvont fogalmak és kifejezések értelmezése és használata, 

  sok grammatikai és helyesírási hiba 

  a szűkebb szókincs miatt problémák az önálló fogalmazásnál és tollbamondásnál 

(Németh, 2010). 

A hallás hiányában a gyermek teljes személyisége rideggé válhat. Jellemző lehet a kapcsolatok 

beszűkülése, amelynek eredménye az információhiány, a folyamatos félreértelmezése 

magyarázata és az empátiás készség hiánya. Nehezen tud alkalmazkodni a már megszokott 

helyzetekben fellépő apró változásokhoz vagy az új helyzetekhez (Németh, 2010). 
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3.3. Hallásszűrés és szűrőeszközök 

A siketség vagy nagyothallás kései felismerése kihat a gyermek testi és szellemi fejlődésére. 

Ezért Magyarországon 1983 óta államilag kötelező az újszülöttek hallásvizsgálat. Ezek a 

szűrővizsgálati eljárások biztosítják a hallássérülés korai felismerését. Ha a szűrés alkalmával 

pozitív eredmény született, akkor a gyereket legkésőbb három hónapos korig diagnosztizálják. 

Ezután elkezdődik a hallókészülékkel való ellátás és a habilitációs folyamat. Ennek az 

eredménye, hogy a hallássérült gyereknek is lehetősége nyílik az auditív ingerek megismerésére 

és észlelésére. Ezáltal biztosított, hogy a hallás- és beszédfejlődése hasonlóan léptekben fog 

haladni, mint a halló gyermekeknél (Csányi, Perlusz és Zsoldos, 2012). 

Egy nemzetközi bizottság, a Joint Committee on Infant Hearing (JCIH) kezdeményezte 1993-

ban az universális neonatális hallásszűrés (universal newborn hearing screening-UNHS) 

eljárást, amely egy teljes körű újszülöttkori szűrés. Ennek az eljárásnak az alkalmazása 

lehetőséget ad arra, hogy a korai diagnosztizálás és habilitáció a megfelelő időben elkezdődjön. 

A módszer célja, hogy minden újszülöttnél megtörténjen az objektív hallásszűrés a gyermek 

életének első hónapjáig. Az eljárás kritériuma, hogy 100%-os szűrési rátára kell törekedni, 

viszont ha az arány 96% alá esik, akkor a szűrést eredménytelennek tekintik. Ha a szűrés 

alkalmával pozitív eredmény született, akkor a gyereket legkésőbb három hónapos korig 

diagnosztizálják. Ezután elkezdődik a hallókészülékkel való ellátás és a habilitációs folyamat. 

Így az eljáráson átesettek már hat hónapos koruk előtt audiológiailag teljesen ellátottak lesznek. 

Ennek az eredménye, hogy a hallássérült gyereknek is lehetősége nyílik az auditív ingerek 

észlelésére. Ezek biztosítják, hogy a hallás- és beszédfejlődése természetes úton haladjon, 

hasonlóan a halló gyermekekéhez. Ezáltal csökken vagy megszűnik a különbség a halló és 

hallássérült gyermek között. A hallássérült gyermek később halló közösségbe kerül, és képessé 

válik a társadalomba való teljes beilleszkedésre. Akik a szűrésen fennakadtak, azokat a kórház 

visszarendeli és kontrollálja, majd ha szükséges, diagnosztikai vizsgálatra irányítja őket 

(Csányi, Perlusz és Zsoldos, 2012). 

A hallásszűrés alkalmával két vizsgálati csoportot különböztetünk meg: 

1)  objektív hallásvizsgálat  

2)  szubjektív hallásvizsgálat  

Az újszülötteken objektív vizsgálatokat végeznek, amelyek nem igénylik a gyermek 

együttműködését. Alvás alkalmával végzik ezeket a szűréseket. A szubjektív vizsgálatok az 

újszülöttnek a hangra adott viselkedés változását figyeli, így következtet a hallásállapotra. Ez a 

módszer az újszülötteknél nem megbízható a vizsgálat körülményei és az életkori sajátosságok 

miatt (Csányi, Perlusz és Zsoldos, 2012).  
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3.4. A hallássérültek által használt technikai eszközök 

A hallókészülék feladata, hogy felerősítse a hanghullámokat, amely segítségével közepes vagy 

nagyfokú halláscsökkenésben szenvedők is tisztábban hallanak. A készülék segít abban, hogy 

a beteg hallása valamilyen mértékben javuljon. A hallókészülékek közös tulajdonsága, hogy 

tartalmaznak egy miniatűr mikrofont, egy erősítőt, egy hangszórót és elemeket. A levegőben 

terjedő hanghullámokat a mikrofon felfogja, és átalakítja elektromos rezgésekké. Ezt a 

szerkezet elektromos erősítői felerősítik, és eljutatják a hangszóróhoz, ahonnan a felerősített 

hang eljut a fülbe (Bárczi, 1938). 

A cochleáris implantátum abban az esetben javasolt, ha az adott személy mindkét oldalon 75-

80 Db, vagy annál nagyobb hallásveszteséggel rendelkezik (3. ábra). Feltétele, hogy a 

halláskárosodás oka a szőrsejtek hiánya, vagy azok nem megfelelő működése legyen, illetve a 

hallóidegnek épnek kell lennie. A készülék áthidalja a csiga nem működő részét, és a 

hangjeleket a hallóideg azonnal továbbítja az agyhoz (Mészáros, 2014). Éppen ezért 

elhanyagolható a halláskárosodás mértéke. Ez a beavatkozás nyújthat segítséget, ha az adott 

személy súlyos hallássérült, és a hallókészülék biztosította lehetőségek nem elégségesek, vagy 

siket (cochlear.com). 

A CI előnyei, amelyről az implantátummal rendelkező személyek számoltak be: 

  jobban hall cochleáris implantátummal, mint hallókészülékkel; 

 hallja azokat a hangokat, amelyeket a cochleáris implantátum beültetése előtt nem 

hallott; 

  képesek telefonálni; 

  könnyedén hallgatnak zenét (cochlear.com). 

A cochleáris implantátum hátrányai: 

  ha a műtét a kritikus időszak (8-10 életév) után történik meg, akkor csak a fizikai hallás 

visszaállítása lehetséges; 

  a teljes narkózis kockázata és az implantátum kilökődése, mivel az elektródát közvetlen 

az arcideg mellett vezetik el, ezért fenn áll az arcbénulás vagy az ízérzékelés 

elvesztésének kockázata; 

  egyensúlyérzékelési problémák és allergia az alkalmazott anyagok valamelyikére 

(cochlear.com). 
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3. ábra: Cochleáris implantátum 

1)  beszédprocesszor és 

mikrofon 

2)  adótekercs 

3)  vevő (implantátum) és a 

hozzá kapcsolódó 

elektródák 

4)  hallóideg 

 

A Nucleus rendszer családjához tartozó készülékek is cochleáris implantátumok. Az új 

generációból a Nucleus 6-ot emelném ki, mivel ez a készülék ötvözi a cochleáris implantátumot 

és a hallókészüléket (4. ábra). Ezzel a megoldással a nagyfokú, súlyos és magas frekvenciájú 

hallásvesztést lehet orvosolni. Három részből tevődik össze: 

1)  cochleáris implantátum 

2)  hallókészülék 

3)  távvezérlő 

A magas frekvenciájú hangok rezgéseit az implantátum állítja elő, a hallókészülék pedig a mély 

frekvenciájú hangokat erősíti fel. A magas frekvenciájú hangok érzékelése fontos a 

beszédértésekor, amelyet az a technológia biztosít (cochlear.com). 

 

 

1)  akusztikai egység 

2)  beszédprocesszor és implantátum 

3)  elektróda 

4)  hallóideg 
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4. ábra: Cochlear Nucleus 6 

 

Az akusztikai egység a hallókészülékhez hasonlóan felerősíti és továbbítja a hangokat. Ezzel 

párhuzamosan a beszédprocesszor a felerősített magas frekvenciájú hangokat digitális jelekké 

alakítja, majd pedig a bőr alatti implantátumba továbbítja. Az implantátum az elektródán 

keresztül az idegrostokat stimuláló elektromos jeleket küld a csiga belsejébe. Az itt létrejött 

idegi válasz eljut az agyba, ahol az akusztikai egység által felerősített hangokból származó 

válasszal összeadódik (cochlear.com). 

A Baha elnevezésű készülék a súlyos vezetéses halláscsökkenés esetén használható olyan 

személyeknél, akik féloldali halláskárosodással rendelkeznek (5. ábra). A csontvezetéses hallás 

esetében maximum 60 Db-es hallásromlásig nyújt megoldást. A beavatkozáskor a fül mögé, a 

koponyacsontba beépített 3-4 milliméteres titánium csavart helyeznek be, amely kitüremkedik 

a bőrből. A vibrátor megrezegteti a koponyacsontot, amely által a hangrezgések eljutnak az ép 

fül csigájához, így kikerülve a sérült hallócsontocskákat (danavox.hu). 

 

 

5. ábra: A Baha implantátum 

 

Az adó-vevő rendszer segítséget nyújt a kommunikáció alkalmával fellépő távolság 

leküzdésére a hallássérült gyermek és a beszélő személy között (6. ábra). Előnye, hogy 

kizárólag a beszélő hangja hallható, a környezeti zajt nem erősíti fel. A beszélő személy lehet 

pedagógus, szülő vagy másik gyerek is. Egy gyereknek leginkább akkor hasznos ez a rendszer, 

amikor halló gyerekek iskolájába jár, és nem mindig csendes az osztályterem, ennek 

következtében nem tudja követni a pedagógus vagy másik gyerek beszédét. Ennek 

köszönhetően a beszélő nagyobb távolságra (maximum 30 m) is lehet a hallássérült gyerektől, 
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hiszen a mikrofon és a beszélő szája közötti távolság változatlan marad. A mikrofon 

elhelyezkedése miatt a beszélő hangereje változatlan, illetve sokkal nagyobb a környező 

zajokénál (Várnai és Kozma, 2005). 

 

 

6. ábra: Adó-vevő rendszer 

 

4. HALLÁSSÉRÜLTEK KOMMUNIKÁCIÓJA 

A hallássérültek egy része képtelen a verbális kommunikációra. Ők teljesen más 

kommunikációs csatornát használnak a gondolataik kifejezésére (doksi.hu). Ennek értelmében 

őket hosszú ideig fogyatékosoknak tekintették, mivel nem az elfogadott norma szerint 

társalognak. Ezután áttörést jelentett a 2009-es jelnyelvi törvény (Magyarország), amelyben a 

siketek és a nagyothallókat nyelvi kisebbségnek tekinti a magyar állam (sinosz.hu). 

 

4.1. Szájról olvasás 

A hallássérültek akkor alkalmazzák a szájról olvasást, amikor a hangos beszéd megértése 

nehézkes, vagy teljesen lehetetlen. A nagyothallók a hallás kiegészítésére, a siketeket pedig a 

hallás pótlására használják. A szájról olvasás alkalmával a száj mozgása alapján érthető meg a 

beszéd. Beszéd közben a hangképző szervek meghatározott módon mozognak. Ezt a 

mozgássorozatot nevezzük szájképnek. A szavaknak és a hangoknak csak egy része ismerhető 

fel egyértelműen, a többit a szövegkörnyezetből kell kikövetkeztetni. Ez kiegészítés és 

kombinálás útján lehetséges, amelynek alapja az egyén beszédintelligenciája. Fontos, hogy csak 

azok a hallássérültek tudnak megtanulni szájról olvasni, akik tudnak is beszélni (Győrffy és 

Bődör, 1973).  
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4.2. Jelnyelv 

Mario Pei szerint a jelnyelv már sokkal hamarabb létezett, mint a beszélt nyelv. Tehát nem csak 

a siketek kommunikáltak gesztusokkal, hanem a hallók is, viszont ezt később felváltotta a 

hangos beszéd. A jelnyelv akkor vált újra fontossá, amikor a siketek kapcsolatba szerettek volna 

lépni egymással. Erre a célra saját kódrendszert alakítottak ki. Az ENSZ egyezménye alapján a 

„nyelv” magába foglalja a beszélt nyelvet, a jelnyelvet és a nem beszélt nyelv egyéb formáit is 

(gesztus, arcmimika, testbeszéd). 

A jelnyelv a siket közösségekben jött létre. Ez a nyelv csak 1960 óta tekinthető önálló nyelvnek, 

amikor William Stoke-nak megjelent „A jelnyelv struktúrája” című könyve. Ez volt az első 

olyan publikáció, amely foglalkozott a jelnyelv nyelvészeti hátterével. Egyetlen úgymond 

hátránya, hogy sokkal szegényesebb a beszélt nyelvnél, mivel egy jel több jelentéssel is bír 

egyszerre. A jelentés azonosítása függ a szövegkörnyezettől. Tudnunk kell, hogy ennek a 

nyelvnek is van saját nyelvtana, amely teljesen eltér az adott ország beszélt nyelvének a 

nyelvtanától (Vasák, 2004). 

A jelnyelvnek is szüksége van egy betűző rendszerre, amelyet ujj-ABC-nek nevezünk. Ennek 

az alapja az 1 jel = 1 hang. A magyar jelnyelvnek két ilyen rendszere van: 

1.  daktil, 

2.  fonomimika. 

A daktilt általában akkor használják, amikor az adott szónak nincs megfelelő globális jele (7. 

ábra). Ilyen eset például a különböző tulajdonnevek. Előnye, hogy pontos és mindent ki lehet 

fejezni vele, a hátránya pedig a jelelés lassúsága, és a jelkészlet nyelvenként eltérő. 

 

 

7. ábra: Daktil 
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A fonomimikai ábécét a gyógypedagógus használja, amikor mozdulatok által segíti a 

beszédhangok megtanulását (8. ábra). E jeleket összekapcsolva tud szavakat létrehozni. A 

legfontosabb mindként formánál, hogy ugyanazon szóban nem szabad a kettőt keverni 

(magyarjelnyelv.eoldal.hu). 

 

 

8. ábra: Fonomimika 

 

5. A SZURDOPEDAGÓGIA ÉS A SZURDOPEDAGÓGUS FELADATAI 

A szurdopedagógiai képzés által a gyógypedagógus a hallássérült gyermekekre, fiatalokra és felnőttekre 

specializálódik. Ez a képzés felkészíti őket a hallássérülés különböző típusainak a felismerésére, 

valamint az ebből adódó, a személyiséget érintő következmények megelőzésére, felszámolására vagy 

csökkentésére. Erre használja a nemzetközileg elismert eljárásokat és technikákat. Tehát megítéli a 

hallássérültek hallás- és beszédállapotát, majd pedig foglalkozik e területek specifikus fejlesztésével. A 

szurdopedagógus jelen van a speciális oktatási intézményekben, illetve fejleszti az integrált oktatásban 

résztvevő hallássérült gyermekeket (Várnai és Kozma, 2005). 

A szurdopedagógus feladatai: 

  Az újszülötteken elvégzett szűrés után a megfigyelésre utalt csecsemőkkel foglalkozik. Ezalatt 

együttműködik az audiológus szakorvossal és a védőnői szolgálattal is.  

  Figyelmet fordít a hallásgondozásra, a korai hallásfejlesztés megkezdésére és irányítására, 

illetve segítséget nyújt a hallókészülék alkalmazásában. 

  A hallás- és beszédfejlesztés a családi körben is folytatódik. A szülőket megtanítja különböző 

módszerekre, valamint egyéni fejlesztési tervet készít, amelyet otthon be kell tartani. 

  A hallássérülteknél megteremti a kommunikációs lehetőségeket. Ide tatoznak a különböző 

hallókészülékek, a hallásnevelés és a szájról olvasás is. 
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  A hallássérülés mértékétől függően javasol hallókészüléket. Ő állítja be a készüléket, és 

folyamatosan ellenőrzi a minőségét. 

  Miután a gyermek rendelkezik hallókészülékkel, azonnal megkezdi a hallás- és 

beszédfejlesztés terápiáját. Minden lehetséges esetben segíti a szülőket és tanácsod ad, hiszen ő 

a legfőbb támasz ebben a helyzetben. 

  Ha a gyermek hallásjavító műtéten esett át, akkor ezt követően megkezdi a hallás- és 

beszédfejlesztést. 

  A gyerekekkel heti rendszerességgel foglalkozik és egyéni fejlesztési tervet dolgoz ki. 

  Az oktatási intézmény tantervei szerint foglalkozik a gyerekekkel, és fejleszti őket. 

  A gyermek fejlődését szem előtt tartva javasolhatja, hogy milyen oktatási intézményben 

folytassa tanulmányait. Ez lehet szegregált vagy integrált oktatási rendszerű (Várnai és Kozma, 

2005). 

 

6. A HALLÁSSÉRÜLTEK OKTATÁSA 

6.1. Szegregált oktatás 

Amikor egy tanuló belecsöppen, ebbe az oktatási formába az mindazért van, mert vannak 

bizonyos szociális, kulturális, biológiai vagy egyéni különbségei a többségi gyermekekhez 

képest. Természetesen ebben az oktatási formában tanuló gyermekek is iskolakötelesek 6-16 

éves korig. 

A hallássérültek számára létrehozott oktatási intézmények egy specifikus centrumot alkotnak. 

Ez azt jelenti, hogy általában a megyeszékhelyekben vagy nagyobb városokban alakítják ki ezt 

a hálózatot, ahol megtalálható az óvodától egészen a középfokú oktatásig minden objektum, 

illetve adott számukra a felsőoktatásban való részvétel is. Ez azt vonja maga után, hogy ezekhez 

még társulnak diákotthonok is, ahol a távolabbi településekről érkezett tanulók laknak a tanítási 

idő alatt. A hallássérültek számára létrehozott létesítmények a következőkben különböznek a 

többségi iskoláktól: 

  Az iskolába lépést egy év óvodai előkészítés, beszédfejlesztés előzi meg. 

  Az alapfokú oktatásban a képzési idő egy vagy két évvel gyarapodik. 

  A nagyothallók esetében az általános iskola kilenc évig tart, mert az első osztályt 

megelőzi az említett egy éves óvodai felkészítés. 

  A siketek esetében már az általános iskola tíz évig tart, mivel számukra két év 

előkészítés van megszabva (Várnai és Kozma, 2005). 

A szegregáció előnyei: 

 az önértékelés szempontjából pozitív közeg 
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 a gyermek sajátos igényeihez való alkalmazkodás 

 nagyfokú tolerancia 

 a szocializálódás nem nehézkes és kevesebb frusztrációval jár 

 specifikus eszközök és struktúra 

A szegregáció hátrányai: 

  alacsonyabb elvárások, csökkentett teljesítményi szint, 

  nincs pozitív fejlődési minta 

 az integrált oktatásba való átkerülés nehéz (auti.hu). 

 

6.2. Integrált oktatás 

Jelen estünkben ez annyit tesz, hogy a speciális nevelési igényű gyermekeknek a nem 

fogyatékosok közé való beilleszkedésére vonatkozik, de az alkalmazott módszerek nem 

változnak. Tehát ők is a többségi nevelési-oktatási intézmények tagjaivá válnak. 

Az integrációnak vannak általános feltételei, amelyek szükségesek annak megvalósulásához.  

Az integráció előnyei: 

 a hallássérültek számára gazdag nyelvi közösség, 

 reális lesz az önértékelése és az énképe, megérti a másságát és értékelni tudja az 

egészséges létet; 

 a hallássérült tanulók nem szakadnak el a megszokott környezetüktől, illetve a 

szülőknek nem kell nagy távolságokra utaztatni gyermeküket; 

 az integrált körülmények között nevelkedő hallássérült gyermek nehézségei 

minimálisan csökkenek a társadalomba való beilleszkedéskor; 

 a csoporttársakban kialakul a tolerancia, segítőkészség és az összetartás. 

Az integrált oktatásban felmerülő nehézségek: 

 az állapotának köszönhetően könnyen kirekesztődhet, 

  ha nem tudja megfelelő képpen feldolgozni a másságát, akkor a pszichikai zavarokhoz 

is vezethet; 

 azonos mennyiségű figyelmet kell a pedagógusnak a biztosítania a halló és a hallássérült 

gyermeknek egyaránt, 

 az intézmény számára probléma lehet a szükséges technikai eszközök beszerzése; 

  a pedagógus számára megterhelő a fokozottabb odafigyelés (auti.hu). 
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6.3. Mire kell odafigyelnie egy pedagógusnak, ha van az osztályközösségben egy 

hallássérült tanuló? 

Azoknak a hallássérült gyermekeknek, akik az oktatásuk kezdetétől integrációban vesznek részt 

általában nincs szükségük előkészítésre, mivel a halló közösség számukra természetes. 

Nagyobb figyelmet kell fordítani arra a hallássérült gyermekre, aki speciális óvodából vagy 

iskolából érkezik. A gyermeknek segítséget nyújt a szülő és a gyógypedagógus abban, hogy 

másságát elfogadja és szert tegyen azokra a készségekre, melyek megkönnyítik számára a 

beilleszkedést. Ők bíztatják a gyermeket a kommunikáció kezdeményezésére, táplálják az 

önbizalmát, valamint ne fogja fel kudarcként az első nehézségek. Fontos szerepük van abban 

az esetben, ha atrocitások érik, ennek ellenére a gyermeknek ezt meg kell tanulnia kezelni. Még 

egy fontos feladatuk van a pedagógussal közösen, együttműködve át kell segíteniük a tanulót a 

nehéz helyzeteken (Csányi, 2001). 

Gyakorlati teendők, szervezési kérdések, a tanórán felmerülő nehézségek, és azok lehetséges 

megoldása az iskolában: 

  Az ültetési rendet úgy kell a pedagógusnak kialakítani, hogy a hallássérült gyermek jól 

hallja, lássa osztálytársait és a tanító nénit is. Ezt úgy érheti el, hogy ha az asztalok és a 

padok U-alakban vagy félkörben vannak elhelyezve az osztályteremben. Emellett 

fontos még, hogy jól lássa a táblát, a kivetített szöveget és ne üljön az ablakkal szemben, 

mert a szemébe sütő nap zavarhatja a szájról olvasást. 

  Ha a pedagógus a tábla felé fordulva beszél, akkor nagy valószínűséggel ezt a 

hallássérült gyermek nem hallja. Ebben a helyzetben még a szájról olvasásra sem tud 

támaszkodni. Egyébként még ügyelnie kell arra is a tanítónak, hogy artikuláltan, kicsi 

lassabban beszéljen és várja meg a hallássérült gyermek reakcióit. 

  Ha az anyagi lehetőségek engedik, akkor alkalmazhatják az adó-vevő készüléket. A 

használatakor a vevő a hallássérült gyermeken van, az adó pedig mindig azon a 

személyen, aki éppen huzamosabb ideig mesél. Ez a készülék a beszélő hangját emeli 

ki a környezetből, ezért csak azt a hangot fogja hallani. 

  A halló gyerekeknél is, de hallássérülteknél még fontosabb a sokféle vizuális 

szemléltetés. 

  Problémát jelenthet még a tanuló számára a hosszú ideig tartó tanári magyarázat és a 

közben való jegyzetelés. Erre több megoldás is szóba jöhet: az egyik az, hogy a 

pedagógus készít jegyzetet; a másik az, hogy az egyik megbízott osztálytárs indigóval 
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jegyzetel és a harmadik lehetőség pedig, hogy az az napi jegyzeteket lefénymásolják a 

hallássérült gyermek számára. 

  Nehézkes lehet a témaváltás az órán, de ez megoldható úgy, hogy a tanító néhány 

szóban összefoglalja a tanultakat, és úgy kezd bele egy újabb témába, vagy szintén 

készít a pedagógus egy jegyzetet az óra tartalmáról. 

  Ha fontos információ hangzik el az órán, akkor szükséges a hallássérült tanuló számára 

a feljegyzés, vagy egy osztálytárs segítségével történik az információ átadás. 

  Körülményes a szóbeli közlések és írásbeli utasítások megértése. Ennek oka, hogy a 

szókincs hiányos, és az utasítások megértése pontatlan, ami hibás feladatmegoldáshoz 

vezet. Általában az első osztályos tanulók esetében szükséges a többszöri ismétlés, 

amelynek köszönhetően a későbbiekben már ismertté válik az adott teendő. 

  A felmerülő beszédbeli és grammatikai hibákat lassan elhagyja. Ez a folyamat azért 

hosszabb, mint a halló gyerekek esetében, mert hallássérültek nem tudatosan használják 

az anyanyelv nyelvtanát. Ezeket a hibákat közös beszélgetéssel lehet kijavítani a külön 

foglalkozásokon. 

  Ha tollbamondásra kerül sor, és a szöveg ismert a gyermek számára, akkor nem 

jelentkeznek különösebb helyesírási hibák. Ez a vizuális beállítottságuknak köszönhető, 

hiszen jól megfigyelik, és kép formájában raktározzák az adott mondatot vagy szót. 

Olyan esetekben, ha gyermek nem jól hallja, amit mond a tanító, akkor ez nem 

tollbamondás lesz, hanem szájról olvasási gyakorlat. Ahhoz, hogy számára is 

eredményes legyen a tollbamondás, vagyis elsajátítsa az adott nyelv helyesírását, 

szükséges lenne az erre szánt szöveg előzőleges, otthoni gyakorlása. 

 A fogalmazás is egy újabb megoldandó feladatot jelent, mivel itt több nyelvi készséget is 

együttesen kell alkalmazni. Sokszor a fogalmazás írásában megjelennek azok a nyelvhasználati 

problémák, amelyek a beszédben nem. A hallássérültek fogalmazásait még részletesebben kell 

elemezni, mert így megtudhatjuk, hogy melyek azok a területek, amelyek javításra szorulnak 

(Csányi, 2001). 

 

7. A HALLÁSSÉRÜLTEK SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS A 

TÁRSADALOMBA VALÓ BEILLESZKEDÉSÜK 

7.1. Korai szocializáció 

Az egészséges magzat az utolsó harmadban, már a szülést megelőzően, amikor fejével a 

medence irányába fordul igencsak érzékeny az emberi beszédre. Az ép hallású magzat a 
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csontvezetéses hallás révén ekkor már érzékeli az édesanya hangját és szívverését. Ekkor 

merülhet fel bennünk a kérdés, hogy a halló anya és a hallássérült gyermek között a születést 

követően milyen interakciókkal kommunikálnak, milyen más tevékenységgel helyettesítik az 

auditív és a vokális ingereket. Mint tudjuk, hogy az embereknek öt érzékük van, de ha ebből 

egy megszűnik, akkor a megmaradt négy érzék felerősödve működik. Tehát a hallás hiányában 

megmaradt érzék a látás, a tapintás és a szaglás, melyeket fel tudnak használni, és sajátságos 

interakciós stratégiát tudnak kiépíteni egymás között (Zsoldos, 2003). 

A siket gyermekek halló anyái túl aktívak, szinte már tolakodóak, feszültek és dominánsak a 

verbális és nem verbális interakciókban, illetve a napi tevékenységekben is. Talán azért 

viselkednek így, mert úgy gondolják, hogy ha már a gyermekek nem „teljes értékű”, akkor 

irányításra, pátyolgatásra szorul, de ennek pont az ellenkezője kellene, hogy megvalósuljon. 

Minél jobban, számtalan megfelelő helyzetben arra kell törekedni, hogy egyre önállóbb legyen 

a hallássérült gyermek, és érezze azt, hogy ő egyenértékű a többi emberrel létesít másokkal 

kapcsolatot, azokkal hogyan kommunikál, de ebben még szerepet játszik a helyzethez való 

alkalmazkodás is (Zsoldos, 2003). 

 

7.2. A hallássérültek pályaválasztása és a munkalehetőségeik 

A társadalmi integráció legjelentősebb lépése a pálya megválasztása, amely nem kis nehézséget 

jelent a fiatalok számára, főleg ha még egy hallássérültről van szó. Náluk fokozottabb 

segítségnyújtásra van szükség a szülő és a pedagógus részéről egyaránt. A pedagógus oly 

módon segítheti a megfelelő út megválasztását, hogy azon a hosszú időn keresztül, míg tanítja 

a gyermeket megpróbál minél több területet bemutatni, felkelteni az érdeklődését, motiválja a 

különféle tevékenységekre, így az oktatás személyiség központúvá válik. Ennek köszönhetően 

a tanuló önismeretet szerez, elgondolja, miben emelkedik ki, mivel szeretne foglalkozni 

későbbiekben. Ha a pályaválasztás még nem döntetett el, akkor erre a célra Magyarországon 

már létesültek pályaválasztási irodák, ahol a tanácstalan vagy megerősítésre szoruló fiatalokat 

szívesen látják, és igyekeznek a személyiségükhöz és adottságaikhoz mérten közösen meghozni 

a legjobb döntést (Várnai és Kozma, 2005). 

A hallássérültek egyik problémája a pályaválasztás során, hogy választaniuk kell a vágyaik és 

az állapotukból adódó lehetőségek közül. A további nehézséggel már akkor találkoznak, amikor 

részt vesznek a szakmatanulásban, viszont nem kaptak elegendő ismeretet erről a szakmáról, 

illetve a munkába állás alkalmával a tudásához mérten alacsonyabb szintű feladatokat kell 

ellátnia. 
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Azt is meg kell említenem, hogy vannak olyan nagyothallók, akik nem szakmunkásképző 

iskolát választanak, hanem gimnáziumba vagy integrált középiskolába folytatják 

tanulmányaikat, amely kitörési lehetőséget jelent, viszont az ő számuk csekély. Az utazótanárok 

rendszeresen meglátogatják ezeket a diákokat a választott intézményben, vagy pedig a régi 

iskoláikban fogadják őket. Az integrált iskolákban a hallássérült egy halló osztályba kerül, 

ahová nagyon nehéz a beilleszkedés, mivel a hallók nem barátkoznak vele, de elvétve 

találkozhatunk olyan esetekkel, amikor kialakul a kölcsönös baráti kapcsolat. További 

problémát jelent, hogy a hallássérültekkel más módon kell kommunikálni ahhoz, hogy ő értse 

a mondanivalót, illetve a tárgyi tudások alapfokú, amely a speciális iskolák egyszerűsített 

tantervének köszönhető. Ezeknek a tudatában nem kis és néhány nehézséggel kell 

megküzdeniük a hallássülteknek a hallók világában (Henger, 2010). 

 

7.3. A siketek közössége és kultúrája 

„A siketeket nyelvi kisebbségnek kell tekinteni. A siket kultúra egy életmód, a jelnyelv pedig 

szükséges életfeltétel.” (Északi Siket Kulturális Fesztivál) 

A siket közösség a jó és rossz élményeik, tapasztalataik miatt alakultak meg, mert ez 

kompenzálja a magányt és a bizalmatlanságot, viszont az általuk közvetített kultúra megerősíti 

őket abban, hogy az állapotuktól függetlenül is lehetnek értékes, önmagukat megvalósító 

felnőttek (Henger, 2010).  

A siket kultúra legfontosabb része a jelnyelv, amelyet ők az anyanyelvüknek tekintenek, mint 

mi hallók a beszélt magyar nyelvet. A siketek a jelnyelvvel együtt el kellene ismerni nyelvi 

kisebbségként és nem a fogyatékos jelzőt raggatni rájuk, hiszen ha jobban belegondolunk, akkor 

ők is a közösségükön belül nem számítanak fogyatékosnak. A világszerte meglévő 

érdekszervezetek pontosan azért küzdenek, hogy a siketek álláspontját elfogatassák az egész 

világgal (Vasák, 2004). 

 

7.4. Siketek kapcsolata a halló társadalommal 

A siketek és a hallók egyaránt ennek a hatalmas világnak a tagjai, mégis más-más részét teszik 

magukévá, és a kettő között nem létezik közös pont (Henger, 2010). 

Siketek és a hallók között állandó probléma a kommunikáció, mert nem tudják egymás 

mondanivalóját megfelelően követni. A siketek egyáltalán nem tudnak egy hallók általi 

csoportos beszélgetést nyomon követni, csak egy hallóval tudnak zökkenőmenetesen 

társalogni.  
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Talán a siketek számára egyetlen és a legsértőbb momentum, ha süketnek nevezik őket, mert 

ez valójában az ostoba kifejezésnek a szinonimája, amelyet egyes ép hallású emberek 

használnak a siketekre. Mindenképpen, ha beszélünk hozzájuk vagy róluk semmilyen esetben 

sem szabad alkalmazni ezt a kifejezést, mert ez az adott egyén tudatlanságát mutatja. Ezek után 

nem meglepő, hogy a siketek bizalmatlanok a hallókkal, mert egyesek képesek arra, hogy előnyt 

kovácsoljanak az ő kiszolgáltatottságukból. Kihasználják a kommunikációs gátakat, nem adják 

át a kellő információt vagy megaláztatás éri őket a hiányosságukból adódóan. A kellemetlen 

események miatt kételkednek a hallókban. Ennek következtében egy negatív képek formálnak 

magukról, amely beleég a siketek kultúrájába. Ezek a rossz tapasztalatok eredménye, hogy a 

siketek is lekezelőek a hallókkal. Kirekesztik őket a beszélgetésből vagy úgy jelelnek, hogy 

még a jelnyelvet alkalmazók se tudják, miről társalognak éppen. Ezt a kölcsönös 

diszkriminációt az ép hallású emberek intoleranciája, tudatlansága, az empátia, a 

segítségnyújtás és ismeretvágy hiánya szülte (Henger, 2010). 

 

8. ESETTANULMÁNY 

M. Vendel 1997. november 2.-án született. Jelenleg 19 éves hallássérült, hallókészülékkel 

rendelkező fiatal, aki a szegedi Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola tanulója. 

A Máté családba Vendel második gyermekként született. A szülei és nővére is egyaránt hallók. 

A terhesség alatt nem merült fel semmiféle rendellenesség. Az év decemberben megfázott, és 

a kezelő orvos gyógyszeres kezelésben részesítette. Mivel Vendel ekkor még csak egy hónapos 

volt, illetve akkoriban a kórházban nem végeztek hallásvizsgálatot, ezért felmerülhet annak az 

esélye, hogy emberi mulasztás következtében vált hallássérültté. 

A szülők már hozzávetőlegesen fél év elteltével elkezdtek arra gyanakodni, hogy Vendel 

hallása nem megfelelő. Természetesen még maguknak sem akarták elhinni. Az anyuka kitűzte 

maga elé az első életévet célként, hogy ha addig nem fog változás történni, akkor mindenképpen 

lépni fognak. Úgymond alkalom adtán „tesztelték” a hallását, látták, hogy nem reagált a 

különböző hangingerekre, de ezeket mind a véletlen számlájára írták. Amikor a nevén 

szólították nem fordította az adott irányba a fejét, csak az erős hangokra reflektált. Ebből 

gondolták, hogy nem magát a hangot hallja, hanem a tárgy által kiváltott rezgést. Egy éves korát 

követően megkapták a különféle beutalókat először az újvidéki, majd a belgrádi kórházba, ahol 

a VMA-n altatásban elvégezték a hallásvizsgálatot, és megállapították, hogy Vendel 90 %-ban 

hallássérült és valószínűleg a hallóideg károsodott. Tehát a cochleáris implantátum szóba sem 

jöhetett. Ezt követően a Szociális Központ támogatásával Belgrádban két évesen megkapta az 



24 
 

első hallókészülékét. Az orvos előrelátta, hogy egy év múlva újra jelenjenek meg, de akkor volt 

’99-es bombázás, és erre nem került sor. Természetesen igényelték volna a magyar nyelvű 

szurdopedagógust, de sajnos itt Szerbiában akkor még talán szerb nyelven is elvétve, vagy 

egyáltalán nem is lehetett volna találni. Ennek értelmében két éves korától egy zentai logopédus 

foglalkozott vele, aki nem alkalmazkodott a gyermek korából adódó mozgási igényekhez, 

illetve nem is ért el észlelhető fejlődést a kisfiúnál. Ezután egy újvidéki logopédust látogattak 

heti két alkalommal, aki rugalmas és eredményes is volt egyben. Elkezdett gagyogni, szavakat 

mondott, képekről felismerte és megnevezte a látott tárgyat. Az anyuka ezt a képes megoldást 

otthon napi egy órában alkalmazva nagymértékű előrelépést ért el. 

A szülőkkel való kapcsolata nagyon jó volt attól függetlenül, hogy ezt a kommunikáció 

bizonyos mértékben korlátozta. Nem használtak jelbeszédet, hanem nagyon lassan és 

artikuláltan beszéltek hozzá, ő pedig szájról olvasott, és ha tudott, akkor válaszolt is. A 

nővérével való beszélgetés, játék már sokkal nehezebb volt annak ellenére, hogy mindössze 

csak két év korkülönbség van közöttük. A nővére volt az, aki eltaszította magától Vendelt, mert 

számára megnehezítette a testvérével való társalgás. Az anyuka is szenvedett ettől a 

tényállástól, hiszen a két gyermekével töltött közös programok nagyon fárasztóak voltak. Ezért 

arra kényszerült, hogy külön-külön foglalkozzon velük. Ez akkor kezdett megváltozni, amikor 

a testvérek már tizenévesek voltak. Egyre jobban közeledtek, nyitottak egymás felé, és ekkor 

kezdett kialakulni közöttük az a bizonyos testvéri kapcsolat. A családbarátokkal és 

gyermekeikkel teljesen más volt a helyzet. A felnőttek megtanulták, hogy hogyan kell 

viszonyulni Vendihez, hogyan kell hozzá beszélni, hogy megértse. A gyerekek jól 

eljátszadoztak, hiszen kevesebb időt töltöttek együtt és a szórakozás nem igényelt 

kommunikációt. Ez akkor változott meg amikor, a gyerekekben tudatosult Vendel mássága, és 

ennek következtében ők már nem akartak vele több időt eltölteni. 

Amikor Vendel elérte a negyedik életévét, akkor a szülőket egyre jobban foglalkoztatta, hogy 

hova és milyen óvodába fog járni. Szerencséjükre az ő utcájuk oldalán működött egy magán 

óvoda, ahová négy éves korában beíratták. Heti három napot járt óvodába, mert a másik két 

napon a logopédus foglalkozott vele. Ekkor megkezdődött a gyermek szocializálódása. 

Könnyen beilleszkedett a csoportba, a társai is elfogadták. Minden olyan tevékenységben részt 

vett, mint egy másik négyéves kisgyermek. Tehát ünnepségeken szerepelt, kirándult, és ezzel a 

szülők nagyon elégedettek voltak. Az új környezet és a folyamatos tanulás nem eredményezett 

különösebb előrelépést a kommunikációjában, mert kizárólag csak fogalmakat használt, vagyis 

nem tudott összefüggő mondatokat alkotni. Ekkor a szülők elkezdetek újra különböző 

hangpróbákat végezni a gyermekkel, amelyekből kiderült, hogy hallókészülék viselése ellenére 
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nem hallott, vagyis minden tanult szó elsajátítása szájról olvasással történt. Ezt követően az 

újvidéki kórházban egy újabb hallásvizsgálatot elvégezve bebizonyosodott a gyanú, mely 

szerint Vendel nem hall a készülékkel. A legjobb készüléket szerették volna a gyermekük 

számára megkapni, de előtűnt egy akadály, a szerbiai Szociális Központ már nem tudta ezt 

finanszírozni, mivel az egészségügyi törvényekben változások történtek. Az egyetlen megoldás 

az volt, hogy Magyarországon próbálnak szerencsét. Azért, hogy meg tudják vásárolni a 

berendezést magán tulajdont tettek pénzért. Pestre felutazva felkerestek egy hallókészülékekkel 

foglalkozó szaküzletet, ahol beszerezték a kívánt szerkezetet. Az eladó nagyon segítőkész volt, 

mivel azt ajánlotta, hogy keressék meg a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatot, és a készülék 

megléte ellenére a szülők fölkeresték őket. Az ő segítségükkel eljutottak a Szent János 

kórházba, ahol elvégeztek egy nagyon alapos hallásvizsgálatot a készülékkel, és anélkül is. 

Ekkor fényderült arra, hogy a megvásárolt berendezés nem megfelelő Vendel számára. A 

Gyermekmentő szolgálat által megkapta azt a hallókészüléket, amelyre szüksége volt. Ez azt 

jelenti, hogy az első megfelelő szerkezetet csak ötéves korától tudta használni. Tehát a 

beszédfejlődése attól a naptól kezdődött meg. 

Hatalmas támogatás volt az, hogy a családnak akadt ismeretsége Pesten, akik nagymértékben 

segítették őket a tájékozódásban és az ottlétben. Ezt követően felkeresték a Cinkotai óvodát, 

ahol csak két hétig tartózkodott. Hiába volt ez egy speciális intézmény, szinte már a kezdetőktől 

látszódott, hogy a közösségnek köszönhetően a gyermek itt nem fog fejlődést elérni. Az ott 

dolgozók ajánlották a szegedi Klúg Péter óvodát. A Klúg Péter egy olyan bentlakásos speciális 

oktatási intézmény a hallássérültek számára, ahol a kisdiákok az óvodától kezdődően egészen 

a középiskoláig végig vezethetik a tanulmányaikat. Ahhoz, hogy az létesítmény befogadja 

szükséges volt az Országos Hallásvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

szakvéleménye. A bizottság eredményének köszönhetően Vendel hat éves korától a Klúg Péter 

Óvoda és Diákotthon tagja lett. A szülők nem igazán értettek egyet abban, hogy a fiuk ilyen 

fiatalon elhagyja a szülői házat, és csak „hétvégei” gyermek legyen. Az apuka az első héten 

vitte és hozta haza Vendelt az óvodából. Ez így nagyon is tetszett neki, de amikor kiderült, hogy 

az elkövetkezőkben már nem csak a nap egy részét, hanem az éjszakát is ott kell töltene egy 

törésként élte meg, amelyet rövid időn belül feldolgozott, és természetessé vált számára az 

ottlét. A csoporttársaihoz viszonyítva nagy hátránnyal indult a beszédképességét illetően, de 

nagyon gyorsan felzárkózott, és az ott töltött egy év alatt hatalmas fejlődésen ment keresztül. 

Persze ez mind az ott dolgozó szakemberek kitartó munkájának is köszönhető. 

Ezt követően két évig az általános iskolára való felkészítésen vett részt, melynek az lett az 

eredménye, hogy megtanult írni, olvasni, összeadni és kivonni. Az órarendjében jelen volt a 
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magyar óra, a matematika, a hallásfejlesztő óra, a ritmus óra és a testnevelés. Amikor 

megkezdte az első osztályt ott volt a legjobb tanulók között. Részt vett matematikai, 

intelligencia és magyar nyelvi versenyeken is. A hallássérüléséhez viszonyítva rendívül jó a 

helyesírása, amely talán annak köszönhető, hogy már kis korától kezdve tudatosan tanulta a 

magyar nyelvet, mint más ember egy idegen nyelvet. A logikai versenyen, négy síkon zajlott a 

mérés: intelligencia, logikus gondolkodás, megfigyelés és memória. Erre a versenyre több, mint 

27 000 diák jelentkezett, és ő ezek közül a korcsoportjában bekerült a 2000 legjobb közé. 

Természetesen itt is nagyot nyomott a latba, hogy milyen volt az osztály összetétele. Az 

osztálytársak szülei is hasonló beállítottságúak voltak, mint Vendel szülei. Tehát olyan átlagos 

és képzett emberek összessége volt ez, akik családjában adódott ez a helyzet, viszont minden 

tőlük telhetőt megtettek a gyermekük eredményes fejlődéséért. A szülőknek nagyon imponált 

az, ahogyan a gyermekeket védték, biztosították a mindennapi jóllétüket és önállósították őket. 

Szóval hatodik osztályig egyáltalán nem kaptak lehetőséget arra, hogy egyedül, pedagógus 

kísérete nélkül elhagyják a létesítmény falait, majd ezt követően is a kijárás csak csoportosan 

történhetett. Miután befejezték a nyolcadik osztályt már megadták számukra a lehetőséget, 

hogy egyedül is elmenjenek akár gyalog, kerékpárral, vagy tömegközlekedési eszközzel. 

A nyolcadik osztály befejezésének közeledtével együttesen elkezdtek gondolkodni, hogy hol és 

mit is tanuljon tovább Vendel. Két változat állt fent. Az egyik, hogy ugyanebben az 

intézményben megkezdi a középiskolai tanulmányait, és három év alatt szerez képesítést egy 

bizonyos szakmára. A másik lehetőség, hogy egy integrált intézményben fog tovább tanulni. 

Természetesen úgy gondolták, hogy hiába lesz ez egy újabb nagy lépcsőfok Vendel életében, 

mégis inkább az integrált oktatást választják, hiszen neki megvannak a megfelelő képességei 

ehhez. Ezután választotta Vendel a Gábor Dénes Műszaki Szakközépiskola Informatika szakját. 

A felvételit jó eredménnyel zárta. Magától értetendően nem teljesített úgy, mint halló társai, de 

az intézmény figyelembe vette az ő speciális helyzetét. A felvételin döntő szerepet játszott a 

megjelenés, a kommunikáció, a kiállás és a megszerezett pontok összessége. Az intézmény és 

a tanárok is nagy kihívás elé álltak, amikor szembesültek azzal, hogy egy időben három 

hallássérült is ott fogja folytatni a tanulmányait. Természetesen ez a tanároktól igyekezetet és 

fölkészültséget is igényelt, amelyet a szurdopedagógustól kaptak meg, aki elmagyarázta, hogy 

hogyan kell velük bánni. Ennek köszönhetően Vendel jó kapcsolatot ápol a tanáraival, és 

minden tantárgyból jól teljesít. 

Ez középiskola öt éves, ami azt jelenti, hogy az első év az egy fölkészítés volt a továbbiakra. 

Ebben az egy évben nagy óraszámmal tanulták az angol nyelvet, amely egy halló számára 

átlagos dolognak minősül, de egy hallássérült esetében abszurdum. Mindenesetre annyira 
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motivált volt a nyelv megtanulása iránt, hogy szintén felzárkózott a társaihoz, és elsajátította az 

angol nyelvet olyan mértékben, hogy tud fogalmazni, viszont a kiejtésben vannak gátlásai, ami 

természetes is. Itt az osztály három legjobb tanulója között van a tanulmányi eredmények 

alapján. Több területen jeleskedik és versenyeken is részt vesz. Ilyen például a röplabda, 

szépírás, sudoku, kerékpár, úszás és a Kenguru (matematikai verseny).  

Úgy gondolom, hogy Vendel egy nagyon szerencsés gyermek, hogy ilyen családba született. 

Egyrészt a szülei foglalkozása (anyuka pedagógus, apuka mentős) miatt, más rész pedig, hogy 

milyen odaadással nevelték fel őt. Persze az első nap, amikor szembesültek fiuk állapotával 

nagyon nehéz lehetett számukra, viszont nem csüggedtek sokáig, hiszen tudták, hogy ott van ő, 

akinek most rájuk van a legnagyobb szüksége. Áldozatokat hoztak azért, hogy Vendel minden 

támogatást megkapjon. A legnagyobb aggodalmuk az volt, hogy ő hogyan fog elboldogulni a 

jövőben: Hol tud majd elhelyezkedni? Lesz-e állása? Meg fog-e házasodni? Lesznek-e 

gyermekei? Hogyan fog boldogulni a mindennapi életben? Szerencsére pozitív példákkal 

találkoztak, amelyekből megnyugvás nyertek, miszerint az ő fiuk is minden olyan dolgot meg 

tud majd tenni, mint egy halló ember. 

A Magyarországra való eljutásuk egy nagy áttörést biztosított számukra, hiszen mondhatjuk, 

hogy öt évet kellett várniuk arra, hogy révbe érjenek. A magyarországi közeg, az állapothoz 

való hozzáállás, bánásmód és a szakértelem nagy megnyugvást jelentett a szülőknek. Amikor 

pedig már látható volt Vendelen a folyamatos változás és fejlődés, akkor az anyuka és az apuka 

rendkívül elégedettek voltak. Mivel ő Magyarországon kezdete el megtanulni a magyar nyelvet, 

így számára úgymond egy itthon és egy otthon létezik. Magyarországon járva nagyon önálló, 

bármi nemű probléma nélkül eligazodik akár a közlekedésben, akár a különböző mindennapi 

ügyek intézésében, viszont a hétvégéket a családi házban tölti a családjával, mert ő itt nem érzi 

magát biztonságban, nem ismeri úgy ezt a környezetet. Ezen próbálnak a szülők segíteni kisebb-

nagyobb sikerrel. Ez azt vonja magával, hogy itthon nincsenek barátai, akikkel közös 

programokon venne részt, ellenkezőleg Magyarországon, ahol rengeteg barátja van, és igazán 

otthon érzi magát. 

Vendel egy nagyon intelligens, pozitív és életrevaló személyiség, aki még keresi a helyét a 

nagyvilágban, próbálja kiaknázni a képességeit, amelyekre a későbbiekben szüksége lehet. 

Mivel ő maximalista, a kudarcot nehézkesen tudja kezelni, ezért ha tudja, hogy nem fog az a 

valami sikerülni, akkor bele sem vág, vagy ha mégis sikertelenség éri, akkor az nem állítja meg, 

hanem megpróbál egy újabb utat keresni, amely talán eredményesebb lesz. 

Elégedettséggel töltött el az ő pozitív példája, hiszen kevés ilyen család van, ahol így állnak 

hozzá ehhez az akadályhoz. Osztom az anyukája álláspontját, miszerint meg volt ennek az oka, 
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hogy ez miért történt így. Ezt egy feladatként kell felfogni, amely csak arra vár, hogy ők 

megoldást találjanak rá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

9. ÖSSZEGZÉS 

Bárki világszemléletétől függetlenül tegyen meg annyit más emberekért, hogy belegondol az ő 

életükbe is, amivel a másik fél fog sokat nyerni. Még pedig a nyereménye az elfogadás, az 

empátia és a segítségnyújtás lesz. A hallássérültek nem gyámoltalanok, akiket folytonosan 

pátyolgatni kell, viszont a másságuk által sok olyan történést élnek át, amelyek kellemetlen 

élményként ivódnak az emlékezetükbe. Ennek ellenére ők és más hozzájuk hasonló emberek 

hatalmas és önzetlen szeretettel vannak felruházva, amely az átlagembernek csak elvétve 

adatott meg. Ők igenis életerős emberek, akiket az élet edzett olyanná, mert már szinte 

születésüktől kezdve a szüleik és ők is rengeteg akadállyal megküzdöttek. 

Magyarországon már törvényileg kötelező elvégezni az újszülötteken az audiológiai 

vizsgálatokat, amelynek köszönhetően már a kezdetek kezdetén információt kapnak a szülők a 

gyermekük hallás állapotáról. Ha ez időben megtörténik, akkor sok lehetőség közül tudnak 

választani a szülők, amelyek segítik a gyermeket a további életében. A toleráns és empatikus 

közösségbe való bekerülés eredménye a pozitív önkép kialakulása, amely által a társadalom 

teljes értékű tagjává tud válni. Valójában ők is mindarra képesek, mint amire mi hallók csak 

másképpen. Ezért nagyon fontos, hogy minél több információ eljusson az ép hallású 

emberekhez a hallássérültekről, mert ezzel megkönnyítenénk a mindennapjaikat. Ez nem 

eredményezné a siketek utópikus vágyainak a beteljesülését, hiszen minden két emberen múlik. 

Ebben a helyzetben lényeges a kompromisszum kötés. Lehethetetlen, hogy csak az egyik fél 

idomul a másikhoz, mindkettőnek engednie kell a kiszabott kötélen, ezért hívják 

kompromisszumnak. Az álláspontok közös nevezőre hozása annyit billentene ügyön, hogy a 

halló és a hallássérült egyén is simulékonyabban éljen egymás mellett. 
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