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Az érzékszervek segítenek megismerni a világot. 

Fülünk nemcsak a hallás érzékszerve: a hangok 

megértésével kommunikálunk környezetünkkel, 

tájékozódunk a világban. Vajon milyen lehet 

hangok nélkül élni? Nem hallani az emberi hangot, 

a zenét, a szél zúgását, a víz csobogását, a madarak 

csicsergését. A hallássérült embereknek körülbelül 

a fele így született, de sokaknak betegség vagy 

baleset miatt károsodott a hallása.

A hallássérülteknek két típusa van: a siketek és a 

nagyothallók. A siketek az örök csend birodalmában 

élnek, egyáltalán nem hallanak hangokat. A többi 

érzékszervük azonban kifi nomultabb, és ezekkel 

a képességekkel próbálnak eligazodni a világban. 

Nem a csend elviselése okozza a legnagyobb 

gondot, hanem hogy teljes életet éljenek, 

ne szigetelődjenek el, megtalálják egyenrangú 

helyüket az egészségesek társadalmában. 

Ebben segíti őket a jelnyelv.

Az ősemberek a beszélt nyelv kialakulása előtt 

kézjelekkel, gesztusokkal érintkeztek egymással. 

Az emberi torok fejlődésével kialakult az emberi 

beszéd, ami közösséggé formálta az ősembereket. 

A siketek jelnyelve azonban éppen fordítva: 

jóval a siket közösség kialakulása után született 

meg. A szakemberek az 1960-as évek óta kezelik 

a jelnyelvet önálló nyelvként.

A jelnyelv ugyanúgy érzéseket, gondolatokat 

közvetít, mint a beszéd, de sajátos szerkezete és 

nyelvtana van, ami eltér a beszélt nyelvtől. 

A jelelők egy fogalomra vagy kifejezésre, gyakran 

egy mondatra is meghatározott jelet használnak. 

A jelnyelv nem nemzetközi, minden országnak saját 

jelnyelve van.

A jelnyelv alapja a mozdulattal felidézett 

mozgásos történés. A jel lehet képes, azaz sokszor 

utal a szóban forgó tárgy vagy fogalom külső 

megjelenésére, jellemző mozgására, vagy lehet 

elvont, amikor a jel és jelentése között látszólag 

nincs összefüggés. Az éhséget például jelnyelven 

úgy fejezik ki, hogy az egyik kézzel a gyomor előtt 

körkörös mozgást végeznek, arra utalva, hogy 

korog a gyomruk. A szomjúság kifejezése, ha 

az egyik kezet a torokra helyezik, ezzel jelezve, 

hogy kiszáradt. Az elvont jelekre jellemző példa 

az ujj-abc. Minden siket közösségnek van ilyen 

abc-je, amelyet a két kézfejjel és az ujjakkal 

jelenítenek meg. Az abc minden betűjének egy jel 
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felel meg. Ezt az abc-t csak akkor használják, ha az 

adott fogalomnak nincs önálló jele, vagy azt nem 

ismeri mindenki. Előnye, hogy pontosan érthető, 

hátránya, hogy nagyon lassú.

A jelnyelvet gyakran összekeverik a jelbeszéddel, 

pedig két különböző fogalomról van szó. 

A jelbeszéd szavak nélküli, tudatos kommunikáció, 

amelyet a beszéd helyettesítésére vagy 

kiegészítésére használnak, de nem önálló nyelv. 

Ilyen jelbeszéddel adták el régen áruikat a 

különböző nyelvű kereskedők, és a közlekedési 

rendőr is így irányítja a forgalmat. A jelnyelv 

azonban önálló nyelv, a beszélt nyelvvel 

egyenértékű. Ha többet akartok tudni róla, 

keressétek fel a hallatlan.hu honlapot!

                                  

A nagyothallóknak három csoportja van: az 

enyhén, közepesen vagy súlyosan nagyothallók. 

A nagyothallás általában idős korban alakul ki, de 

manapság egyre több fi atalnak is romlik a hallása, 

leginkább a túl hangos zenehallgatás miatt. 

A nagyothallók élete nem könnyű, gyakran a 

családban és a baráti körben is elszigetelődnek a 

többiektől, mert nem értik vagy félreértik, amit 

a körülöttük lévők beszélnek. Még önmaguknak 

is nehezen vallják be, hogy rosszul hallanak, 

ezért sokszor nem kérnek segítséget, pedig a 

hallókészülékek nagyban segítik a beszédértést. 

A hallókészülékben elhelyezett pici mikrofon, erősítő 

és hangszóró egyenesen a fülbe vezeti a hangot. 

A nagyothallók és a siketek gyakran megtanulnak 

szájról olvasni. Azt mondják, szájról olvasni olyan, 

mintha könyvet olvasnának, csak betűk helyett 

a szájállásokat kell összeolvasni. Ez nagyon erős 

fi gyelmet igényel, ezért hamar elfáradnak. 

Ha egy ismeretlen nem válaszol a kérdéseitekre, 

nem fordul felétek, jusson eszetekbe, hogy talán 

nem hallja, amit mondtok. Ilyenkor gyengéden 

érintsétek meg a vállát, hogy észrevegyen 

benneteket. Felesleges kiabálni vagy hangosan 

szótagolva beszélni, a kiabálás ugyanis zavarja a 

természetes beszéd ritmusát, és nehézzé teszi 

a szájról olvasást. A legjobb, ha természetes 

hangon mondjátok el, mit akartok, esetleg 

kézmozdulatokkal kíséritek a mondanivalótokat. 

Figyeljétek az arcát, hogy megérti-e, amit mondtok, 

és ha úgy tűnik, nem, türelmesen ismételjétek meg. 

Ha nem értitek meg a választ, bátran kérdezzetek 

vissza! Ne rázzátok le azzal, hogy majd a végén 

mindent elmagyaráztok neki! Ne tegyetek úgy, 

mintha ott sem lenne, mert akkor úgy érzi, 

semmibe veszitek. Hosszabb mondanivaló esetén 

célszerű olyan helyet keresni, ahol kevesebb a zaj. 

Az egészségesen hallók gyakran izgágáknak 

tartják a hallássérülteket, mert kérdéseikkel 

félbeszakítják mondanivalójukat. Pedig csak azért 

kérdeznek, mert érdekli őket a körülöttük lévő 

világ, és közben megpróbálnak olyan pozíciót 

felvenni, ahonnan könnyebb a szájról olvasás. 

Ha a teremben félhomály van, vagy a beszélő éles 

fényben áll, sokkal nehezebb a dolguk. 

Nagy társaságban is zavarban vannak, mert csak 

azt értik meg, aki feléjük fordulva megszólítja őket. 

Sok nehézséggel kell megküzdeniük, ezért 

az egészséges embereknél több fi gyelmet és 

türelmet igényelnek.
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