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A dolgozat célja

A kérdéssel való foglalkozást a kezelés indokolja, ugyanis (elsősorban az
eddig még nem kezelt dadogóknál) a válás gyakori tapasztalat. Jelen vizsgáló-
dásunknak az a célja, hogy a válásokban megtaláljuk azokat a dadogás okozta
személyiséghatásokat, melyeknek hiánya vagy elégtelen működése befolyásol-
ták a párkapcsolati együttműködést.

Véleményünk szerint a kezelőnek a kezelés során foglalkoznia kell ezzel a
kérdéssel is, s az itt kapott adatokat kezelési haszonra kell beváltani: az önis-
meret  finomításával,  a  konfliktus-megoldási  készség  javításával  növeljük  a
kezeltek  párkapcsolatának,  az  újrakezdésnek  az  életesélyét  és  csökkentjük  a
tévedés lehetőségét.

A vizsgálat körülményei

A vizsgálatban résztvevők az 1988-9l-es években a  Beszédgondozó Ren-
delésen kezelt dadogók közül valók.

A vizsgálat során 27, általunk kezelt dadogó válását, annak életelőzményét
dolgoztuk fel (a  válások minden esetben még kezelésünk megkezdése előtt
történtek). Minden kezelt egyszer vált el.

A vizsgálatok nem szerinti megoszlása: 11 nő, 16 férfi. Életkori határ 24 és
39 év között van.

Iskolai végzettség szerinti megoszlás: VIII. osztályt 5-en, középfokú iskolát
9-en  és  felsőfokú  iskolát  13-an  végeztek.  Mivel  komplex  kezelésünk  során
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mindig foglalkozunk a kezeltek párkapcsolatával (e munkát a párválasztás, a
válás vagy éppen az újrakezdés indokolja), így jelen vizsgálatunk anyaggyűjté-
sét az ennek során végzett exploráció keretében végeztük el (a munka tehát nem
független a kezeléstől, mindez a kezelés részeként történik).

A válást  és  az  azt  megelőző  időszakot  általában  6-8  kezelésben  végzett
exploráció során dolgoztuk fel és a kapott anyagot a beszélgetés-sorozat végén
közösen értelmezzük. Természetesen ezzel a kérdés nincs lezárva, a kezelés
során  vagy azt  követően  is  a  párválasztás,  az  újrakezdés  még többször,  hol
önállóan, hol explorációs anyagként előtérbe kerül.

Az anyag bemutatása

Az  explorációs  beszélgetés-sorozat  során  minden  kezelttel  hét  témakört
beszéltünk  meg.  Az  egyes  témakörök  megbeszélésével  a  dadogó  válásához
vezető utat, életelőzményeket kívánjuk megismerni. A kapott anyagot számító-
gépes  matematikai  elemzésnek  vetjük  alá  (a  kérdésünk  az,  hogy  az  egyes
válaszok a válaszok számához viszonyítva szignifikánsak vagy sem). Összefog-
lalásunkban választ adunk arra, hogy véleményünk szerint milyen lelki működés
áll a dadogók válásainak hátterében.

1. témakör: a szülői példa*

a) a dadogók szüleinek házasságára a gyakori viták, a tartós ellentétek,
indulatok voltak jellemzőek,

b) a szülők nevelési módszere az autokaotikus nevelési módszer volt,

c) a kezelteket édesanyjuk 6-7 hónapos korig szoptatta,

d) a  kezeltek  édesanyjukkal  vagy  egy  „nénivel”  18-20  hónapos  korig
voltak otthon, azt követően bölcsődébe, ill. óvodába jártak
(a  közösségbekerülést  nehezen  viselték  a  gyermekek,  sokat  voltak
betegek, érésben lelassultak, érzelmileg szélsőséges viselkedésűek let-
tek),

e) a szülői magatartásban (főleg az édesanyák) a szigorú rend meghatáro-
zó tulajdonság volt.

* Itt és a továbbiakban is csak a szignifikáns adatokat mutatjuk be.
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f) a szülők gondolkodása tárgyias, gyakorlatias volt,

g) a szülők házasságában az édesanyák voltak a domináns személyek,

h) a szülők és a kezeltek kapcsolatára a szélsőséges érzelmi hatások voltak
a jellemzőek (a szülők elmondása szerint a kezeltek gyermekkorukban
nehezen kezelhetők,  ingerlékeny,  makacs,  szélsőséges viselkedésű,  a
mintaadást elkerülni akaró gyerekek voltak),

i) a kezeltek mai megítélésük szerint szüleik tulajdonságai közül a folya-
matos türelmet hiányolják.

A  szülői  példa  jellemzői  összefoglalva: szélsőséges  indulatú,  autokratív,
domináns, tárgyias gondolkodású szülői magatartás. A szülő—gyermek kapcso-
lat kiegyensúlyozatlan.

2. témakör: a beszédhiba megítélése**

a) a  kezeltek  beszédhibájukra  az  iskolába  kerülést  követően  (8-9  éves
korukban) figyeltek fel, a történés akkor tudatosult bennük,

b) a beszédhiba tudatosulásában az iskolatársak, a játszótársak játszották
a fő szerepet (de számos felnőtt  elmarasztalásáról is beszámolnak, a
kezelteknek mindezekről máig ható emlékeik vannak),

c) a kezelteket szüleik több szakemberhez vitték, de mivel ezek a kezelé-
sek a dadogók szerint érdektelenek és főleg eredménytelenek voltak,
így ők fokozatosan elvesztették hitüket, hogy a hibán változtatni lehetne
(a dadogók úgy gondolják, hogy a tapintatot nélkülöző, sok gyermek
között végzett beszéd- és ritmusgyakorlatok az ő nagy beszédfélelmü-
kön nem segítenek, s ezt követően gyorsan alakult ki bennük a félénk,
bizonytalan, visszahúzódó magatartásuk).

d) a  dadogók  beszédhibájuk  lényegét  a  kirekesztettségben  (nem tudja
képviselni,  védeni  magát)  és  a  kezdeményezési  készség  hiányában
látják  (a  dadogók  a  beszédhibásokkal  szemben  mindig  hátrányban
vannak, így az élet minősége csökkent).

** Az anyaggyűjtés során a kezelteknek azt a véleményüket-érzésüket akartuk itt megtudni, 
ahogyan ők beszédhibájukat gyermekkorukban megélték (tehát nem a mai véleményükre 
voltunk kíváncsiak).
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A beszédhiba megélése adatok összefoglalása: a beszéd-magatartás okozta
gátoltságot a pszichológiai élettér korán felerősíti és tudatosítja. Az élettér gátló
tényezői, szereplői között jelentős esemény a sikertelen szakmai beavatkozás
(a kezelési eredmény elmaradása rontja a személyiség kibontakozási készségét,
megkezdődik a közösségtől való leválás, elindul az izolációs folyamat).

3. témakör: az iskola élménye

a) a dadogóknak az iskolához, a tanulmányokhoz a félelem érzése kap-
csolódik (lényege: a dadogó nem tud megfelelni a feladatoknak, nem
tudnak beszélni-válaszolni, nem tudja úgy és azt elmondani, ahogyan
tudná és szeretné),

b) a dadogók iskolai csoporthelyzete ún. vezetett (nem volt vezető, irányí-
tó szerepe, feladata, ez a közösségtől leválás, individualizáció kezdete),

c) a dadogó mindig szeretett volna magabiztos lenni (a soha el nem ért
példák  az  osztály  legjobb tanulói  voltak,  a  magabiztos  és  rámenős
gyerekek),

d) tanulmányi eredménye nem a képességeit fejezte ki (hiszen az mindig a
beszédteljesítmény, az időszerű állapotának a függvénye),

e) a dadogók iskolai megítélése, helyzete mindig egy-egy kedves, érzé-
keny, szeretetreméltó tanár személyétől függött, aki pártfogásba vette
őket (ezeknél a tanároknál a dadogók kibontakoztak, képességeik sze-
rint teljesítettek, mert a dadogók érezték a szeretetet),

f) a mindenkori következő, a magasabb osztályba lépés, az iskolaváltás
jelentős  nehézséget  jelentett  a  dadogó  számára  (a  válási  nehézség
következménye az érzelmi és értelmi teljesítménycsökkenés),

g) a dadogók mai álmaiknak egyik visszatérő színtere az iskola, az iskolai
történések (ezek tartalma kínos, szorongásos).

Az iskola élménye adatok összefoglalása: az iskola, mint az elvárás—telje-
sítmény színtere a kommunikációs hiányállapotokkal folyamatosan terebélye-
síti és fenntartja a dadogó különbségérzését (debilizáló szorongás, kontaktopát-
hia, inszufficiencia).
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4. témakör: a nemiségi szerep

a) nemi felvilágosítást a dadogók több helyről  is kaptak, de egyik sem
volt „használható”, így ismereteiket „összeszedték” (ezekben viszont túl-
súlyban  voltak  a  gyakorlati  tanácsok,  ismeretek  és  amire  valójában
szükség lett volna, az ön- és másik ismeretére, az kimaradt),

b) a másik nem „észrevevése” (ez passzív, egyoldalú érdeklődést jelent):
a lányoknál 12-13 év, a fiúknál 15-16 év volt (a lányoknak viszonylag
korai érdeklődése a lelki érzékenységgel, a lelki hiányállapotok pótlá-
sával hozható összefüggésbe),

c) a másik nemmel való kapcsolata akkor lett nehézkes és akadályozott,
amikor érzelmi szándék lépett fel velük szemben, amikor „akart tőlük
valamit” (szeretett volna vele megismerkedni, érzelmi kapcsolatot ki-
alakítani),

d) a sikertelen találkozások után, az akadályozott kapcsolat helyébe lépett
fel  a  rendszeres  fantáziálás  (azt  képzelte  el  és  játszotta  ott  le,  amit
valóságban szeretett volna),

e) az első masturbáció 14-15. év, az első onánia 13-14. év,

f) az  akadályozott  kapcsolat  tartós  fennállása  egy  kívülrekedés-érzést
alakított ki, úgy érezte a kezelt, hogy ő egy „hibás nő”, egy „hibás férfi”,
aki nem tud kapcsolatba kerülni másokkal (tartalma: vágyait nem meri
kimutatni, így sem adni, sem kapni nem tud, a benne maradó érzések
pedig „áthallást” okoznak benne),

g) a  dadogók a  szexuális  együttlétben  ügyetlennek érzik  magukat  és  a
szexuális élmény a képzeletben szebb, örömtelibb, mint a valóságban
(akadályozó történések: suborgazmus, ejaculatio praecox, nárcisztikus
szokások).

A nemiségi szerep adatoknak az összefoglalása: a beszéd-magatartás sérü-
lése következtében a nemiségi szerep, mint újrateremtő erő is kárt szenved. A
folyamatos kapcsolatzavar a személyiséget az individuális örömszerzés irányá-
ba tereli. A társas érintkezésre tett kísérlet élménye alatta marad a fantáziavilág
szőtte képzeletvilágnak.
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5. témakör: a dadogók tulajdonságai

a) a dadogók az érzelmi hatásokat rosszul tűrik (hatására a cselekvés—
gondolkodás hatékonysága csökken),

b) érzelmi kitartása ellenállás, nehézség esetén erősen csökken,

c) fizikai munkában nem kitartó, abban váratlan leállások következnek be
(nem a fizikai tulajdonságok hiányosak, hanem a cselekvést létrehívó
késztetés ereje csökken),

d) gondolkodásában  gyakorlatias,  tárgyias  (a  „józan  ész”  élményköre),
abban részletekbe menő, mert mindent pontosan, lépésről lépésre sze-
retne elvégezni (anyaga a bizonytalanság, amit az erős kontroll pótol),

e) gondolkodása  feszültség  esetén  „megtapadásra”  hajlamos  (háttere  a
váltani nem tudás, a feszültség a gondolkodást megbénítja, a jó megol-
dás csak később jut eszébe, „lépcsőházi ember”),

f) sértődékeny (anyaga a szubjektív evidenciához való viszonyítás, azaz
ami a dadogó tapasztalatával, véleményével ellentétes, az nem igaz, az
számára elfogadhatatlan és így ellene szól),

g) nem tud felejteni (az események, hatások mély, főleg érzelmi nyomot
hagynak benne, azok tudatából nem törlődnek, s ez magatartásában,
mint ellenállás vagy bosszú jelenik meg),

h) dolgait, feladatait nem tudja folyamatosan és főleg időben megoldani,
mert gyakran erején és képességén felül vállal (bizonyítás), így dolgai
torlódnak, azokat a dadogó kénytelen halogatni, aminek az eredménye
az ún. életrestancia,

i) nehezen dönt, sok a kétely és a bizonytalanság benne, s ha nagy nehezen
döntött,  akkor  sem érzi  döntését  bizonyosnak,  visszajáró  gondolatai
vannak, „mégsem így kellett volna dönteni” (alapja a pozitív visszaje-
lentésű emberi gyakorlat, a tapasztalás hiánya),

j) csalódásai,  kudarcai  hatására  gyakran  tévutas,  ún.  reciprok  reakciók
jelennek meg magatartásában, melyek ellentétesek eddigi viselkedésé-
vel (megcsalja társát, noha szereti, iszik, de az italt nem szereti és nem
is  bírja,  kötekszik,  bár  nem kötekedő,  költekezik,  ugyanakkor  sem
racionális indoka és rá elég fedezete nincs stb.),

166



k) a dadogók életükre, hosszabb-rövidebb vonatkozásban gyakran készí-
tenek terveket, melyeknek beváltása, megvalósítása általában elmarad
(ezek a tervek irreálisak, a dadogó képességeit, helyzetét meghaladóak,
valamint, főleg érzelmi behatásra ezekről hamar lemondanak),

l) a dadogó önzetlen, felebaráti, közösségi cselekedetre-szolgálatra nem
vállalkozik,  noha  ezek  fontosságát  elfogadja,  ennek  magyarázata:
„előbb  én  szeretnék  rendbejönni”  (a  saját  bajainak,  személyének
fontossága az én-fejlődés éretlenségére utal),

m) a dadogó gyanakvásra hajlamos (ebben a kevés emberi tapasztalatból
és kevés sikerből adódó előítélet húzódik meg),

n) a dadogó szabály- és törvénytisztelő ember (anyaga elsősorban nem az
erkölcsi  magatartás, hanem a szabály,  a rend, a törvény áthágásából
adódó feszültség-szorongás elkerülése),

o) a  pénz  szerepét  fontosnak  tartják  a  dadogók  (mert  ez  a  szándék,  a
bátorság,  a  magabiztosság,  a  siker  közvetítő  eszköze,  tehát  mindazt
helyettesíti, ami a dadogóból hiányzik),

p) mások megítélése a dadogónál a rá gyakorolt hatásban nyer minősítést
(főleg  érzelmi  hatások  kapnak itt  szerepet:  kedves,  szép,  figyelmes,
mosolygós, udvarias stb., aminek hátterében a szubjektív én-tudat áll,
ahol a tényeknek, cselekedeteknek kevesebb értéke van, mint az érzel-
meknek),

r) a dadogók jellemző tulajdonsága a rejtőzködés (háttere a beszédfélelmű
magatartás megmutatkozási, realizálási  nehézsége), a  sürgetés érzése
(gyorsan, felületesen, a feladat minőségének kárán is, de szeretne átesni
a dadogó mielőbb a kellemetlen beszéd-feladat okozta feszültségen), a
komfort-érzés (nagyon  sok  feltétel  megléte  biztosítja  csak  a  dadogó
működőképességét,  akció-készségét),  és  a  magatartásban,  gondolko-
dásban való váltani nem tudás (a lelki hiányállapotokat, tulajdonságai
bizonytalanságát,  viselkedési-gondolkodási kontrollal  igyekszik a da-
dogó ellensúlyozni, amit a mindenkori feladatfeszültség érzése is nehe-
zít).

A dadogók tulajdonságait összefoglalva: a személyiség működőképességét
biztosító gondolkodási-érzelmi  személyiség-tulajdonságok a dadogóknál pon-
tatlanul  működnek  (ennek  hátterében  a  kevés  érintkezést,  a  kevés  emberi
gyakorlatot mutató izolációs énfejlődés áll). Így a dadogó testi-lelki szervezett-
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sége elégtelen, a folyamatosan változó elvárásoknak a dadogó nem tud eleget
tenni (alkalmazkodási zavar).

6. témakör: a házasságkötés

a) az első szexuális partner a leendő házastárs volt, akivel az udvarlási idő
alatt kapcsolata volt,

b) az udvarlási idő alatt csak rövid ideig, időszakosan laktak együtt (nya-
ralás, hétvége),

c) a megismerkedés és a házasságkötés között 10-12 hónap telt el,

d) házasságkötés idején az átlagos életkor 24-26 év,

e) a tárgyi feltételek nem befolyásolták a házasság későbbi alakulását,

f) házasságkötéskor a dadogók úgy gondolták, hogy önmaguk szándéka-
ival tisztában vannak, önmagukat és a másikat „lényegében ismerik”,

g) a  házasságkötés  motívuma  a  dadogóknál  a  következő:  megoldás  az
életre, az egyedüllétet feloldó, célt adó életforma, a jelenleginél jobb
élet (ennek jelentése: a kölcsönös szeretet, család, gyerek, közös erőfe-
szítésű munka),

h) a  házasságkötést  önállóan,  befolyásolástól  mentesen  döntötték  el  a
dadogók.

i) a dadogók véleménye szerint az együttélés alapja a következő: a szere-
tet  adásáért,  a  jóságért  mindig  viszonzást  kell  kapni,  csak  így lehet
egyensúlyban élni (s mivel ez nem következett be, a dadogó visszahú-
zódó, sértődékeny, kiengesztelést váró ember lett, aki a másiknak nem
is akart érzelmi többletet adni),

j) az együttélési gondok a házasságkötést követő félévkor lettek kifeje-
zettek,

k) az ellentétek jellegzetes anyaga: szélsőséges érzelmi viselkedés (erős
hangulatingadozások, ami az egymás közötti „tájékozódást” lehetetlen-
né tette), gondolkodási eltérés („mindent másként csinál és gondol, mint
én”),  türelmetlenség (új, közös tulajdonságok, szokások kialakítására
nem volt idő), „nem az volt, akinek az udvarlás során mutatta magát”,
(nem volt meg a másikban az együttműködési, elfogadási szándék, így
a vélt vagy valós hibák nagyobb szerepet kaptak, mint az erények).
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A házasságkötésre vonatkozó adatokat összefoglalva: a házasságkötést lét-
rehívó döntés a hiányos önismeret, a vágyteljesítő hamis tudat hátterén született
(a dadogó azt akarta hinni, hogy döntése jó, mert jelenlegi élethelyzetén csak
így tudott változtatni, azaz a döntést a dadogó élethelyzete, s nem két ember
lelki-testi megfelelősége hozta életre).

7. témakör: a házastársi kapcsolat javítására tett próbálkozások

a) házassági kapcsolatban a dadogók igényelték jobban a rendszeres be-
szélgetést, a lelki nehézségek, napi gondok feltárását (a beszélgetések
nem adtak a dadogóknak lelki megnyugvást, sőt, mindig hiányérzetük
keletkezett és szerintük utána semmi nem változott),

b) a házassági kapcsolat nehézségeit a dadogók fogalmazták meg először
(nekik  nem volt  jó  a  kapcsolat  úgy  ahogy  volt),  ez  nem a  válást
jelentette,  hanem  „segítségkérést”,  hogy  jobb  legyen  kapcsolatuk
(„csak a bajt észleltem, a megoldást nem tudtam”),

c) a házastársak közötti beszélgetések mindig vitával végződtek és csak
az  én-igazságok  hangoztatásáig,  a  másik  hibájának  a  felsorolásáig
jutottak el (közös megoldás nem alakult ki, noha a beszélgetések után
hosszabb-rövidebb időre enyhültek a gondok),

d) a dadogók minden áron meg akarták menteni a házasságot, a tények
ellenére is, mert féltek a jövőtől („most minden ott folytatódik, ahol
korábban abbahagytam”),

e) a házassági nehézségek jelentkezése és a válás között 1 év telt el (ez a
házasságkötés 2. évét jelenti),

f) a házasságból született gyermekeket minden esetben az édesanyáknak
ítélték.

A házastársi kapcsolat javítására tett próbálkozások adatait összefoglalva:
az együttélési nehézségeket a házaspárok nem tudták jobbító, segítő érzésnek,
gondolatnak, tulajdonságnak feldolgozni (nem találtak együttélési esélyt önma-
guk számára).
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Összefoglalás

Az explorációs adatok arra utalnak, hogy a válások hátterében a személyi-
ség-alakulásnak egy olyan fő, a dadogók egész életét átható vonulata található,
ami véleményünk szerint magyarázza a nem jó párválasztási, együttélési esélyt
és akadályozza a párkapcsolati nehézségek megoldását: ez a dadogó személyi-
ségének individualizációja. Ez a személyiség-tulajdonság a dadogó ún. akadá-
lyozott én-fejlődésének a része (adataink alapján itt a főbb akadályozó történé-
sek  a  dadogók  életében  a  következők:  domináns,  szélsőséges  magatartású
szülőkép; az emberi  kapcsolatok alapját  képező szülő-gyermek kapcsolat  ki-
egyensúlyozatlan; a beszéd-magatartás okozta gátoltságot a pszichológiai élet-
tér korán felerősíti és tudatosítja; az iskola a kudarc-élmények, a sikertelenségek
színtere).  Ezek  az  erős,  korlátozó,  motiválatlan,  ambivalens  hatások  a  belső
érést akadályozzák, visszafogják, mert a pozitív érzelmi megerősítés, a cselek-
vés,  a  gyakorlás,  az  azonosulás  helyébe  a  diffúz  feszültség,  az  indulat,  az
idomulás lép, így a tulajdonság-kialakítás, a képesség-kialakítás, a készségfej-
lesztés elmarad. A dadogó e nem folyamatosan gyarapító, megerősítő hatások
következtében érésében lemarad. Az érési elmaradás az életkorral, az akciós-tér
bővülésével, a beszédhiba okozta érintkezési-kapcsolatteremtési nehézséggel
nő és kialakul a képességek realizálási zavara, aminek következtében a dadogó
emberi gyakorlatában elszigetelődik, így a személyiség leválik környezetéről,
individualizálódik  (kevés  a  barátság,  kevés  az  érzelmi  kapcsolat,  kevés  az
emberi kapcsolatokat kísérő öröm és elismerés, kevés a sikeres akció). A dadogó
pszichológiai  élettere  tehát  szegényes,  mert  hiányzik  belőle  az  interakciók
sorozatára épülő folyamatos emberi gyakorlat, tapasztalás, ezáltal a dadogó nem
is tehet  önismeretre szert.  Ebből következik, hogy a válás a tapasztalás,  az
emberi gyakorlat hiányának, azaz az individualizálódott életelőzményeknek a
következménye.  Az  individualizálódott  személyiség  nem arra  válaszolt,  ami
ebben a helyzetben (kapcsolatban) benne volt, hanem arra, amit a dadogó már
nagyon  szeretett  volna:  vágyait  megtestesíteni.  A  házasságkötés  ezáltal  egy
élethelyzeti feloldást, s nem egy tapasztalás-megismerés hátterű érzelmi-gon-
dolati megfelelőséget jelentett (a házasság így nem felerősítette, hanem meg-
terhelte a személyiséget).

A dadogó személyiségének individualizációja azt jelenti, hogy az jelen van a
fejlődés  minden szakaszában,  így a  mindenkori  szándék és  cselekvés  folya-
matában a szubjektív evidencia szabályoz. E szubjektív hátterű élményfeldol-
gozás  a  magatartásban,  mint  hamis  tudati  működés  jelentkezik  (lényege:  a
dadogó olyannak tudja magát, mint amilyennek ő tudni szeretné). Fontosnak
gondoljuk hangsúlyozni, hogy ebben az irreális folyamatban a dadogó nemiségi
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szerepe is sérül, ugyanis a személyiség az individualizáció hatásaként megtapad
saját képzeletvilág szülötte határainál, kizárva ezzel a nemiségnek, mint újrate-
remtő erőnek a hatását (az akció-reakció működés zavart).

Vizsgálatunk adatai megerősítik azt a tapasztalatunkat, hogy a nem kezelt
dadogók életminősége a kezelt dadogókkal szemben csökken. A kezelés növeli
a dadogók párkapcsolati, együttélési esélyét is.

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (Budapest)
Szociális Munka Alapítvány (Budapest)

A beszéd rendellenességei
Balassa József munkásságának tükrében

(Ötven éve hunyt el a kiváló fonetikus)

SUBOSITS ISTVÁN - DR. GÖLLESZ VIKTOR

(Közlésre érkezett: 1995. február 16.)

A  kis  társadalmi  hatósugarú  tudományágak  jelentőségének  egyik,  talán
legfontosabb mutatója, hogy eredményeik mennyire  találnak visszhangra az
olyan tudományokban, amelyek egyrészt visszaigazolhatják a tudományos si-
kereket, másrészt nagyobb publikációs lehetőségeik folytán az eredményeket a
tudományok élénkebb véráramába juttathatják. A magyar gyógypedagógia mű-
velőinek munkásságát érintő reflexiók közül talán legfontosabbak azok, ame-
lyek a kiváló nyelvészek, elsősorban is Balassa József érdeklődéséből fakadtak.

Ki volt Balassa József?
1864.  február  11-én  született  Baján.  1881  és  1885  között  a  budapesti

egyetemen  tanult.  Külföldön  tanulmányozta  az  akkor  kibontakozó  fonetikai
laboratóriumok munkáját. 1886-ban középiskolai tanári oklevelet szerzett. Pá-
lyájának kezdetén iskolában, majd a debreceni állami főreáliskolában tanította
a  magyar,  francia  és  a  német  nyelvet.  Pestre  kerülve,  a  VIII.  ker.  állami
főgimnázium tanárának nevezték ki. 1919-ben, Babitshoz hasonlóan, egyetemi
tanárrá nevezték ki. A tanácsköztársaság bukása után állásából elbocsátották,
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