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ABSZTRAKT 

A szerző gyógypedagógiai főiskolai hallgató korától kezdve írja le több mint 60 éves szakmai tevékenysége főbb részleteit. 9 

évig tanított nagyothalló gyermekeket, közben diplomát szerzett pszichológia szakon. Iskolai munkáját felváltotta a 3 éves 

belföldi aspirantúra, majd felvétele a Gyógypedagógiai Főiskola Szurdopedagógiai Tanszékére. Ezen a tanszéken még jelenleg 

is tevékeny professor emeritusként. A mai Ph.D.-nek megfelelő kandidátusi fokozatot szerzett. Félállásban 13 évig dolgozott az 

Országos Pedagógiai Intézetben, amely pozíció segítette a siketek iskoláiban alkalmazott beszéd-nyelv tanítási módszer 

gyökeres megreformálását. Számos külföldi útja során ismerkedett meg neves gyógypedagógusokkal, és az akkor modern 

eljárásokkal, technikával. Több könyvet, tesztet fordított le és adaptált. Külföldi előadókkal tanfolyamokat szervezett. Maga is 

intenzíven foglalkozott a hallássérült gyermekekkel kapcsolatos korai intervencióval, a járulékos tanulási zavarokkal és 

integrált/inkluzív nevelésükkel. 
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Bevezetés 

 

Jelen írás indítékát szakcsoportunk és a Kar jóvoltából 80. születésnapom alkalmából 

szervezett ünnepség adta, középpontjában egy kolleganőm, Bodorné dr. Németh Tünde 

által vezetett, fényképekkel is illusztrált interjú állt. Több mint száz résztvevő jelent meg, 

elsősorban kollégák, jelenlegi és volt munkatársak, Budapestről és vidékről egyaránt, de 

örömömre eljött több hallássérült volt tanítványom is, akiket 3-4 éves koruktól korai 

fejlesztésben részesítettem. Megjelent két volt tanítványom is, akiket a legelső 

osztályomban tanítottam a nagyothallók általános iskolájában. A következőkben azokat a 

részeket idézem fel, melyek a hallássérült gyermekek oktatására és a gyógypedagógus 

tanárok képzésére vonatkoznak, s talán hozzájárulnak a gyógypedagógia történetének 

több, talán kevéssé ismert, legutóbbi hatvan évének kissé szubjektív szempontú 

bemutatásához a változó politikai korszakok tükrében. 
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A szakmai pálya főbb állomásai 

1956-ban vettek fel a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára, nem kis protekció árán, 

mivel „egyéb” származású voltam, s akkoriban a munkás és parasztcsaládokból 

jelentkezőket részesítették előnyben. A főiskola egy Csalogány utcai régi épületen 

osztozott az értelmi fogyatékosok iskolájával, azonban még kora ősszel elköltözött a 

Bethlen térre, ahol azonban kezdetben még ugyancsak osztoznia kellett egy többségi 

általános iskolával. Ez a meglehetősen áldatlan állapot a későbbiekben megoldódott, és 

már nem csak egyetlen emelet szolgált a képzés színhelyéül. A főiskola igazgatója dr. 

Bárczi Gusztáv volt, aki tanított is bennünket. (Itt jegyzem meg, hogy jelenlegi 

dékánunkban, dr. Zászkaliczky Péterben már a tizedik vezetőt üdvözölhettem 

pályafutásom alatt.) Szakot nem kellett választani, mivel mindenki öt szakra szerzett 

képesítést (logopédia, értelmi fogyatékosok, mozgás-, hallás- és látássérültek). 

Valamennyi szaktárgy módszertanát és didaktikáját a logopédia kivételével az egyes 

speciális intézmények igazgatói tanították. Az elméleti felkészítés egyedül a 

mozgássérültekkel foglalkozó szak esetében (Mozgásterápia című tárgy) zajlott külső 

helyen, a konduktor képzés színhelyén, s ezt dr. Pető András oktatta.  

Az 1956-os októberi forradalom megszakította az éppen megkezdett tanévet, amely az 

ismert események miatt csak 1957 februárjában folytatódott. A diákok, sőt a tanárok 

száma csökkent, részben azért, mert nyugatra menekültek, részben azért, mert a tanárok 

közül többeket elbocsátottak politikai állásfoglalásuk, a főiskola forradalmi bizottságában 

való részvételük miatt. Fokozódott az akkori ideológiai tantárgyak száma, de Bárczinak 

köszönhetően a pszichológia háttérbe szorítása, ami az országban már évek óta tartott, 

nálunk nem érvényesült, a gyógypedagógiai pszichológia, mint tudomány és tantárgy 

főiskolánkon korábban sem csorbult, ezt nekünk Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra 

oktatta. Akkori tanáraim közül kiemelem még Gyurkovics Tibort (pszichológia, 

pedagógia), dr. Kanizsai Dezsőt (logopédia), valamint dr. Horváth Lászlót (anatómia). 

Érdekességként említem, hogy az anatómiai tanulmányok kiegészültek valódi emberi 

végtagok boncolásának bemutatásával is. A gyakorlati tárgyak nagy számban szerepeltek, 

de csupán hospitálásokból álltak, tanítani nem kellett. Enyhe fokú értelmi 

fogyatékosokról, nagyothallókról, gyengénlátókról még elméletben sem esett szó. Csak 

később alakult meg a pszichopedagógiai tanszék is, illetve szűnt meg a Pető intézetben a 

képzés, s jött létre a szomatopedagógia szak. 

1960-ban kaptam meg az oklevelet, és sikerült a Nagyothallók Általános Iskolájában a 

napközi vezetőjeként elhelyezkednem. Örömöm igen nagy volt, mert akkor kifejezetten 

nehéz volt elhelyezkedni a hallássérültek területén. Ezt az örömöt az sem árnyékolta be, 

hogy az iskola egy Dohány utcai, eredetileg lakóházként szolgáló korszerűtlen, régi 

épületben volt, ahol az emeleten helyezkedtek el a nagyothallók osztályai, a földszint 

tantermeiben pedig értelmi fogyatékos gyerekek tanultak. Vaskályhákkal fűtöttek. Az 

osztályok a nyílt folyosóra (gang) nyíltak, ami azt jelentette, hogy télen a szünetekben a 

gyerekeknek kabátot kellett felvenniük, ha kimentek. A fűtetlen WC is a gang szögletében 

volt. Kollégium természetesen nem volt, a kevés vidéki gyermek rokonoknál lakott, vagy 

a környéken lakó családokat fizették. Két évvel az iskolába kerülésem után igazgatóváltás 

történt, Sziklai Béla lett a vezető. A tantestületben volt egy módszertani kérdésekkel 



élénken foglalkozó kis csoport, akik engem is befogadtak, s Sziklai igazgató is örömmel 

támogatta szakmai kezdeményezéseinket. Ezek többek között az oktatási módszerekre, 

kiemelten a hallás- és beszédnevelésre, a tanterv módosítására, a felvételi vizsgálatokra 

összpontosítottak. Az utóbbira azért volt szükség, mert minden intézmény maga döntött 

arról, kiket vesz fel. 

Nem szakítottam meg kapcsolatomat a főiskolával, csatlakoztam egy, a pszichológiai 

tanszéken „Flóra néni” irányításával zajló pályaalkalmassági kutatáshoz. Rendszeresen 

vittem gyermekeket a közeli Csengeri utcai rendelőintézet audiológiájára. Itt a főorvos a 

főiskola logopédiai tanszékének két munkatársát is bevonva az audiométer szinuszos 

hangjaival végzett „hallásnevelést”. A napközis tevékenykedés után az a megtiszteltetés 

ért, hogy osztályt kaptam, mégpedig az előkészítőt. Az induló létszám 17 fő volt, köztük 

egy súlyos epilepsziás gyermek, aki később nem is maradt ott. A gyerekek között egy 

siket tanulón kívül a többiek is jórészt súlyos fokú nagyothallók voltak. Ellentétjükként 

három gyerek viszont nagyon jól beszélt, és kitűnően hasznosította az akkoriban használt, 

mai szemszögből legfeljebb közepes teljesítményűnek nevezhető dán dobozos 

hallókészülékeket. Az ő szüleikkel megbeszéltem – első, csupán ösztönös integrációs 

tevékenységem megnyilvánulásaként –, hogy a következő tanévben írassák át 

gyermeküket egy többségi iskolába. 

Az első dobozos készülékek dánok voltak. 1957-ben jelentek meg Magyarországon, 

dr. Gőtze Árpádnak, a János Kórház fülész főorvosának köszönhetően, mivel ő, 

kihasználva a forradalom utáni nyugat adakozó kedvét, hallókészülékeket kért az ország 

számára. Ezeket a mellkashoz kantárokkal rögzített, házilag varrt kis szövettasakban 

viselték a tanulók. Teljesítményük jócskán elmaradt a mai típusokétól, alig segítette a 

súlyos fokú nagyothallók beszédértését. 1962-ben az én osztályom kapta az ország első 

magyar gyártmányú csoportos hangerősítő berendezését, egy ovális alakú asztalt, 

melyben elhelyezték az ülőhelyek szerint elosztott erősítőket. Ezekhez lehetett 

csatlakoztatni a fejhallgatókat. A hangerőt igen, de a frekvenciát nem tudtuk szabályozni 

rajtuk. Egy központi mikrofon egészítette ki a berendezést, melyet mindig a beszélő szája 

elé kellett tartani. Az eseményt akkoriban a média is, élén az MTI-vel, bejelentette. A 

berendezés erősebbnek bizonyult a dobozos hallókészülékeknél, minden órán 

használtuk, bár nem alkalmazkodott a gyermekek hallásgörbéihez. Érdekességként 

említem, hogy egy alkalommal Bárczi Gusztáv is megjelent osztályomban, és az általa 

kidolgozott hallásnevelési eljárást alkalmazta (Bárczi, 1938), közvetlenül a gyerekek 

fülébe mondva a táblára írt egytagú, 10-es szócsoportokat. 1962 és 1966 között 

elvégeztem az ELTE pszichológia kiegészítő szakát (beszámítottak több tárgyat a főiskolai 

tanulmányok kapcsán). 

Az iskola tartózkodása a Dohány utcai épületben mondhatni „végéveit” élte, mivel 

megkezdődtek Zuglóban az új épület munkálatai. Az épület tervezésében jelentős 

szerepet vállalt Sziklai Béla, aki nagy gondot fordíttatott az elektroakusztikai 

technológiára, a minél világosabb osztályokra, folyosókra, a visszhangosság 

csökkentésére. (Megjegyzem, hogy ezért volt évek múlva érthetetlen számomra, hogy a 

hallássérültek később épített, ugyancsak zuglói épületében miért tervezték sötétre a 

folyosókat.) 1965-ben lezajlott az iskolaépületek cseréje, s megnyílt a dr. Török Béla 

Nagyothallók Általános Iskolája a Rákospatak utcában. A mostani lakótelep helyett abban 



az időben káposztaföldekre nyílt a kilátás. Óvodával, diákotthonnal, díszteremmé 

alakítható ebédlővel, nagy telekkel bővült örömünkre az intézmény. Sajnos Sziklai Béla 

igazgató nem jöhetett a tantestülettel, s nem segített sokunk írásbeli tiltakozása sem, a 

korabeli minisztérium döntését megváltoztatni nem lehetett. 

1963-ban és 1964-ben sikerült a szakirodalomból megismert, kiszemelt nyugatnémet 

és holland intézményekkel felvenni a kapcsolatot, és a meghívás mellett még a támogatott 

szállás, étkezés lehetőségét is megkapni. Ugyanis akkor még a három évenként elérhető 

turista útlevél sem létezett, mely egy hónapos tartózkodásra 70 dollár váltásának 

lehetőségével járt. Így sikerült eljutnom a hallássérültek több német (Straubing, 

Frankenthal, Bréma), illetve holland (Groningen, St. Michielsgestel) intézményébe még 

az ottani nyári szünet előtt. A dr. Anton van Uden neves pszichológus és pedagógus által 

vezetett holland intézményt néhány év múlva még kétszer kerestem fel, ahol nagyon 

sokat tanulhattam, tapasztalhattam. Németországban fogadtak az igazgatók, és személyes 

benyomásokat szerezhettem az abban az időben nagyon korszerűnek nevezhető 

technikai eszközökről, az óvodai, iskolai módszerekről és a gyermekek nyelvi szintjéről. 

Mindkét holland intézményben láttam a Snijders-Oomen nonverbális teszt alkalmazását. 

A tesztet eredetileg a groningeni Nan Snijders-Oomen asszony dolgozta ki még a 40-es 

években, de a későbbi revideált kiadványt már szintén pszichológus férjével együtt 

jelentette meg (Snijders-Oomen, 1958). Tőlük kaptam meg az angol nyelvű útmutatót. A 

tesztet nem sokkal később itthon le is gyártotta egy cég. St. Michielsgestelben sikerült Ben 

Gerrits tanárt rábeszélni egy budapesti szeminárium tartására, melynek során remek 

hallás-ritmusnevelési módszerét mutatta be magyar gyermekekkel a Festetics utcai iskola 

tornatermében a siketek vidéki intézményeiből is érkezett hallgatóságnak. 

Két neves professzorral is tudtam szorosabb baráti viszonyt kialakítani a későbbi 

években tett látogatások idején, az egyik Armin Löwe, a heidelbergi tanárképző főiskola 

tanszékvezetője, a másik dr. Otto Kröhnert, a hamburgi egyetem tanszékvezetője volt. 

Mindketten többször is jártak meghívásomra Magyarországon. Kröhnert professzor egy 

diákcsoportot is hozott magával, és velük meglátogatta több speciális intézményünket. 

Löwe professzor is hospitált nálunk, valamint több előadást is tartott különböző 

rendezvényeken a hallásfejlesztésről és a korai fejlesztésről. Dr. Uden papként félt az 

itteni rendszertől, nem mert hazánkba jönni. 

1971-ben megpályáztam a belföldi aspirantúrát, ami hároméves tanulmányi 

szabadságot és egy külföldi szakmai utat jelentett az akkori tudományos fokozat, a 

kandidátusi cím elnyerése érdekében. A disszertáció leadására még további három év állt 

rendelkezésre. Szakmai vezetőm dr. Illyés Sándor lett, mivel témám pszichológiai jellegű 

volt: a siketek nonverbális és verbális gondolkodása. Felvettem a kapcsolatot Myklebust 

neves amerikai pszichológussal, akitől megkaptam a siketek írásbeli kifejezését vizsgáló 

tesztjéhez a fogalmazást elindító eredeti fényképet (Myklebust, 1970). Megjegyzem, hogy 

éppen a közelmúltban újítottam fel és dolgoztam át ezt a vizsgálatot, s egy másikkal ki is 

terjesztettem a fiatalabb gyermekek szóbeli közlésére. 

 A siketek iskolájának akkori Festetics utcai épületében elsőként a Raven-féle teszttel 

kezdtem a vizsgálatokat, az iskola valamennyi osztályának bevonásával. 

Vizsgálóhelyiségként az óvoda egyik üresen álló szobáját jelölték ki számomra, amit csak 

egy ajtó választott el az óvodai csoporttól. Minden nap beszűrődtek az ottani foglakozások 



hangjai. Elképedve hallottam, hogy nap mint nap olyan szavakat ismételtek képek 

alapján, mint pu-pu (puska), pipi, ló, pipa, áll, lila, tó, tata stb., azaz a könnyebbnek tartott 

artikulációval ejthető, nem éppen köznapinak nevezhető szavakat, az élmények 

megragadását tükröző természetes beszéd nem szerepelt. Akkor határoztam el, hogy 

valamit tenni kellene a jövőben azért, hogy ez a módszer ne maradhasson fenn. 

1972-ben megalakult a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (MAGYE), melynek 

elnökségi tagja és nemzetközi ügyekkel foglalkozó titkára lettem. Ebben a minőségemben 

rám hárult a kapcsolattartás a szlovák és a svéd testvérszervezettel, továbbá az Európai 

Speciális Pedagógiai Egyesülettel (EASE). Egyik svéd utunk során meglátogattam 

Stockholmban a siketek intézetét, ahol a kizárólag jellel kommunikáló tanulók nem tettek 

rám jó benyomást. MAGYE tisztségemnél fogva az évek során sokat fordítottam a giessen-

i egyetem professzorának, dr. Walter Bachmann-nak, ha nálunk járt, mivel rendszeresen 

látogatott a főiskolára. Szoros szakmai kapcsolat alakult ki közte és több oktatónk között. 

Módszertani könyvem németországi megjelenését neki köszönhettem (néhány évvel 

később adták ki ugyanezt Svájcban, majd Lengyelországban). Mai hallgatóink jól ismerik 

a Bachmann nevet, mivel a Kar évente kitűzi a legjobb szakdolgozatokat író hallgatók 

számára a nevét viselő ösztöndíjat, mely természetesen a professzor hagyatékából 

származik. 

Az aspirantúra keretében egy rövidebb angliai tanulmányutat terveztem, azonban 

nagy meglepetésemre négy hónapos út lett ebből a tervből, az Egyesült Államokba. 

Előzménye, hogy egy ottani civil szervezet a II. világháborút követő években azt a célt 

tűzte ki maga elé, hogy a múltban vagy akár a jelenben egymással szemben álló nemzetek 

szakembereit, főleg szociális munkásokat, de gyógypedagógusokat is, egy közös 

programban hoz össze a megbékélést hirdetve, s igyekszik sokoldalú informálásukat 

szolgálni és szakmai érdeklődésüknek is megfelelni. Ez a szervezet a Council of 

International Programs (CIP) volt. Egy vezetőségi tagja már a 60-as évek vége óta kilincselt 

évente az Oktatási Minisztériumnál, felajánlva, hogy egy vagy két gyógypedagógus – 

szociális munkás képzés akkor nem volt hazánkban, mivel a hivatalos állásfoglalás szerint 

„nem léteznek” erre a szakmára rászorulók Magyarországon – az ő költségükön kiutazhat, 

és tartózkodhat egy tanulmányúton az USA-ban. A válasz mindig elutasító volt. 1973-ban 

szerencsémre megtört a jég, a minisztérium a főiskolához fordult, s annak akkori tanácsa 

engem jelölt ki az útra. 5 dollár átváltását engedélyezte az állam, evvel indultam neki a 

négy hónapnak, de tudtam, hogy ott heti zsebpénz és teljes ellátás, szállás vár. Sok 

városban és számos, hallássérülteket fogadó iskolában jártam, majd két hónapig állandó 

„munkahelyem” a Rochester Institute for Technology (RIT) hallássérülteknek nyitott 

tagozata, a National Institute for the Deaf (NTID) volt. Ez az intézmény a legkülönbözőbb 

szakmákra készített fel, s magyar megítélésem szerint a műszaki középiskola, valamint a 

főiskola és az egyetem szintjeinek választékát biztosította. Lehetőségem volt találkozásra 

a hallássérültekkel, szakirodalom gyűjtésére, verbális tesztek beszerzésére, a 

hallássérültek pedagógiájával foglalkozó országos konferencián való részvételre, s egy 

híres, a hallássérült kisgyermekek korai fejlesztésével foglalkozó intézmény 

meglátogatására Indianapolisban. A későbbiekben erről még említést teszek. Majd 

megalakíthattuk más országok mintájára a Council of International Fellowship-et (CIF), 

amelynek elnöke lettem. 



Hazatérve folytattam az aspiránsi munkát, kiegészítettem az alkalmazott teszteket több 

verbális vizsgálattal, így az USA-ból hozott Peabody szókincs teszttel is, melyet 

lefordítottam, illetve alkalmassá tettem a magyar nyelvű felhasználásra. A további 

években kidolgoztam egy grammatikai és egy szövegértési tesztet, és lefordítottam, illetve 

adaptáltam az amerikai Gardner aktív szókincs vizsgálat anyagát. Jóval később 

fordítottam le és adaptáltam a WORD olvasási-szövegértési tesztet, de ez már 

természetesen nem került be a disszertációba. 

Az ösztöndíj 1974 nyarára lejárt, s ekkor felmerült az állásváltoztatás lehetősége: 

bekerülhettem volna a Pszichológiai Tanszékre. Azonban azzal a kéréssel fordultam Illyés 

Gyulánéhoz, a tanszék vezetőjéhez és egyben a főiskola akkori főigazgatójához, hogy 

volna-e lehetőség arra, hogy inkább a Szurdopedagógiai Tanszékre kerüljek. A kérés 

teljesülhetett, 1974 szeptemberétől adjunktusként a főiskola hallássérültekkel foglalkozó 

tanszékének tagja lettem. Itt a siketek matematika oktatásának témájával bíztak meg, 

amiről meglehetősen kevés ismeretem volt. A célom továbbra is a teljes oktatási 

koncepció megváltoztatása volt, elsősorban az a anyanyelvi tárgy szempontjából, s ehhez 

kínálkozott kiváló alkalom, amikor az Országos Pedagógiai Intézetben (OPI) éppen 

szervezték a különböző szakterületek felügyeletét. A hallássérültek témáját rám bízták 

félállásban, s 13 évig töltöttem be ezt a pozíciót. 1977-ben sikeresen megvédtem a 

kandidátusi disszertációmat a Tudományos Akadémián az abban időben még igen 

ünnepélyes keretek között. Ennek ellenére adjunktus maradtam még évekig, s főiskolai 

tanári kinevezésemre is csak 1989-ben került sor. A habilitáció, a publikációk 

minőségének és mennyiségének igénye akkor nem merült fel a felsőoktatásban, a 

nyelvtudás sem volt olyan elvárás, mint ma, amikor egy hallgató nem juthat diplomához 

ennek igazolása nélkül. 

 A siketek lipcsei iskolájának 200 éves jubileuma alkalmából 1978-ban rendezett 

konferencia számomra többek között azért volt emlékezetes, mert a műsor keretében 

korhű ruhákban felidéztek egy Heinicke által vezetett tanórát, amely kísértetiesen 

emlékeztetett a budapesti óvodában és a két előkészítő osztályban alkalmazott 

módszerre. Ennek a konferenciának köszönhetem, hogy megismerkedtem két, akkor már 

igen neves külföldi szakemberrel, az angol dr. Morag Clarkkal és a svájci Susanne 

Schmid-Giovanninivel. Mindkettőjükkel szoros szakmai kapcsolat és barátság alakult ki. 

Többször tartottak szemináriumokat hazánkban, s én is, sőt több kolléga is, több 

alkalommal láthattuk gyakorlati munkájukat külföldön. Könyveiket megkaptam (Schmif-

Giovannini, 1980, Clark, 2006), volt, amit lefordítottam, s meg is jelent magyar kiadásban. 

Ausztriában több éven át részt vettem a hallássérültek pedagógiája szakos hallgatók 

képzésében. A külföldi kapcsolatokat tovább erősítettem a szakirodalomban megismert, 

számomra fontos iskolák vezetőivel és főiskolákkal, egyetemekkel. Igen sok 

konferencián vettem részt részben turista útlevelem felhasználásával, részben 

meghívások alapján, illetve egy idő múlva már felkéréseim is szaporodtak előadások, 

szemináriumok, valamint vendégprofesszúrák tartására (Svájc, Németország, Románia, 

Szlovákia, Lengyelország, Dél Afrika, Kazahsztán, Törökország, Kuwait). 

1990 és 1994 között tagja voltam Illyés Sándor, Mesterházi Zsuzsa és Lányiné 

Engelmayer Ágnes mellett a főiskolai reformbizottságnak. 1992-től 2002-ig 

tanszékvezetője voltam a Szurdopedagógiai (később Hallássérültek Pedagógiája) 



Tanszéknek, ahová azután felvehettem a siketek iskolájában addig tanító Németh Tündét 

és Keresztessy Évát, s egy frissen végzett hallgatót, Perlusz Andreát. Ezeket a választásokat 

később sem bántam meg. Hosszú ideig nemcsak a speciális tantárgyak módszertanát, 

hanem a korai fejlesztéssel, valamint a hallássérültek integrált nevelésével foglalkozó 

tárgyakat is én oktattam. A munkatársak száma lehetővé tette az egyes témákba történő 

bevonásukat, és bővült is Fejes Gabriellával, aminek következtében végül csak az óvodai, 

iskolai módszertan maradt rám még egy ideig. Tanszékünk költözött is, először a 

Damjanich utcai épületbe, majd az Ecseri útra. Mindkét épületben lehetőségünk volt 

audiológiai vizsgáló helyiség berendezésére, amely témát elméletben és a gyakorlatok 

keretében is Keresztessy Éva vitte. A Damjanich utcai épületben egy TV lánc segítségével 

a korai fejlesztésen is hospitálhattak a másik helyiségben tartózkodó hallgatók. 

A rendszerváltás óriási lehetőségeket nyitott meg tanszékünk számára. Remek 

pályázatok adódtak német, holland, angol, később olasz, görög, skót intézményekkel, 

egyetemekkel. Közös kutatások, tanulmányutak váltak lehetővé. Alkalmunk nyílt sok 

külföldi szakkönyv megvételére, számos jegyzet kiadására, sőt játékok megvételére is a 

korai fejlesztéshez. Kollegáim intenzív nyelvtanfolyamon való részvétele is lehetséges volt 

Cambridge-ben. 

1989-ben az Oktatási Minisztérium kiküldött az UNESCO lisszaboni konferenciájára, 

majd l992-ben Bécsben vettem részt egy másik konferenciájukon. A kapcsolat az 

UNESCO-val nem szakadt meg, mivel 1994-ben ketten képviseltük hazánkat Zsoldos 

Márta kolléganőmmel a spanyolországi Salamancában, az integrációs alapelveket rögzítő, 

máig gyakran meghivatkozott világkonferencián, amelyen elsősorban kormány-

képviselők és a fogyatékos emberek világszervezeteinek vezetői vettek részt. A téma a 

fogyatékos tanulók integrált nevelése-oktatása volt, ennek irányelveit később valamennyi 

résztvevő ország kormányának megküldték (UNESCO Salamanca Statement, 1994). 

Kapcsolatom az UNESCO-val fennmaradt, más konferenciákra is meghívást kaptam 

előadóként, illetve főmunkatársával, az angol Mel Ainscow-val tanszékünknek közös 

pályázata is volt, továbbá kétszer is sikerült őt felkérni integrációs témában 

intézményünkben előadások tartására. 

Illyés Sándor halálát követően, 2002-től ugyancsak Zsoldos Mártával képviseltük a 

magyar gyógypedagógiát az OECD 32 állama között a speciális pedagógiai nemzetközi 

bizottságban. A főtéma itt is a speciális nevelési igényű (SNI, angolul SEN) tanulók 

nevelési-oktatási integrációja volt, továbbá az, hogy a SEN fogalmát közös nevezőre 

hozzák a különböző országok saját elnevezései alapján. Elvállaltam egy nemzetközi 

OECD projekt magyarországi megvalósítását. Egy teljes megye valamennyi hátrányos 

helyzetű óvodás és általános iskolás korú populációjának helyzetét mértük fel Bodorné 

Németh Tündével. A téma középpontjában a fogyatékossá minősítés, a szegregáció, illetve 

a nagyon gyenge haladás felmérése állt, a pedagógusokhoz intézett részletes OECD 

kérdőív alapján. Az OECD ezen bizottságában való részvétel hat év után véget ért, mivel 

arról döntöttek, hogy a jövőben anyagi okok miatt megszüntetik ezt a bizottságot. 

Munkám nagy részében főiskolán dolgoztam, de 2009-től egyetemi karrá alakult az 

intézmény, ahol a mostani oktatóknak már új, szigorított követelményeknek kell 

megfelelniük. Ez jelentős színvonal-emelkedést jelent, óriási változást múltbeli 



tapasztalataimhoz képest. 2007-ben lettem a Karon elsőként professor emeritus. A munkát 

jelenleg sem szeretném még abbahagyni, ha van rá lehetőség és főleg igény. 

A továbbiakban néhány, számomra is, de a szakmánk számára is kulcsfontosságú téma 

részleteire fogok kitérni. 

 

Beszéd-nyelvfejlesztés a siketek speciális iskoláiban  

Szakmai munkám középpontjában elsősorban az ép értelmű, súlyos fokban hallássérült 

gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése állt a hangos beszéd szempontjából, azzal a 

törekvéssel, hogy a társadalomban az évek során, s felnőttként kommunikációjuk révén, 

megállják a helyüket, ki tudják magukat fejezni írásban is, s lehetőleg a szövegértés se 

okozzon számukra különösebb nehézséget. Természetesen az esetleg fennálló tanulási 

zavar és a hallássérülés súlyossági foka akadályokat állíthat. Az utóbbi gátló körülmény a 

hangerősítés technikájának rohamos fejlődésével, és az egyre korábbi és egyre pontosabb 

diagnózis felállításával napjainkban már kisebb szerepet játszik. A célom soha nem 

változott, de a módszerek fejlődtek. 

Kezdetben nyitott voltam a jelnyelv alkalmazása felé is, miután kizárólag az 

eredményeket tartottam szem előtt. Ha a jelnyelv pedagógiai felhasználása elősegítette 

volna a verbális nyelv elsajátítását, és ennek révén a magasabb iskolai végzettség 

elérésével az akadálytalan társadalmi beilleszkedést, úgy nem lett volna semmilyen 

ellenvetésem. Ezért követtem nagy érdeklődéssel annak idején a totális kommunikáció 

külföldi eredményeit a szakirodalomban és látogatásaim során (Rochester NTID, 

Washington Gallaudet College, siketek iskolái Hamburgban, Münchenben, Zürichben). 

Ezek egyáltalán nem voltak meggyőzőek. Amikor a régebbit elvetve megjelent az újabb 

irányzat, a bilingvális fejlesztés, ezt is követtem, de ismét nem láttam sem a legújabb 

szakirodalomban (pl. Marschark & Spencer, 2016), sem a személyes meggyőződés során 

(Koppenhága, Anglia) a megoldást. Marschark és Spencer igen részletesen tekintetik át a 

számottevő amerikai és európai szerzők hallássérültek oktatásával foglalkozó 

publikációit, s állást foglalnak abban, hogy a siket szülők hallássérült gyermekei 

kiskorukban egyértelműen jobban kommunikálnak jelnyelvben, mint a halló szülők 

hallássérült gyermekei hangos beszédben. Azután nyomon követik a különböző 

készségek (olvasás-szövegértés, írás-fogalmazás), valamint a szaktárgyak, mint például 

matematika, történelem elsajátításának szintjét, amikorra valamennyi területen a halló 

gyermekekhez viszonyítva komoly lemaradásról számolnak be. Az orális, orális-auditív 

eljárások eredményeit is számba veszik, a szakirodalmi adatok szerint ebben az esetben 

vegyes a kép, vannak igen jó eredmények, főleg, ha megfelelő a szülői háttér, de jelentős 

lemaradások is. Azt is rögzítik, hogy a hallássérült gyermekek között igen jelentékeny, 30-

35%-os a tanulási zavarok előfordulása. Úgy tűnik egyébként, hogy a külföldön 

általánossá vált CI eljárás következtében bizonyos módszertani nyitásra került sor. Ez 

kitűnik számos újabb publikációból, és ezt fejtette ki nekem a siketek koppenhágai 

intézetének igazgatója is. Nagyobb hangsúlyt kívántak fektetni a hangos beszédben 

történő kommunikációra, a korai felismerés és a CI következtében sokkal jobban halló 

tanulók számának általános megugrása miatt. Itt hallottam azt a pozitívumot is, hogy 



biztosítják a tanulási zavart mutató gyermekek esetében az akár 2-3 fős csoportokat, de 

előfordul az is, hogy egyetlen gyermekkel foglalkozik a tanár minden órán. 

A magam részéről annak idején a tradicionális orális eljárást semmiképpen sem tudtam 

elfogadni, ahogy erről fent beszámoltam a siketek iskolájában tapasztalt eljárással 

kapcsolatban. A motiváció, a gyermekek érdeklődésének maximálisan megfelelő, őket 

tevékenykedtető és kifejezési igényüket mozgósító eljárásokat igyekeztem kidolgozni, 

miközben súlyt fektettem a hallás lehető legjobb felhasználására. A legújabb 

szakirodalmat követve és számos külföldi utamon megtaláltam azokat a szakembereket, 

akik hasonlóan gondolkodtak, láttam, meggyőződhettem elgondolásaik igazságáról, az 

eredményekről a gyakorlatban, ezért eljárásaik nagy mértékben hatottak rám, igyekeztem 

ezeket is beépíteni a hazai gyakorlatba. 

Az OPI-ban betöltött félállásom során három szakfelügyelő, Helesfai Katalin, a vakok 

intézetének későbbi igazgatója, a szegedi Hégely Gáborné és Mihalovics Jenő, a siketek 

kaposvári intézetének későbbi igazgatója nagymértékben segítette az új 

kezdeményezések bevezetését. Ők összekötő kapcsot jelentettek az ország siketekkel 

foglalkozó intézményei között. Lehetőséget kaptam az új módszernek hivatalos kísérlet 

formájában való bevezetésére. Ez fokozatosan történt. A siketek óvodájában kezdődött, 

majd évről évre haladva mindig egy újabb, a két előkészítő osztállyal együtt összesen 10 

évfolyam bekapcsolásával folytatódott. Elsőnek a siketek budapesti iskolájában kerestem 

és találtam meg a vállalkozó kollégákat, de hamarosan kiterjeszthettük a munkát vidékre 

is (Szeged, Eger, Debrecen, Kaposvár), ahol ugyancsak kitűnő kollégák vették át a 

feladatot. Az említett szakfelügyelők igen nagy segítséget nyújtottak az egységes szemlélet 

közvetítésében, magam is nagyon sűrűn látogattam az éppen érintett osztályokat. Mód 

volt az OPI révén egy új, színes fotókkal illusztrált anyanyelvi tankönyvsorozat ugyancsak 

fokozatos megjelentetésére. Ezek szerzői szintén a budapesti és vidéki kollégák voltak, 

jómagam az alkotó szerkesztést végeztem. A tankönyvek közül kettő Nívó Díjat nyert. 

Nagyban segítette a munkát, hogy évről évre módszertani útmutatók megjelentetéséhez 

segített az OPI, továbbá évente több napos tanfolyamokat is szervezhettünk a kísérletben 

résztvevő gyógypedagógusok számára. Kidolgoztuk a munkánkat tükröző tantervet is, 

amelyben új tantárgyak bevezetése is szerepelt, mint az anyanyelvi gyakorlati foglalkozás, 

a hallás-ritmus nevelés (ehhez minden iskolában az Oktatási Minisztérium segítségével 

speciális hangszereket sikerült beszerezni az újonnan megnyitott szaktantermekhez), és 

az egyéni anyanyelvi nevelés. Az utóbbi keretében korszerű szemléletű, a hallást is 

bevonó kiejtésnevelés volt a cél. Ekkorra már megszűnhetett a kísérleti jelleg, általánossá 

vált az új eljárás bevezetése még a nagyothallók budapesti iskolájában is. Segítette a 

munkát az is, hogy sikerült több külföldi előadót is felkérni előadások tartására, 

néhányukat visszatérőként is üdvözölhettük, sőt Clark asszony szívesen vállalkozott az 

egyes iskolákat felkeresve a hospitálásra és konzultációkra a kollégákkal. A módszertani 

témát Bodorné Németh Tünde vette át tőlem, s oktatja jelenleg is nagyon jó szinten. A 

módszer, az akkor bevezetett új tárgyak tartalma a mai oktatásban is fennmaradt, jóllehet 

komoly változtatásokra van ma is, és a jövőben is szükség a populáció jelentős átalakulása 

miatt, amit később fejtek ki részletesebben. 

 

  



A hallássérült kisgyermekek korai fejlesztése 

Egy rövid áttekintéssel kezdem. A hallássérültek korai fejlesztésének kérdése szorosan 

összefügg a hangerősítési technika megjelenésével és későbbi rohamos fejlődésével. 

Korunk korai fejlesztésének úttörője Európában az angol orvos, Edit Whetnal. Ugyanis 

nagy Britanniában már 1948-ban megjelentek az első hallókészülékek, s Whetnal ezekre 

is alapozva 1953-ban nyitott meg egy ambuláns központot 1-2 éves hallássérült 

gyermekek hallás- és beszédfejlesztése céljából (Whetnal, 1955). Hozzávetőleg 

ugyanebben az időszakban az amerikai Helen Beebe, hallássérültekre specializálódott 

gyógypedagógus kezdett meg hasonló munkát kisgyermekekkel, az általa létesített 

Speech and Hearing Center-ben, az akkori, még kezdetleges hallókészülékek 

bevonásával. Anton van Uden Hollandiában ugyancsak az ötvenes évek elején kezdte 

meg a hallássérült kisgyermekek korai fejlesztését, de csak az óvodásokkal a siketek 

intézetén belül. 

Armin Löwe Heidelbergben 1959-ben alapított meg egy korai fejlesztő központot 

hallássérült kisgyermekek számára (Löwe, 1992). Itt járt dr. Gőtze Árpád a hatvanas 

években, és ezt a példát követve kezdte meg a János Kórházban egy asszisztens a munkát 

fiatal gyermekekkel, meglehetősen konzervatív módon. A siketek iskoláiban és a 

logopédiában régóta alkalmazott eljárást használta a hallókészüléket viselő 

gyermekeknél, a tükör előtt ülve, s izolált szavak tanítására összpontosítva. Valamennyi, 

előbb említett szakember akkor még viszonylag gyenge technikai feltételek mellett, az 

úgy nevezett gyermekközpontú fejlesztést alkalmazta, azaz a szülő alig játszott ebben a 

munkában szerepet, nem is volt jelen a foglalkozásokon, legfeljebb feladatokat kapott. 

Ezt az irányzatot váltotta fel a gyermekek érdeklődéséhez sokkal jobban alkalmazkodó 

ko-terapeuta irányzat. Az elnevezés a szülőre vonatkozott, akinek már nem kellett odakint 

várakoznia, sőt komoly szerepe is lett. A terapeuta a gyermeket motiváló természetes 

beszédhelyzetekben (játék rajzolás, képeskönyvek stb.) beszélt, és időnként be is vonta 

a tevékenységekbe az anyát vagy az apát, akár mindkettőt. Elvárás volt, hogy a szülő 

otthon is hasonló módon foglalkozzék a gyermekkel. Ezt az irányzatot követte, s vitte a 

következő években igen magas szintre például Svájcban Schmid-Giovannini (1980), 

Kanadában Estabrooks (1994). Módszertanilag tovább lépett az angol Clark (1989, 2006), 

aki a kicsikkel zajló foglalkozásokon a szülők önálló aktivitását is elvárta, s a 

gyógypedagógus szerepét főleg abban látta, hogy példákat mutasson az otthoni 

tevékenységek stílusára. Nem volt azonban szándéka semmiképpen, hogy a látottakat 

másolják otthon (kooperatív irányzat). Mára újabb változást látunk ezen a téren, részben 

azért, mert óriási technikai fejlődés tapasztalható és a hallássérülést egyre korában 

diagnosztizálják. Bevezették világszerte az újszülöttek objektív általános hallásszűrését 

(az otoakusztikus emisszió mérését) néhány nappal a szülés után, továbbá már 

csecsemőkorban lehetővé vált a hallókészülékkel történő ellátás, és a súlyos 

hallássérülteknél egy újabb technikai eszköz és egy műtéti eljárás kombinációjával a 

cochleáris implantáció (CI), mely napjainkban már az egy éves kor körüli 

kisgyermekeknél alkalmazható akár mindkét oldalon is. 

Jómagam először 1973-ban láttam még a szinte ma is korszerűnek tartható gyakorlatot 

az USA-ban Indianapolisban, a híres, jelenleg is működő John Tracy klinika 



meglátogatása során. A klinikát a neves színész, Spencer Tracy fiáról nevezték el, aki 

súlyos hallássérült volt. Ez a központ kizárólag korai fejlesztéssel foglalkozott. A nagy 

távolságra lakó szülőkkel az útmutatások megfelelő részeinek folyamatos postázásával az 

úgynevezett levelező tanfolyam révén tartották az állandó kapcsolatot. A közvetlen 

találkozásokat is megszervezték. Ilyenkor a szülőket a központban egy speciális fejlesztő 

helyiségben, kompletten berendezett lakásban fogadta a terapeuta, ahol az otthoni 

teendőket végezhették az anyák (ágyazás, asztalterítés, konyhai munkák, játék stb.), s a 

terapeuta legfőbb feladata az volt, hogy a természetes beszédhelyzetek kiaknázását 

segítse. A klinika módszerei tulajdonképpen már annak idején is meghaladták korukat, 

mert eljutottak a fentiekben említett kooperatív szintre. A nézők, például diákok, 

látogatók, így én is, egy alagsori helyiségből videólánc segítségével követhették a munkát. 

A klinika útmutatóját a későbbiekben lefordítottam, és átdolgoztam a magyar 

körülményeknek megfelelően. Jegyzetként kétszer is megjelent. 

A hetvenes évek végén és a nyolcvanas években is ellátogattam Svájcba, ahol 

meggyőződhettem Schmid-Giovannini asszony látványos munkájáról az egyre 

korszerűbb hallókészülékeket viselő gyermekekkel. Ebben az időben már én is 

elkezdtem a szülőknek szóló tanácsadást, s a foglalkozást gyermekükkel. Ezt a 

gyakorlatot sok éven át folytattam, így erősítve meg saját tapasztalataimat, és személyesen 

is átélve a terápiás, illetve konzulensi tevékenység nehézségeit és eredményeit. Schmid-

Giovannini könyvét ugyancsak lefordítottam és adaptáltam még 1982-ben. Ő több 

előadást is tartott főiskolánkon, videófelvételekkel szemléltetve az eljárás sikerességét. 

Azt a hazai szakemberek azért levonták, hogy a gyermekek egyikénél sem állt fenn 

tanulási zavar, s a szülők mind rendkívül ambiciózusak és igen együttműködőek voltak. 

Természetesen éppen ennek elérése a nagy feladat, hiszen a terapeuta munkájának 

legfontosabb része a szülő megnyerése, mivel az idő legnagyobb részét nem a szakember, 

hanem a szülő, többnyire az anya, tölti a gyermekkel. Svájcba később – egy pályázati 

lehetőség kapcsán – vidéki intézetek szakembereivel is kiutaztam, az akkor már 

országszerte zajló, ilyen jellegű munka megerősítésére, amit megkönnyített néhány 

iskolánknál a gépkocsi beszerzése is, hiszen így autóbusz vagy vonat igénybevétele 

nélkül, könnyebben elérhette a terapeuta a távolabb lakó gyermeket is. Pályázati 

lehetőség nyomán utazhattunk a tanszék néhány munkatársával Kanadába a 90-es 

években, ahol a szakmában jól ismert Warren Estabrooks-nál Torontóban, valamint Judy 

Simser-nél Montrealban hospitáltunk, és láthattuk a szülőket mint ko-terapeutákat az úgy 

nevezett auditív-verbális terápia során. A kanadai szakemberek is tartottak előadást 

főiskolánkon később. A Clark asszony által kiképzett szakemberek munkájáról 

személyesen is meggyőződhettem Münchenben, a törökországi Eskisehirben és 

Pretoriában, Dél-Afrikában. A korábban említett főiskolai előadásaiban több alkalommal 

mutatta be videó felvételeken is a korai fejlesztésnél alkalmazott eljárását, melyet az általa 

kiképzett szakemberek tartottak a világ számos országában.  

Külföldön a 90-es évektől egyre több gyermeket műtöttek meg és láttak el CI 

készülékekkel, ami óriási változást hozott a súlyos fokban hallássérült gyermekek 

fejlődésében. Magyarországon is megkezdődtek ugyancsak a 90-es években a CI műtétek, 

először csak felnőtteknél, majd fokozatosan egyre fiatalabb gyermekeknél. Jelenleg az 

ország négy nagy orvosi klinikáján zajlanak ezek a sokszor kétoldali műtétek. 



Természetesen nélkülözhetetlen feladat a műtét után az elsősorban a szülőknek nyújtott 

gyógypedagógiai segítség, a hallás és a beszéd fejlesztése érdekében. Külföldön az erre a 

területre szánt anyagiak a műtéti kiadásokkal összevontan jelennek meg, és általában az 

állam finanszírozza a teljes összeget. Magyarországon is ingyenesen biztosítják magát a 

műtétet, és a Cochlear vagy a MED-EL cégek által gyártott, igen jó minőségű 

implantátumot, valamint a szükséges beállításokat. A gyógypedagógiai munka kezdettől 

az utazótanárokra hárul már közvetlenül a műtét után, illetve sokszor azt megelőzőleg is, 

hiszen a gyermek hallókészüléket hordott már korábban. Ez a rendszer eltér a több 

országban bevezetett külfölditől, mert nem adottak az erre az új feladatra specializálódott, 

sok esetben önálló központok, amelyek az implantált gyermekekkel és szüleikkel 

foglalkoznak, végzik a kezdeti időszakban nagyon gyakran szükséges beállításokat, és 

rendszeresen ellenőrzik a külső egységek teljesítményét. Ők veszik fel egy bizonyos idő 

után a kapcsolatot a gyermekek lakóhelyén a korai fejlesztést ellátó gyógypedagógusok-

kal. A tanszék több munkatársával ezúttal is egy pályázati lehetőség révén jutottunk el 

Németország egyik legnagyobb ilyen CI központjába, Hannoverbe, ahol láthattuk az ott 

folyó munka minden részletét.  

Tanszékünkön Keresztessy Éva épített ki kapcsolatokat a külföldi hallókészülékek 

hazai forgalmazóival és technikusaikkal, akik többek között a beállításokat is végzik. 

Napjainkban már lehetőség van erre az Ecseri úti épület audiológiai helyiségében is, így 

a hallgatók is láthatják a folyamatot. 2000 után rendszeres meghívást kaptam a CI 

készülékeket gyártó MED-EL osztrák cég által szervezett szemináriumokra, melyeken az 

orvosi témák mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapott a terápiás oldal is, és alkalom nyílt 

a különböző országokból érkező szakemberekkel folytatott tapasztalatcserére is. A hallás 

és a beszéd fejlődésének nyomon követésére mindig kerestem a lehetőségeket, s több is 

adódott ezeken a szemináriumokon. Megkaptam őket, elvégeztem a fordítást és az 

adaptálást is. A teljes iskoláskort megelőző életszakaszt, a csecsemők életének 2. hetétől 

a 6,11 éves korig fogja át a PLS-3 (Preschool Language Scale) teszt, mely egy évente 

megismétlésre ajánlott nyelvi skála felállítására alkalmas, egyszerű eljárás. (Zimmermann 

et al.,1992). Egy másik jól használható teszt az EARS vizsgálati készlet, melyet a cég által 

felkért szakemberek dolgoztak ki. Ezzel a teszttel nyomon lehet követni a CI-t viselő 

személyek hangészlelésének, majd beszédértésének alakulását. Ugyancsak MED-EL 

szemináriumokon kaptam meg a hallás szintjét értékelő CAP (Categories of Auditory 

Performance) skálát, mely a hallási teljesítményt kategorizálja 8 fokon (Archbold et al, 

1995), és a LittleEARS tesztet, amely egyetlen oldalas, 3 havonként kitöltendő kérdőív. A 

válaszok alapján képet kaphat a terapeuta vagy a szülő a 0 és 2 év közötti, hallássérült, 

hallókészüléket vagy CI-t viselő gyermek hallásának alakulásáról. 

Napjainkban itthon a hallássérült gyermekek korai ellátása a technikai eszköztár 

folyamatos fejlődése és az eredmények ellenére még több kívánni valót hagy maga után. 

A hallássérült gyermekeket fogadó valamennyi intézményben évekkel ezelőtt ugyan 

megalakultak az erre a munkára specializálódott munkatársakkal dolgozó részlegek, az 

EGYMI-k, azaz az integrált és a korai fejlesztésben részesülő gyermekek ellátását végző 

csoportok, de a korábbi évekkel szemben elvonták a korai fejlesztést tőlük, s a pedagógiai 

szakszolgálatoknak adták át. Ehelyett a gyermekek lakóhelyéhez közel, addig más 

területen dolgozó gyógypedagógusokat bíztak meg az adott gyermekek ellátásával. A 



kijelölt kollégák ugyan valamikor két szakot végeztek, de nem dolgoztak ezen a nagyon 

sok szaktudást igénylő területen. Országos, intenzív továbbképzésre ezért szükség volna, 

de további problémák is vannak. Még mindig sok a fehér folt, nincs elég utazótanár, 

továbbá gyakran még mindig nem, vagy túl későn jön létre a fülészeti diagnózis, nem jut 

el sem a hallókészülékes ellátás, sem a gyógypedagógus minden érintett kisgyermekhez. 

Gondot jelent az is, hogy a siket szülők többsége elzárkózik a gyermek életébe hatalmas 

változást hozó CI-től, nem is mérik ezt fel, mivel idegenkednek a műtéttől, és tartanak az 

elképzelt különböző káros következményektől. Ebben is eltérünk a külföldi gyakorlattól, 

ahol már megszűnt ez az elzárkózás. 

 

Diszfázia, egyéb tanulási zavarok hallássérült 

gyermekeknél 

Hosszú ideig nem merült fel a járulékos tanulási zavarok kérdése saját gyakorlatomban. 

9 évig tanítottam a Nagyothallók Iskolájában, kb. 50 gyerekkel foglalkoztam, és két 

esetben volt diszfáziás tanítványom. Különböző tesztekkel vizsgáltam a 70-es években 

egy teljes iskola valamennyi siket tanulóját, de különös módon ezzel a problémával alig 

szembesültem. Ugyanakkor már a hatvanas években értesültem a témáról, mégpedig St. 

Michielsgestelben, Hollandiában. Van Uden (1970) nagyon intenzíven foglalkozott ezzel 

a kérdéssel, tőle hallottam először a diszfázia megjelölést siketekre vonatkoztatva. 

Megismertem pszichológiai vizsgálati módszerét, mely alkalmas a tünet pontosabb 

feltárására, ezt azután Zsoldos Márta be is iktatta a Pszichológiai Tanszék eljárásai közé. 

Egyébként az ő kutatómunkájának egyik fő eleme lett ez a terület, amely munkába én 

csak időnként, s főként a pedagógiai szempontú megközelítés nézőpontjából 

kapcsolódtam be. Az 1983-84-es tanévben végeztem egy országos nyelvi felmérést a 

siketek iskoláiban. Ekkor még nem érződött a járulékos tanulási zavarok feltűnő 

előfordulása. Inkább a 90-es évektől kezdtek a hallássérülés negatív hatásait mélyítő 

járulékos tanulási zavarok a siket és a nagyothalló gyermekek körében nagyobb számban 

megjelenni, s az előfordulási arány az évek során csak fokozódott. Ezt a külföldi 

szakirodalom is megerősíti. Jelenleg nagyszámú statisztikai adat alapján a tanulók 35-40 

százalékára is kiterjesztik. A 80-as évek végén egy konferencián ismertem meg a Heldstab 

házaspárt, a férj, Christian, a zürichi egyetemi klinikán elsősorban a pedoaudiológiai 

diagnosztikával foglalkozott igen eredményesen, de pszichológiai vizsgálatokat is 

végzett. A feleség, Heidi, logopédusként és a hallássérültek pedagógusaként elvégezte a 

neves gyógypedagógus és pszichológus, Felicie Affolter speciális kétéves tanfolyamát, és 

hosszú évekig együtt is dolgozott vele. Idővel teljesen átállt az ezirányú terápiás munkára. 

Igen eredményesen foglalkozott a legkülönbözőbb tanulási zavarok kezelésével, Affolter 

terápiáját valamelyest át is alakítva. A házaspár számos országban tartott szemináriumo-

kat, s egészen megbetegedésükig rendszeresen jöttek Budapestre is. Hedi Heldstab 

könyvét (2011) lefordítottam, s egy évvel később meg is jelent magyar nyelven. Az 

Affolter-féle modellen alapuló terápiát főiskolai hallgatóinknak Keresztessy Éva oktatja. 

Jelenleg a legnagyobb problémát a nagyothalló, illetve siket gyermekek osztályaiban 

a tanulási zavarokat mutató hallássérült tanulók nagy száma okozza. A siketek iskoláiban 



az egyes, egyébként viszonylag alacsony létszámú osztályokban már olykor a többséget 

alkotják, a populáció megváltozott, sokkal heterogénebb lett. Ez a helyzet a nagyothallók 

és a siketek osztályaiban is. A tanulási zavarok pontos okát nem tudom. A tanulási zavart 

mutató hallássérült tanulók létszáma ilyen mértékű emelkedésének okairól nem folytak 

kutatások még. Az viszont tény, hogy a populáció változásának más okai is vannak. Az 

eredményes korai fejlesztés, és a megfelelő hallókészülékekkel való ellátás – ideértve a 

CI műtétek következtében viselt készülékeket is – miatt a nagyothalló gyermekek közül 

sokan ma már a többségi óvodákban vagy iskolákban találhatók, és a múltban siketnek 

tartott óvodások vagy iskolások hallásállapota a korszerű technikai eszközök segítségével 

igen jól kompenzált lett, így igen fogékonyakká váltak a hangzó nyelv elsajátítására 

hangos beszédre fogékonyakká. Ugyanakkor nem ritka az erősen hospitalizált, igen 

későn diagnosztizált gyermekek megjelenése sem, több helyen a járulékos nyelvi 

zavarokat mutatókon túl, tanulásban akadályozott gyermekek is előfordulnak. Komoly 

differenciálásra, speciális eljárásokra volna szükség, ugyanis szerintem nem egyértelműek 

az iskolai egyéni foglalkozások eredményei. Egyidejűleg magasak a követelmények, a 

meglehetősen korszerűtlen helyi tantervek igazodnak a többségi iskolák túlságosan a 

lexikális ismeretekre építő, kifogásolható tartalmához, nem szerepelnek A és B 

tagozatoknak megfelelő irányelvek sem, az osztályismétlés minimális, de nem is sokat 

változtatna a gyermekek tudásán. Úgy vélem, képességek szerint, és nem életkor szerint 

kellene a csoportokat kialakítani, vállalva a jelentősen eltérő csoportlétszámokat, s azt is, 

hogy létrejöjjenek akár egészen kislétszámú csoportok is. Persze ez utóbbihoz a 

közoktatási/köznevelési rendszer megváltoztatására volna szükség. 

 

A hallássérült gyermekek integrált (inkluzív) oktatása 

A tipikus fejlődésű gyermekektől eltérő óvodás vagy iskolás gyermekek befogadása a 

többségi óvodákba, vagyis integrációjuk kérdése a 20. század második felében merült fel 

több országban, és megtörtént ennek az oktatási törvényekbe foglalása is. Svédországban 

került erre a leghamarabb sor, már a hatvanas években, és más skandináv országokban, 

valamint Olaszországban, az USA-ban a 70-es évek derekán történt ez meg. A 80-as, 90-

es években gyűrűzött tovább a folyamat, melyet a nagy nemzetközi szervezetek, 

közösségek, mint az ENSZ, az UNESCO, az OECD, az EU is erőteljesen támogattak, s 

jelenleg is támogatnak. 

A téma felvetése Magyarországon sem késett nagyon. Ugyan az oktatási-nevelési 

integráció régóta fennállt nálunk, de kizárólag a törvényileg nem szabályozott és nem 

elismert, államilag nem támogatott spontán változat. Ennek felmérésére egy FEFA pályázat 

felhasználásával indítottuk el a 80-as évek elején főiskolánk első integrációs témájú 

kutatását, az érzékszervi és mozgáskorlátozott gyermekek felmérését Fejér megye 

valamennyi óvodájában és iskolájában, Kovács Csongor és Fótiné Hoffmann Éva 

kollégáimmal. A továbbiakban is volt pályázati lehetőség, s ezt felhasználva kezdtük meg a 

siketek több intézményének vállalkozó kollégáival tanítványaik közül egyesek felkészítését 

az integrálásra, majd partnerként kiválasztva a megfelelő többségi intézmények egyes 

pedagógusait, a gyermekek tényleges kihelyezését és fejlődésük nyomon követését. 



Tanszékünknek alkalma volt a rendszerváltás utáni pályázatok keretében Kereszti Zsuzsát, 

a budai tanítóképző oktatóját is meghívni egyik angliai utunkra, valamint rajta kívül több, 

az integráló osztályokban, iskolákban dolgozó tanítót is. 

Tanszékünkön kívül fokozatosan bekapcsolódott a kérdés kutatásába a többi 

pedagógiai tanszék is. A magyar oktatási törvényben először 1993-ban jelent meg az 

integráció lehetősége, meglehetősen óvatos formában. Ennél ebből a szempontból 

lényegesen korszerűbb szemléletet képviselt a ma is érvényes 2011-es közoktatási 

köznevelési törvény. Sokat számított a gyógypedagógusok képzése során, hogy 

valamennyi érintett tanszékünkön megjelent az integrált oktatásban résztvevő SNI 

tanulókkal kapcsolatos módszertani tárgy. 2001-ben a többségi iskolák számára több 

tanszékkel együtt írt kiadványt jelentettünk meg az együttnevelésről. 

Fontos volt a másik fél, a többségi óvónők, tanítók felkészítése az új feladatra a 

felsőoktatás szintjén. 1998-ban kezdtem foglalkozni a témával, melyet a tanító- és 

óvóképző intézménnyel létesített kapcsolat is erősített. Több tanszékünkkel közösen írtuk 

a felsőoktatási intézmények számára az első megjelent útmutatót a sajátos szükségletű 

hallgatókkal kapcsolatos integráló tevékenységhez. Kereszti Zsuzsa tanítóképzős 

oktatóval hosszabb együttműködés vette kezdetét. Ő is nagyobb szerepet kapott, velem 

együtt, egy kétéves dán-magyar PHARE projektben, mely 2004-ben és 2005-ben egy 

szakaszosan lezajló intenzív tanfolyamból állt, 50 oktató számára, akik az ország 

különböző felsőoktatási intézményeiben tanítottak. 

Közben az integráció fogalma mellett fokozatosan megjelent az inklúzió, mint 

továbbfejlesztett forma. Gyakorlati bevezetése külföldön sem mindenütt gördülékeny, 

hazánkban pedig kivételes. A folyamat elősegítésére írta az úgy nevezett inklúziós indexet 

két angol professzor, Tony Booth és a már említett Mel Ainscow, mely meg is jelent közel 

20 országban. A magyar fordítást és az adaptációt évekkel később Schiffer Csilla 

kolléganőmmel készítettük el. Ennek célja a többségi iskolák tantestületeinek felkészítése 

volt az inklúzió minél jobb megvalósítására. Szakcsoportunkon évekkel ezelőtt átvette a 

témát Perlusz Andrea, s oktatóként és kutatóként is igen magas színvonalon foglalkozik 

a kérdéssel. 

Végül néhány szó az integráció/inklúzió hazai megvalósításáról. Van nem is kevés 

eredményes, valóban sikeres példa, de fennállnak jelentős akadályok is. Ezek közül csak 

néhányat sorolok fel: a többségi iskolai tanterv említett korszerűtlensége, túl nagy 

hangsúlya a lexikális ismereteken, a tanítók, tanárok sok helyen tapasztalható, 

hagyományos stílusú oktatási módszere, az általános idegenkedés a bármilyen oknál 

fogva heterogén tanulócsoportoktól, a szülői ház feltétlen együttműködésének 

hiányossága, és az utazó tanári hálózat foghíjas területei és továbbképzésük teljes hiánya. 
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Számolási zavar (Diszkalkulia) megismerése (60 óra) 

A résztvevők megismerik a diszkalkulia (számolási zavar) szakmaelméleti, tüneti, kóroki hátterét 

és viselkedési következményeit a hazai és nemzetközi szakirodalmak alapján. A 30 óra elmélet - 

30 óra gyakorlat keretében a résztvevők jártasságot szereznek a diszkalkulia (számolási zavar) 

terminológiájának aktuális, modern használatában, illetve a komplex gyógypedagógiai-

pszichológiai vizsgálatokat végző szakértői bizottságok által kiadott szakértői vélemények 

értelmezésében. A résztvevők megismerik a gyermekek, tanulók ellátásba kerüléséig a vonatkozó 

jogszabályi hátteret, és olyan ismereti, szakmaelméleti alapokra tesznek szert, amelyek által 

képesek lesznek felismerni a diszkalkulia (számolási zavar) prediktív tüneteit és megtervezni az 

ellátási utakat. Elsajátítják a pedagógiai diagnosztika és a terápia szempontrendszerét, és 

megismerik azok hazai és nemzetközi eszköztárának legfontosabb elemeit. Az órákra 3 

alkalommal (tömbösítve: 2*3 nap, illetve 1*2 nap) csütörtök-péntek-szombati, illetve az utolsó 

alkalommal péntek-szombati napokon kerül sor. A jelentkezés feltételei gyógypedagógia és/vagy 

pszichológia alap-vagy mesterképzésben (vagy korábban ennek megfeleltethető főiskolai szintű 

képzésben) szerzett oklevél, gyógypedagógus és/vagy pszichológus szakképzettség.  

Részvételi díj: 75.000 Ft 

A képzés időpontja: 2018. május 10-11-12., május 24-25-26., június 15-16. 

Jelentkezési határidő: 2018. április 10.  

További információ: https://goo.gl/19Pa8v   
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