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„Dr. Török Béla egyetemi tanár és dr. Bárczi Gusztáv neve... a nagyothallók
védelmének  kérdésében  annyira  összeforrt,  hogy azt  szétválasztani  nem
lehet.” [1]

Ez a találó és főként igaz megállapítás 70 évvel ezelőtt, 1925. december
19-én hangzott el, azon az iskola-megnyitó és névadó ünnepségen, amelyen „a
II.  Toldy  Ferenc-utcai  és  a  nagyothallók  oktatására  és  nevelésére  létesített
intézményt,  a  nagyothallók  magyar  ügye  intézményes  megteremtőjének  és
apostolának,  néha  dr.  Török  Béla egyetemi  tanár  emlékére,  annak  nevéről
neveztek el”. [2]

A „Nagyothallók  Török Béla Internátusá”-nak néhány héttel korábban el-
húnyt névadója igen nagy tekintélynek örvendett. Számos Ő-Excellenciája és
őméltósága nevet viselő előkelőség, az egyházak legfőbb méltóságai (a pápai
prelátus, a főrabbi és protestáns püspökök), a VKM magasrangú főtisztviselői,
az  orvos-társadalom,  a  rokonintézmények,  szakmai  társaságok,  egyesületek
képviselői jelentek meg a közvetlenül érintetteken, a nagyothallókon kívül ezen
az ünnepi alkalmon.

Igen, a köszönet és főhajtás megérdemelten a kezdeményezőt, a fülsebészet
egyik úttörőjét, az iskolateremtő tudóst, dr. Török Bélát illette, de az ott szintén
jelentősen megnyilvánuló, szűkebb szakmai érdeklődés már jól érzékelhetően
a méltó társra, dr. Bárczi Gusztávra irányult. A megnyitó, névadó ünnepélyen
az előbb idézett megállapítást megfogalmazó szónok, a székesfőváros tanács-
noka, dr. Purébel Győző arra kéri a pódiumtól távolabb tartózkodó Bárczit, hogy
„a nagyothallók ügyét most még nagyobb szeretettel karolja fel és egy percre
se hagyja el ezt a területet, mely éppen az ő kitartó munkássága révén indult el”.
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„A siketek és némák ügyének a legújabb intézménye ezzel nekilendült egy
új életnek — olvassuk Magyar László gyógypedagógus korabeli értékelését —,
amelyet dr. Bárczi — akiben az orvosi-pedagógiai és speciális irányú szaktudás
párosul — tudott csak az ő nagyértékű tudásával, nagy lelkesültségével... a mai
súlyos  trianoni viszonyok közt megvalósítani,  melyhez még a Takarékossági
Bizottság elnöke is gratulált neki, s melyért egyénektől támadásban részesülhet,
de a köz, a mi szűkebb statusunk csak hálás lehet neki. Elsősorban a magyar
siketnéma oktatás,  mert  ezzel  az  intézménnyel  pedagógiai  nagy területén  a
differenciálódásnak egy értékes folyamata indult meg.” [4]

Mit tesz hát dr. Török Béla a nagyothallók
gyógypedagógiai rehabilitációjáért?

Dr. Török Béla nagyszámú hallássérült pacientúrájának szükségleteit,  igé-
nyeit jól ismerve, szakértelmét és ebből fakadó tekintélyét latba vetve áll élére
egy már  korábban szerveződő,  alakuló  mozgalomnak és  ő  ezúttal  kedvező
időpontban,  sikerrel  kezdeményezi  a  nagyothallók  speciális  fejlesztésének,
nevelésének, oktatásának intézményesítését. [5]

A sikerhez nagy részben járul hozzá a közvetlen munkatárs megválasztása,
egy orvos-gyógypedagógus személyében, akihez viszont azután szintén kitűnő
munkatársak, gyógypedagógus kollégák csatlakoznak.

Az események jól követhetően peregnek. Dr. Török Béla 1920 májusában
az Új Szent János Kórház fülészeti osztályán kezelt nagyothallók és később
megsiketültek részére szájról-olvasási kurzust indít.

A kurzus vezetését és a program kidolgozását Bárczi Gusztávra bízza. Bárczi
saját  költségén  Németországba  utazik,  ahonnan  kitűnő  szemmel,  rálátással
összegyűjtött tapasztalatokkal tér haza. A munka intenzitására jellemző, hogy
sorra indulnak az újabb és újabb kurzusok.

Az  Orvosegyesület  Fülészeti  Szakosztályának  már  az  1921.  évi  júniusi
ülésén bemutatják az  eredményeket.  A fogadtatás  egyértelmű.  Memorandum
készül és kerül rövidesen átadásra a kultuszminiszternél és Budapest székesfő-
város tanácsánál, hogy létesítsenek a felnőttek részére szájról-olvasási tanfolya-
mokat és a gyermekek számára állítsanak fel állandó osztályokat, ill. iskolát.

Ugyanez év szeptemberében a székesfőváros tanácsa rendeletére az összes
fővárosi elemi iskola tanulói közül — a szűrés során 1400 tanuló felülvizsgálata
történt meg — választották ki a létesülő nagyothallók iskolájának tanulóit.

1921 őszétől 1925 decemberéig, a „Nagyothallók Török Béla Internátus”-
ának (néhány év múlva az internátus szót  intézetre módosítják) ünnepélyes
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megnyitásáig  újabb szűrések  és  felülvizsgálatok után  3 elemi  népiskolában
nyílnak nagyothalló-osztályok.

Az eredeti elgondoláshoz híven, a nagyothalló gyermekek speciális iskoláz-
tatásával párhuzamosan, a felnőtt nagyothallókról sem feledkeznek meg. Szá-
mukra is újabb és újabb szájról-olvasási kurzusok indulnak, amelyek ismételten
dr. Török Béla és dr. Bárczi Gusztáv együttműködő tevékenységének köszönhe-
tően,  1923 januárjában egyesületté  szerveződnek.  Az egyesület  tiszteletbeli
elnöke Török Béla, elnöke Bárczi Gusztáv lesz.

A nagyothallók számára speciális iskola és önálló egyesület életrehívása,
ez dr. Török Béla gyógypedagógiai történeti jelentőségű érdeme.

De tekintsünk határainkon túlra is. Vajon ez a fontos lépés, amelyet mi az
1920-as évek elején megteszünk, európai mércével hogyan értékelhető?

Ugyanezt a lépést külföldön először Németország teszi meg. Két évtizeddel
korábban,  1902-ben,  Berlinben  létesül  külön,  speciális  iskola  nagyothallók
számára.

De a nagyothallók speciális iskoláztatásának igénye Magyarországon is már
korábban is felmerül. Az 1910-es években koncepcionálisan korszerű, szaksze-
rű elképzelések és tervek születnek, s kerülnek publikálásra és javaslatra, sőt —
ha a történelmi események el nem sodorják a kínálkozó alkalmat — egy részük
már-már megvalósításra is. [6,7]

Korszerű, szakszerű koncepcióról szólva  Váradi Zsigmondnak egy 1917-
ben, a Magyar Gyermektanulmányi Társaság nyilvános felolvasó ülésén előter-
jesztett  előadására  gondolok,  amelyben  többek  között  körzeti  iskolaorvosi
hálózat létesítését javasolja, valamennyi elemi iskolai tanulóra kiterjedő általá-
nos szűrést és pl. hallássérülés gyanúja esetén szakszerű, tüzetes fülorvosi (más
esetekben más, adekvát szakorvosi) vizsgálatot tart elengedhetetlennek, továb-
bá  az  iskolák  részére  olyan  ismertető  füzet  kiadását  szorgalmazza,  amely
útmutatást ad a nagyothalló tanulók felismerésére, a hallási fok megállapítására,
és — ami külön figyelmet érdemel — a nagyothalló tanulókkal való, az elemi
iskolában szükséges különleges bánásmódra,  s ezek után más,  természetesen
nem utolsósorban a nagyothallók speciális nevelésének-oktatásának intézmé-
nyesítését sürgeti. [8]

A  már-már  megvalósult  tervekre  utalva  arra  a  rendelkezésre  gondolok,
amely  1919-ben  kelt  és  arról  intézkedik,  hogy  a  Budapesten  működő  két,
süketek számára működő intézmény közül az egyiket, a Bethlen-térit a később
megsüketültek, illetve a nagyothallók részére alakítsák át úgy, hogy a tanköteles
korúak iskoláján kívül a 4-7 éveseknek játék-iskola (azaz óvoda), az iskolakö-
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teles  koron  túl  hallássérültekké  váltaknak,  azaz  felnőtteknek  szájról-olvasási
tanfolyamok működtetésére váljék alkalmassá. [9]

Ennek ellenére időbeli lemaradásunk mégis vitathatatlanul fennáll, hiszen
egyrészt a 20 éves különbség nagyobb történelmi távlatokban elenyésző ugyan,
de egy szűkebb szakmatörténeti összefüggésben nem kevés, másrészt a nagyot-
hallók külön iskoláztatásának természetesen külföldön is, az úttörő Németor-
szágban is törekvésekben, útkeresésben, félmegoldásokban jelentős előtörténete
van, ami már a 19. sz. első felére visszanyúlik.

A 19. században, német nyelvterületen, Svájcban, Ausztriában, Németor-
szágban több olyan, nagyrészt magánalapítású intézményről tudunk, amelyekbe
különböző  típusú  és  súlyossági  fokú  értelmi,  hallási,  látási  stb.  fogyatékos
gyermeket vesznek fel és próbálkoznak — a limitált létszámok és kellő speci-
alista hiánya miatt nem mindig igazán hatékonyan — sérülés-specifikus fejlesz-
tésükkel. [10]

Témánk szempontjából példaként  Gotthard Guggenmoos 1816-tól működő
halleini és 1825-35-ig fennálló salzburgi intézete érdemel kiemelést, amelyben
— korabeli források szerint — nagyothallók csoportjával naponta szakszerűen
megtervezett program szerint olvasási-, beszéd- és hallásgyakorlatokat végez-
tek.

Több, eredetileg kizárólag süketek számára létesült intézményt is számontart
a gyógypedagógia története, amelyekben nagyothallóknak külön osztályokat
működtetnek.

A leghíresebb és példaként leggyakrabban emlegetett  ezek közül  Johann
Behrmann hamburgi intézete, gondolom azért, mert Behrmann már 1855-ben
egy, nagyothallók számára általa ideálisnak tartott, külön iskolatervet is publi-
kál.

A téma előtörténetéhez tartoznak a hallástréninggel való korai kísérletek is,
amelyek arra  a hipotézisre épültek, hogy kitartó munkával,  kellően adagolt
hangingerekkel az elkorcsosult hallást meg lehet javítani, vagy az alig megma-
radt hallást fel lehet ébreszteni és ki lehet fejleszteni. [11]

A  gyógypedagógia  történetében  közismert  ezen  a  téren  a  francia  Jean
Gaspard  Marie  Itard munkássága,  aki  a  süketek  híres  párizsi  intézetének
orvosaként a süket tanulókat maradék hallásuk szerint öt csoportba osztotta és
akiket arra alkalmasnak tartott, ún. „hallás-tanfolyamra” osztotta be.

A hallásgyakorlatok ezen korai, olykor megszállott képviselőinek valójában
nem elért eredményei voltak igazán figyelemre méltóak, hanem — függetlenül
az alkalmazott gyakorlatok sikeres vagy sikertelen voltától — azok a tapasz-
talatok és ismeretek, amelyeket a maradék hallás, ill. a hallásveszteség mérté-
kéről, a nagyothallás természetéről, jellemzőiről, a beszédfejlődés és a megza-
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vart hallás árnyalatainak viszonyáról, és nem utolsósorban a nagyothalló gyer-
mekekről szereztek.

Itard már csak azért is kitűnik közülük, mert — mint szintén közismert —
végrendeletében vagyonából 16.000 frankot hagy ún. „articulációs osztályok”
felállítására,  kikötve,  hogy a  létrehozott  osztályokban a  hallásmaradványos
tanulókkal csakis az ő kísérletei szellemében lehet foglalkozni.

Jelentőségét  és  a  20.  sz.  szurdopedagógiájára  gyakorolt  hatását  tekintve
Viktor Urbantschisch a legkiemelkedőbb egyéniség, akinek munkássága révén
—  szintén  közismerten —  már  a  hallásnevelési  irányzat  kibontakozásáról
beszélünk. [12]

Urbantschisch tevékenységéről  már  csak  azért  sem  feledkezhetünk  meg,
mert Magyarországon valójában az ő eredményeiről szerzett közvetlen tapasz-
talatok indítják el a hallássérültekkel való foglalkozásban a differenciál-diag-
nosztikán alapuló metodikai specialitások kipróbálását. Erre a múlt század 90-es
éveiben kerül sor Vácott, a süketek országos intézetében [13]

Roboz József igazgató, aki korábban a gyógypedagógia több területén is
újításokat vezet be, tanulmányozta Bécsben  Urbantschisch módszerét,  nyerte
meg kollégáit is az ügynek és vezette be az 1898/99. tanévben a hallásnevelést.

Két tanéven át, arra alkalmas tanulókkal, több csoportban végeztek ún.
módszeres hallásgyakorlatokat, majd később a beszédtanítási órák keretében
folytatták a kísérletezést.

A  korabeli  dokumentumok  tanúsága  szerint  az  első  években  komoly  az
érdeklődés a munka iránt. „Az ezen gyakorlatokban résztvevő növendékek —
olvassuk a  hallásgyakorlatok végzését  elrendelő miniszteri  utasításban — a
tanév elején a tantestület összessége és az intézeti orvos részéről beható vizsgá-
lat alá veendők, mely vizsgálat összehasonlítás és az elért eredmény megálla-
pítása czéljából a tanév végén ismételendő. Az egyes osztálytanítók utasítandók,
hogy a hallási gyakorlatok eredményét kísérjék figyelemmel és a kétféle tanítást
egymással összhangba hozni el ne mulasszák...” [14]

Érdemes azonban követni  a  kísérlet  további sorsát  is.  Amikor 1900-ban
ellenőrzik az eredményeket, megállapítást nyer, hogy a 34 részleges hallással
bíró növendék mindegyikénél „észlelhető a kiejtés javulása és az intellektuális
hallás fejlődése, vagyis, hogy a beszédből annyit hallanak meg a növendékek,
amennyit  hallani  megtanultak,  ellenben  az  akusztikai  hallás  javulása  csak
egyeseknél tapasztalható, s azoknál is csak igen csekély mértékben. Beigazolást
nyert továbbá, hogy e gyakorlatok után a növendékek jobban figyelnek az
akusztikai behatásokra, s a hallási maradványt élénkebben igyekeznek a com-
binálás szolgálatába állítani.” [15]
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A végeredményben sikeres kísérletet mégsem folytatják a kezdetben tapasz-
talható  lelkesedéssel.  A tantestület  (Roboz távozása  után)  azt  ajánlja,  hogy
„költségkímélés  szempontjából  és  a  többoldalú  kísérletezés  lehetővé  tétele
czéljából egyelőre minden osztályfőnöknek tétessék kötelességévé, hogy az arra
alkalmas növendékekkel a rendes tanórák keretében hallási gyakorlatokat is
végezzenek”. [16]

Hamarosan kitűnik azonban, hogy a kötelezőség lehetőséggé szelídül, hogy
azután a hallásnevelés kérdésével együtt a differenciálás is lekerüljön egy ideig
a napirendről. Érthető, hiszen Roboz utóda, a nagytekintélyű Borbély Sándor
már így fogalmaz: „a siketnémák hallóképessége minden különösebb gyakorlat
nélkül, csupán a rendes oktatás — értsd alatta a klasszikus siketoktatást —
következtében is javul, s mint a növendékek intelligenciája fejlődik”. [17]

Ilyen előzmények után talán érthetőbb a Bárczi-féle hallásébresztés-hallás-
neveléssel szemben tapasztalható 30-as évekbeli hazai ellenállás, ill. a Bárczi-
viták során még az 50-es években sem ritkán hangoztatott igaztalan argumen-
tum,  miszerint  Bárczi semmiben  sem hozott  újat  Urbantschisch-hoz  képest,
akinek az eredményeit viszont nemcsak Magyarországon, hanem szerte Euró-
pában megkérdőjelezik.

Most azt nézzük meg még, hogy a sok és sokféle előzmény után végülis a
20-as évek elején, a nagyothallók speciális iskoláztatásának hazai beindulása
előtt közvetlenül mit tapasztal, mit tanul Bárczi Németországban.

A nagyothallók oktatásügye Németországban, éppen két évtizeddel a kezdő
lépések megtétele után, akkor lép fejlődésének új szakaszába.

Az  Arthur Harthmann fülész, iskolaorvos (a német Török Béla) kezdemé-
nyezésére 1902-ben Berlinben létesített Dionys Rheinfelder szurdopedagógus
által vezetett első nagyothallók osztálya, majd a város több pontján szervezett
hasonló osztályok egyesítése révén az 1907-ben szintén Rheinfelder vezetésével
megnyílt  első  önálló  nagyothallók  iskolájának  karrierje  20  évig  rendkívül
zaklatott.

A süketek  intézetei  országszerte,  még a  híres  berlini  intézet  nagynevű
igazgatója,  Albert Gutzmann sem értenek egyet  a hallási fokozatok szerinti
intézményszintű differenciálással. A nagyothallók egy részét a siketek intézete-
iben kívánják tartani, oktatni, más részüket pedig a Németországban a század-
fordulón már országszerte kiépült kisegítő iskolai hálózatban.

A nagyothallók speciális iskoláztatásának úttörői és hívei alig tudják nehe-
zen elért  emancipációjukat  megvédeni.  Segítséget,  támogatást  leginkább a
mannheimi  iskolarendszerben  dolgozó  kollégáiktól  kapnak  —  akik  akár  a
klasszikus mannheimi  gondolatnak megfelelően népiskolákban nagyothalló-
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tagozatokat működtetnek, akár azok leválását és önállósulását képviselik, őket
erősítik — és talán még inkább az érintett szülőktől, akik egyaránt tiltakoznak
gyermekeiknek a süketek intézetébe vagy kisegítő iskolába helyezése ellen.

A kedvező fordulatot  a „Német siketnémák oktató szövetségé”-nek első
világháború utáni első gyűlése (1919) készítette elő.

Elsősorban két neves szurdopedagógus, a már korábban említett Rheinfelder
és a siketek berlini városi iskolájának igazgatója, Ehrsam Schorsch érdeme,
hogy a nagyothallók speciális iskoláztatása fejlődésének új szakaszába léphe-
tett. [18]

Schorsch nevéhez  többek  között  a  hallássérültek  pedagógiai  szempontú
belső osztályozása fűződik, amihez egyik alapszempontként „a beszélt nyelv
iránti magatartás” megítélését ajánlja.

Rheinfelder többek között az orális-auditív módszer részletes elemzésével,
a  módszerspecifikumok  kidolgozásával  és  a  nagyothallók  iskolái  speciális
tantárgyrendszerének kimunkálásával szerez nevet magának.

Bárczi — tanulmányútjáról  hazatérve  — nagy  lendülettel  lát  munkához.
Abban az időszakban egyébként is a hallássérültek, pontosabban a süketek
oktatása áll  érdeklődése középpontjában, annak problémái és megújításának
lehetőségei foglalkoztatják.

E témakörben első, 1921-ben és 1922-ben megjelent munkái, pl. „A nagyot-
hallók oktatásának pedagógiai technikája”, „A beszédhangok érzékeltetése”,
a „Nagyothallók oktatása” azt jelzik, hogy már a legkezdetibb években van
mondanivalója. [19]

Újra megérdemelten vívja ki a szakmai közvélemény elismerését 1928-ban,
a dr. Török Béla emlékére rendezett egyik szakmai összejövetelen, amikor „A
némaság profilaxisa” címmel  megtartott  előadásán túl  a  „Nagyothallók dr.
Török Béla Intézete  logopédiai  laboralóriumá”-nak munkájáról  számot adva
bejelenti, hogy ez alkalomra, Béla-napra, a névadónak, ill. a szakmának aján-
dékul legújabb munkáját, „A magyar beszédhangok képzése” c. könyvét adja
 át. [20]

Ez a mű, amely a magyar beszédhangok képzését, a beszédszervek helyzetét
a különböző hangok képzése közben röntgenográfiákon mutatja be, jogosan kelt
meglepetést.  Bárczi feltehetően ehhez a munkához is Németországban kapott
indíttatást, ti. a beszédhangok képzésének röntgenfelvételeken alapuló leírása
a század elején ott indult útjára.

A szűkebb szakmai körökön kívül is feltűnést keltő, és megjelenésekor több
elismerő méltatást kiváltó munkájáról még ma is olvashatunk elismerő sorokat.

A Magyar Nyelv 1989. évi 3. számában „Hatvan éves a magyar beszédhan-
gok első röntgenográfiai leírása” címmel  Göllesz Viktor és Subosits István
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kollégák írnak róla, az ő tollukból idézek: „Noha hat évtized telt  el  Bárczi
Gusztáv munkájának megjelenése óta, s az emberi testet vizsgáló eljárások és
eszközök is merőben megújultak, a beszédhangok képzésének első röntgenog-
ráfiai ábrái ma is értékes források a beszéddel és a beszédhanggal foglalkozó
szakemberek számára”. [21]

De ha áttekintjük a 20-as évek szakfolyóiratait,  mindenekelőtt a Magyar
Siketnéma-Oktatás, ill. a Siketnémák és Vakok Oktatásügye, valamint a Magyar
Gyógypedagógia havonként megjelenő számait, azt találjuk, hogy a hallássé-
rültek oktatásának differenciálódása igen jó hatással van a szakterület egészére.

Tanulmányok sora jelenik meg a beszédpedagógia köréből, újabb beszédta-
nítási eljárásokról, a süketek beszédjének esztétikájáról, a szájról-olvasás taní-
tásának különböző irányzatairól és módszereiről, a beszéd gyógypedagógiai
védelméről. A külföldi művekről szóló referálások is kibővülnek, mind temati-
kusan, mind földrajzilag szélesedik a repertoár.

Az 1923-ban megalakult  „Nagyothallók Országos Egyesületé”-ről is ked-
vező híreket lehet hallani és olvasni. Gondozza, szorgalmazza, segíti, intézi a
nagyothallók  pályaválasztását,  a  felnőttek  munkába  állását,  a  nagyothallók
hitéletét, szórakozásuk lehetőségeit, utcai védelmüket, a hallókészülékkel való
ellátást, a szájról leolvasás tanulását.

Talán nem tévedek, ha e fellendülés okait vizsgálva,  Török Béla katalizáló
szerepének is nagy jelentőséget tulajdonítok.
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