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Egy régi „Bárczis” gyógypedagógus vallomásai...

„Te vagy a császár…”

Hiába erõlködöm már egy ideje, és próbálok az évszámokkal zsonglõrködni, nincs
semmi aktualitása annak, amirõl – pontosabban –, akirõl írnom kell. (Egy számomra
fontos emberrõl lenne szó pedig.) Hiányzik a hagyományosan jól bevált kerek évfor-
duló, ami szinte tálcán kínálja ilyenkor az elévülhetetlen érdemek sztereotip méltatá-
sát. És mégis, írnom kell róla! Igen, kell. Egy olyan valakinek ígértem ezt meg, aki
mindenki másnál kérlelhetetlenebb velem szemben: magamnak. De eddig sehogy se
akarózott hozzáfogni, elkezdeni. Idõrõl idõre meg is feledkeztem róla, hogy azután
enyhe lelkiismeret-furdalást érezzek, amikor újra eszembe jut. Például most is.
Amerikai játékfilmet láttam (A császárok klubja) egy bentlakásos középiskolai

kollégiumról, s nem sokkal elõtte pedig francia dokumentumfilmet (Segédigék) egy
kicsiny falucska parányi összevont iskolájáról. Mindkettõben egy elhivatott
tanárember a fõszereplõ, a fikcióban is meg a valódi történetben is. Ezeket látva jutott
eszembe restanciám. Öt tízes blokkon túl, vagy ahogy mondani szokták: túl az ötödik
ikszen az ember – legalábbis én – többet néz már visszafelé saját életében. Nem az a
nagy kérdés számára, hogy pályája, karrierje merre tart, hanem hogy ahol éppen tart,
az miben gyökerezik, honnan táplálkozik. Ha még nem teljesen elhasználódott az
ember és elég õszinte is, akkor élete derekán túl meg tudja állapítani, jól sáfárkodott-
e a jelképes hamuban sült pogácsával, amit pályakezdésekor a tarisznyájában talált.
Ezt ugyanis a felmenõi pakolták bele észrevétlenül…
Gyógypedagógus vagyok, szakszóval szurdopedagógus, aki siket és nagyothalló –

egyszóval: hallássérült – gyermekek oktatására-nevelésére vállalkozott naivan, rögtön
az érettségi után. Egy híres ember szállóigévé lett mondását önkényesen kiforgatva:
szükségképpen vagyok pedagógus és csak véletlenül gyógypedagógus. Hogy szükség -
képpen, azt két ember „döntötte el” úgy, hogy nem is tudtak róla, anyai nagyapám és
édesanyám. 51 évet gyárban ledolgozó asztalos nagyapám embersége, elõítéletmentes,
tiszta gondolkodása, a világ dolgai iránti, élete végéig megmaradó érdeklõdése és 
nyitottsága számomra szép lassan eszményképpé formálódott. Nagyapám lett az én
pedagógus példaképem és vele holtversenyben (sportkifejezéssel élve) az édesanyám.
Az õ soha nem méricskélõ szeretete, nem kérkedõ önfeláldozása, másokon segíteni
akaró és tudó póztalan egyszerûsége, végtelen empátiája pedagógus létem másik 
szilárd pillére. Íme, a bennem évtizedek múltán kikristályosodó felismerés arról, miért
is lettem szükségképpen tanár. 
És ma már azt is pontosan tudom, ki volt az a harmadik személy, róla szeretnék most

megem lékezni, aki a munkásságával abban erõsített meg, hogy véletlenszerû sodródá -
somban a gyógypedagógia tudománya felé helyesen döntöttem, amikor a siketoktatás
kis szigetén lehorgonyoztam. 
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Elsõ évfolyamra jártam a fõvárosban a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán
(akkoriban még nem viselte a kimagasló gyógypedagógus: Bárczi Gusztáv nevét), s
válasz tott szakomnak megfelelõen gyakran megfordultam a kötelezõ óralátogatások
alkalmával a siketek Festetich utcai intézetében, a fõiskola gyakorlóiskolájában. 
Kezdetben az alsó tagozaton hospitáltunk sokat, fõképpen az elõkészítõ osztályok -

ban. Ezekben szinte emberfeletti munka folyt. Itt kellett a beszélni, artikulált hangokat
kiadni még nem képes 6-7 éves kisgyermekeknél az addig „használaton kívüli” 
hangszalagokat bejáratni, megtornáztatni, hangadásra bírni. (Ahogy a szaknyelv
mondja, a beszédtanítás a zöngehang megteremtésével kezdõdik.) Majd szép lassan,
fokozatosan a magyar nyelv összes beszédhangját a gyermekeknél egyénileg kialakíta -
ni. Hogy ne maradjanak – miként a köznyelv nevezte õket – „süketnémák”. Ez a spe -
ciá lis logopédiai (szurdologopédiai) munka nagy tapasztalatot, rutint igényel. Száj -
tátva, ámulva figyeltük hát mi, zöldfülû gyógypedagógus-hallgatók a kínnal, keservvel
megszületõ csodát, amikor egy-egy kisgyerek ajkait végre felismerhetõ hangok, 
hangkapcsolatok, szavak hagyták el.
Ennek a munkának vagy inkább hivatásnak volt alapos tudója Bors Vili bácsi. A

mes ter. (Megérdemelné, hogy nagy „m”-mel írjam!) Hogy miért mondok ennyi év
után is, õsz fejjel, a hatvanhoz közel bácsit? Azért, mert amikor az óráira beülhettünk,
õ már nyugdíjas volt, akit visszakönyörgött az iskola vezetése: vállalná el az újabb
elõkészítõ osztály „gatyába rázását”, alakítaná ki még ezeknek a kis nebulóknak is a
beszédhangjait. S õ nem tudott nemet mondani. A munkája a hivatása volt, és hivatása
az élete.

Bors Vili bácsit az osztálytermen kívül könyvelõnek, könyökvédõs irodai alkalma -
zottnak nézte volna az ember, semmint tanító bácsinak, energikus logopédus-virtuóz
gyógypedagógusnak. Már erõsen kopaszodott, így hát magas homloka még sokkal
nagyobbnak tûnt. Kerek, drótkeretes, több dioptriás szemüveget viselt. Járás közben
kicsit elõre dõlt, háta meggörbült. Öltözéke – egy régi vágású úriemberé – barna
öltönybõl, mellénybõl, halvány tónusú, apró kockás ingbõl, bordó csokornyakken dõ -
bõl és hatalmas félcipõbõl állt. Nem véletlenül taglalom a ruházatát ennyire részle te -
sen, mert egy-egy negyvenöt perces óra alatt szinte valamennyi ruhadarab „helyzetbe
lett hozva”. De errõl egy kicsit késõbb.
A szeptemberi tanévkezdés után nem sokkal a fõiskolai hallgatók kis csoportja már

ott gubbasztott Bors Vili bácsi osztályában, az elõkészítõ 1. osztály tantermében, a
kicsiny gyermekek mögött, az aprócska óvodai kisszékeken. Az óra célkitûzése, mint
az bejelentette Vili bácsi a becsengetés után, a zöngehang kifejlesztése. És elkezdõdött
a mágia! Minden gyermekkel az elõre odakészített újságpapírokból papírcsákót hajto-
gatott, és széles gesztusokkal értésükre adta, hogy õk most katonák. Fejükön a
csákóval felállította õket, és kis hadseregét sorba rendezte. Jól látható artikulációval és
jól hallható hangerõvel kieresztette a hangját, beletrombitált tölcsérré formázott 
kezeibe. 
Majd mellkasára téve lapát tenyereit „trombita” nélkül is megismételte a produkciót.

A gyerekek nevettek, és megpróbálták õt utánozni. Masíroztak az osztályteremben
kör be-körbe az alacsony padocskák körül, fogták, ütögették õk is a mellüket, gyengé -



den – ahogy látták – megérintették kis kezükkel saját torkukat, s próbáltak hangot
kicsikarni magukból.
Vili bácsi ekkor már levetette a zakóját, s kezdte felgyûrni a zakó alatt korábban

gumikkal leszorított ingujját.  Megállította a jobbra-balra vidáman dülöngélõ menete -
lést, s középre, a gyerekek közé huppant az egyik kisszékre. Egy-egy apróságot a
térdé re ültetve – szoros testkontaktusban – próbálta meg érzékeltetni a megszeppent
gyerekkel, hogyan döng az õ mellkasa, rezeg-remeg a gégéje az „á” hangoztatásakor.
A tanóra közepén már lilás piros színre váltott Vili bácsi feje, a szék karfájára 
penderült a mellénye. Közben sorra cserélõdtek a gyermekek a térdén. S amikor már
mindenki érezte-értette az „á” mibenlétét, újra csatasorba állította kis seregét. Vala hon -
nan fakardokat varázsolt, s adott a kezükbe. A gyermekek pedig még mindig vidáman,
önfeledten, s egyre hangosabban óbégatva hangoztatták édes anyanyelvük elsõ, igazi
hangját: a zöngés „á”-t.
Mi fõiskolások pedig felocsúdva az ámulatból kezdtünk aggódni, félni, nehogy a

guta most üsse meg Vili bácsit, akinek ekkorra már csatakosra izzadt „csokornyak ken -
dõ-mentesített” inge, patakokban csorgott halántékáról a verejték, és sötétlila színûvé
vált az arca. Ekkor kicsöngettek. A délutáni óramegbeszélésen és hallgatói tanításra
való felkészítésen, amikor már gyermekek nélkül, kettesben maradtunk Vili bácsival,
a délelõtt látott-hallott gyakorlati bemutatóhoz némi elméletet, sajátos pedagógiai
intelmeket is fûzött. A hangok fonetikai jellemzõirõl említést sem tett. A szakma nagy
öregje, tapasztalt vén rókája nem alakította elõttünk a gyakorlatvezetõ bölcs tudóst. Ez
állt tõle a legmesszebb. Ha nem tûnne hihetetlennek egy anyanyelvvel foglalkozó tanár
esetében, akkor úgy jellemezhetném, hogy nem volt a szavak embere. Õ nem azzal
akart és tudott a környezetére, a gyógypedagógus-utánpótlásra hatni, amit a szak -
májáról-hivatásáról elmondhatott, hanem azzal, ahogyan dolgozott, amit tett. Egész
lényével.
Nekünk, kezdõknek szánt pedagógiai tanácsai körülbelül ezek voltak: „Édes apám!”

– így beszélt hozzánk egyes szám második személyben – itt a gyógypedagógiai munka
lényege a következõ: bemész az osztályba, becsukod magad mögött az ajtót, s 45 
percig te vagy a császár, te magad vagy Napóleon. Kívül marad minden, a 
torzsalkodások, hatalmi harcok a tanári szobában és persze egy idõre a magánélet is.
Az a rád bízott pár gyermek felnéz rád, lesi minden mozdulatodat, s várja, hogy vala-
mi jó történjen vele. Függnek tõled, de te is függsz tõlük. Egymásra vagytok utalva: a
császár és alattvalói. Ez benne a gyönyörû. Ebbe akkor és ott nem szólhat bele senki
atyaúristen, igazgató, szakfelügyelõ, irigy kolléga, senki sem. Minden más mellékes.
Persze a szakmát meg kell tanulni, de szigorlatozhatsz te kiválóan, végezhetsz a
fõiskolán vörös diplomával, az magában nem elég!
Ha félsz egyedül maradni egy osztályban a gyermekekkel, ha nem vagy képes – mint

a legszebb márványt – faragni, alakítani õket, elmehetsz a sóhivatalba, de nem gyógy -
pedagógusnak.

Harmincötödik éve vagyok a pályán a hallássérült gyermekek között. Ezt akár hûségnek
is lehet nevezni már. Bors Vili bácsival – zsebemben a diplomával – soha többé nem
találkoztam. Talán az én hibámból. Érett felnõttként, szakemberként nem mondtam el

283



neki, hogyan is él õ az emlékezetemben. Igaz, bár errõl sem tudott, akárhányszor a
szakmánkra-hivatásunkra terelõdött a szó egy gyógypedagógus-társaságban, Bors Vili
bácsi nevét kötelességszerûen megemlítettem. Az õ példája, humánuma, gyermek -
szeretete és nagy gyakorlati tudása lebegett elõttem mindig, ha a gyógypedagógiát,
benne a siketoktatást oldaltámadások érték a kiskaliberû gyógypedagógusok részérõl.
S ha néha-néha, bár egyre gyakrabban kedvemet szegte valami a munkahelyemen, hal-
lani véltem Vili bácsi hangját: - Az osztályban, a rád bízott gyermekek között te vagy
a császár! Minden más mellékes.

Ilosvai Ferenc
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