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Minden ember képes a kommunikációra saját gondolkodási szintjén, csak a megfelelő kommunikációs módszert,
illetve csatornát kell megtalálni számára. Ez az állítás igaz minden siketvak személyre is, de esetükben ehhez
legtöbbször elengedhetetlen egy olyan személy jelenléte, aki képes segítséget nyújtani a kommunikációs akadá-
lyok leküzdésében. Képes arra, hogy összekötő legyen a környezet és a siketvak személy között. Olyan valaki, aki
saját személyiségét, elképzeléseit, véleményét háttérbe szorítva közvetíteni tudja a siketvak személy üzeneteit
egy másik ember vagy emberek számára, illetve a környezetből jövő információkat is át tudja adni az érintett
személynek.  Fontos, hogy ezen a területen minden siketvak ember megkapja a neki szükséges segítséget, mert
e nélkül súlyosan izolálódnak. Ennek elkerülése érdekében a legfontosabb egy olyan környezet megteremtése, me-
lyet megértenek, és melyben őket is megértik, továbbá elengedhetetlenül fontos, hogy legyenek olyan elhivatott,
szakmailag felkészült személyek, akik segítségükre lehetnek a kommunikációs akadályok leküzdésében. A kom-
munikációs segítők, ha megfelelő felkészültséggel és odaadással végzik munkájukat, alkalmassá válhatnak ennek
a feladatnak az elvégzésére. 

A jegyzet, melyet kezében tart az olvasó, erre a munkára szeretné felkészíteni azokat, akik indíttatást éreznek
ehhez. Sajnos Magyarországon ilyen szakma még nincs, de reméljük, hogy ezzel a munkánkkal is segíthetjük azt
a folyamatot, ami előmozdítja a kommunikációs segítő szakma kialakulását. Rájuk, munkájukra már nagyon sok
siketvak ember vár. 

A terület iránt érdeklődők, vagy azok, akik munkakörének jelenleg is része a veleszületetten vagy szerzetten
siketvak személyek kommunikációs megsegítése, a jegyzetben átfogó képet kapnak a siketvak állapotról, a kom-
munikációs segítés folyamatáról, területeiről és módszereiről, mert ahhoz, hogy bárki elkezdhesse ezt a munkát,
fontos, hogy megfelelő alapismeretei legyenek. Mindvégig külön teszünk említést a veleszületetten és a szerzet-
ten siketvak személyekről és szükségleteikről, aminek oka, hogy bár közös a két csoportban, hogy az egyik leg-
nagyobb nehézségük a környezetükkel való kommunikáció területén jelentkezik, s ennek az akadálynak a le-
küzdésére legtöbben önerőből nem képesek, mégis igényeik, szükségleteik és megsegítésük módja nagymérték-
ben különbözik egymástól. Míg a veleszületetten siketvakok már születésüktől kezdve látás- és hallássérültek s
kapcsolatuk a külvilággal már a kezdetektől rendkívüli mértékben akadályozott, a szerzetten siketvakok eseté-
ben ez az élethelyzet életüknek csak egy későbbi szakaszában alakul ki. A két csoportba tartozó személyek, annak
ellenére, hogy mindannyian siketvakok, képességeiket, képzésüket, szükségleteiket, igényeiket, élethelyzetüket
tekintve nagyon különböznek egymástól.  

Siketvakok esetében csak akkor válik lehetővé a kommunikációs akadálymentesítés, ha olyan személyek áll-
nak mellettük, akik szakmailag magas színvonalon felkészültek és tisztában vannak az érintett személyek egyéni
szükségleteivel. Fontos az egyéni szükségletek hangsúlyozása, mert nem egyszerűen a veleszületetten és a szer-
zetten siketvakok megsegítése különbözik egymástól, hanem a populációról általánosan is elmondható, hogy
rendkívül heterogén. Szinte nincs két siketvak ember, akinek a hallás- és látásteljesítménye valamint kommuni-
kációs szintje azonos lenne. Emiatt aztán megsegítésük módja is egyéni megoldásokat kíván meg. 

A jelnyelvi tolmácsok egy része képes a szerzetten siketvakok közül sokak kommunikációs megsegítésére, de
nem minden siketvak esetében. Annak ellenére, hogy egyre több jelnyelvi tolmács vállalkozik arra, hogy a szer-
zetten siketvakok kommunikációs módszereiről ismereteket szerezzen, munkájuk, feladatuk mégis különbözik
a kommunikációs segítőjétől. Míg a jelnyelvi tolmácsok a kommunikációs helyzetben segítik a kommunikációt,
a kommunikációs segítők a kommunikációs helyzet előkészítésében, folyamatában és lezárásában is részt vesz-
nek, melynek része a személyi segítés is. 

A veleszületetten siketvakok életében a legnagyobb nehézséget az az időszak jelenti, amikor kikerülnek a fej-
lesztő környezetből és esetleg már szüleik sem élnek. Azért van ez így, mert jelenleg kommunikációs megsegíté-
süket csak szüleik illetve a fejlesztő szakemberek látják el. A képzés időszaka, így a fejlesztő szakemberek jelen-

1. Bevezetés
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léte is leginkább csak életüknek első, körülbelül huszonöt évére jellemző. A további negyven, ötven, hatvan évben,
mely az élet hosszabb szakasza, már nem. Sajnos a szülők segítségnyújtása sem biztos, hogy egy életen át tart, így
a veleszületetten siketvak személyeknek is nagyon nagy szükségük lenne olyan szakemberekre, akik képesek
felmérni kommunikációs képességüket és a megfelelő módszerek ismeretével segíteni a kommunikációjukat.  

Nem vállalnak könnyű feladatot, akik siketvakok kommunikációs segítőjeként szeretnének dolgozni, de re-
ménység szerint mindannyian megtapasztalják, hogy a feladat, amit ellátnak rendkívül fontos és a jegyzetben
pedig a feladat ellátásához megfelelő segítséget is kapnak.

A Jegyzet és Szemelvénygyűjtemény a TÁMOP-5.4.5. projekt keretében, a Fogyatékos Személyek Esély-
egyenlőségért Közalapítvány közreműködésével készült.

1. Bevezetés
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A siketvak személyeknél együttesen jelen lévő látás- és hallássérülés olyan sajátos kommunikációs, tanulási és fej-
lesztési szükségleteket eredményez, hogy az érintett személyeket nem lehet gyógypedagógiai és ahhoz kapcso-
lódó szolgáltatások nélkül megfelelően oktatni, ellátni. Szükségleteiket együttesen jelenlévő fogyatékosságuk-
nak megfelelően kell kielégíteni. 

Mivel a siketvakok populációja rendkívül heterogén, vagyis állapotuk hátterében a látás- és hallássérülésnek
különböző mértéke és oka figyelhető meg, indokolt, hogy minden kommunikációs segítő a siketvak személyek-
nél alkalmazott kommunikációs módszerek elsajátításán túl, a látás és a hallás élettanát is megismerje, a siket-
vakság etiológiáját tanulmányozza. Ezeknek az alapvető ismereteknek az elsajátításával képessé válhat arra, hogy
megértse a siketvak személyeket és alkalmazkodni tudjon a siketvak személyek egyéni szükségleteihez. 

A sérülések funkcionális hatásainak megismerésén és megértésén túl a kommunikációs segítőnek lelkileg is fel
kell majd készülnie az esetleges morfológiai eltérések látványára is (pl. a kliens koponya deformitásai, szem hi-
ánya, fül hiánya stb.)

Fontos ezeket megismerni, mivel a kommunikáció a jelnyelvi tolmácsolással ellentétben itt állandó és eseten-
ként folyamatos testkontaktust is szükségessé tehet. 

2.1. A LÁTÁS

A szemből a látóidegekből és az agy bizonyos részeiből álló látószerv a fényingert olyan ingerületté alakítja át,
amelynek szubjektív következménye a külvilágban lévő különbségek felismerése érzet útján. Ez a jelenség a látás.

A látás rendkívüli jelentőséggel bír az emberek életében. 
Ismereteink többségét (80%) látás útján szerezzük:
– információkat szerezhetünk közeli és távoli dolgokról,
– érzékelhetjük a fényt, árnyékot, színeket, mozgást, kiterjedést.
– A látás segít a térbeli tájékozódásban, 
– a helyváltoztatásban, 
– segítségével gyűjtünk tapasztalatokat a külvilágról. 

A látótér azoknak a térbeli irányoknak az összessége, amelyekben a nyugvó szem mozdulatlan fejtartással vala-
milyen tárgyat észlelni képes. A látótér lehet monokuláris (az egy szemmel látás tere) vagy binokuláris (a két
szemmel látás tere).

A külső világot optikailag leképező szemnek az a tulajdonsága, hogy általában önműködően beáll a mindenkori
tárgytávolságra, az akkomodáció, az pedig, hogy egymáshoz közelinek látszó tárgyakat elkülönítve képes ész-
lelni, a látásélesség.

Az emberi szem látásélességének mértékegysége a vízus - jele V, a retina felbontóképességét kifejező mérőszám
ha V=1 azaz 100% akkor a szem egészséges.
Az adaptáció az a folyamat, amelynek során a látószerv tulajdonságai a látótér fénysűrűségéhez és színingerei-
hez illeszkednek, illetve az az állapot, amely a folyamat befejezése után is tart.

Az emberi látószerv a sötétben látáshoz (sötétre adaptált szem) külön mechanizmust fejlesztett ki, amelyre jel-
lemző egyrészt a nagy fényérzékenység másrészt a kevés információ, pl. a színeket nem érzékeli. A sötétre adap-
táló képesség jelentős csökkenése vagy teljes hiánya a farkasvakság.

Alábbiakban az egészséges látószerv és annak működése kerül bemutatásra, ezt követően az ezt érintő káro-
sodások, kórképek ismertetése következik. 

2. Alapismeretek a látás 
és a látássérülés tárgyköréből 

(Kiss Mária)
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2.2. A SZEM FELÉPÍTÉSE 

A szem a koponyacsontok által védett helyen, a szemüregben foglal helyet. Itt találhatók a szemgolyó felszínén
tapadó szemmozgató izmok, idegek, vérerek, puha ágyazatot biztosító zsírszövet és a könnytermelésért és elve-
zetéséért felelős szervek.

A szemgolyó (bulbus oculi– ejtsd: „bulbusz okuli”) keresztmetszetben olyan, mint egy golyó, amelyből a lá-
tóideg (nervus opticusi – ejtsd: „nervusz optikusz”) ered, ez biztosítja a szem és az agy között az összeköttetést.

A szemgolyónak ez a szabályos golyóformájú alakja nagyon fontos ahhoz, hogy jól láthassunk.

A szem fénytörő részei:
– szaruhártya (cornea – ejtsd: „kornea”).
– könnyfilm réteg: A szaruhártya könnyfilmrétege tükörsimává teszi a fénytörő felszínt, ezért elengedhetetlen

a látás élességéhez. A szaruhártya épen tartásában is szerepe van: nedvesen tartja, oxigénnel és tápanyagok-
kal látja el, védi a fertőzésekkel, sérülésekkel szemben.

– csarnokvíz (humor aquaeus – ejtsd: „humor akvéusz”): a szem elülső csarnokát, a szaruhártya és szivárvány-
hártya közti területet kitöltő kristálytiszta, vízszerű folyadék. A csarnokvíz termelődése és elvezetése közötti
egyensúly hozza létre a szem belső nyomását. Egészséges szem belső nyomása 12 és 21 Hgmm között van, és
a két szem között nincs jelentős eltérés. Amennyiben az egyensúly megbomlik, a szemnyomás kóros mérték-
ben megemelkedik. Ez jellemző a zöldhályog (glaucoma) betegségre.

– szemlencse (lens – ejtsd: „lensz”)
– üvegtest (corpus vitreum – ejtsd: „korpusz vitreum”)

Ezek állapotában bekövetkező bárminemű változás arra vezethet, hogy a szembe belépő és megtörő fénysu-
gár nem a látóideghártya (retina) megfelelő helyére fog érkezni. Az egészséges szemlencse alakja változásra
képes. Közelre domborúvá, távolra nézve homorúvá válik (akkomodáció). 

Ha lehunyt szemünket ujjunk hegyével finoman megtapintjuk, meggyőződhetünk arról, hogy a szemgolyó
puha, rugalmas. 

1. ábra  A szemgolyó metszetének sematikus képe

A szemgolyó külső burka az ellenálló ínhártyából áll (lat: sclera – ejtsd: „szklera”), amely elől a kristálytiszta
átlátszó szaruhártyába megy át. A szaruhártya is egy rugalmas szövet. A külső burok alatt - amelyet a szaru-
hártya és az ínhártya alkot - még két burka van a szemgolyónak. 

A középső az érhártya (lat: chorioidea – ejtsd: „korioidea”), részei a szem elülső részében az úgynevezett su-
gártestet (lat: corpus ciliare – ejtsd: „korpusz ciliáre”) és a  szivárványhártya (lat: iris – ejtsd: „irisz”). A sugártest
erekben gazdag, a csarnokvizet termeli, elülső részéhez kapcsolódnak a lencsefüggesztő rostok, melyek a szem-
lencse alakjának változásáért felelnek. A szivárványhártya színe határozza meg a szem színét. 

2. Alapismeretek a látás és a látássérülés tárgyköréből (Kiss Mária)

14

Üvegtest

n. opticus

Macula

Retina

Iris

Cornea

Pupilla

Lens

Iris

IV_SV tordelt NYOMDAI_Layout 1  2011.02.17.  16:39  Page 14



2. A szemgolyó metszetének sematikus ábrája II.

A legbelső burkot ideghártyának (retina, recehártya) nevezzük. 
A szivárványhártya közepén lévő „sötét nyílás” a szembogár. Latin neve pupilla. Nagyságát, vagyis a rajta ke-
resztül bejutó fény mennyiségét finom izomzata szabályozza. Működése a fényképezőgép blendéjéhez hasonló.
Erős napsütésben a szembogár beszűkül, szürkületben pedig kitágul, hogy az ideghártyára mindig megfelelő
mennyiségű fény jusson.

A szem optikai rendszere a külvilág kicsinyített képét fókuszálja a retinára, amelyeket a látóideg közvetít az
agyba. A retinának mindössze egy gombostűfejnyi területén, az úgynevezett sárgafolton található az éleslátás
helye (macula lutea – ejtsd: „makula lutea”). A retina középpontjában a csapok száma nagy, kifelé csökken, és a
pálcikák száma nő. Az úgynevezett éleslátás helyén csak csapot találunk. A csapok felelnek a világosban látásért
és a színlátásért, a pálcikák pedig, mivel rendkívül fényérzékenyek, az éjszakai látásért.

A csap és a pálcika funkcióhoz kapcsolódik a központi és a perifériás látás folyamata:
– Központi éleslátás – fovea centralis (ejtsd: „fővea centrálisz”), csapok működési helye, ehhez kötődik a legfi-

nomabb vizuális feladatok elvégzése – írás, olvasás, tárgyak felismerése, részleteinek megfigyelése. Optimá-
lis működéséhez megfelelő megvilágítás szükséges.

– Környéki – perifériás látás – pálcikák működési területe. E működésnek köszönhető a mozgás közbeni gyors
tájékozódás, akadályok kikerülése, a látótérbe hirtelen bekerülő tárgyak, ingerek gyors észrevétele valamint,
hogy az ép pálcika funkcióval bíró ember szürkületben, sötétben is tud tájékozódni.

A szemgolyónak mintegy hetven százalékát átlátszó, kocsonyaszerű anyag tölti ki, ez az üvegtest.
A szem mozgását végző izmok a tömött rosthálózatból álló ínhártyán tapadnak. A hat szemizomból négy

úgynevezett egyenes és kettő pedig ferde szemizom.
A szemizmok feladata, hogy viszonylag szabadon és gyorsan mozgassák a szemgolyót, így lehetővé teszik,

hogy a szem, kereső - követő mozgásokat végezzen.

2.3. A látássérülés fogalma, osztályozása
Látássérült az a személy, akinek látása az ép látás 33%-a, vagy annál kevesebb, illetve 10 fokos, vagy annál szű-
kebb a látótere (WHO).

Hazánkban a látássérülteket a következő csoportokba sorolják:
Vakok – azok, akik semmit sem látnak, fényt sem érzékelnek (a vizusuk= 0).
Aliglátók – azok, akik az ép látás 10%-áig terjedő látással rendelkeznek. Az aliglátók lehetnek fényérzékenyek,
ujjolvasók, nagytárgylátók. Látásmaradványukra támaszkodhatnak, – mely a fényérzéstől a nagyalakú, mozgó
tárgyak felismeréséig terjedhet, (vízusuk 0 - 0,1 közötti). 
A látásmaradvány olyan „minimális” látási teljesítmény, mely kevés ahhoz, hogy a látássérült személy a síkírás-
olvasást elsajátítani vagy azt ismeretszerzési eszközként használni képes legyen, azonban nagy segítséget jelent
a mozgásban, tájékozódásban, a mindennapi életben.
Gyengénlátók – akiknek a jobbik szemüknek szemüveggel korrigált látásteljesítményét alapul véve látásélessé-
gük a teljes látás egytizede és egyharmada között mozog (a vízusuk 0,1 - 0,33 közötti).

2. Alapismeretek a látás és a látássérülés tárgyköréből (Kiss Mária)
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A három csoportba sorolást – különösen a határon lévő vízus értékeknél – sokféle tényező befolyásolhatja.
Többek között az általános személyiségkép, az életkor, az esetlegesen csatlakozó egyéb fogyatékosság, a látás-
maradvány egyéni használata, minősége; a tér- és színlátás foka, valamint egyes esetekben a látásromlást előidéző
betegség prognózisa.

A látássérülteket károsodásuk időbeli kialakulása szerint két csoportba sorolhatjuk:
– veleszületetten látássérültek
– szerzetten látássérültek

A veleszületetten súlyos fokban látássérült személyek, és a később látássérültté váló emberek több tekintetben
is eltérően jellemezhetők: Más a képzetviláguk, mások a nehézségeik, más szokások jellemezhetik, más szemé-
lyiségjellemzők és pszichés problémák alakulhatnak ki a két élethelyzetben

2.3.1. A veleszületett látássérültek sajátosságai
A veleszületetten súlyosan látássérült ember a világ jelenségeit látás nélkül vagy a látásmaradványt megtámo-
gatva a többi érzékszervéből származó információk segítségével ismerheti meg.  Mindkét esetben a világ megis-
merésének minősége más, és ez a megismerés nem teljes körű. Már a kezdetekkor a vizualitást nélkülöző megis-
merési stratégiák, és a kompenzációs technikák kialakítására irányul fejlesztésük. 
– Nagyobb a környezettől való függésük, nehezített szocializációjuk.
– Az érintett személyek számára természetes állapot, hogy nem látnak, nem élik meg a látás hiányát, elveszté-

sét tragédiának. 
– Később, az életút folyamán, a veleszületetten látássérülteknek is számolniuk kell az állapotukból fakadó kor-

látokkal: miszerint ez az állapot nem egyszerűen bizonyos lehetséges célokat zár el a személy elől (számos
foglalkozást, párkapcsolatot stb.), vagyis nem a célt vagy célokat veszi körül akadály, hanem maga a személy
akadályozott. Ezzel sok esetben nemcsak a célok eléréséről kell lemondania, hanem pszichológiai értelemben
vett „mozgásszabadságukról".

2.3.2. A szerzett látássérüléssel járó sajátosságok
A szerzett látássérülés okai különbözőek, de következményei szinte mindig azonosak: a látássérült és hozzátartozói
lelki válságba sodródnak, a jövőt kilátástalannak érzik. A látássérülés fokozott alkalmazkodást kíván mindenkitől. 

Az alkalmazkodóképesség mértéke a személy életkorán kívül döntően saját személyiségétől függ. A látás-
vesztés a cselekvések új módon való elsajátítását követeli meg. A vakká vált ember számára korábbi élményei és
a családban elfoglalt státusza fontos tényezők az új élethelyzethez való alkalmazkodásban. 

Ha valaki elveszíti a látását, az ún. traumás krízist okoz az egyén számára. A gyermekkorban megvakultak
döntő többsége azonban ezt kevésbé súlyos helyzetnek éli meg. Minél korábbi életkorban következik be a látás
elvesztése, annál kevésbé. A krízis által kiváltott reakció nagymértékben függ a személy identitásának erősségé-
től, a körülötte lévők reakcióitól, és hogy az egyén mennyire hiszi azt, hogy a jövőben képes lesz eleget tenni a
számára legfontosabb szerepeknek. A szerep megélését befolyásolhatja, hogy a látássérült korábban hogyan vé-
lekedett a vakokról. 

A traumás krízis, különböző fázisokra osztható. 
– A sokkfázisban az egyén elveszíti azt a képességét, hogy az adott helyzetnek megfelelően reagáljon. A vakság

problémája annyira betölti, hogy kiszakad környezetéből. Sem fizikailag, sem szellemileg nem vesz részt kör-
nyezete cselekvéseiben, a neki szánt információkról nem vesz tudomást. 

– A reakciós fázisban a látássérült "gyászolja" elveszett látását. Gondolatban elmúlt, látó élményeivel foglalko-
zik. Meghiúsult életcéljai elégedetlenné teszik, mindezért önmagát és/vagy környezetét okolja. 

– A felépítő fázisban a látássérült és környezete megtanul kooperálni. A csapás feletti gyászérzésből kivezető utat
keresve, a látássérült és családja egymásra találnak. Az új feladatok, a közös gondok, együtt elérhető célokat
jelölnek meg. Ez azt jelenti, hogy a személyiség felfogja, hogy sérült, de a sérülés elfogadása nem jelenti önmaga
lebecsülését. 

– Az újra orientálódás fázisában már többé-kevésbé reálisan képes megítélni saját magát és környezetét. Min-
dennapi teendőit ellátja, s közben új életcélokat tűz ki maga elé. 

A súlyos látássérüléssel, ámde látásmaradvánnyal rendelkező személyeknél kialakulhat az ún. kettős perem-
helyzet, ami pszichikai teherként nehezedik rájuk. Ennek oka az azonosulás hiánya. Az aliglátó személy gyakran
nem tud beilleszkedni, mert a vakok látóként, a látók vakként kezelik. További problémát jelent, hogy az illetőt
látása gyakran cserbenhagyja. Az életmódot, életvitelt is ez a kettős peremhelyzet határozza meg. Velük kapcso-
latosan kulcsfontosságú az a tény, hogy a látásromlás még nem fejeződött be, ezért a maradéklátás megőrzése il-
letve minél jobb kihasználása alapvetően meghatározza tevékenységük legnagyobb részét. Ez természetesen erő-
sen kihat a munkavállalás területére is. 

2. Alapismeretek a látás és a látássérülés tárgyköréből (Kiss Mária)
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Súlyosan látássérült – aliglátó személyekkel kapcsolatban szakmai (professzionális) vakságról akkor beszé-
lünk, ha valaki a munkakörét gyenge látása miatt többé nem tudja ellátni. (Ennek határai különbözőek, általában
az olvasóképesség elvesztését jelenti.) 

Látássérülés okai:
– A gyengénlátás gyakori okai: általános festékhiány, daganat, fénytörési rendellenességek (rövidlátás, túllátás,

asztigmatizmus), fizikai ártalmak, gyulladásos folyamat, hályog, ideghártya-elfajulások, kancsalság, kémiai
ártalmak, kisszeműség, látótest-elfajulások, lencseficam, ROP, szaruhártya-elfajulások, szemhéjcsüngés, szem-
idegsorvadás, szemtekerezgés, színtévesztés, színvakság (kapcsolódó tünet), tompalátás, veleszületett szem-
hasadékok.

– A vakság gyakori okai: daganat, fejlődési rendellenességek, fertőző betegségek szövődményei, gyulladások,
hályogok, ideghártyaleválás, látóidegsorvadás, ROP, sérülések. 

Általában a látássérülésnek legszembetűnőbb jegye a szem alaki elváltozásai, melyek a következők lehetnek:
– Feltűnően kicsi vagy túlságosan kidülledő, esetleg különböző nagyságú szemgolyó,
– pici szemrés, szemhéjcsüngés,
– rendellenes szemállás, kancsalság,
– a szemgolyó elváltozásai (hegesedés, kitüremkedés, elszíneződés, homály, a pupilla színének, helyének, nagy-

ságának eltérései),
– szemrezgés, vöröses fényű szem, fehéres színű haj,
– a pupilla nem reagál a fény erősségének változásaira, hunyorgó, - gyulladt szem.
Egyes szembetegségeknél azonban a károsodás nem érinti a szem külső, látható részeit. (Pl. retinitis pigmetosa,
macula degeneratio, retina elfajulás.) Ilyenkor az érintett személy mozgásos magatartásából következtethetünk
a látásproblémára. 

A látássérült megnyilvánulásai:
– Az érintett személy gyakran dörzsöli, nyomja vagy eltakarja a szemét, 
– közelről szemlél mindent, apró tárgyakat figyelmen kívül hagy,
– ferde fejtartással vizsgálja a tárgyakat,
– a mozgó tárgyakat nem, vagy nehezen követi,
– a tárgyak mellé nyúl, vagy nem is nyúl a tárgyak felé,
– mozgás közben nekiütközik a bútoroknak, tárgyaknak, elesik bennük, 
– tapogatva halad,
– bátortalanul, túlzottan óvatosan mozog, nem mer felmászni, lemászni, leugrani (a távolságokat, mélységet

nem tudja megítélni),
– nagyobb térben nem önállósodik, ragaszkodik az őt kísérő közelségéhez,
– jellemezheti a tétlen üldögélés, a hallgatva figyelés, 
– önállótlan, 
– színtévesztő,
– figyelmetlenség, fáradékonyság, - passzivitás, agresszivitás,
– az érintett személy a tárgyak szemtől való távolságát gyakran változtatgatja (túl közel vagy túl távol tartja),
– tekintete nem célirányos.

Szembetegségek gyakorisága és okai hazánkban
Vakságot előidéző kórokok felnőttek körében:
– időskori maculadegeneráció 
– diabeteses retinopathia (ejtsd: „diabéteszes retinopátia”)
– rövidlátás (myopia – ejtsd: „miópia”)
– zöldhályog (glaucoma – ejtsd: „glaukóma”)
– szürkehályog (cataracta – ejtsd: „katarakta”)
– látóideg sorvadása (atrophia nervi optici – ejtsd: „atrófia nervi optici”).

Gyermekek és fiatalok körében leggyakoribb szembetegségek:
– Myopia – vezető helyen szerepel, ám a megfelelő korrekciónak, integrációt támogató rendszernek köszönhe-

tően kisebb számmal jelennek meg a rövidlátó gyerekek a gyógypedagógiai megsegítésre szorulók körében. 
– ROP
– Látóideg sorvadás
– Tompalátás
(A gyakorisági okok összeírása – Prof. Dr. Németh János és munkatársai 1996-2000 közötti vizsgálata alapján ké-
szült, mely során a látássérülés gyakoriságát és okainak megoszlását térképezték fel Magyarország négy me-
gyéjében).
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A látássérülést okozó szembetegségek és funkcionális hatásaik, szemészeti kórképek, szembetegségek leírá-
sakor előforduló kifejezések ismertetését lásd az III. számú mellékletben.
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– Földiné Angyalossy Zsuzsa – Hartdégen Józsefné (1995): Az ép és sérült látásról; A látássérülések leggako-
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konyvtar.hu/mezogazdasag/szolgaltatastechnika-8-3-080906 2009-08-27 
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A leggyakoribb – hallássérüléshez kapcsolódó – szembetegség a retinitis rigmentosa (RP). Többféle öröklési ere-
detű (retina idegsejtjeit kialakító gének mutációja), retinakárosodás, mely szürkületi (farkasvakság) nagyfokú lá-
táscsökkenéssel és a látótér fokozatos szűkülésével járó progrediáló szembetegség. A látótér nagyfokú beszűkü-
lése 20-30 év körülire tehető, ekkor már csőlátásról beszélünk. Ennél a szembetegségnél a következő dolgok je-
lentik a problémát a közlekedésben:

Mivel a teljes látótér kis részében látnak (olyan, mintha folyamatosan egy távcsövön kellene nézniük így pont
az „orra elé”, ahova lépnie kell nem láthat, stb…), abban sem mindig élesen, gondot okoz:
– A talaj szintjéhez közel eső akadályok észrevétele, mint pl.: faág, csatornát fedő tető, az autók járdára való fel-

állását megakadályozó fém oszlopok stb…
– Az egyéntől jobbra illetve balra eső oszlopok, postaláda, telefonfülke, emberek stb. észrevétele.
– A fej felett előforduló akadályok, pl.: lelógó faág, közlekedési tábla észrevétele.
– Sötétben, illetve a téli időszakban sötétedéskor vagy a reggeli szürkületben gyakorlatilag sokkal rosszabbul lát-

nak, bizonytalanabbul mozognak, mint ahogyan más, gyengénlátó személy. Ugyanolyan tapogatózó lépések,
megváltozott egyensúly jellemzi őket, mintha teljesen vakok lennének.

– Másik probléma a mélység érzékelése, aminek jellegzetes példája a lépcső szélének csúsztató lábbal való ke-
resése.

– A szem alkalmazkodása a legkülönbözőbb fényviszonybeli változásokhoz. Jó példa erre, a már korábban is em-
lített utcáról való lesétálás a metróba. Ilyenkor az RP-s személy néhány másodperces „megvakulása”, egészen
1-2 percig vagy akár hosszabb ideig is eltarthat, mire újból alkalmazkodik szeme a megváltozott fényekhez és
képes lesz folytatni az utat.

Elgondolkodtató mennyivel nagyobb problémát jelent az, ha ehhez a szembetegséghez még hallássérülés is
csatlakozik. Nemcsak az előbbiekben felsorolt – a szembetegség által – okozott gondok jelentenek problémát,
hanem a megváltozott hallási feltételek is. A retinitis rigmentosa és a hallássérülés egyidejű jelenlétét Usher-
szindrómának nevezzük.

3.1.Az Usher-szindrómával élők nehézségei a tájékozódás és közlekedés során
– A mélységészlelési problémák miatt külön odafigyelést igényel a saroknál, nemcsak a járdaszegély észrevétele,

hanem a forgalom hangjaira való odafigyelés is. Mikor kelhetek át magabiztosan az utca túloldalára, különö-
sen akkor, ha túloldalon még a közlekedési lámpát sem látom tisztán?

– A sötétben való bizonytalan közlekedésnél újabb problémát jelent a hallássérülés okozta plusz bizonytalanság.
– A hallássérülés miatt nagyban sérül a különböző, hangok által megszerezhető információk észrevétele – tu-

datosítása – feldolgozása (értelmezése). Pl.: ha átkeléskor dudál az autó, annak mennyi lehetséges jelentése
lehet. Én kelek át szabálytalanul, az autós türelmetlen, rossz a lámpa.

– Az utcán való közlekedéskor problémát jelenthet az autók, az emberek, illetve az általuk keltett hangok irá-
nyának és helyének pontos és gyors megtalálása.

3.2.További, hallássérüléshez is csatlakozó szembetegségek tájékozódás és közlekedésre gyakorolt
hatásuk
Diabetes retinopathia – Diebétesz retinopátia
A diabetes retinopathia a cukorbetegség szövődménye, amikor a diabetes következtében tönkremennek a retina
erei. A sérült erekből folyadék kerül a retina rétegeibe, mely a folyamat előrehaladtával új, apró sérülékeny erek
kezdenek növekedni a retina felszínén. Ezekből az új erekből vérzések alakulnak ki.
– A betegség kezdeti szakaszában romlik az éleslátás, elmosódott, homályos látás alakul ki, csökkenhet a peri-

férián az érzékelés.
– Nehezen veszi észre az ismerős arcokat az utcán.
– Nehezített az utca – a megállótáblák – a járművek számának leolvasása.
– Inkább szürkületben, vagy borús időben látja jobban az átkelő lámpa fényét.

3. A hallássérüléshez társuló leggyakoribb 
szembetegségek és tüneteik 
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– Túlérzékenység a vakító fénnyel szemben.
– Színérzékelési zavarok.
– Fluktuáló (folyamatosan változó) látásteljesítmény – napszakonként vagy akár óránként is változhat.
– Mivel előfordulhat üvegtesti bevérzés, ezért látását erősen befolyásolja, hogy épp hol van a bevérzés – foltok

a szem előtt.
– Előfordulhat másodlagos glaucoma is, mely következménye a látótérkiesés, azaz nem látja a tér különböző

irányából bejövő tárgyakat vagy embereket, az aktuális, éppen nem működő terület függvényében befolyásolja
az együttes munkát, de a kliens saját életét is a cukorbetegségből adódó állapotváltozások. 

– Egyensúlyzavar. A betegségből adódóan problémát jelent a tapintás általi érzékelés nehezítettsége, mely pél-
dául problémát okoz: 

– különböző gyógyszerek megkülönböztetésénél okoz problémát (melyik a reggeli vagy esti gyógyszer)
– különböző talajfelületek érzékelése, lábbal történő „tapintása”, mint például lépcső szélének érzékelése
– A végtagok csökkent keringése.
– Rosszullétek – mindig legyen kéznél cukor/szőlőcukor.

Maculadegeneratio - Makuladegeneráció
A 60-80 éves korosztályban a leggyakrabban előforduló betegség a macula degeneratív megbetegedése. Többnyire
korábban jól látó idős embereknél viszonylag gyorsan alakul ki. A maculadegeneratio a retina középső részének
a megbetegedése, melynek hatására az éleslátás képessége romlik vagy vész el. A középső részen kialakul egy folt,
mely lehet homály, de akár fekete folt is.

Ennél a betegségnél elsősorban az olvasás és a közeli feladatok végzése nehezített, hiszen a látásromlás a szem
közepén, a centrumban található, így a közlekedést nem befolyásolja, inkább lassítja.

Cataracta - Szürkehályog
A cataracta esetében a homályos látást a szemlencse elszürkülése okozza. A normálisan fekete pupilla szürkés szí-
nűvé válik. A hályog elnevezés pedig a homályos látásra utal. A cataracta egy rutinműtéttel eltávolítható. A szem-
lencsét eltávolítják, helyette műlencsét ültetnek be helyette. Ha nem ültetnek be műlencsét, akkor egy 10-12 di-
optriás szemüvegre lesz szüksége a betegnek.
Cataracta előfordulhat nagyfokú rövidlátás, diabetes, RP komplikációjaként.
– Homályos távoli látás.
– Szintkülönbségek (járdaszegély, lépcső), felületváltozások észrevétele erősen nehezített.
– Kettőslátás.
– Homályos látás erős fény mellett, de jobb látás sötétben.
– A színek, árnyalatok halványnak látszanak (kék sötétzöldnek, fehér szürkének, sárga fehérnek).
– Szinte fájdalmas fényérzékenység.

Közlekedés során a fentebb felsoroltak bármelyike problémát jelenthet. Így lehet javasolni kinti közlekedéskor,
például napszemüveg használatát. Együttes közlekedéskor lehet félelem az utcán a szintkülönbségek észrevéte-
lének nehezítettsége miatti szorongás, lassabb mozgás, erősebb kapaszkodás a vezetőbe.

Myopia - Miópia
A lakosság mintegy 10%-a rövidlátó (myop). A myopia oka vagy az, hogy erősebb a szem fénytörése, mert a
fénytörő közegek (szaruhártya, szemlencse) felszíne domborúbb, vagy az, hogy hosszabb a szem tengelye.

Ha felnőttkorban válik valaki rövidlátóvá (myopizálódás), akkor más kóros állapotokat lehet feltételezni, ilyen
a diabetes és a szürkehályog (cataracta).

Ezt a betegséget kiválóan lehet korrigálni szemüveggel. Problémát akkor jelent, ha más szembetegséghez kap-
csolódik, illetve ha nagyfokú, azaz 8 dioptria feletti rövidlátásról van szó.  

3. A hallássérüléshez társuló leggyakoribb szembetegségek és tüneteik (Konner Eszter)
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A hallás a környezetből származó hanghullámok érzékelése és feldolgozása.
A hang a levegő vagy más hangvezető közeg (pl. víz) tovaterjedő hulláma. 
A hangerősséget a hangerő szintjével fejezzük ki, egysége a decibel (dB). 
A hanghullámok ciklusának gyakoriságát, frekvenciáját Hertz-ben (Hz) fejezzük ki. 
Az emberi fül a 20–20 000 Hz közötti frekvenciatartományban érzékeny.

A hangokat ábrázolhatjuk egy koordináta rendszerben, melynek függőleges tengelyén a hanghullám nagysá-
gát, vízszintes tengelyén pedig rezgésszámát, frekvenciáját mérjük. Így minden hangnak egy-egy pont felel meg,
melynek helye a hang erősségétől és magasságától függ. Hallás vizsgálatakor annak eredményét ilyesfajta diag-
ramon jelölik, ez az úgynevezett audiogram. A vizsgálat folyamán  a diagramon pontokat jelölnek meg, melyek
jelzik, hogy az adott hangmagasságokat milyen hangerőnél hall meg a vizsgált személy.

3. ábra Ép hallású egyén audiogramja

Az emberi hallás meghatározott hangerejű és magasságú levegőrezgéseket képes hangként felfogni. A hal-
lásküszöb az a legkisebb hangerő, amely éppen hangérzetet kelt, azaz, amit éppen képesek vagyunk meghal-
lani. A fájdalomküszöb az a maximális hangintenzitás, amit rövid ideig a hallószerv károsodás nélkül képes el-
viselni, erre a hangerő azonban már a szervezet fájdalomérzettel reagál. 

A beszéd intenzitása 60 dB körül van; a fő frekvenciája 300–3500 Hz. A 85 dB-nél nagyobb hangerősség káro-
sítja a hallószervet, míg a 125 dB-nél erősebb hang fájdalmat okoz. 
Az irányhallás a két fület érő hangjelek közti időkülönbségeken alapszik.  A magas hangoknál a fej árnyékoló hatása
is szerepet játszik, így bizonyos irányhallás egy füllel is lehetséges. Az irány kb. +/-3° pontossággal adható meg.

Hallási élmény létrejöttében a hallószerv, a közvetítő idegpályák, valamint a hallóközpontok vesznek részt.

4.1. A fül felépítése
A fül anatómiai szempontból három részre: külső, közép- és belső fülre, míg hallásélettani szempontból hang-
vezető és hangfelfogó részre osztjuk.

4. Alapismeretek a hallás és 
a hallássérülés tárgyköréből
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4.  ábra A hallószerv sematikus képe

A külső fül (auris externa – ejtsd: „aurisz ekszterna”): anatómiailag a fülkagylót (auricula – ejtsd: „aurikula”) és
a hallójáratot (meatus acusticus – ejtsd: „meátusz akusztikusz”) foglalja magában. A fülkagyló komoly szerepet ját-
szik a hang gyűjtésében, terelésében és az irányhallásban. Az összegyűjtött hanghullámok a hallójáraton végig-
haladva megrezegtetik a középfül bejáratán feszülő dobhártyát (membrana tympani – ejtsd: „membrána timpani”). 

A középfül (auris media – ejtsd: „aurisz media”): a dobhártya mögött található, nem más, mint egy kis üreg a
koponyában – másnéven dobüreg (cavum tympani – ejtsd: „cávum timpani”). A középfül üregét a fülkürtnek
(tuba auditiva – ejtsd: „tuba auditíva”) nevezett vékony csatorna köti össze az orrüreggel. Ezért a középfülben a
levegő nyomása megegyezik a külső légnyomással Ha a légnyomás hirtelen megváltozik, fülünk egy kis idő
múlva alkalmazkodik a változáshoz, de adig is esetleg „pattog”.

A középfül üregében három kis csont – úgynevezett hallócsontocska – alkot egymással összeköttetésben lán-
colatot. A csontocskáknak jellegzetes alakjuk van, erről kapták elnevezésüket: kalapács (malleus – ejtsd: „male-
usz”), üllő (incus – ejtsd: „inkusz”), kengyel (stapes – ejtsd: „sztapész”). A dobhártya rezgése először a kalapácsra
tevődik, onnan az üllőn át a kengyelre, arról pedig a közép- és a belső fület összekapcsoló ovális ablakra (fenestra
ovalis – ejtsd: „fenesztra oválisz”).

A belsőfül: itt alakítja át a csiga (cochlea – ejtsd: „kohlea”) a rezgéseket az agy számára érzékelhető elektromos
jelsorozatokká. A csiga belsejében három, folyadékkal kitöltött üreg halad végig. A középső üregben több sorban
kis érzékelő szőrsejtek helyezkednek el. Ezek alkotják a Corti-szervet, mely a hallószerv központja. A rezgések,
vagy nyomáshullámok mozgásba hozzák a csiga belsejét kitöltő folyadékot, mely elhajlítja az érzékszőröket. Az
elhajló érzékszőrökből indulnak az agyba az elektromos jelsorozatok, melyek ott majd hallási érzékletté válnak.
Ez a szerv emellett szerepet játszik az egyensúlyérzékelésben is.

A belső fület az aggyal a hallóideg (nervus acusticus – ejtsd: „nervusz akusztikusz”) köti össze. 

4.2. A hallássérülés fogalma, osztályzása
Hallászavar, halláscsökkenés akkor áll fenn, ha a fül hangfelfogása eltér az ép fül hallásától. Ennek mértéke az
enyhe nagyothallástól a teljes halláskiesésig, a siketségig terjedhet. A sérülés lehet egy- és kétoldali. A hallássé-
rülések típusai aszerint csoportosíthatók, hogy a hallószerv melyik részét érte károsodás. Ennek megfelelően a hal-
lássérülés lehet:
– Vezetéses hallássérülés
– Idegi eredetű hallássérülés
– Centrális, központi eredetű hallássérülés 
– Kevert típusú hallássérülés 

Vezetéses hallássérülés esetén a hallásveszteség inkább a mélyebb frekvenciasávot érinti, míg a magasabb
hangok meghallása jobb. – Mértéke a 60 db-t nem haladja meg. 

4. Alapismeretek a hallás és a hallássérülés tárgyköréből
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Átmeneti vezetéses hallássérülést szinte mindenki tapasztalt már életében. Amikor a fülzsír elzárja a hang
útját enyhe fokú vezetéses hallássérülés alakul ki. Természetesen ezt az állapotot egy fülészeti fülmosás termé-
szetesen egyszerűen meg tud szüntetni. (FIGYELEM! A fültisztító pálcikákkal soha nem nyúljunk mélyen a hal-
lójáratunkba, mert könnyen a hallójárat sérülését okozhatjuk!) Másik, mindenki által ismert helyzet a nátha kö-
vetkeztében kialakult ideiglenes vezetéses hallássérülés. Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy úgy érezzük, hogy
tele van a fejünk és olyan, mintha víz alól hallgatnánk mindent. Leggyakrabban ez az állapot is megszűnik egy-
két nap alatt. Csak a súlyosabb esetekben alakul ki komolyabb középfülgyulladás.   

Ha a hallásprobléma oka a külső vagy a középfülben van, akkor a hanghullámok nem vezetődnek megfelelően
a belső fül felé. Vezetéses halláscsökkenéssel járnak a külső hallójárat, a dobhártya, a középfül kóros folyamatai:
dobhártya sérülése, hallócsontláncolat károsodásai, a dobüregi folyadékgyülem; gyulladás; fülkürt elzáródását
követő negatív dobüregi nyomás. Leggyakrabban azonban a külső fülben a sok fülzsír halkítja a befutó hangok
erejét. (Fülzsír okozta problémák jelentkezhetnek hallókészüléket viselő személyeknél is, ezért a hallójáratban el-
helyezkedő készülékek, illesztékek tisztítására különös gondot kell fordítani). Panasz esetén szakorvos, szakem-
ber segítségét kell kérni, mert a házilag végzett tisztítás maradandó problémát is okozhat. Ritkán – fejlődési rend-
ellenesség következtében – a fülkagyló vagy a hallójárat eltér a normálistól, ami szintén hallásproblémát ered-
ményez. 

Funkcionális jellemzők:
– A hallássérült halkabban, de torzításmentesen hall.
Ha a beszédhangok eléggé erősek, a vezetéses hallászavarban szenvedők jól értik a beszédet.

Idegi jellegű hallászavar: Mértéke az enyhe, panaszt nem vagy alig okozó károsodástól a teljes siketségig terjed.
A mély hangok relatív jobb hallásértékei mellett a magas frekvenciákon a hallásveszteség kifejezettebb.

Ha a belső fülben, a csigában elhelyezkedő szőrsejtek, vagy az agyhoz vezető idegrostok szenvednek káro-
sodást, akkor idegi eredetű a hallászavar. (okai: vírusfertőzés, toxikus károsodás, antibiotikum mellékhatásaként
jelentkező károsodás, vérellátási vagy anyagcserezavar, akusztikus trauma, zajártalom, tumor, agytörzset érintő
kórfolyamatok)   

Az idegi eredetű hallássérültek kb. 95%-nál a csiga megbetegedése okozza a problémát – ez a cochlearis hal-
lássérülés.

Funkcionális jellemzők:
– A súlyos idegi eredetű hallásveszteségben szenvedőknél a beszéd hangerejének növelése nem javítja kellő

mértékben a beszédértést, mert a csiga szőrsejtjeinek vagy a halló idegrostok sérülése miatt képtelenek a han-
gokat megfelelő módon érzékelni. Ekkor a megemelt hangerő, az erősítés torzításokat eredményez, ami to-
vább nehezíti a beszédértést.

Centrális (kérgi) hallászavar: Ebben az esetben a közép és a belsőfül állapota lehet teljesen ép, és az ingerület eljut
az agy hallásközpontjába, de a hallássérült mégsem képes felismerni, értelmezni a hallottakat.

Kevert típusú hallássérülésről akkor beszélhetünk, ha legalább két típusa egyszerre áll a hallássérülés hátterében.
Az ismertetett hallászavarok jelentkezhetnek külön-külön, de együttesen is.

A hallássérülés fokozatai, funkcionális jellemzők 
Enyhe fokú nagyothallás esetén 25−40 dB fokú a hallásveszteség
– A halk vagy távoli beszéd megértésében okozhat problémákat. 
– Kisebb teljesítményű, jól beállított hallókészülék viselése mellett a beszédértés akkor okoz nehézséget, ha a

beszédpartner túlságosan távolról, halkan, esetleg túl gyorsan beszél.
– Sok esetben nem jellemző a hallókészülék felírása, viselése, mivel a felerősített környezet, a zajok zavaróak le-

hetnek. 
– Mivel a hallásveszteség enyhe fokú, gyakran a halló közösség észre sem veszi, a társadalmi beilleszkedés szem-

pontjából nem okoz gondot. 

Közepes fokú nagyothalláskor a hallásveszteség 40−60 dB 
– Közelről még érthető a társalgó beszéd, de ha az halk, és a beszélő szája nem látható, a beszédnek csak 50%-a

követhető. 
– Felléphetnek beszédhibák, szükség van a szájról olvasásra. 
– A hallókészüléknek igen nagy a szerepe, hiszen ha az jól van beállítva, felerősíti a beszédhangokat oly mér-

tékben, hogy az érintett számára jól hallhatóvá, érthetővé válik a beszéd. 

4. Alapismeretek a hallás és a hallássérülés tárgyköréből
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Súlyos fokú nagyothallásnál a hallásveszteség 60−90 dB
– Csak a közeli, nagy hangerejű beszéd felfogása illetve a környezeti zajok felismerése lehetséges.
– A csoportos beszéd nehezített, a beszédérthetőség gyengébb.
– Valószínű a receptív és expresszív beszédzavar, azaz a beszéd felfogása és a beszédprodukció gyengesége. 
– A hallókészülék kiválasztása, optimális beállítása, viselése és a folyamatos ellenőrzés ezekben az esetekben

kiemelkedő fontosságú. Azonban tudni kell, hogy az érintett a hallássérülés súlyosságától függően a beszédet
más minőségben hallja, mint az ép hallással bíró személy: halkabban, torzabban vagy alig hallj, még akkor is,
ha hallókészüléket visel. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert gyakran él az a téves elképzelés, hogy a hallóké-
szülékkel kompenzált hallássérülés – akárcsak a szemüveget viselők esetében – már semmiféle problémát nem
jelent.

– A hallás által szerzett információk szűkösek, ez az érintett személy életminőségére, életvezetésére is kihat. 

A siketséggel határos állapotnál a hallásveszteség 90−100 dB
– Az erős hangok kb. 40 cm távolságból hallhatóak, a környezeti zajok felismerése lehetséges, a magánhangzók

és mássalhangzók egy része differenciálható, de a beszéd valószínűleg torzul. Hallásmaradványukkal a be-
szédnek csak töredékes felfogására képesek, ez azonban a mondanivaló megértéséhez nem nyújt elégséges in-
formációt.

– Kommunikáció során elsősorban vizualitásra támaszkodhatnak.

Siket, akinek hallássérülése 100-110 dB fölötti 
– Alig regisztrálható hallási teljesítmény, inkább csak a vibrációérzékelés jellemző. A beszéd meghallására még

hallókészülék használatával sem képesek.
– Kommunikáció során elsősorban vizualitásra támaszkodhatnak.

4.2.1. A hallássérülés kórokai
Kórokát tekintve a hallássérülés lehet:
– veleszületett 
– szerzett

Veleszületett hallássérülésről beszélünk, ha a hallássérülés már a születést megelőző okokra vezethető vissza, és
legkésőbb 2 éves kor előtt, vagyis beszédtanulás előtt kialakul.

Szerzett hallássérülés pedig a beszédtanulás után bármely életkorban kialakulhat. 
– A veleszületett hallássérülés kórokai között elsősorban genetikai faktorok (öröklés), az anya és a magzat kö-

zött fennálló vércsoport összeférhetetlenség (Rh-inkompabilitás), illetve a magzat életében bekövetkezett fer-
tőzések szerepelnek.
A szerzett hallássérülés leggyakrabban gyulladásos megbetegedés (pl. középfülgyulladás, agyhártyagyulladás)

következtében alakul ki. Felnőtteknél gyakori a zajártalom, ill. a 60 évnél idősebbeknél a meszesedés következ-
tében igen gyakori időskori nagyothallás.

A hallássérülés kórokától függően a hallásromlás lehet átmeneti illetve tartós, végleges, de ismeretesek olyan
megbetegedések is, melyek fokozatosan romló hallássérülést okoznak.

4.2.2. A hallássérülés következményei
Környezethez való alkalmazkodás nehézségei: 
– Mivel nem érvényesül a hallás permanens ingerközvetítő szerepe, az akusztikus információk hiányában nem

alakul ki az anticipatív magatartás, ezért a hallássérült személyeket a környezetükben történő események, je-
lenségek váratlanul, felkészületlenül érinthetik.

– A jelenségeket, eseményeket gyakran mozaikszerűen, az összefüggések felületes vagy hiányos felismerésével,
s nem mindig a lényegre irányultan élik meg. 

– Sokuknál megfigyelhető az ún. tájékozódó magatartás (tekingetés), és bizalmatlanság – ezekkel az akusztikus
benyomások hiányát próbálják kompenzálni.

A hallássérült emberekkel való kapcsolattartás során a halló személyektől, segítőktől, nagyfokú empátia és al-
kalmazkodás várható el a fenti problémák kezelésére. A jeltolmácsok és a kommunikációs segítők számára kü-
lönösen fontos az említett viselkedés okának megértése és elfogadása.

A nyelvi nehézségek leginkább a korai életkorban hallássérültté váló személyeknél fordulnak elő, és legin-
kább a nyelvi funkciókra hatnak ki, érintve a beszédmegértés, a nyelvi megnyilatkozások és az aktív beszéd te-
rületét.

Azonban tudni kell, hogy ezen problémák a hallássérülés következményes jelenségei és nem érintik a hallás-
sérült személy intelligenciáját, értelmi képességeit. 

4. Alapismeretek a hallás és a hallássérülés tárgyköréből
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Jelentős, hogy a hallássérülés a beszéd megtanulása előtti időszakban, vagyis a második életév előtt, vagy ezt
követően következett-e be. Az első esetben a hallássérült gyermeknek a beszédet, ill. annak meghallását teljes
egészében meg kell tanulnia, az utóbbi esetben viszont inkább újratanulásról, a beszéd megtartásáról van szó, ami-
kor különösen sikeresnek mondható az ún. cochleáris implantáció. (Ez egy olyan műtéti eljárás, amelynek során
az eredetileg nem funkcionáló belső fület újból működőképessé teszik, s a hallásküszöb már kb. 30 dB-nél je-
lentkezik. A hallás megtanulása, a nyelvfejlesztés azonban ebben az esetben is hosszabb folyamat, sok esetben
több éves odaadó munkát, sajátos beszéd- és hallásfejlesztő környezet biztosítását követeli meg a szülőktől, gyógy-
pedagógustól)

A veleszületetten és a szerzetten hallássérültté váló személyek életútjában kommunikációjuk minősége, mi-
lyensége kiemelkedően fontos. Hiszen az emberekkel való kapcsolatok kialakításában, az együttműködés meg-
teremtésében ez az első helyen szerepel. 

A veleszületetten hallássérült személy, ha tanulóévei alatt nem tanulja meg azokat a kommunikációs techni-
kákat, amelyek későbbi életviteléhez elengedhetetlenek − a másik felé odafordulás lehetséges változatait, az ár-
nyalt megfogalmazásokat; vagy rossz értelemben használ szavakat, amivel másokat sérthet, és stílusa is kivetni
valót hagy maga után −, a felnőtt társadalom ezt már csak nehezen tudja elfogadni és tolerálni. Ez maga után von-
hatja munkahelyi és egyéb társadalmi kapcsolatai beszűkülését, amelynek eredményeképpen a felnőtt hallássé-
rült ember nem érti, mi történik körülötte, elmagányosodik, majd másokat hibáztat kialakult helyzetéért, és végső
fokon az emberekhez való viszonyát hallássérülésével magyarázza. (Sokszor lehet hallani felnőtt hallássérült em-
berektől sikertelenségük magyarázataként: „Biztosan azért nem szeretnek, mert hallássérült vagyok!”)

A szerzetten hallássérültté váló személyt hallássérülése elszigetelheti környezetétől. Esetükben fontos a megfe-
lelő hallókészülékkel való ellátás, és rehabilitáció, új kommunikációs módszerek tanítása (szájról olvasás, jelnyelv).

Mindezek mellett a tudni kell, hogy a veleszületetten súlyos fokban hallássérült személyek, és a később hallás-
sérültté váló emberek több tekintetben is eltérően jellemezhetők: más a képzetviláguk, mások a nehézségeik, más
szokások jellemezhetik, más személyiségjellemzők és pszichés problémák alakulhatnak ki a két élethelyzetben.

4.3. Hallásvizsgálati módszerek
A siketvak személyek életminősége jelentősen javulhat, ha a hallássérülésüket megfelelő segédeszközzel és meg-
felelően korrigálják. Nagyon lényeges a megfelelően kiválasztott segédeszköz, de legalább ilyen nagy szerepe
van a segédeszköz egyéni igényekhez igazodó beállításának is. Ennek érdekében különösen fontos a megfelelő
szakemberekkel való konzultáció, hallókészülék kiválasztásának és beállításának menete, de első lépésként a
megfelelő hallásvizsgálat elvégzése.

A hallásvizsgálati módszereket két nagy csoportba soroljuk:
– Objektív hallásvizsgálati módszerek 

Ebben az esetben a vizsgálat nem az egyéni megfigyelésen és a hallássérült személy együttműködésén alapul,
hanem ezeket a szubjektív elemeket kizárva, műszeres módszerekkel történik. (Pl.: BERA-vizsgálat) Ezeket a
hallásvizsgálati módszereket leginkább kisgyermekeknél és együttműködni nem tudó személyeknél alkal-
mazzák

– Szubjektív hallásvizsgálati módszerek
Általánosan elmondható, hogy a hallásvizsgálat eredményeinek értékelése nagymértékben függ a vizsgáló
megfigyeléseitől (Pl.: magatartás megfigyelésen alapuló vizsgálat) illetve a vizsgált személy együttműködési
készségétől (audiogram felvétele, beszédértés vizsgálat) 

4.3.1. Siketvak személyek hallásvizsgálata
Veleszületetten siketvak személyek esetében fontos: 
– a vizsgáló személyzet tájékoztatása a speciális kommunikációs és egyéb szükségletekről.
– A hallásveszteség diagnosztizálására objektív - a vizsgált személy tudatos közreműködését nem igénylő, és

szubjektív - a vizsgált személy jelzéseire alapozó eljárások egyaránt alkalmazhatóak. 
– Lényeges, hogy a veleszületetten siketvakokat vizsgáló személyzet megfelelő szakértelemmel, tapasztalattal

bírjon, megfelelő mennyiségű (az átlagosnál hosszabb vizsgálati idő) álljon rendelkezésre és mindenképpen le-
gyen jelen egy személy, aki a veleszületetten siketvak személy kommunikációját segíti. 

Ezek után megtörténhet az egyén állapotához igazodó audiológiai módszerek, eljárások alkalmazásával a mérés.

Szerzett siketvakok esetében a vizsgálat alatti együttműködés kialakításának feltételei:
– a vizsgáló személyzet tájékoztatása a speciális kommunikációs és egyéb szükségletekről, 
– kliens állapotához igazodó kommunikációs módszer alkalmazása, szükség esetén kommunikációs segítő vagy

jelnyelvi tolmács segítsége
– Az átlagosnál hosszabb vizsgálat idő biztosítása a meghosszabbodott kommunikációs idő miatt

4. Alapismeretek a hallás és a hallássérülés tárgyköréből

25

IV_SV tordelt NYOMDAI_Layout 1  2011.02.17.  16:39  Page 25



Veleszületett és szerzett siketvak személyek vizsgálata során a fül otoskoppal történő megtekintése után első-
ként a tisztahanggal végzett audiometriás hallásküszöb vizsgálat történik meg. A szerzett siketvakoknál ezt kö-
vetheti a beszédértési próba, amelyet számokkal és egy szótagú szavakkal végeznek el. 

Az audiometriás küszöbhallás vizsgálata a különböző magasságú tiszta, úgynevezett sinusos hangok meg-
hallási küszöbének megállapítását tűzi ki célul. A hallásküszöb vizsgálata eredménye az audiogram. Ha lehet-
séges a vizsgálatot lég és csontvezetésen keresztül vizsgálják, így két eredménysor születik, a légvezetéses és a
csontvezetéses hallásküszöb görbe. 

A beszédaudiometriás vizsgálatok: A küszöbaudiometriás vizsgálatok eredményéből gyakran meg lehet jósolni
a beszéd értésének minőségét, ez azonban nem általános szabály. A beszéd értése a hallókészülékek viselőjének
is a legfontosabb feltétele, ez azonban a különböző zajos háttér mellett gyakran nehéz feladat elé állítja a halló-
készülék viselőjét. A beszéd hallásának küszöbértéke általában megfelel a tisztahang audiometria beszédfrek-
venciáinak átlagának, ezt az úgynevezett számpróba igazolja a beszédaudiometriával. A szópróba arra ad felvi-
lágosítást, hogy a teszt anyagból milyen intenzitás szinten érti meg a nagyothalló a maximális mennyiséget. 

Vannak külön tesztek, amelyek háttérzaj jelenlétében állapítják meg a beszéd értésének százalékát.

4.4. A sérült hallást támogató segédeszközök 
4.4.1. A hallókészülék
A modern hallókészülék elemmel vagy akkumulátorral táplált miniatűr hangerősítő készülék. A levegőben ter-
jedő hangrezgéseket egy érzékeny mikrofon felfogja, és elektromos rezgésekké alakítja, felerősíti, majd vissza-
alakítja hanghullámokká. A hallókészülékeknek különböző fajtái léteznek (pl. dobozos, szemüvegszárba épített,
fülkagylóban lévő, hallójárati), de legelterjedtebb a fül mögötti készülék, amelyet a hallássérült személy a ter-
mészetes hallásnak megfelelő helyen, a fül mögött visel.

A hallókészüléket a hallójárattal az illeszték köti össze. A készülékek beállításánál arra törekednek, hogy a
környezet beszédét minél optimálisabban tudja a gyermek felfogni. A hallókészülék a hasznos akusztikai jeleket
(pl. a beszélő hangja) és a zajokat, zörejeket egyaránt felerősíti, vagyis annál optimálisabbak a hallási körülmé-
nyek a gyermek számára, minél közelebb van a beszélő, illetve minél csendesebb a környezet. (Czibere Csilla –
Tihanyi Gabriella, 2006. p. 31-33.) 

5. ábra Hallókészülékek típusai

Ha a kommunikációs segítő ismeri a hallókészülék erősítésének jellemzőit, illetve tájékozódik erről, akkor job-
ban oda tud figyelni arra, hogy a hallássérült személy számára a hallási körülmények optimálisak legyenek, il-
letve el tudja fogadni a megértési nehézségeket. 

5.4.2. A cochleáris implantátum - CI
A cochleáris implantáció (ejtsd: „kohleáris implantáció”) a hasznosítható hallásmaradvánnyal nem rendelkező,
siketeknél alkalmazott műtéti eljárás. Lényege, hogy a belső fülbe vagy a belső fül környékére helyezett implan-
tátum segítségével elektromos árammal stimulálják a hallóideget, és így akusztikus élményt keltenek a halló-
idegben, a hallópályában és a hallókéregben.

4. Alapismeretek a hallás és a hallássérülés tárgyköréből
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6. ábra. A CI-rendszer sematikus ábrája

A műtét elvégzése nem nyújt segítséget minden hallási fogyatékossággal élő és siketvak embernek, ezért kö-
rültekintően kell kiválasztani azokat, akik számára valóban hasznos lehet ez a segédeszköz. A jelentkezőnek tes-
tileg, lelkileg egészségesnek kell lennie, a lelki egyensúly a műtétet követő komoly, kitartó munkához szükséges.
Hangsúlyt kell fektetni a támogató családi háttérre, mert e nélkül szintén kétséges a műtét eredményessége. Ön-
magában a műtét nem jelenti azt, hogy azonnal kitárul a hangok világa, csupán megteremti annak lehetőségét,
hogy a készülés és a folyamatos kitartó munka révén megismerhetővé váljon. (Királyhidi, 2005. p. 80.) Szerzett
hallássérülteknek arra is fel kell készülni, hogy a készülék által keltett hangélmény jelentősen különbözik a ko-
rábban megélt, megtapasztalt normál hangoktól, és nem adja vissza pl. a zenehallgatás nyújtotta élményt.  Ezek-
nél a személyeknél a rehabilitáció legfontosabb feladata, hogy a CI viselője hozzászokjon a CI hangvilágához.

Irodalomjegyzék

– Czibere Csilla - Tihanyi Gabriella (2006) szerk: A sérült hallási mechanizmus;  A hallássérültek által használt
tecnikai eszközök: In: Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez -
Életpálya-építés. suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.Budapest, 2006 – Online:
www.sulinovaadatbank.hu/letoltes.php?d_id=2919 2009-08-27 22:45’

– Lampé István: A fül. In.: Lampé István – Bögi Imre – Ékes Erika – Juhász Ferenc: A fül, az arc, a szájüreg, az
orr, a garat és a gége károsodásai   – Online: http://www.orszi.hu/iranyelvek/28fejezet.pdf?phpMyAd-
min=-T4pq3Ee7Ls7RAP87t8XziBu0H9 2009-08-27 22:39’

– Királyhidi Dorottya (2005): A cochleáris implantáció lehetőségei, jelentősége siketvaksággal élők esetében. In:
Tolmácsolás siketvak személyeknek. Fogyatékosok esély közalapítvány, Budapest 2005.

– Keresztessy Éva – Kovács Zsuzsanna – Perlusz Andrea: A hallássérülés okai In: Bevezetés a hallássérültek ha-
bilitációjána, rehabilitációjába. Fogyatékosok Esélye Közalapítvány ISBN 963 86404 – Online: A hallás: 
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A siketvakság a világ megismerésének és az érintett személyiség kibontakoztatásának szempontjából az egyik leg-
több akadályba ütköző állapot. Ezek az akadályok a látás és a hallás együttes károsodásából adódóan korlátoz-
zák az érintetteket szűkebb és tágabb személyi és tárgyi környezetük megismerésében. Gyakori, hogy a kom-
munikáció, az információátadás és a megértés nehezítettsége miatt a személyi környezet sem azt nyújtja, amit a
siketvak személy az adott szituációban elvár. 

A siketvak kifejezés egyfajta gyűjtőfogalom, mely a külföldi terminológiát követve (angol - deafblind, német
– taubblind, francia – sourdaveugle, spanyol – sorociegos) kezd beépülni a magyar gyógypedagógia szóhaszná-
latába is.

Tudni kell azonban, hogy az egyféle kifejezés, szóhasználat ellenére a  siketvakok csoportja (a veleszületett  és
a szerzett siketvakok csoportjai /ezen kategóriák tisztázására az alábbiakban kerül sor/) sem tekinthetők homo-
génnek. 

A siketvak csoportba tarozó személyek azonosak abból a szempontból, hogy távolsági érzékszerveik, telere-
ceptoraik, látásuk és hallásuk használatától valamilyen mértékben megfosztottak.  (McInnes, McInnes, (1990. cit.
Alsop, 1993.) cit. Prónay, 2003. p. 7.) Sajátos „problémáik” a két érzékszervi sérülés egyidejű fennállásából adód-
nak. A sérülés közös jellegétől eltekintve a csoport nem tekinthető homogénnek. 

A heterogenitást több tényező együttes jelenléte eredményezi, mint: a károsodás időpontja, a különböző tí-
pusú és súlyosságú látás- és hallássérülés, csatlakozó sérülések.

Meghatározások
Siketvaknak nevezzük azokat a személyeket, akiknek látás- és hallássérülése egyidejűleg fennáll. A „siketvak”
jelző nem szó szerint értendő, mivel az érintettek legtöbbjének van különböző mértékű látás- és hallásmaradvá-
nya. A két érzékszerv egyidejű sérülése különbözik a „tisztán” hallássérült, illetve a látássérült állapottól, mivel
az élethelyzetet, információ felvételt és a tanulási lehetőségeket tekintve teljesen speciális állapotot eredményez. 

Az Új Pedagógiai Lexikonban a halmozottan sérültek csoportjával kapcsolatosan találunk meghatározást, s
ebben felsorolásszerűen a siketvaksággal élőket is említik. Ez a definíció jól ragadja meg a két vagy több fogya-
tékosság együttes fennállásának lényegét: „Halmozott fogyatékosság: olyan állapot, mely egy vagy több, azonos
vagy egymástól független időben fellépő biológiai sérülés/károsodás következményeként jön létre, és több funk-
cióterületre kiterjedő fogyatékossággal jár… Mindegyik részfogyatékosság különböző súlyosságú lehet, a fejlő-
dést oly módon befolyásolja, hogy nem egyszerűen elkülönült fogyatékosságok összegződéséről van szó, hanem
egy sajátos, új típus megjelenéséről.” (Lányiné, 2003.)

5.1. A veleszületett és a szerzett siketvak állapot 
A siketvak személyek csoportján belül beszélhetünk:
– Veleszületetten (congenitális – ejtsd: „kongenitális”) siketvakokról
– Szerzetten siketvakokról

5.1.1. Veleszületetten siketvak személyek
„Ha a gyermek teljesen siket és vak, akkor a világról szerzett benyomásai annyira tágak, ameddig az ujjbegyei el-
érnek. Ezek a gyermekek teljes magányban vannak mindaddig, amíg valaki meg nem érinti őket. A világról szer-
zett benyomásaik azon alapszanak, hogy kivel vagy mivel volt lehetőségük fizikai kapcsolatba lépni.” (Miles,
1991. cit. Prónay, 2004.) 

5.1.2. Szerzett siketvakság definíciója
Az új (2006) „északi” (értsd észak európai államok) definíciója már a WHO új FNO rendszerére, fogalomhasz-
nálatára és elveire támaszkodva kijelenti: „A siketvakság önálló fogyatékossági kategória. A siketvakság kombi-
nált látás és hallássérülés. Ez a sérülés korlátozza a személy aktivitását és megakadályozza a társadalmi részvé-
telét olyan mértékben, hogy a társadalom felé elvárás sajátos szolgáltatások, környezeti adaptációk és/vagy tech-
nikák megteremtése számukra” (www.dbcent.dk, 2006). 

5. Siketvakság fogalma, típusai, jellemzői 
(Kiss Mária)
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5.2. A siketvak állapot típusai a keletkezés időpontjának aspektusából
5.2.1. Veleszületett (congenitalis) siketvakság
Veleszületetten siketvak az a személy, aki már születésekor, ill. a beszédelsajátítás időszaka előtt oly mértékű
látás- és hallássérüléssel rendelkezik, mely állapot számára a későbbiekben speciális siketvakos gondozást, fej-
lesztést tesz szükségessé. 

5.2.2. Szerzett siketvak állapot
Szerzett siketvakságról akkor beszélünk, ha a már meglevő látás- vagy hallássérüléshez a későbbi életkorban tár-
sul a másik érzékszerv súlyos fokú károsodása, vagy mindkét sérülés az életút folyamán (egyszerre) alakul ki. 

5.2.2.1. Érzékszervi érintettség formái 
Napjainkban még a gyógypedagógiai köztudatban is általában a teljes siketség és vakság állapotát társítják a fo-
galomhoz. Ez a téves elképzelés könnyen eloszlatható a siketvak személyek csoporton belüli kategorizálásának
ismertetésével.
Az érzékszervek károsodásának függvényében a személy lehet:
– siket és vak;
– vak és nagyothalló;
– siket és gyengénlátó;
– nagyothalló és gyengénlátó;
– funkcionálisan siket és vak (fiziológiásan „ép” érzékszervek mellett fennálló  állapot, – corticalis (ejtsd: „kor-

tikális”) hallás- / látássérülés – mely szintén speciális megsegítést igényel).

Keletkezés szempontjából:
– Congenitalis (veleszületett) siketség és vakság, hallás- és látássérülés; 
– Congenitalis hallássérülés (siketség is), később jelentkező látássérüléssel;
– Congenitalis látássérülés (vakság is) később fellépő hallássérüléssel;
– Szerzett  látás- és hallássérülés, mely a beszédtanulás után alakul ki. 

5.3. A veleszületett siketvak állapottal járó jellegzetességek, nehézségek
Ezen helyzet összetettségének megértéséhez szükséges az alábbi, - a csoport egyes tagjaira különböző mértékben,
de mindegyikükre jellemző - sajátosságok bemutatása. 

A súlyos szenzoros depriváció következtében a személyek korai fejlődési mintái megváltoznak, a fizikai és
személyi környezettel való kapcsolatteremtés súlyos akadályozottsága miatt különböző, a viselkedésben meg-
nyilvánuló másodlagos sérülések, sztereotip megnyilvánulások jelennek meg a legtöbb veleszületetten siketvak
személynél. Ezek a korai életkortól következetes neveléssel, megfelelő elfoglaltság biztosításával csökkenthetők. 

Általánosan elmondható specifikus jegyek, nehézségek veleszületett siketvakság esetén:
– „….a siketvakok különleges személyiségek a szó pozitív és negatív értelmében egyaránt.” (Goode, 1994. cit.

Prónay, 2004. p. 302.) 
– A kettős érzékszervi sérülés következményeként nem egy látássérült személyről van szó, aki nem hall, és nem

egy hallássérült személyről, aki nem lát.
– Az egyedi, komplex sérülés hatására egy sajátos új személyiség jön létre.
– Nehézségeik vannak az interperszonális kapcsolatok kialakításában és fenntartásában.  
– Nehézségeik vannak a kommunikációban.
– Gyakori a tartós izolációjuk, az elszigeteltség érezteti hatását a személyiség intellektuális, szociális, emocionális

szférájában is.
– Súlyosan akadályozott a közvetlen információszerzésük.
– Tanulásuk közvetítőkön keresztül valósul meg.
– Nem tudják a környezetükben zajló eseményeket követni.
– Nem, vagy nehezen látják előre az események bekövetkeztét, nem tudnak anticipálni.
– A világról bizonytalan, torzított benyomásaik lehetnek, nincsenek tudatában az „egésznek”, csak a közvetlen

tárgyi és személyi környezetnek.
– Nincsenek tisztában a cselekvéseik következményeivel.
– Külső motiváló erők nem hatnak rájuk.
– Rosszul diagnosztizálják őket.
– Nem az állapotuknak megfelelő fejlesztést, intézményi elhelyezést kapják.
– Fogyatékosságuk komplexebb, mozgás és/vagy értelmi sérüléssel jár.
– Ha állapotuk egy szindróma tünetegyütteseihez társulva alakul ki, ez gyakran különféle testi betegségekkel jár,

fájdalmaik vannak, tartósan betegek.

A fenti jellemzők részben McInnez 1999-ben megjelent művéből kerültek idézésre. 

5. Siketvakság fogalma, típusai, jellemzői (Kiss Mária)
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5.4. A szerzett siketvak állapottal élő személyek nehézségei
A siketvak állapot nem egyszerűen a siketség és a vakság összegyúrt állapota. Ha meggondoljuk, hogy a siketek
alapvetően vizuálisan, a vakok pedig hallás útján tájékozódnak, szereznek ismereteket, akkor könnyen elkép-
zelhető, hogy mindkét érzékelési terület sérülése esetén vagy teljesen ellehetetlenül az információszerzés és köz-
lés, vagy ennek egy teljesen új módját kell megtalálni.

Szerzetten siketvak az a személy, akinek beszédtanulás (vagy egyéb alternatív kommunikációs módszer elsa-
játítása) után, mindkét érzékszerve egyszerre vagy egymást követően sérül, vagy meglévő látás- vagy hallássé-
rüléséhez későbbi életkorban, társul a másik érzékszerv súlyos fokú károsodása.

5.5. Látás és hallás
A siketvak személyeknek látás- és hallássérülése minden esetben van. A két érzékszerv egyidejű sérülése olyan
helyzetet teremt, hogy a sérülések hatása együttesen, gyengíti az ismeretszerzés hatékonyságát külön-külön is
mindkét érzékszerven. Teljes siketség mellett egy viszonylag jó látásteljesítmény is kevésbé hatékony a csak vi-
zuális ismeretszerzésre, mint ugyanez a látásteljesítmény ép hallás mellett.  Ezek hatása a kommunikációra?

Súlyos fokú látássérülést jelent, ha az érintett személy látásteljesítménye a síkírás olvasására nem elegendő. Ide
tartoznak a gyakorlatilag vak személyek, akiknek maximum fényérzékelésük van, és az aliglátók, akik alakokat,
körvonalakat, esetleg kontrasztos felületeket képesek érzékelni. A látássérülés természete és kóroki eredete eltérő
lehet, kialakulása szempontjából pedig különbség van a veleszületett és a szerzett látássérült állapot között. 

Súlyos fokú hallássérültnek tekinthető az a személy, aki hallásjavító segédeszköz segítségével sem képes a be-
szédértésre. Ma már nagyon jó minőségű hallókészülékek is elérhetők, de sokak számára ezek nem jelentenek se-
gítséget. Akik hallókészülékkel beszédértésre képesek, gyakorlatilag hallónak tekinthetők. Természetesen figyelni
kell hallókészülékük állapotára, s tisztában kell lenni hallókészülékes hallásuk minőségével és korlátaival, de
ezek figyelembevételével lehet kommunikálni velük beszéd útján. Ha a beszédértésre hallókészülékkel is képte-
lenek, információfelvételük nagymértékben akadályozott. A hallássérülés kialakulása szempontjából is különb-
ség van a veleszületett és a szerzett súlyos fokú hallássérülés között. 

5.5.1. Veleszületett látássérült állapot 
Veleszületett súlyos fokú látássérülésről akkor beszélünk, ha az érintett személy születéskor vagy röviddel szü-
letése után már súlyos fokban látássérültté válik. Csak a kialakulás ideje számít? És a sérülés mértéke, a teljesít-
mény? Ez leggyakrabban a koraszülöttséggel járó szövődmények következménye. Az érintett személy számára
természetes állapot, hogy nem lát, önmagában ezt a tényt nem érzi gátnak, akadálynak. Már a kezdetekkor a vi-
zualitást nélkülöző megismerési stratégiák, és a kompenzációs technikák kialakítására irányul fejlesztésük. A lá-
tássérülés nem akadálya a teljes értékű életnek. Gyengénlátók?

5.5.2. Veleszületett hallássérült állapot
Veleszületett súlyos fokú hallássérülésről akkor beszélünk, ha az érintett személy születéskor vagy röviddel szü-
letése után, még beszédtanulás (vagy egyéb alternatív kommunikációs technika) előtt már hallássérültté válik. A
veleszületetten súlyos fokban hallássérült személy számára természetes állapot, hogy nem hall, önmagában ezt
a tényt nem érzi gátnak, akadálynak. A képzés esetükben már a kezdetekkor a vizualitásra építő megismerési stra-
tégiák és kompenzációs technikák fejlesztésére irányul. A hallássérülés önmagában nem akadálya a teljes értékű
életnek. A veleszületetten nagyothallók esetében a beszédfejlődés lassabb lehet, kialakulhatnak tipikus beszéd-
hibák, amik később a helyesírásnál is gondot jelenthet. Esetükben különösen fontos a megfelelő segédeszköz ki-
választása és megfelelő beállítása.

– Az érintett ember egészét (test, lélek, szellem) érintő tartós, visszafordíthatatlan károsodásból adódó változások.
– A még funkcionáló, de sérült érzékszervek által közvetített információk sokszor zavaróak lehetnek, mivel az

érintett nem tudja értelmezni, hasznosítani azokat, ez is bizonytalanságot eredményez,
– Az siketvak személy látás- és hallássérülése miatt bizonytalanul, óvatosan mozog környezetében. Mivel a külső

környezet kiszámíthatatlan a helyváltoztatás komoly stresszel jár, és erősen igénybe is veszi az érintettet
– Pszichés és érzelmi terheltség, mely az érintett közvetlen személyi környezetére, kapcsolataira is kihat, illetve

ott is megjelenik.
– Általánosan elmondható a gyorsabb testi, szellemi elfáradás, mivel a valóság töredék morzsáiból kell az ille-

tőnek információkhoz jutnia, és sok esetben ezeket a töredék információkat saját magának kipótolnia (a kom-
munikáció terén ez sok esetben félreértéseket is szül).

– Egészségügyi problémák. Különböző szakrendeléseken történő folyamatos orvosi ellátás. 
– Esetenként rosszul diagnosztizálják őket, vagy nem adnak kellő információt állapotukról, annak kimenetelét

elódázzák. 
– Mindennapos tevékenységek és az önálló életvitel folytatásának nehézségei.
– Társas kapcsolatok elvesztése.

5. Siketvakság fogalma, típusai, jellemzői (Kiss Mária)
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– Munkahely elvesztése.
– Izoláció.
– Információfelvétel és kommunikáció nagyfokú akadályozottsága.
– Esetenként előfordul, hogy nem az állapotuknak megfelelő fejlesztést, intézményi elhelyezést kapják.

5.5.3. A kettős érzékszervi sérülés funkcionális jellemzői szerzett siketvaksággal élők esetében
Az egyoldali hallássérülés
Ép látású egyéneknél az egy fület érintő károsodás  - mely akár siketség is lehet – nem szorul korrekcióra, mivel
az ép látású személy ezzel együtt normális életvitelt folytathat. Látássérülteknél azonban a féloldali enyhe hal-
lássérülésre is gondot kell fordítani, mivel az befolyásolhatja az érintett tájékozódásának minőségét, veszélyez-
tetheti közlekedésének biztonságát.

Enyhe fokú nagyothallás
Nehezíti a tájékozódást, irányhallást, személyek felismerését. A beszédértés akkor okoz nehézséget, ha a be-
szédpartner túlságosan távolról, halkan, esetleg túl gyorsan, rossz artikulcióval, beszédhibával, nem a hallgató
felé/irányába fordulva beszél.

Közepes és súlyos fokú nagyothallás 
Nehezíti a tájékozódást, irányhallást, személyek felismerését.  A még funkcionáló, de sérült érzékszervek által köz-
vetített információk sokszor zavaróak lehetnek, mivel az érintett nem tudja értelmezni, hasznosítani azokat, ez
is bizonytalanságot eredményez. A hallás által szerzett információk szűkösek, ez az érintett személy életminősé-
gére, életvezetésére is kihat.

Közelről még érthető a társalgó beszéd, de ha az halk, és a beszélő szája nem látható, a beszédnek csak 50%-a
követhető. 

A látássérült emberek sokféle veszteséggel élnek. Esetükben eleve nehézséget jelenthet a szájról olvasás, vagy
teljesen lehetetlen. Például a központi látótérkiesés vagy az éleslátás súlyos vesztesége esetén a közeli és kismé-
retű dolgok, pl. száj vagy jelelő kéz látása súlyosan akadályozott lehet, stb. Így a szájról olvasás, jelbeszédértés,
kommunikáció minőségét nagymértékben befolyásolja, hogy az értintett személy milyen fokú látásmaradvánnyal
rendelkezik. Súlyos látássérülés esetén már szükséges lehet a siketvakoknál alkalmazott kommunikációs mód-
szerek elsajátítására, kommunikációs segítő, tolmács alkalmazására.
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A korai gyógypedagógia-történeti leírásokban a XVIII. századtól neves gyógypedagógusok (De l’Epée, Diderot
– hazánkban Ader Simon) számolnak be siketvak személyek oktatásával kapcsolatos elméleteikről, módszereik-
ről, tapasztalataikról, de ezek az írások csak egy-egy eset bemutatásával foglalkoznak. Később, a XX. század első
évtizedeiben összefoglaló írások jelennek meg, melyek az addig elért eredményeket, módszertani próbálkozáso-
kat sorolják fel, s kísérletet tesznek következtetések levonására, általános törvényszerűségek megfogalmazására. 
Ilyen munkák: 
– Arnould L: A lelkek sötétzárkában
– Wade W.: Siketnéma vakok
– Nordin E.: Siketnéma vakok intézetének összevont beszámolói
E művek megjelenése után a siketvakok megsegítése különböző országokban más-más irányban, és mértékben
szerveződik. (Ábel, 1993). Mindezen törekvések ellenére általánosan elmondható, hogy a siketvakok oktatásának
és ellátásának szervezetté, intézményessé tétele sokáig váratott magára.  

Ez végül az 1960-as évek táján következett be az 1962-63-as európai, majd 1964-65 között az USA-ra is átter-
jedt rubeola pandémiából. A kór 12, 5 millió fertőzést okoz, 11.000 halvaszületést és 20.000 veleszületett rubeola-
szindrómást írnak a rovására. (Stanley A. Plotkin, Susan Reef, 2007.) Korábban Gregg, N. A. ausztrál szemész
1941-ben leírta terhesség alatti rubeola-fertőzés okozta kórképet, de igazán figyelmet a sikevakság a járvány kö-
vetkeztében kapott. (A Gregg- vagy más néven congenitalis rubeola-szindrómáról bővebben ld. melléklet)

Később a siketvakok megsegítésére létrejött külföldi szervezetek az előfordulás gyakorisági adataival össze-
függésben próbálták a siketvak személyeket felkutatni, így már napjainkban a rubeola-szindróma mellett az
Usher-szindrómások, egyéb kórképek következtében siketvakká vált személyek, illetve a világ jóléti államainak
elöregedésével járó szerzett siketvaksággal élők érdekképviseletét próbálják ellátni. 

Ilyen szervezet hazánkban a Siketvakok Országos Egyesülete, mely 1994-ben alakult meg siketvak személyek
és hozzátartozóik megsegítésére, s azóta is egyedüli szervezetként foglalkozik e személyek megsegítésével. Az
egyesület tevékenységének eredménye, hogy országunkban a siketvakok létezése mára már nem vonható két-
ségbe.  Elmondható, hogy a veleszületetten és szerzetten siketvakokkal foglalkozók: szülök, szakemberek, ma-
gánszemélyek, gyógypedagógusok az ország egész területéről biztosan számíthatnak a Siketvakok Országos
Egyesületének szakmai segítségére.

Az egyesület tevékenységének bemutatásai: 
– A siketvak gyermekek, felnőttek és azok családjainak megsegítése, ezen személyek sajátos állapotából eredő

problémák megoldásában való részvétel, mellyel a társadalomba való beilleszkedésüket kívánják segíteni.
– Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása
– Jelnyelvi tolmácsszolgálat
– Információs és érdekvédelmi szolgáltatás érintetteknek
– A siketvak személyek, hozzátartozóik, valamint a velük foglalkozó szakemberek érdekképviselete.
– A siketvak személyekkel foglalkozó szakemberek továbbképzése
– A társadalom irányában a siketvaksággal, mint önálló fogyatékossági kategóriával kapcsolatban tájékoztató,

szemléletformáló tevékenység folytatása.
– Közreműködés a siketvak állapot megelőzésében, a fogyatékosság súlyosbodásának megakadályozásában.

(www.siketvak.hu)

6.1. Magyarországon élő veleszületetten siketvakok ellátásának helyzete napjainkban
Magyarországon mintegy 150-200-ra tehető a veleszületetten, vagy korai életkorban szerzett siketvaksággal élő
gyermekek száma (Prónay, 2004.).

6. A siketvakság, mint társadalmi jelenség, 
a siketvak személyek megsegítésére 

irányuló törekvések napjainkban 
(Kiss Mária)
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A Siketvakok Országos Egyesületének honlapja szerint: „Hazánkban kb. 1200 olyan siketvak személy él, aki spe-
ciális megsegítést igényel. Közülük körülbelül 170-180 fő, aki még mielőtt megtanult volna beszélni, vált siket-
vakká.” 

Jelenleg 2009-ben a speciális siketvakos oktatásban részesülő gyermekek és fiatalok létszáma 14 fő, ami azt
jelzi, hogy korántsem megoldott a siketvakok oktatásának problémája. Vélhetően sok az olyan család, melyben
látás- és hallássérült gyermek él, akik egyelőre segítség nélkül, magukra utaltan kénytelenek nevelni gyermek-
üket. (www.siketvak.hu)

Azokat a gyermekeket, akik nincsenek családban vagy oktatásban, valószínűleg egészségügyi gyermekottho-
nokban találnánk meg. Sok lehet közülük a több társuló sérüléssel élő, aminek valószínűsége 75% a veleszületetten
siketvakok csoportjában.

Nehézséget jelent az is, hogy jelenleg 10-nél kevesebb azoknak a gyógypedagógusoknak a száma, akik a si-
ketvak gyermekek oktatását és nevelését szakszerűen el tudják látni, és néhány főre tehető azoknak a száma, akik
a felnőttkorú, szerzett siketvakok rehabilitációját szakmailag színvonalasan képesek végezni. Nem megoldott az
oktatási intézményből kikerülő fiatal felnőttek és a felnőtt siketvakok helyzete sem. Szakmai hiányosság továbbá,
hogy az ELTE Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai karán nincs speciálisan siketvakok ellátásra szakosító kép-
zés, holott tagadhatatlan, hogy minden korosztály ellátásában igény van, és lesz képzett szakemberekre. 

6.2. Szerzett - tanköteles koron túli siketvakok helyzete a statisztikai adatok függvényében
A Siketvakok Országos Egyesületén belül működő rehabilitációs csoport országosan 60 szerzetten siketvak fel-
nőtt megsegítésében vesz részt. Az egyesületen belül működik speciális tolmácsszolgálat siketvak személyek szá-
mára is. (www.siketvaktolmacs.hu), mely szintén sok siketvak személy számára jelent segítséget a kommuniká-
ciós akadályok leküzdésében.

A Siketvakok Országos Egyesülete taglétszáma jelenleg (2009.) eléri a közel kétszáz főt. A tagok között vele-
születetten és szerzetten siketvak személyek is vannak.

A külföldi gyakorisági adatok arra utalnak, hogy az érintettek köre ennél tágabb.
Mára a technika fejlődésének köszönhetően pontosabb adatokhoz lehet hozzáférni az interneten keresztül.
Hazánkban a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) által közrebocsátott 2001-es népszámlálás adatai szerint a ket-

tős érzékszervi sérültek előfordulása következő képen alakult:

A táblázat siketvak személyekre vonatkozó összesítése:
Siket és vak: 134 fő
Gyengénlátó – nagyothalló: 6779 fő
Egyik szemére nem lát nagyothalló 1004 fő
Egyik szemére nem lát - siket: 94 fő

Összesen: 8011 fő

6. A siketvakság, mint társadalmi jelenség, a siketvak személyek megsegítésére irányuló törekvések napjainkban (Kiss Mária)
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Súlyosabbnak
ítélt fogyatékos-
ság típusa

„Második” fogyatékosság típusa

Nagyothalló
Siket, siketnéma,

néma
Gyengénlátó

Egyik szemére
nem lát

Vak

Nagyothalló – 2 ** 2 523 196 13

Siket, siketnéma,
néma

43 * 184 228 59 18

Gyengénlátó 4 256 59 – 130 –

Egyik szemére 
nem lát

808 35 1576 – –

Vak 403 116 – – –

KSH, 2001-es népszámlálási adatok a kettős érzékszervi sérültek számáról
* valószínű diagnosztizált siketség melletti jó verbális, kommunikációs készségek
** valószínű diagnosztizált nagyothallás mellett jelentős kommunikációs akadályozottság funkcionális siketség

1. sz. táblázat: 2001-es népszámlálási adatok a kettős érzékszervi sérültek számáról
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A népszámlálási adatok önbevalláson alapulnak, ezért azokat csak iránymutatónak lehet tekinteni, nem fo-
gadhatóak el a siketvakok pontos számának meghatározásaként. (Sajnos nem derül ki az életkor szerinti meg-
oszlás, ill. hogy az érintettek veleszületetten vagy szerzetten siketvakok, önálló életvezetésre képesek-e vagy
sem.) 

Mikor az érintettek körét - különböző felmérések és statisztikák adatait felhasználva - számszerűen próbáljuk
leírni, az eredményeket összevetve látható, hogy a Siketvakok Országos Egyesületének becsült adatai nagyon
szerények. A népszámlálási adatok pontatlanságuk ellenére valószínű jobban közelítik a reális létszámot a 8011
fővel. (www.siketvak.hu). Hazánkban az érintettek ennél sokkal többen lehetnek! A Siketvakok Országos Egye-
sületének munkatársai idén tavasszal Hollandiában jártak az NCA támogatásával tanulmányi úton és ott meg-
tudták, hogy a felmérések az elmúlt tíz évben ugrásszerű emelkedést mutattak a későbbi életkorban kialakult si-
ketvaksággal kapcsolatban. Jelenleg Hollandiában több mint 30 ezer siketvak személyt tartanak nyilván. A la-
kosság száma 16 millió körül van, vagyis másfélszer több mint Magyarországé. A holland felmérés alapján Ma-
gyarországon tehát legalább 15 ezerre becsülhető a siketvakság kategóriájába sorolható személyek száma.

6.3. Siketvak személyek felkutatására tett kísérletek napjainkban
A fentebb idézett adatok tanulmányozásra során nyilvánvaló, hogy nagy szükség lenne a siketvak populáció
pontos felkutatására, megsegítésére, ellátására, oktatására, valamint megsegítésükre képes szakemberek képzé-
sére. Ezen felismerésnek köszönhető, hogy az ELTE Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai karon látássérültek
pedagógiája szakos főiskolai hallgatók közül több ízben választották tudományos diákköri munkájuk, vagy szak-
dolgozatuk vizsgálódásának tárgyául az Usher-szindrómával elő személyek megsegítésének, iskolai környezet-
ben történő korai szűrésének lehetőségeit. (Kelényi, Kiss, Salánki 2003, majd Cziráki 2005.)

A külföldi kutatások eredményei elsősorban az Usher-szindrómások előfordulási gyakoriságára  hívták fel a
figyelmet, mely a hallássérültek között 3-6% közötti (www.boystownhospital.org), ez az arány függ az egyenlí-
tőtől, illetve sarkoktól való távolságtól (www.sense.org.uk), így feltételezhető, hogy Magyarországon is kb.: 3-6%
közötti az ilyen szindrómával élők aránya. Ennek folyamán a fenti feltételezésekből kiindulva történtek a fentebb
említett kutatások. A vizsgálati eredmények rámutattak arra, hogy az Usher-szindróma hazánkban is gyakori
kórkép. (Cziráki, 2005.)

6.3.1. Az iskolai környezetben történt korai szűrések tapasztalatai
A szűrések során funkcionális látásvizsgálat történt, mindkét esetben az ún. a Lea Hyvärinen féle CONE fénya-
daptációs teszttel. A vizsgálatban résztvevő tanulók kiválasztásához Kelényi, Kiss, Salánki egy előválasztási szem-
pontsort, Cziráki kérdőíves eljárást alkalmazott.

Eredmények összegzése:
– Kaposvár – Kelényi, Kiss, Salánki (2003.): 12 vizsgált személynél 6 esetében a mozgás- és egyensúlyállapot to-

vábbi vizsgálata indokolt volt, ezután a megfigyelés és a kapott eredmények alapján 5 tanuló további vizsgá-
lata tűnt szükségesnek.

– Budapest – Cziráki (2004.): 43 tanuló közül előválasztás után 11 tanuló tűnt érintettnek, 10-nél sikerült elvégezni
a vizsgálatot. Ezek közül 2 tanulónak ajánlott a továbbiakban orvosi vizsgálatokon is részt venni. 

(Cziráki kérdőíves vizsgálatából kiderült, hogy a hallássérültekkel foglalkozó pedagógusok nagy része nyitott
arra, hogy megismerje ezt a hallás- és látássérüléssel egyaránt járó szindrómát, annak ellenére, hogy jelenleg na-
gyon csekély információjuk van erről.)

6.3.2. Nem oktatási intézményben élő siketvakok felkutatása (Kiss, 2003.)
A kutatás előzményéül a korábban ismertetett vizsgálatok, illetve külföldi – siketvakok népszámlálását követő
analízisek eredményei szolgáltak, valamint az a tény, hogy az Usher-szindrómások a siketvak populációnak kis
százalékát alkotják (ill. előfordulási arányuk a skandináv országokban magasabb). A további, lehetséges érintet-
tek körének feltérképezéséhez információkat az alábbi statisztikák adatai szolgáltattak: 
– 2000. évi Nemzeti összeírás a siketvak gyermekekről oktatási kutatás keretében Monmouth, Oregon állam. Az

adatot a NTAC (The National Technical Assistance Consortium for Children and Young Adults Who Are Deaf-
Blind) szolgáltatta – Nemzeti Szakmai Támogató Konzurcium a siketvak gyermekekért és fiatalokért.

– Virginiai eredmények: népszámlálást követő analízis eredménye. 
(www.twc-deafblind.state.va.us/census_analysis.htm)

– Texas: siketvakok népszámlálását követő eredmények. (Texas Deafblind Census: www3.tltc.ttu.edu/david-
son2/stats/etiology.html)

Ennek alapján a siketvak állapot kialakulásáért felelős leggyakoribb szindrómák és kórokok: Kórképek rész-
letes ismertetését lásd a IX. mellékletben

6. A siketvakság, mint társadalmi jelenség, a siketvak személyek megsegítésére irányuló törekvések napjainkban (Kiss Mária)
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A gyakorisági adatok alakulása külföldi népszámlálási statisztikák alapján 
Az eredményekből látható, hogy az Usher-szindrómások számát ezekben az amerikai államokban jóval megha-
ladják az egyéb kórokok következtében siketvakká vált személyek száma. Ezen kórképek többségének velejárója
az értelmi és kommunikációs képességek akadályozottsága is. Nyilvánvaló, hogy egy halmozottan sérült, látás- és
hallás károsodott, pl. Down-szindrómával élő fiatal nem tud beszámolni a látásában, hallásállapotában bekövet-
kező változásokról, míg erre egy jó intellektusú Usher-szindrómás képes. Az is valószínű, hogy ezek a személyek
nem feltétlenül 100%-osan siketvakok, (ahogy az Usher-szindrómások sem, itt azonban kétségtelenül súlyos kö-
rülmény a progrediáló látássérülés) – ez azonban nem kisebbíti azt a tényt, hogy ha az adatokat hazai viszonyokra
vetítjük, akkor feltételezhetjük, hogy a halmozottan sérültek közül jó néhányan súlyosan hátrányos helyzetben él-
hetnek bizonyos fokú együttesen jelenlévő látás – és hallássérülés következtében. Mivel ezek a személyek nem a
látás és hallássérültek intézményeiben lelhetők fel, fontos lenne a tanulásban- és az értelmileg akadályozottak in-
tézményeiben dolgozó szakemberek informálása a csatlakozó sérülések kialakulásának valószínűségéről. 

Mindezen eredmények ösztökélő hatására 2003-ban a nem oktatási intézményben élő siketvakok felkutatá-
sára (Kiss) történt kísérlet.  A vizsgálat során 53 intézményt (többek között tanulási képességet vizsgáló bizott-
ság, egészségügyi gyermekotthon, oktatási intézmény, korai fejlesztő központ, rehabilitációs intézet, ápoló-gon-
dozó otthon, fogyatékosok otthona, bölcsőde, gyógypedagógiai szakszolgálat, speciális szakiskola) sikerült kér-
dőíves kikérdezés módszerével felmérni siketvakok előfordulási gyakorisága szempontjából. 

A felmérés eredménye: Az eredetileg kiküldött 53 kérdőívből összesen 34 kérdőív érkezett vissza, amelyek alap-
ján sikerült azonosítani 15 új siketvak személyt. Az őket ellátó intézményekkel azóta a kapcsolattartás folyamatos.

1994-től a Siketvakok Országos Egyesületén belül is folyamatosan végezik a siketvak személyek felkutatását,
2004-ben és napjainkban pedig életminőség-vizsgálatukat is.
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A NTAC adatai 
Összes adat: 10713 fő

Virginia
Összes adat: 342 fő

Texas
Összes adat: 192 fő

A kóreredet nem tisztázható: 2138 Ismeretlen eredetű: 59 Egyéb kórokok: 68

Éretlenség (Koraszülés): 1217 Koraszülöttség: 37 Prenatalis komplikációk: 52

CHARGE-szindróma: 441 Súlyos fejsérülés: 12 CHARGE-szindróma: 52

Meningitis: 360 Down-szindróma: 9 Cytomegalovírus: 33

Asphyxia: 359 CHARGE-szindróma: 8 Meningitis: 33

Cytomegalovírus: 321 Gregg-szindróma: 6 Down-szindróma: 17

Down-szindróma: 275 Usher-szindróma: 6 Usher-szindróma: 14

Usher-szindróma: 233 – Gregg-szindróma: 13

2. sz. táblázat: A gyakorisági adatok alakulása külföldi népszámlálási statisztikák alapján
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– Stanley A. Plotkin, Susan Reef (2007): Rubella Vaccine. - Rubella Viruses. p. 79.  In: Perspectives in Medical
Virology. Szerk. Jangu Banatvala, Catherine Peckham. Elsevier Kiadó, 2007. 

– Online:
www.boystownhospital.org
www.sense.org.uk
www.siketvak.hu
www.siketvaktolmacs.hu
www.twc-deafblind.state.va.us/census_analysis.htm

www3.tltc.ttu.edu/davidson2/stats/etiology.html
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A siketvakságot okozó kórképek jelentős része genetikus eredetű. Genetikus rendellenesség miatt siketvakká
váló személyek nagy része azonban nem nevezhető veleszületetten siketvaknak abban az értelemben, miszerint
sok esetben a látás, és/vagy hallás elvesztése nem a korai gyermekkorban, hanem jóval később, a beszédelsajá-
títás időszaka után következik be. (Pl. Usher-szindróma esetében) 

7.1. A fejlődési rendellenességek szerepe a siketvak állapot kialakulásában
Komplex fejlődési rendellenességek miatt siketvakká váló személyekkel többnyire a veleszületetten siketvakok
csoportján belül találkozhatunk. Pl. CHARGE-szindrómások. 

A siketvak állapot ritkán alakul ki „csak” a látás és a hallás szervrendszerének egyidejű károsodásának kö-
vetkeztében. A két legfontosabb receptorszerv sérülése leginkább, mint csatlakozó sérülés jelenik meg különféle
súlyos fejlődési rendellenességek tüneteként. Ebben az esetben a kórkép rendkívül összetett, a rendellenességek
több szerv, szervrészlet, szövet szokványos variabilitást meghaladó alak-, helyzet-, szerkezet vagy számbeli vál-
tozását eredményezik. Ezen súlyos multiplex állapot létrejöttéhez, megértéséhez a fejlődési rendellenességek eti-
ológiáját és hatásmechanizmusát érdemes tanulmányozni. (Göllesz, 1985.)

7.1.1. Siketvak állapot kialakulásával összefüggésbe hozható kórokok áttekintő jegyzéke 
A fontosabb kórképek a National Deaf-Blind Child Count - 2007 siketvak gyermekek népszámlálását követő ered-
mények gyakorisági adatai alapján - részletesen a IX. mellékletben kerülnek bemutatásra. (http://www.natio-
naldb.org/ISSelectedTopics.php?topicID=937&topicCatID=16)

7.ábra: Siketvakság leggyakoribb kórokainak megoszlása

7.2. Prenatális biológiai eredetű kórokok
7.2.1. Fertőzések
Egyes fertőzések is születési rendellenességet okozhatnak, például a herpes simplex, a rubeola, a bárányhimlő (va-
ricella), a szifilisz, a toxoplazmózis, valamint a citomegalovírus-fertőzés.

Tény: A veleszületetten siketvak gyerekek anamnézisében gyakran szerepel kórelőzményként a terhesség alatti
fertőzés. (pl. rubeola, toxoplazmózis)

7. Siketvakság etiológiája 
(Kiss Mária)
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Eredet tisztázatlan

Örökletes kórkép

Koraszülés

CHARGE - syndr.

Szülés körüli komplikációk

CMV

Down - syndr.

Usher I.

Gregg - syndr.

Usher II.
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7.2.2. Prenatális kémiai eredetű kórokok
Magzati alkohol szindróma (MASZ vagy MAS). Terhesség alatti drogfogyasztás.

7.2.3. Egyéb környezeti (anyai eredetű) ártalmak
Gyógyszerek/kémiai anyagok – dohányzás stb. Ionizáló sugarak, oxigénhiány, táplálkozási zavarok, mechani-
kus ártalom, anyai infekciók.
Tény: A veleszületetten siketvak gyerekek anamnézisében gyakran szerepel kórelőzményként, hogy az anya a ter-
hesség alatt dohányzott. 

7.2.4. Terhességi szövődmények
Morbus haemolyticus neonatorum, Rh-inkompabilitás, AB0-vércsoportrendszer inkompabilitása, koraszülés,
ikerterhesség.
Tény: 
– A veleszületetten siketvak gyerekek anamnézisében gyakran szerepel kórelőzmények között a koraszülés.
– A veleszületetten siketvak gyerekek közül sokan ikerterhességből születtek. 

7.3. Perinatális ártalmak, szülési sérülések 
Asphyxia, agyvérzés.
Tény: A veleszületetten siketvak gyerekek anamnézisében gyakran szerepel kórelőzmények között a szülés utáni
agyvérzés. 

7.4. Posztnatális ártalmak 
Fertőzések: meningitis, encephalitis.

7.5. Malformációk, melyek a siketvakságot okozó kórképek gyakori velejárói
(Microcephalia, hydrocephalia)
Tény: A veleszületetten siketvak gyerekek között gyakoriak a különféle koponya-deformitásokkal élők. 

7.6. Ismeretlen eredetű kórképek 
Moebius-szindróma, daganatos megbetegedések, enzimopátiák

7.7. Genetikus szindrómák és rendellenességek
Kariopátiák
Down-szindróma: (21. kromoszóma triszómiája)
Tény: a Down-szindrómások klasszikus értelemben nem siketvakok, tehát nem válik minden Down-szindrómá-
val élő siketvakká. Azonban a cataracta, súlyos fokú myopia, vezetéses hallássérülés – mely a gyakori felsőlégúti
gyulladásos betegségek miatt súlyosbodik – következményeként esetükben is igen gyakori a látás- és a hallás
egyidejű károsodása.
Egyéb triszómiák: Patau-szindróma: 13-as triszómia, szám feletti 13-as kromoszóma. 

7.8. Szerzett siketvakság kialakulásáért felelő kórképek
Mint ismert, szerzett siketvakságról akkor beszélünk, ha a már meglevő látás- vagy hallássérüléshez a későbbi
életkorban társul a másik érzékszerv súlyos fokú károsodása. 
Kritikus időpont a beszédelsajátítás időszaka, tehát a beszédelsajátítás időszaka után manifesztálódó gyermek-
kori siketvak állapot kialakulás után is már szerzett siketvakságról beszélünk
A károsodást előidézheti mechanikai-fizikai ártalom, toxikus ártalom, neurológiai kórképek, fertőzések, daga-
natos megbetegedések, szindrómák.

Leggyakoribb szerzett siketvak állapot kialakulásáért felelős kórképek:
– Albers-Schönberg betegség
– Alport-szindróma
– Alstrom-szindróma
– Cockayne-szindróma
– Crouzon betegség
– Flynn-Aird-szindróma
– Hallgren-szindróma
– Kearns-Sayre-szindróma
– Refsum-szindróma
– Usher-szindróma (részletes ismertetés IX/2 mellékletben)
– Wolfram-szindróma
– Zellweger-szindróma

7. Siketvakság etiológiája (Kiss Mária)
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Bárczi Gusztáv Tanárképző Főiskolai kar, Szakdolgozat, Budapest
– Magenheim Mihály (1990) Perinatális kórokok; Intrauterin fertőzések In: Göllesz Viktor (szerk.) Gyógype-

dagógiai Kórtan Tankönyvkiadó, Budapest 
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„Még ki lehet nyitni.
És be lehet zárni.”

Pilinszky

A szöveggyűjtemény alábbi fejezete rövid, összefoglaló képet kíván nyújtani a siketvak személyek tájékozódásáról
és közlekedéséről. Cél, hogy az olvasók kiegészítő információkat szerezzenek a látássérült, ezen belül is a siket-
vaksággal élő emberek közlekedéséről, a közlekedés során használható segédeszközről, technikákról, jellegze-
tességekről, és az itt leírt ismeretek birtokában a lehető leghatékonyabban tudjanak segítséget nyújtani közleke-
dés során.

Az alábbi fejezet bemutatja a tájékozódás és közlekedés oktatásának sajátosságait is annak ellenére, hogy a
kommunikációs segítőnek ez nem feladata. Úgy véljük azonban, hogy ezen ismeretek segítségével könnyebben
megértheti és alkalmazhatja a szükséges technikákat a mindennapi gyakorlatban.

A legelső lépés megérteni, hogy mit is jelent a tájékozódás és közlekedés fogalma. Ezek a kifejezések gyakorta
szerepelnek a későbbi részekben, de átszövik egy siketvak ember mindennapjait is.

8.1. Tájékozódás
„Tájékozódás az a készsége az embernek, melynek segítségével az érzékszervei által, az Őt körülvevő környe-
zetről szolgáltatott adatok és jellemzők, valamint ismeretei, és tapasztalatai együttes mentális feldolgozásával
meghatározza helyét és a környező tárgyakhoz és objektumokhoz viszonyított helyzetét egy adott időben, egy
adott helyszínen.” (Veress, 2007. 22.o.)

8.2.Közlekedés
„Közlekedés a környezet adottságait, jellemzőit figyelembe vevő, az egyén képességeit és készségeit felhasználó
tervezett és kontrollált hely és helyzetváltoztatást jelent, egy adott időben, egy adott helyszínen.” (Guth, Reiser
1997. cit. Veress, 2007.). Egész pontosan azt jelenti, hogy valaki hogyan jut el egyik helyről a másik helyre.

Amikor egy rehabilitációs tanár/gyógypedagógus tanítja ezt a két fogalmat siketvak kliensének, akkor a taní-
tás célja – az egyénre szabott, az egyén képességeitől függő – minél nagyobb területet átfogó, biztonságos, önálló
tájékozódás és közlekedés képességének kialakítása, mely a siketvak emberek számára lehetőséget teremt a minél
önállóbb életvezetésre és a teljesebb társadalmi beilleszkedésre.

Az oktatást mindig gyógypedagógus vagy rehabilitációs tanár végzi, melyet régi elnevezéssel mozgástré-
ningnek, legújabban egyszerűen csak „tájékozódás és közlekedés” tanításának (továbbiakban TK) hívnak.

A TK állandó ismétléssel és gyakorlással járó, fokozatosan bővülő ismereteket tartalmazó munka, mely ma-
gában foglalja az épen maradt érzékszervek gyakoroltatását – tudatos – a közlekedés szempontjait figyelembe
vevő használatát, fejlesztését, valamint a technikai készségek elsajátítását.

„A tájékozódás és közlekedéstanítás folyamán a kognitív struktúra adaptálása jelenti azt a feladatot, amikor
az egyén megtanul az ép érzékszervei által a környezetéről továbbított információk alapján tájékozódni.” (Fehér,
2007.)

Siketvak személyek esetében ez a funkcionálisan maximális mértékben kihasználandó fennmaradó érzék-
szerv(ek) tudatos, módszeres használatának kialakítását és fejlesztését jelenti.

Közlekedési, illetve azt szimuláló helyzetekből kiindulva alapvető cél:
– A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése, mely a legkülönbözőbb szituációkban segíti a siketvak embert,

hogy megértse az őt körülvevő teret.
– A mozgástréninggel való foglalkozás fejlessze a tapasztalatból kiinduló önálló ismeretszerzést.
– Alakítsa ki az önálló gondolkodás és cselekvés igényét, alkalmazkodva a megváltozott élethelyzethez.
– A siketvak emberek komplex problémahelyzeteket is képesek legyenek felmérni, értelmezni és megoldani a kü-

lönböző közlekedési helyzetekben.
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Az alábbiakban felsorolásra kerülnek azok a területek, amelyeken a tájékozódás és közlekedés segítséget nyújt.
Ezek egyfajta iránymutatásként szolgálnak, azért, hogy a kommunikációs segítő is tisztában legyen azzal, mire
lehet képes egy siketvak ember, amennyiben megfelelő, és alapos oktatásban volt része. El kell mondanunk azon-
ban, hogy Magyarországon a rehabilitációs tanárok képzése még gyerekcipőben jár. A szöveggyűjtemény meg-
írásakor (2009.) fejezte be tanulmányit az első csoport az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán, aminek
tagjai hazánkban elsőként rehabilitációs tanári képesítést szereztek. Igen nehéz a jelenlegi helyzet, de most már
egyre több szakember képződik ki, akik fontosnak tartják a látássérült, ezen belül is a siketvak felnőttek rehabi-
litációjában való részvételt.

Az alábbi területeken nyújt segítséget a tájékozódás és közlekedés:
– Látó-vezető technika.
– Harmonikus, tudatos, koordinált, biztonságos és önálló mozgás kialakítása.
– Közlekedés és tájékozódás épületen belül.
– Egyenes vonalú, egyenletes járás kialakítása.
– Pontos fordulások gyakorlása (óra, geometria).
– Irány és távolság akusztikus meghatározása.
– A bot taktilis és akusztikus jelzéseinek érzékelése, észlelése, elemzése, és ezek alapján minél gyorsabb adek-

vát reagálás.
– Figyelemmegosztás, rövid és hosszú távú emlékezet fejlesztése.
– Segítségkérés módjai, kapcsolatfelvétel.
– Bottechnikák.
– Közlekedés épületen kívül.
– Közlekedési eszközök használata.
– Biztonságos és önálló közlekedés kialakítása.

Vastag betűvel vannak jelölve azok a területek, amelyekben szerepe lehet, van a kommunikációs segítőnek
úgy, mint: a látó-vezető technika tudatos használata épületen belül és kívül, harmonikus együttmozgás a kli-
enssel mindenféle körülmények között, valamint a közlekedési eszközök biztonságos használata.

8.2.1. Különbségek a veleszületetten és a felnőttkorban szerzetten siketvak személyek tájékozódása és köz-
lekedése között
A legfontosabb közös pont egy veleszületetten és egy felnőttkorban szerzett siketvak ember esetén, hogy mind-
két esetben a legfőbb cél a biztonságos és önálló közlekedés kialakítása oktatási szempontból. Azonban a vele-
született emberek esetén sokkal erőteljesebben érvényesül a nagyon egyénre szabott oktatás, mely ugyanígy meg-
valósul a kommunikációs segítő és a siketvak ember kapcsolatában is. Míg egy felnőttkorban siketvakká vált sze-
mély képes a lehető legmagasabb szintű önállóságra, addig a veleszületett siketvak személy esetén az önmagá-
hoz és egyéni élethelyzetéhez képest valósul meg az önállóság.

Minden tett, történés, amely a veleszületett siketvak személlyel történik állandó, folyamatos és minden kö-
rülötte élő, dolgozó személy részéről következetes gyakorlást igényel, egészen addig, amíg a siketvak személy biz-
tonsággal és önállósággal nem használja. Pl.: lakóotthonon belül megtalálni a saját szoba és a fürdőszoba közötti
utat, vagy megtanulni a kommunikációs segítő jelét.

Addig, amíg egy felnőttkorban megvakult személy viszonylag rövid idő alatt megtanulja az előbb felsorolt
példák bármelyikét, addig egy veleszületett siketvak személynek jóval több idő kell mindezen ismeretek elsajá-
títására (természetesen figyelembe véve az egyéni adottságokat).

Egy veleszületett siketvak személynek sokkal kevesebb a valós, élethelyzeteken alapuló tapasztalata, mint egy
olyan embernek, aki egészen felnőttkoráig megtapasztalhatta a vizuális vagy auditív ingerektől hemzsegő vilá-
got, itt is figyelembe véve, hogy valamelyik érzékszerve esetleg nem sérült-e már születésekor vagy kora gyer-
mekkorban, illetve felnőttként!

8.2.2. A látás szerepe a tájékozódásban
A látás fontos szerepet játszik abban, hogy környezetünket érzékeljük és felfogjuk. A látás használatán keresztül
dolgozzuk fel memóriánkban a körülöttünk levő sokféle tárgy, személy képeit, melyek a világban előfordulnak.
A megfigyeléseket és testünk mozgását a térben összekapcsoljuk, hogy aztán a lehető legkevesebb erőfeszítéssel,
hatékonyan és – egyéntől függően – de kecsesen mozogjunk. 

Amikor közlekedünk, észre sem vesszük, hogy mennyire magától értetődően helyezzük egyik lábunkat a
másik elé, körülöttünk mozognak az emberek, csomó tárgy található az utcán, hallgathatunk walkmant, esetleg
még mobiltelefonon is írunk útközben, mégsem megyünk neki semminek. Pontosan tudjuk azt is, ha például az
utcasarokra érünk, hiszen egészen közelről halljuk a forgalmat. Átkelés közben nem okoz problémát, hogy ki-
kerüljük a zebra közepén szabálytalanul álló autót. Gyakorlatilag megszakítás nélkül tudjuk folytatni az utunkat.
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Amikor sétálunk a napfényes utcán, de le kell mennünk a metróba vagy az aluljáróba, szemünk minden gond nél-
kül képes arra, hogy alkalmazkodjon a megváltozott fényviszonyokhoz. 

Azoknak, akik látásukat részben vagy teljesen elvesztették, illetve így születtek, tanulással kell kompenzál-
niuk, hogy fennmaradó érzékeiket új és másfajta módon tudják alkalmazni. Ha a látás egyáltalán nincs, vagy
csökken, akkor új technikákat kell alkalmaznunk a mozgás, valamint a környezetünkben lévő emberek és tárgyak
legmaximálisabb érzékelésére, illetve a térben való legbiztonságosabb mozgáshoz. 

Azoknak a siketvak személyeknek, akiknek van működő látása (Pl.: Retinitis Pigmentosa), minden – általunk
természetesnek vett – a közlekedés során felmerülő, hallással és látással kapcsolatos dolgok támpontként, azaz
segítségként szolgálnak a jobb közlekedéshez.

8.3. Különbségek a pedagógiai és az orvosi értékelés között látásvizsgálat eredményeiben:
8.3.1. Orvosi látásvizsgálat 
– gyorsan elkészített vizsgálat (rövid a vizsgálatra szánt idő)
– egyfajta vizsgálati szituációban – orvosi szoba 
– „visus – központú” gondolkodás = betegségorientált gondolkodás
– „mennyit nem lát a beteg”

8.3.2. Pedagógiai látásvizsgálat
– hosszabb idő a vizsgálat elkészítésére
– egyéni adottságok figyelembevétele
– „megoldásközpontú” gondolkodás = van egy probléma, mi a gyakorlati teendő
– „mennyit, milyen körülmények között, hogyan látja X.Y.?”

8.4. A hallás szerepe a tájékozódásban és közlekedésben
A környezet hangjain azt a minket körülvevő hangmennyiséget értjük, ami minden pillanatban körülvesz ben-
nünket, és amit nagymértékben befolyásol a környezet jellege. Eltérő minőségű és mennyiségű hanggal talál-
kozhatunk falun és városban, lakó-pihenő övezetben vagy a belvárosban. A forgalom zaja más, ha vízszintesen
terjeszkedik. Pl. egysávos út, kétsávos út, kétirányú forgalom mindkét irányban több sávval, és más, ha függőle-
gesen kiterjesztett. Pl. aluljáró, felüljáró, híd. Természetesen a kettő kombinációja is lehetséges. Befolyásoló kö-
rülményként kell számolnunk az időjárási tényezőkkel. Eltérő a járművek hangja, ha nedves vagy száraz az út,
hóban, esőben, szélben, ködben. Meghatározó az út felülete is (földút, kavics, aszfalt stb.).

A látás elvesztésekor a tájékozódásban nagy szerepet kap a hallás. Hallásunk útján felfigyelhetünk hangokra,
melyek támpontul szolgálhatnak a tájékozódás és közlekedéshez is. Kiemeljük a környezetünk azon hangjait,
amelyek számunkra lényegesek. Ha egy pillanatra abbahagyunk minden tevékenységet és csak a minket körül-
vevő hangokra figyelünk, rácsodálkozhatunk, hogy mennyiféle hang vesz körül minket, amelyeket nem is tuda-
tosítunk. Kutyaugatás, elhaladó autók zaja, a fakanál hangja kevergetéskor, a madarak csicsergése, a számítógép
zúgása és folytathatnánk a sort. Ezek közül mindig azokra figyelünk, amelyek számunkra lényegesek. A lénye-
ges és lényegtelen hangok aszerint változhatnak, hogy éppen mit csinálunk, mi a feladatunk. Ha várjuk a postást,
lehet, nagyobb valószínűséggel figyelünk fel a kutyaugatásra. Főzés közben ugyanezen hangokat elengedjük a
fülünk mellett. Hallás útján képesek vagyunk hangok megkülönböztetésére is.  Meg tudjuk különböztetni a ko-
pogás hangját a víz csöpögésétől, a kutyaugatást a macska nyávogásától. Hangoknak meg tudjuk határozni az irá-
nyát és, a körülbelüli távolságát is. 

Siketvakok esetében az auditív ingerek vagy egyáltalán nem, vagy csak részlegesen nyújtanak támpontot, in-
formációt. Éppen ezért minden esetben pontosan fel kell mérni minden érintett esetében, hogy mennyit hall. Meny-
nyit hall segédeszközzel és nélküle. Fontosak ezek az információk a tanítás során is, de egy kommunikációs segí-
tőnek ezzel éppen úgy tisztában kell lennie. Tudnia kell, hogy mikor milyen esélyekkel hal meg bármilyen szóbeli
információt a rá bízott siketvak személy, mennyit hall a környezeti zajokból, illetve mennyit tud értelmezni belő-
lük. Ezek az információk elengedhetetlenek a siketvak személy veszélyeztetésének elkerülése érdekében. 

A látássérült személyek intenzív képzéssel tanulják meg azokat a zajokat azonosítani, amelyek őket a környe-
zetükben lévő tárgyakról informálják, ami megkönnyíti tájékozódásukat és közlekedésüket. Megtanulják a kör-
nyezetből kapott auditív információk feldolgozását, rendszerezését, integrálását a többi információhoz. Fontos
megérteniük, hogy a közlekedés során felmerülő információk hogyan illeszkednek a környezetbe, hogyan hasz-
nálhatók fel számukra. Különös hangsúlyt kell fektetni a hallásfejlesztésre azoknál, akik a közelmúltban vesztették
el a látásukat, mert az egyéb zörejek figyelemelterelő hatása náluk fokozottan érvényesül.

A hallássérültek megjelölés gyűjtőfogalom, amelybe beletartoznak az enyhe, a közepes és súlyos fokú na-
gyothallók, valamint a siketek. A hallássérültek többsége rendelkezik hallókészülékkel kihasználható hallásma-
radvánnyal. A teljes hallássérült populáció legfeljebb 5%-a tartozik abba a csoportba, amely siket, azaz csak a
legmélyebb hangokat és a vibrációt érzékeli, a beszédet egyáltalán nem. A beszéd meghallása szempontjából a
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hallássérültek kb. 75%-a tudja hallókészülékkel jól hasznosítani hallását. A fennmaradó kb. 20% hallókészüléké-
vel töredékesen érzékeli a beszédet, s sok múlik azon, mennyire jó szájról olvasó, mennyire tud támaszkodni a
szájmozgások megfigyeléséből származó vizuális információkra.

A különbség a hallássérültek között attól is függ, hogy mikor lépett fel a hallássérülés. Ha már a beszéd teljes
birtokában volt a személy, kisebbek a gondok, ha a súlyos hallássérülés fiatal korban, még a beszéd elsajátítása
előtt lépett fel, komolyabbak a nyelvi következmények.

Általában a hallássérülés súlyossága, a hallássérülés bekövetkezésének ideje, illetve a hallássérült személy
nyelvi szintje, saját beszédének érthetősége határozza meg, hogy a kommunikáció mely módját tartja kívánatos-
nak. (Perlusz 2001.)

A siketvak személyek esetében pedig minden kommunikációs segítőnek tisztában kell lennie a vele együtt-
működő személy funkcionális hallásállapotával. Tudnia kell, hogy érti-e a beszédet segédeszközzel (hallókészü-
lékkel), jobban hall-e az egyik fülével, mint a másikkal, vannak-e olyan zajok, amelyek zavaróak (újonnan kapott
hallókészülék esetén egyes zörejek, zajok például nagyon zavaróak lehetnek), milyen szinten tud hallására tá-
maszkodni tájékozódás és közlekedés során. Amennyiben ezen a területen kérdések merülnek fel a kommuni-
kációs segítőben, feltétlenül kérje szakember tanácsát.   

8.4.1. Tanácsok kommunikációs segítők számára
Mielőtt a kommunikációs segítő elkezdené a munkáját a kliensével, alapvető, hogy tájékozódjon kliense hallás-
állapotáról.
Amennyiben nagyothalló a kliens, a következő szempontokat érdemes figyelembe venni:
– Ha észreveszi, hogy a kliens egyik fülében van csak hallókészülék, nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a másik

fülére nem hall – lehet, csak szervízben van, vagy egyszerűen csak nem szereti használni mindkét készülékét.
– Ha egyáltalán nincs készülék a fülében, az sem jelenti azt, hogy nincs készüléke – lehet, csak szervízben van,

vagy egyszerűen csak nem szereti használni.
– Szinte minden esetben van „jobban halló” oldal – érdemes megkérdezni a klienstől melyik az, majd azon az

oldalon vezetni és kommunikálni vele.
– Előfordulhat, hogy csak az egyik fülére hall a kliens – természetesen itt is érdemes a halló oldalon vezetni és

kommunikálni vele.
– Első találkozáskor tisztázandó, hogy mekkora az a hangerő, amely kellemes és érthető a kliens számára zárt

és nyílt térben egyaránt – a nagyothallás nem jelenti azt, hogy üvöltenünk kell a klienssel!!!
– Fontos tudni, hogy azok a kliensek, akik az egyik fülükre nem hallanak, nincsen irányhallásuk, ami azt jelenti,

hogy a körülöttük lévő hangokból (pl. közeledő vagy távolodó autók) nem tudják kiszűrni, hogy azok mely
irányból érkeznek és haladnak tovább. De gondolhatunk egy egyszerű kommunikációs helyzetre, amikor nem
tudja beazonosítani, hogy a kérdező hol ül, tehát a kérdést honnan kapja.

– Elképzelhető, hogy a kliens látásállapota lehetővé teszi látása kihasználását bármilyen kommunikáció során,
azaz erőteljesebben támaszkodik a látására (szájról olvas), mint hallására.

– Sok esetben befolyásolhatja a kliens hallását az érzelmi állapot, fáradékonyság, stressz helyzet. stb.
– Előfordulhat olyan közlekedési szituáció, pl. pályaudvar, vonat beérkezése, amikor átmenetileg „siket” lesz a

kliens. Mindig meg kell beszélni az adott helyszínre való érkezés előtt, hogy mi az a kommunikációs mód,
amit arra az időre használni fognak.

Amennyiben a kliens siket, a következő szempontokat érdemes figyelembe venni:
– Első találkozáskor tisztázni kell, hogy mi a kliens számára legmegfelelőbb kommunikációs mód közlekedés

közben, ha látó vezető technikával mennek utcai szituációban – pl. sötétben közlekednek – trolimegállóba ér-
keznek és várni kell – beszélgetnek, vagy a segítő csak közli a klienssel hogy mire várnak.

– Ha bármilyen feladatot végez a kliens önállóan, meg kell előtte beszélni, hogy vész esetén, mi lesz a segítő jel-
zése, hogy tudassa a klienssel.

– Sok ember beleesik abba a hibába, hogy siket emberrel való kommunikáció során elkezd kiabálni az illetővel
vagy túlságosan artikulálva és tagolva beszél – próbáljunk meg figyelni, hogy ha lehet hang nélkül, nem túlzó
artikulációval közöljük mondandónkat – ez elsősorban azokra a kliensekre vonatkozik, akiknek van funkcio-
nálisan felhasználható látásuk és nem jelnyelvhasználók.

8.5. Látó-vezető technika
A legalapvetőbb és egyben a legbiztonságosabb közlekedési mód a siketvak személyek számára a látó vezetővel
való közlekedés. 
A látó vezető (szülő, segítő) karjának és testének mozgásából a siketvak személy következtetni tud arra, hogy mi-
lyen típusú lehet az előtte álló akadály. Fontos, hogy a vezető személy a lehető legszakszerűbben és legbizton-
ságosabban vezesse az érintett személyt (1.-2. kép) A szabályszerűségnek azért van különösen nagy jelentősége,
mert a siketvakok számára nehézséget okoz az időben soron következő dolgok felfogása és értelmezése. 
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Tehát, ha tudja, hogy őt az utcán – bárki vezesse is – mindig és minden körülmények között ugyanúgy fogja se-
gíteni, akkor megtanul következtetni. Ezáltal, hogy mindezt tudja, nem kell félnie, így biztonságban érezheti
magát. Előre láthatja a vezetés során bekövetkező lépéseket.

1. kép. Alapfogás elölről 2. kép Alapfogás hátulról

8.5.1. Kivitelezése
Akár utcán, akár épületen belül közlekedünk, mindig a vezető behajlított karját, a könyöke felett fogja át a veze-
tett személy oly módon, hogy hüvelykujja annak egyik oldalán legyen, míg a másik 4 ujja az ellentétes oldalt fog-
ják körbe. Nem jó, ha a fogás túl szoros, de az sem, ha túl laza. Fontos, hogy mind a vezetett személy, mind a ve-
zető számára kényelmes, de egyben biztonságos legyen. Így a vezető fél lépéssel a siketvak személy előtt halad
a lehetséges akadályok legkorábbi jelzésére. 

Külön kiemelendő, hogy a vezetés NEM egyenlő a személy húzásával. 

Másik fontos szabály, hogy ne menjünk kézen fogva.  Ennek azért van jelentősége, mert a látó vezető technika
segítségével a siketvak személy nem passzív résztvevője a sétának, hanem aktív. A karfogás által csak az irá-
nyokat adja meg a vezető, de a siketvak személy közlekedik.

8.5.2. Fogásmódosítás
A vezető karjának alapfogásán változtatni lehet, alkalmazkodva ezzel a siketvak személy életkorához, magassá-
gához, illetve más fizikai jellegzetességhez (3.4.5.6. kép) Vagyis, ha a siketvak személy kicsi, vagy idősebb, de
alacsonyabb, akkor meg lehet változtatni a fogást a következőképp: nem a könyököt, hanem alatta kell fogást lé-
tesíteni. Még megfelelőbb, ha a csuklót fogja meg a siketvak személy. Értelemszerűen, aki magasabb, megfoghatja
a vezető könyöke feletti részt.

Mialatt a vezető és a siketvak személy együtt közlekednek, törekedni kell arra, hogy megőrizzék ezt a testi és
térbeli helyzetet. Tehát mindketten maradjanak egymáshoz képest oldalvást, egymástól féllépésnyi távolságra. 

Ha valami miatt egyedül kell maradnia a siketvak személynek, vigye oda a vezető egy mozdulatlan tárgyhoz
– legyen az egy asztal, egy szék vagy fal – ahelyett, hogy nyílt térben hagyná magára, majd jelezze neki, hogy most
egyedül marad bizonyos időre. 

8.5.3. Oldalváltás
Bármilyen út során szükséges lehet – ha a vezető úgy látja –, hogy arra kérje a siketvak személyt, cseréljenek kart
és úgy haladjanak tovább. A művelet a következő: A vezető és a kliens a megszokott/alap látó vezetéses techni-
kával haladnak. A vezető úgy értékeli, hogy oldalváltásra lesz szükség. Szóval, illetve jellel, összeszokott páros
esetén magával a mozdulattal jelzi, hogy csere lesz. Siket személyek esetén félkezes jeleket használunk, vagy
megállunk és kéz a kézben jelelünk avagy látásmaradvány esetén jelnyelvet használva közöljük a szükséges in-
formációkat.

1. Hátraviszi a karját a vezető, a siketvak személy szabad kezével is megfogja a vezető irányító karját, így abban
a pozícióban 2 kézzel fog a siketvak személy. Ezután a siketvak személy végigvezeti egyik kezét a vezető hátán,
addig, amíg meg nem találja annak szabad karját. Ekkor megfogja a szabad kart a könyök felett és elereszti az
eredetit. Másik – szabad – kezével megfogja a vezető könyökét, így felszabadul az első kéz. Ezek után felve-

8. Siketvak személyek tájékozódása és közlekedése (Konner Eszter)

44

IV_SV tordelt NYOMDAI_Layout 1  2011.02.17.  16:40  Page 44



hető az eredeti látó vezetővel való közlekedés testhelyzete. Vannak olyan siketvak személyek, akiknek nehe-
zebben megy mindezen mozdulatok gyors és pontos kivitelezése, és szavakkal sem lehet őket segíteni. Ilyen
esetekben van jelentősége – az adott siketvak személyre szabott és korábban megtanult – jel használatának. 

Pl.: Ha a siketvak személy a vezető jobb oldalán van, és baloldalra kell, hogy megtörténjen a csere, akkor a kö-
vetkező a teendő: A vezető hátraviszi jobb karját, jelezve ezzel a siketvak személynek, hogy csere lesz. Ameny-
nyiben a kliens nem reagál, akkor a vezető bal kezével hátranyúlva, finoman megérinti, szükség esetén a kliens
kezét kissé maga felé húzza, jelezve ezzel a mozdulat irányát.

2. Hátraviszi a karját a vezető, könyöke közben behajlítva. Példának okáért vegyük azt a lehetőséget, hogy a si-
ketvak személy jobb oldalról a baloldalra szeretne átmenni. A siketvak személy végigcsúsztatja kezeit a vezető
jobb oldali behajlított karján. Mikor a kézfejhez érkezik, bal kezével ráfog a vezető bal könyökén, de ugyanazzal
a lendülettel már a könyökön van a siketvak személy jobb keze. Ezzel folytatódhat tovább az út a megszo-
kott/szokásos/alap látó vezetésnek megfelelően.

3. kép Oldalváltás elindítása 4. kép Oldalváltás folyamata I.

5. kép Oldalválás folyamata II. 6. kép Oldalváltás befejezése

8.5.4. Áthaladás ajtón keresztül:
1. Az ajtó a vezető és a kliens felé nyílik. Arra az oldalra, ahol a kliens áll.
Amikor a kliens és vezetője megérkeznek az ajtóhoz, akkor a vezető szabad kezével kinyitja az ajtót, mindketten
párat hátralépnek, hogy érezzék az ajtó kitárulásának irányát. Kinyitja az ajtót, a vezető megy át először az ajtó,
a siketvak személy követi, miközben egyik kezével a vezetőt fogja, a másikkal az ajtót. A siketvak személy rá-
csúsztatja kezét a kilincsre, megfogja és becsukja az ajtót. 

2. Az ajtó kettejük felé nyílik, de a vezető felőli oldalra.
Mikor közelítenek az ajtóhoz, és a vezető észreveszi, hogy a kilincs az ő oldalára esik, illetve a zsanér (ajtó fel-
függesztése/rögzítése) a kliens oldalán helyezkedik el, elkezd lassítani és jelzi a siketvak személynek, hogy ol-
dalváltás következik. Miután ez megtörtént, az előbb jelzett módon történik az áthaladás. 
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3. Az ajtó mindkettőjüktől kifelé nyílik, de a vezető felőli oldalra.
Vezető és balján a siketvak személy megérkeznek az ajtóhoz. A vezető kinyitja az ajtót, eközben a siketvak sze-
mély kézfejét az ajtón lazán végigvezeti, ráfog a kilincsre és becsukja maga mögött az ajtót.

8.5.5. Irányváltás
A vezető és a kliens egymással szembefordulva, mintegy kart karba öltve változtatnak a haladási irányukon. Mi-
után ezt megtették, ismét felveszik a normál látó vezetéses technikával való közlekedést.

8.5.6. Ülőhelyhez kísérés:
1. Szabadon álló szék esetén 
A vezető szemből közelít a szék felé, egésze addig, míg a siketvak személy térdei elérik a szék szélét. A vezető
ráhelyezi a siketvak személy kezét a szék háttámlájára. A kliens térdben kissé előrehajol és megnézi, nincs-e vé-
letlenül valami a szék ülőfelületén. Ha nincsen semmi, megfogja a szék karfáját, megfordul és leül.

2. Asztalnál lévő székre 
A vezető odavezeti a siketvak személyt a székhez, úgy, hogy a siketvak személy meg tudja fogni a szék támláját.
Szabad kezét odavezeti az asztal széléhez. A siketvak személy egyik kezét rajtatartja a szék támláján, míg a má-
sikat az asztal szélére teszi. Ezután a szék széléhez megy (a támla jobb vagy bal oldalára – a megérkezés helyze-
tétől függően) és kihúzza az asztal alól. Azzal a kezével, amelyikkel a széket kihúzta, megnézi, hogy nincs-e va-
lami a széken. Ha nincs semmi akkor a szék és az asztal közé lép szemben az asztallal és leereszkedik a mögötte
lévő ülőkére. A széket alulról két oldalt fogva az asztalhoz húzza, kicsit felemelkedve az asztal lapjának ütközé-
sig. Kezeivel ellenőrzi a teste és az asztallap síkjának párhuzamosságát. 

7. 8. 9. kép

8.5.7. Lépcső, járdaszegély illetve bármilyen szintkülönbség (pl.: gödör) jelzése
Lépcső elé érve a vezető lelassít – szükség esetén megáll egy pár pillanatra – jelezve ezzel az akadályt. Mivel a
vezető fél lépéssel a siketvak személy előtt halad, pontosan érezhető, hogy a vezető fel-, illetve lelép. Amikor egy
adott lépcsősor véget ér, a vezető finoman megmozdítja a karját, jelezve ezzel a siketvak személynek, hogy nincs
több lépcsősor az adott soron. Azoknál a siketvak személyeknél, akik bizonytalanok érdemes ezt a mozdulatot
egy még egy jellel megerősíteni, vagyis amikor a vezető elmozdítja a karját, elfordul és mutatja a siketvak sze-
mélynek a „vége” jelet.  A siketvak személy ezután könnyedén kitapinthatja lábával a lépcső/járdaszegély kez-
detét. 

8.5.8. Járműre való fel,- és leszállás:
Felszálláskor a vezető nem feltolja a járműre a siketvak személyt – mint egy tárgyat –, hanem előtte vagy mellette
haladva azonnal a kapaszkodóra helyezi a siketvak személy kezét. Leszállás előtt a vezető ismét ráhelyezi a si-
ketvak személy kezét a kapaszkodóra, majd a kapaszkodó ellenkező oldalára állva várják a megállót. Beérke-
zésnél először a vezető száll le és segíti a siketvak személyt a lelépésnél, de csak akkor, ha nincs nála bot.

8.6. Közlekedés bot nélkül épületen belül
A kliens ebben a helyzetben a közlekedéshez a kezét, az egész karját, lábait vagyis az egész testét is használhatja.
Útközben több apró információt szerez a felszín típusairól, egyenetlenségeiről, anyagáról, a környezetéből ér-
kező szagingerekből, világítás és légáramlat változásokról, melyek sok esetben döntő fontosságú támpontként
szolgálhat az épületen belüli közlekedéshez is, pl. lépcsőház megtalálása, stb. 
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A siketvak személynek ezeket a megszerzett információdarabkákat el kell raktároznia – majd egyéntől függően
– bizonyos idő után egyetlen, számára jól hasznosítható információvá alakítani. Fontos azonban, hogy amikor csak
tehetjük, hívjuk fel a kliens figyelmét a lehetséges támpontokra. 

Siketvak személy esetében a bot nélküli közlekedés leginkább saját környezetben képzelhető el, pl. saját ház
kertje, udvara vagy lakóotthonon belüli közlekedés épületen belül, illetve az udvaron.

8.6.1. Védőtartások
A technika magyarázata előtt fontos tisztázni, miért is jó a védőtartás, vagy mikor fordulhat elő, hogy a siketvak
ember védőtartást alkalmaz.

Ha a kliens képes együtt közlekedni látó vezetővel, azaz elég maga-
biztosságra és bizalomra tett szert ahhoz, hogy egy másik emberrel
együtt közlekedjen, akkor erre az alapra építve nagyon jól kiegészítő
készség a védőtartások használata, mely képessé teszi a klienst az önálló
mozgásra épületen belül. Az alapvető védekezési technika segít, hogy a
kliensek elkerülhessék a kiálló és feléjük közeledő tárgyakat, illetve arra,
hogy kezüket végigfuttassák a fal felülete mentén a biztonságos közle-
kedés érdekében.

Felső védőtartás 
A siketvak személy felemelt és enyhén kinyújtott karját (pl. jobb kar) az
arca előtt tartja átellenes vállánál (jobb kar esetén bal váll) - látásmarad-
vánnyal rendelkező siketvak személyek esetén a tartás úgy módosul, hogy
a látóterét ne takarja. Tenyér nyitva, a kar egyenes, de nem mereven ki-
nyújtott, az ujjak enyhe csészeformában, a kéz laza,- ezáltal a fej magassá-
gában található akadályok észlelhetőek illetve kikerülhetőek, pl.: kihajló
faág, nyitott ajtó stb.

Alsó védőtartás 
A siketvak személy csípőmagasságban teste előtt tartja karját. A kézfej befelé, a has felé néz.  Ez a módszer védi
a siketvak személyt a derék alatti tárgyakkal szemben, pl.: székek, asztal stb.

A két védőtartás-variációt azonban nem kell minden esetben használnia a siketvak személynek. Ismert kör-
nyezetben elég csak a vezetővonal követéses technikát használni, azonban ha idegen területre kerül a kliens, cél-
szerű figyelmezteti őt, hogy használja a védőtartást.   

Vezetővonal követése 
Ez a módszer iránytartásra és a fal mellett előforduló tárgyak, vagy célok megtalálására lehet hasznos, pl.: ajtók,
táblák, polcok és egyebek. A siketvak személy a fal mellett áll párhuzamosan úgy, hogy a falhoz eső válla csak-
nem érinti azt. Derékmagasságban, könyökben kissé hajlítva kinyújtja a falkövető karját és tenyerét maga felé
fordítva, tölcsérszerűen behajlítva odaérinti a falhoz. Ellentétes oldali karját helyezze felső védőtartásba, úgy,
hogy a kézfej csaknem érintse a falat, ahogyan kezét végigcsúsztatja a falon. 

Ez a pozíció képessé teszi a siketvak személyt arra, hogy a falból esetlegesen kiálló bármilyen tárgyat észre-
vegyen. Azért fontos, hogy a tenyér kifelé nézzen, hogy ne sérüljenek az ujjak. Mivel siketvak személyekről van
szó, külön fontossággal bír, hogy ujjaik ne sérüljenek. Mindent ujjuk segítségével „néznek” meg. Legyen az egy
konyhai tárgy, saját ruhájuk, illetve bizonyos siketvak személyek esetében a Braille-betűk elolvasása.

8.7. Közlekedés bottal
8.7.1. Mire való a bot?
– Elsősorban az út során előkerülő akadályok érzékelésére, kikerülésére
– A talaj felületén érzékelhető felszíni változások érzékelésére

Egyszerűbben megfogalmazva a biztonságos közlekedés alapvető eszköze.
Ez a leggyakrabban alkalmazott segítőeszköz, de nem csak az önállóan közlekedni tudó látássérült siketvak sze-
mély számára. Siketvak személyek esetében ugyanolyan jelentőséggel bír a bottechnikák megismertetése, mint a
„csak” látássérült személyek esetében. 

A mai világban nem csak a siketvak személyek és felnőttek számára okoz nehézséget a gyalogosok vagy az au-
tósok türelmetlensége, sokszor nagyfokú figyelmetlensége a közlekedés során. Joggal merülhet fel az a kérdés,
hogy akkor minek megtanítani a bottechnikákra egy teljesen siket és teljesen vak személyt? A válasz igen egy-
szerű. Azért, mert valaki ilyen komoly korlátokkal él, nem jelenti azt, hogy ne lenne kíváncsi a körülötte megta-
lálható tárgyakra, helyekre.
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Amikor majd ezek a siketvak személyek kikerülnek az iskolából, remélhetőleg lakóotthonokban fogják foly-
tatni további életüket. Mivel ezek az otthonok nem nagyvárosokba épülnek, hanem inkább vidéken kerülnek ki-
alakításra, sokkal nagyobb lehetősége van a siketvak személyeknek arra, hogy új, addig ismeretlen terepet is fel
tudjanak deríteni, be tudják járni. Ilyen esetekre is alkalmas a bottechnikák ismerete. Ha nem gondolkodik az
ember ilyen távlatokban, elég csak egy épület körüli udvart elképzelni, mi mindent lehet megnézni a bottal, úgy,
hogy közben biztonságosan sétálhat a siketvak személy. 

Kezdetben feltűnő lesz, hogy majd mindent meg akar nézni a bottal. Ilyenkor nyugodtan hagyjuk, hagy ütö-
gesse meg a bottal, tapintsa meg kezével az adott tárgyat. Ha már nem először találkozik az adott tárggyal, akkor
a cél természetesen az, hogy csak a bot által keltett hangokból, vagy az ütögetés által a formából tudjon követ-
keztetni az adott tárgyra.

Veleszületetten siketvak személyek esetében nagyon kicsi – vagy egyáltalán nem – az esélye annak, hogy ön-
állóan tudjon közlekedni. 

Mégis az ő esetükben is nagyon nagy jelentősége van a tájékozódás és közlekedés fejlesztésnek. Minden eset-
ben ki kell dolgozni az egyénhez igazodó célokat. Lehet, hogy egyes veleszületetten siketvak személyek csak arra
lesznek képesek, hogy kidobják a szemetet a szemétkosárba, mások a szennyest tudják elvinni a szennyes tartóba,
a ruháját elpakolni a szekrénybe, vagy átmenni a másik épületben lévő uszodába. Veleszületetten siketvakoknál
a látó vezető technika helyes alkalmazása is lényeges, hiszen ez egyrészt sokkal elfogadhatóvá teszi az érintett sze-
mélyt az utcán, sokkal jobb benyomást kelt, mintha húznák-vonnák, vagy felnőttként is kéz a kézben közleked-
nének.

8.8. Összefoglalás
Sok információ belekerült ebbe a fejezetbe, mely hasznos információ lehet és biztonságot adhat a kommunikációs
segítők számára is. Amennyiben a témával kapcsolatban nehézségük adódik mindenképpen forduljanak siket-
vak személyekkel foglalkozó szakemberekhez, illetve a siketvak személyeket ellátó rehabilitációs központokhoz. 

A kommunikációs segítő feladata elsősorban nem egy adott kommunikációs módszer kiválasztása, vagy a bot-
technika megtanítása, hanem, hogy segítse a siketvak ügyfele/kliense kommunikációját a siketvak személy kör-
nyezetében élőkkel, illetve bárkivel, akivel kapcsolatba kerül.
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nak specifikumai (36-44. oldal) In.: Prónay Beáta – Szabó Anna(szerk.) 2007. Látássérült Személyek Elemi Re-
habilitációja 2. – Tájékozódás és közlekedés tanítása látássérült személyeknek ELTE Jegyzet, Budapest

– 11. Perlusz Andrea: Hallássérült hallgatók a felsőoktatásban In : Fogyatékos hallgatók a felsőoktatásban: út-
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A veleszületetten siketvak személyek önmaguktól képtelenek hatékony kommunikációs módszer elsajátítására
(Crook, 1992). Ha megkapják a szükséges szakmai segítséget, és megtanulnak egy, vagy több kommunikációs
módszert, legtöbb esetben, önmagában ennek ismerete sem jelenti automatikusan azt, hogy bárkivel, aki a mód-
szert ismeri, kommunikálni is tudnak. Számukra nem elegendő, ha beszélgető partnerük a kommunikációs mód-
szert ismeri jól, hanem a módszer interpretációjának is a megszokott módon kell megvalósulnia. Ahhoz, hogy
megérhessük a veleszületetten siketvak személyek kommunikációs nehézségeit, először megnézzük a kommu-
nikáció általános modelljét és megvizsgáljuk, hogy mely tényezők befolyásolják leginkább a veleszületetten si-
ketvak személyek kommunikációját.

9.1. A kommunikáció
A kommunikáció kifejezés a latin communicatio főnévből származik, mely közzététel, teljesítés, megadás illetve
a gondolat közlése a hallgatóval jelentésben használatos. Tehát a kommunikáció tájékoztatást, információk cse-
réjét, közlését jelenti valamilyen erre szolgáló eszköz, jelrendszer segítségével. A kommunikáció szereplői a ben-
nük, illetve a körülöttük zajló történéseket egy önkényesen kialakított jelrendszer segítségével (pl. nyelv, gesztus)
közlik, értelmezik, s ily módon szabályozzák, befolyásolják egymás viselkedését, hatnak egymásra.

A hangzó beszéd alkalmazásán kívül, minden más kommunikációs módszer alkalmazása is annyiféleképpen
valósul meg, ahányfélék vagyunk. Mozdulatainkban ugyanúgy érvényesül temperamentumunk, hangulatunk,
stílusunk, mint beszédünkben.

Ha a veleszületetten siketvakok kommunikációs nehézségeit szeretnénk megérteni, a kommunikációs model-
len (8.ábra) keresztül a következő kérdésekre kell válaszolnunk, illetve elemeznünk azt a siketvak személy és
környezete szempontjából egyaránt: Ki? Kinek? Mit? Milyen csatornán? Hogyan közöl?

8. ábra Kommunikáció sematikus modellje

A fentebb leírt kérdésekre adott válaszokon keresztül szeretnénk megérteni, hogy milyen nehézségekre kell
mind a siketvak személynek, mind pedig környezetének megoldást találni ahhoz, hogy kialakuljon a kapcsolat
a kommunikáció a kommunikációs helyzet szereplői között.

Ki? 
A kisgyermekek életében legtöbbször az első kommunikációs partner az anya. Ha az egyszerűség kedvéért most
ebből kiindulva vizsgáljuk meg a kommunikációs helyzetet és szereplőit, közelebb kerülünk az általános nehéz-
ségek megértéséhez.

A kommunikációs helyzet egyik szereplője tehát az anya, aki kezdetekben bizonytalan abban, hogy gyermeke
mennyit lát, mennyit hall és milyen kommunikációs módszer lehet az, ami segítheti a kettejük közötti üzenetá-
tadást. Az anyának tehát lenne témája, mondandója, csak azt nem tudja, hogy mindezt hogyan adja át gyermek-
ének.

A kommunikációs helyzet másik szereplője maga a veleszületetten siketvak gyermek, akinek semmiféle ta-
pasztalata fogalma nincs a külvilágról. Nem látja jól környezetét és nem is hallja az onnan érkező hangokat. Csak
az valóságos számára, ami kéz közelbe kerül, de az is gyakran esetleges bizonytalan. Szép lassan egy dolog lesz
állandó és biztos számára, a saját teste. Nem a külvilágból jövő ingerek keltik fel érdeklődését, hiszen azok szá-
mára nem értelmezhetőek, hanem gyakran csak ez az egyetlen biztos pont, a saját teste. Ezért tapasztalható gyak-
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ran, hogy a siketvak gyermek közlési szándéka, nyitottsága elmarad a környezet irányába. Nem tudja értelmezni,
feldolgozni az onnan jövő információkat (sajnos gyakran még az anyáét sem) nem tudja, hogy ami egy perce még
jelen volt (anya meleg ölelése) egyáltalán jelen van-e még. Nincsenek tapasztalatai arra vonatkozóan, hogy mi tör-
ténik azokkal a dolgokkal, amik már nem kézzelfoghatóak, így szép lassan ezekről leginkább lemond és önma-
gába fordul. Gyakran tapasztalható, hogy saját testélményéhez kapcsolt játékokkal foglalja el magát. Rágja a
kezét, a kiságy rácsához ütögeti kezét vagy fejét ahelyett, hogy kommunikációt kezdeményezne, vagy boldogan
lenne egy kommunikációs helyzet szereplője.

Kinek?
Az anyát készületlenül éri a helyzet, hogy gyermeke más, mint amit a könyvekben olvasott vagy hallott. Nem
tudja pontosan, hogy kinek is próbál üzeneteket átadni, illetve nem érti, hogy mit jelentenek gyermeke üzenetei.
Ösztönösen próbál kezdeményezni, de bizonytalansága, elkeseredettsége mindenképpen akadályozza a kom-
munikáció kialakulását.

A veleszületetten siketvak gyermek számára is minden bizonytalan. Nem látja az összefüggéseket, hogy mikor,
miért jelenik meg az anyja. Bizonyosan érzi, hogy ő a leggyakoribb szereplője életének, az illata, mozdulatai egyre
ismerősebbé válnak számára, de képtelen arra, hogy azt a rengeteg részinformációt egy egységgé összegyúrja
magába és megértse, hogy az anya az, akire számíthatok, akit hívhatok és, akinek jelezhetek dolgokat.

Mit?
Az anyának, annak ellenére, hogy elkeseredett és bizonytalan, lenne mondanivalója például a napirenddel, a
mindennapos eseményekkel kapcsolatban. Jelezni szeretné, hogy mi fog történni, hová mennek. Szeretné meg-
kérdezni gyermekét, hogy ő mit szeretne játszani, miért sír, miért nyugtalan, de nem tudja, hogy mindezt ho-
gyan tehetné meg, és ami még komolyabb gond, hogy sokszor abban is elbizonytalanodik, hogy egyáltalán szük-
séges-e, bár a szakemberekhez forduló szülők mindegyikének a legnagyobb gondot gyermekével való kommu-
nikáció illetve annak hiánya jelenti.

A gyermek tapasztalatai az őt körülvevő világról nagyon bizonytalanok. Nem érti, hogy miért történnek vele
a dolgok, nem tudja, hogy ezek egyszeriek vagy megismétlődnek. Olyan rendezetlenek az információi, tapasz-
talatai a külvilágról, hogy nem tudja azokat fogalmakká rendezni. Minden siketvak gyermek megfigyelése ese-
tén tapasztalhatjuk, hogy igenis vannak témáik, de ezek a külvilág számára gyakran nem értelmezhetőek vagy
észrevehetetlenek. Például témája lehet, ha észreveszi, hogy kilukadt valamelyik ruhája. Vagy hogy a kiságy
egyik rácsa meglazult és ezért forog a tengelye körül, vagy az, hogy felfedezte az ujjait és rájött, hogy milyen
remek játék. Ezekkel a témákkal vagy nem tud mit kezdeni a környezete, vagy nem tudja, hogy mit reagáljon rá,
vagy észre sem veszi, hogy közlendője van, így szép lassan leépül benne a kezdeményezési szándék és már nem
is próbálkozik. 

Egyik fél sem tudja megtapasztalni, hogy a kommunikáció kölcsönös, hogy képesek üzeneteket közölni és ér-
telmezni, hogy gondolataikat kicserélhetnék, emiatt a kommunikáció fejlődése már alapjaiban sérül.

Milyen csatornán? 
A kommunikációs csatorna az a közeg, amelyben a kommunikáció zajlik. Ez az üzenet közvetítésének közege.
Alapvetően a kommunikációs csatornát két csoportba sorolhatjuk:
– Verbális csatorna

– Nyelv és beszéd: artikuláció, hangerő, hanglejtés, gyorsaság, tempó, szünet, hangszín, stílus
– Nyelv és írás: áttekinthetőség, tömörség, helyesírás

– Nonverbális csatorna
– Mimikai kommunikáció
– Tekintet
– Vokális kommunikáció
– Gesztusok
– Testtartás
– Térközszabályozás

A látás és a hallás különböző mértékű sérülése szinte minden csatornát érint. A verbális csatornán jövő infor-
mációk vagy egyáltalán nem, vagy csak részlegesen értelmezhetőek.

A nonverbális csatornán a két sérülés együttes jelenléte miatt szinte minden csatornán értelmezhetetlen, vagy
részlegesen értelmezhető az információ, illetve csak akkor, ha az információ tapinthatóvá, testi szinten értel-
mezhetővé válik. A gesztusok tapintható (taktilis formája) esetleg értelmezhető, a testtartás üzenetei, leginkább
az érzelmi elemek (öröm, feszültség, harag) érzékelhetőek a siketvak gyermek számára, de ezekkel az üzenetek-
kel nem tud mit kezdeni. Nem válik alkalmassá számára arra, hogy ezeken keresztül kommunikálni is tudjon.
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Hogyan közöl?
A kommunikációnak mindkét szereplője teljesen elbizonytalanodik ezen a területen. Az anya nem tudja, hogyan is
közölhetne bármit gyermekének. A siketvak gyermek pedig egyáltalán nem tud ellesni megoldási stratégiákat egy-
egy kommunikációs helyzetre, nem tudja, még azt sem egyértelműen értelmezni, hogy mikor kerül egyáltalán olyan
helyzetbe, amely alkalmas lehet a kommunikációra. Spontán önmagától nem tudja hogyan közölhetne bármit.

Az ép csecsemő már néhány hetesen felfedez dolgokat. Elkezdi rendszerezni az információkat. Először min-
denki mosolyára mosollyal reagál, de később már csak az ismerősökre. Megtanul különbségeket tenni, Kivá-
lasztani, felismerni, értelmezni és mindez alapul szolgál neki arra, hogy tudja kivel hogyan kell, lehet kommu-
nikálnia. 

Sajnos mindez teljesen másképp alakul a siketvak gyermekek esetében.
A fenti kérdéseket végiggondolva már mindenki számára érthető, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a vele-
születetten siketvak személyek. Kommunikációjuk kezdetektől súlyosan akadályozott, teljesen eltér az ép gyer-
mekek fejlődésétől. Ez a nehézségük életük végéig legtöbbször megmarad, így csak azokkal képesek kommuni-
kálni, akik az ő egyéni igényeikhez igazodva tudják, hogy ki, kinek, mit, milyen csatornán és hogyan kommuni-
káljon a gondolatok kicserélésének lehetősége érdekében. 

9.2. Veleszületetten siketvakok kommunikációja
A veleszületetten siketvak gyermekek esetében sokszor jelentéktelennek tűnő apró változások megakadályoz-
zák az üzenetek megértését. A kommunikációs segítőknek (továbbiakban KS) tehát, nem elegendő csupán a kom-
munikációs módszereket elsajátítani, feltétlenül időt kell szánniuk arra, hogy összeszokjanak, egymást megis-
merjék és elfogadják a siketvak személlyel, mielőtt tényleges feladatukat, a kommunikáció segítését elkezdenék.

A KS-nek tudnia kell, hogy feladata több annál, mintsem szavak egyszerű lefordítása egy másik kommuniká-
ciós formára. Kommunikációs partnerré kell válnia, és üzeneteket kell közvetítenie úgy, hogy annak teljes verbális
és nem verbális tartalmát átadja, sőt még azokat ki kell egészítenie a vizuálisan lényeges információkkal is. Min-
den helyzetet a veleszületetten siketvak személy szemszögéből kell megragadnia és megfogalmaznia. Tudnia
kell, hogy a kommunikáció több mint szavak megfelelő nyelvtani rendszerbe való rendezése. A beszéd és a kom-
munikáció sem azonos fogalmak. A kommunikáció gondolatok kicserélése. Az emberi kapcsolatok alappillére.
Veleszületetten siketvakok esetében ahhoz, hogy gondolatainkat valóban ki tudjuk cserélni, gondolkozásunk-
nak is össze kell hangolódnia. Ez nem egyszerű feladat. Meg kell ismerni egymást, ami veleszületetten siketva-
kok esetében nem történik meg egyetlen találkozás alkalmával.

9.3. A hatékony kommunikáció feltételei
9.3.1. Fogalmak ismerete 
Ahhoz, hogy kommunikálni tudjon valaki, fontos, hogy legyenek fogalmai, szavai, jelei, gesztusai, vagy bármi-
féle jelzése arra, amire gondol, s mindennek a környezet számára is értelmezhetőnek kell lennie. 

Ha külföldön vagyunk, és kenyeret akarunk venni, de nem ismerjük a „kenyér” szót, és nincs olyan szeren-
csénk, hogy egy szupermarketben egyszerűen levegyük a polcról, hanem egy pult és egy eladónő elválaszt min-
ket a hőn áhított kenyértől, ki kell találnunk, hogy mitévők legyünk.

Van, aki feladja, és inkább lemond róla. 
Van, aki mutogatni kezd. 
Van, aki a szótárból kinézi a kenyér szót, és bátran kimondja. 
Lehet, hogy… Szerintem mindenki tudja folytatni a sort. Nagyon sokféle megoldás születhet, szinte annyi,

ahányfélék vagyunk. 
Hasonló helyzetbe veleszületetten siketvak személyek is kerülhetnek. Vannak kommunikációs helyzetek, amik

egyszerűbben megoldhatók számukra és vannak, amelyekben tanácstalanok. Az viszont biztos, hogy csak azok-
ban a helyzetekben tudnak kommunikálni, amelyekkel kapcsolatos fogalmakat ismerik, és ki is tudják valamilyen,
a környezet számára is értelmezhető formában fejezni. Soha nem kérhet kenyeret, aki nem ismeri azt, ha nem
tud a létezéséről, nem ismeri, hogy milyen finom és milyen jól csillapítja az éhséget. Nem tudunk arról beszélni,
amire nincsen fogalmunk. Nagyon fontos alapeleme tehát a kommunikációnak, a fogalmak ismerete. 

9.3.2. Viselkedési szabályok ismerete és betartása 
Biztos, hogy mindannyian másképp kérünk kenyeret ismerősünktől, mint egy előkelő étteremben, vagy egy ide-
gen országban, ahol nagyon más kulturális szokásrend uralkodik. A viselkedési szabályok, és a szokásrend be-
tartása biztosítja azt, hogy elfogadjanak, és valóban figyeljenek arra, amit mondunk. Ha nem fordulunk a felé a
személy felé, akihez szólni szeretnénk, nagy valószínűséggel nem is figyel majd ránk.

9.3.3. Biztonság
Csak akkor tudjuk gondolatainkat kicserélni, ha biztonságban érezzük magunkat. Ennek feltétele, hogy a kom-
munikációs partnerek gondolkodása egy szinten legyen, minden résztvevő tudja, hogy a másik miről beszél és a
kommunikációs helyzet részvevői, képesek legyenek figyelni egymásra. 
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9.3.4. Egymásra figyelés
Nem jön létre kommunikáció, ha kölcsönösen nem figyelnek egymásra a résztvevők. 
Ismerős lehet a helyzet, amikor valaki csak mondja, mondja a magáét és egyáltalán nem vesz tudomást arról,
hogy mi a véleményünk, sőt arra sem figyel, hogy értjük, vagy nem, amiről beszél. A KS-nek mindig nagyon fi-
gyelnie kell siketvak beszélgető partnerére. Figyelnie kell arra, hogy hol, hogyan, mennyit és mit mond.

Előfordulhat, hogy nem tudunk megfelelően koncentráltan figyelni a másik félre. Biztos ismerős a helyzet,
amikor valaki hosszasan ecsetel egy eseményt, és sajnos képtelenek vagyunk figyelni rá, mert elkalandoznak a
gondolataink. Aztán következik a kínos pillanat, amikor egy kérdésre kell válaszolni. A veleszületetten siketvak
személyek gondolatai is elkalandozhatnak. A KS -nek ezért mindig figyelnie kell, hogy mit, hol, hogyan és meny-
nyit közöl.     

9.3.5. Motiváció 
Mindenkivel biztos előfordult már, hogy valakivel kénytelen volt együtt lenni (pl. buszon, liftben). Érezte, hogy
valamit mondania kellene, de érezte, nincs mondanivalója a másik számára. Kellemetlen érzés, de van ilyen.
Ugyanígy lehetnek a siketvak személyek is velünk. Ha azon gondolkodunk, hogy kik azok az emberek, akikkel
van miről beszélgetnünk, kiderül, hogy velük voltak közös élményeink, közös témánk, és valamennyire ismer-
jük is őket. Ez jelenti a megoldást a veleszületetten siketvak személyek esetében is. Teremtsünk alkalmat közös
élményekre, egymás megismerésére, és biztos, hogy lesz témánk, szívesen fogunk kommunikálni egymással. Ve-
leszületetten siketvakok esetében a kommunikációra való motiváltság nélkül, a KS képtelen ellátni feladatát. A
motiváltság megteremtéséhez pedig el kell fogadni, meg kell ismerni egymást.

9.3.5. Következetesség 
Üzeneteink tartalmának összhangban kell lennie a következményekkel. Ezáltal tudjuk megjósolni (anticipálni) a
közeljövő eseményeit. Ha előveszem az utazótáskát, az a hazamenetelt, a kanál az étkezést, a cipő az elmenetelt
jelenti. A következetesség biztonságérzetet és bizalmat teremt. Különösen siketvakok esetében fontos ennek meg-
teremtése.

A hatékony kommunikációhoz az alábbi képességek szükségesek:
– Figyelem felkeltésének és megragadásának képessége. (Gyakran külön kell megtanítanunk, hogy hogyan tud-

ják úgy felhívni magukra a figyelmet, hogy az elfogadható legyen, vagy hogy ránk fel tudjanak figyelni vala-
milyen módon.)

– Közös figyelem (figyelmünk tárgya azonos).
– Utánzás képessége.
– Szerepcserére való képesség.
– A kommunikációs folyamatok értelmezésének képessége. (A kommunikáció során mindkét fél számára egyér-

telműnek kell lennie, hogy a kommunikáció kétoldalú. Lehetek befogadó fél és közlő is, és ezek a szerepek fo-
lyamatosan változhatnak is. Tudni kell, hogy mikor kell figyelni, és mikor cselekedni, reagálni.) 

– Képesnek lenni egy tevékenység folytatását vagy befejezését kérni.
– Rámutatás, választás képessége (lehet tekintettel is).
– Megfelelő szintű emlékezet. 
– Kommunikációs módszer megfelelő szintű ismerete.
-– Interakció (együttműködés) képessége.
– Elfogadás és elutasítás, igen és nem adekvát jelzése.

9.4. Ideális kommunikációs helyzet
Elsődlegesen fontos a biztonságérzet és kényelem kialakítása. Ha nagyon félünk, egy hang sem jön ki a torkun-
kon. Ha nagyon kényelmetlen pozícióban ülünk, vagy állunk, akkor sem valószínű, hogy szívesen osztjuk meg
gondolatunkat. Ilyen esetben leginkább arra számíthatunk, hogy a másik inkább ki akar lépni a számára kényel-
metlen, frusztráló helyzetből.

Figyelmünk irányának, tárgyának egyeznie kell. Hiába akarok én, egy szerintem gyönyörű virágról beszél-
getni, ha beszélgetőpartnerem azzal van elfoglalva, hogy meleg a mellette levő radiátor és ehhez érintgeti a kezét,
vagy éppen azzal, hogy egy táskába összepakolja a dolgait. Veleszületetten siketvak személyek nagyon ritkán ké-
pesek arra, hogy figyelmüket megosszák, egyszerre több dologra is koncentráltan tudjanak figyelni. 

A kommunikációs folyamatra elegendő időt kell biztosítani. Szinte minden esetben ez hosszabb időtartamú,
mint a hangzó beszéddel történő kommunikáció. Már a kommunikációs helyzet előkészítése, az egymásra fi-
gyelés megteremtése is hosszabb ideig tart. Hosszabb időt vesz igénybe az üzenet átadása is az alternatív kom-
munikáció bármely eszközével, hosszabb az átadott információk feldolgozási ideje és a válaszadás ideje is. Alap-
vető feltétele az ideális kommunikációs helyzet megteremtésének a kivárás, az elegendő időtartam biztosítása. 
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Ki kell várnunk, hogy a siketvak személy felfigyeljen ránk, majd csak ekkor érdemes az információ, gondolat
közlését megkezdeni. Ha nem így történik, nem beszélgetünk, hanem csak beszélünk hozzá, amiből ő semmit nem
fog megérteni. Nem érdemes állát megfogva, arcát erőszakkal felénk fordítani. Kár a fáradtságért – nem fog fi-
gyelni ránk. Nem érdemes kezét erőszakkal az adott jelre ráállítani gyorsan, mert mi sietünk, és már rég enni
kéne, mert nem fogja megérteni, hogy hova kell mennie. Enni ugyan kap, de nem beszéltük ezt meg vele. Nem
tudott rá felkészülni, megtörténik vele, akár akarja, akár nem, nem tudott dönteni, hogy akar-e enni vagy sem.

Az ideális kommunikációs helyzetben a beszélgetőpartnerek közös nyelvi szinten vannak. Ha egy atomfizi-
kust és egy kőművest otthagynánk egy közös szobában, valószínűleg időbe telne, hogy megtalálják a közös nyel-
vet. Ha mindenki mereven ragaszkodik a saját témájához, és annak szakkifejezéseihez, valószínűleg nem alakul
ki valóságos kommunikáció kettejük között. De ha megtalálják a közös nyelvet és a közös témát, még jó beszél-
getés is kialakulhat kettejük között. (Ha kényelemben érzik magukat, elfogadják egymást, figyelnek egymásra,
kivárják a másikat.) Veleszületetten siketvakok esetében ez azt jelenti, hogy olyan tevékenységet teszek vele, amit
megért, és úgy kommunikálok vele, olyan módszerekkel, eszközökkel, amit megért. Ha nem érti a „húzd fel a
cipőd” jelsorozatot, akkor megmutatom a cipőjét és rámutatok a lábára, vagy megérintem, megütögetem azt.
Kommunikáció során a KS-nek a veleszületetten siketvak személy fejéve kell gondolkodnia.

9.5. Viselkedési problémák, bizarr megnyilvánulások
Veleszületetten siketvak személyeknél gyakran tapasztalhatóak viselkedési problémák, bizarr megnyilvánulá-
sok. Ennek hátterében legtöbbször a nagyfokú izoláció, az információhoz való jutás nehezítettsége, a modellkö-
vetés lehetőségének hiánya és a kommunikációs akadályozottság áll.

Egyesek bezárkóznak saját világukba, kitalálják, hogyan szórakoztathatják magukat. Nehezen megközelíthe-
tőek, mert jól el vannak egyedül is. Ez persze csak a felszín. Viselkedésük hátterében a környezetükben való csa-
lódás, a lemondás áll. Pakolgatnak, pöcögtetnek tárgyakat, vagy a fénnyel játszanak. Már az is örvendetes, ha va-
lamilyen szinten tudomást vesznek rólunk, tudják, hogy segítségért fordulhatnak hozzánk. Jó, ha odajönnek, se-
gítséget kérnek, ha szükségük van valamire, de valószínűleg amint kezükben a hőn áhított tárgy, faképnél hagy-
nak minket, már nem is vesznek rólunk tudomást. A kommunikáció egy elemét ugyan használják, ami jó alap
lehet, de nem készek arra, hogy kommunikációs partnerré váljanak. Már azt a helyzetet sem értik meg, ha mi
kérjük, hogy adjanak oda nekünk valamit, vagyis megfordítjuk az előzőleg vázolt helyzetet. Ezeket a helyzete-
ket is a türelmes, elfogadó, kiszámítható légkör és a sok-sok közös pozitív élmény tudja megváltoztatni.

Előfordulhat, hogy agresszívek, vagy autoagresszívek (önmagukat bántják). Megütnek bennünket, mert nem
értenek, vagy elutasítanak minket. Megütik magukat, mert megtanulták, hogy ekkor biztos, hogy valaki oda-
megy hozzájuk, tehát nem kell tovább egyedül lenniük. Lehet, hogy ezzel hárítják, tapasztalataik szerint sikere-
sen, a környezetükből érkező számukra érthetetlen jelzéseket vagy azokat, amiket ki akarnak zárni életükből.
Csak a türelmes, kitartó, elfogadó együttlét változtathat ezen a helyzeten is.

Bizarr viselkedési formákat is gyakran megfigyelhetünk, aminek hátterében szintén az izoláció áll. Lehet, hogy
játszanak a nyálukkal, morzsolgatják a kezüket, mindent a szájukba vesznek, minden tárgy felületét sztereotip
módon, egyformán simogatják, vagy nagyobb tárgyakat rugdosnak. Változások ezen a bizarr megnyilvánulá-
sokban csak akkor következnek be, akkor épülnek le, ha kapnak valami számukra is elfogadható elfoglaltságot
ezek helyett, ami éppen olyan értékessé és működőképes számukra, mint a jelenleg „működő” bizarr megnyil-
vánulás. A különböző viselkedési módok kombinálódhatnak is.

A viselkedési problémák hátterében gyakran áll kommunikációs akadályozottság. Van azonban olyan eset is,
amikor nem erről van szó, hanem a probléma oka féltékenység, rivalizálás vagy egészségügyi gond. Ha bizony-
talanok vagyunk, feltétlenül forduljunk szakemberhez.

9.6. Kommunikációs módszer kiválasztásának szempontjai
A kommunikációs módszer(ek) megválasztásának feladata a gyógypedagógusoké, de mindenkinek, aki vele-
születetten siketvak személlyel kapcsolatban kerül, ismernie kell ezt (ezeket) a módszer(eke)t, és tudnia kell he-
lyesen alkalmazni az(oka)t. 

A kommunikációs módszer megválasztásánál figyelembe kell venni a siketvak személy látás- és hallástelje-
sítményét, értelmi képességét, finommanipulációs készségét és esetlegesen meglévő részképesség-zavarait. Fo-
galmi és ismeret szint?

Mindenki azon a szinten képes kommunikálni, amit képességei lehetővé tesznek, de csak akkor, ha lehetősége
van ezek kibontakoztatására. Mindenki örül, ha megtanul valamit, különösen, ha ez gondolatai kifejezését, meg-
osztását jelenti, ha így a világ érthetőbbé válik. A gondolkodás és „beszéd” (legyen az bármilyen AAK) egymásra
hatásának fejlesztő dinamikájáról is szólnunk kell. Az emberi fejlődésre általánosan is igaz, és a siketvak szemé-
lyekre is, hogy a fejekben lévő sok minden alakot ölt, amikor jelet (nevet-szót) kap, ill. a sok névvel, jellel, cím-
kével bánva, azokat kezelve a világ megismerésének is új útjai nyílnak. Elkezdődik a fogalmak rendszerezésének
folyamata, amely a világot rendszerbe foglalja.
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A látás és a hallás sérülése nem akadálya kommunikációs technika elsajátításának, csak az a fontos, hogy a sé-
rülések mértékét figyelembe vegyük a kommunikáció során.

Pontosan fel kell mérni a siketvak személy képességeit, mert vannak korlátok, amelyek súlyosan akadályoz-
hatják, vagy megnehezítik a kommunikációt. A súlyos értelmi fogyatékosság, az afázia, a súlyos fokú taktilis há-
rítás vagy a kézkoordináció fejletlensége korlátot szab a kommunikációs módszerek alkalmazásának.

Az értelmi fogyatékosság a személy számára megnehezíti vagy lehetetlenné teszi az ok- okozati összefüggé-
seket felismerését. Nehezebben, vagy nem tudja a szavakat a megfelelő tevékenységhez vagy tárgyhoz kapcsolni,
vagyis a fogalmakhoz a megfelelő tartalmat társítani, s ennek megfelelően cselekedni. Segítséget jelenthet az is-
métlés, hosszabb begyakorlási idő biztosítása. Vigyázzunk, hogy az ismétlés ne váljon erőszakossá! Amíg ne-
künk elég, hogy egyszer vagy kétszer mutatnak meg valamit, addig másnak lehet, hogy húszszor kell elismételni
valamit, hogy egy elemét megértse és elsajátítsa egy cselekvéssornak. Ha a megfelelő számú ismétlésre, begya-
korlásra nem kap lehetőséget az, akinek erre szüksége van, akkor nem teremtjük meg a megértés lehetőségét.
Örül mindenki annak, ha megért, és tudatosan tud tenni valamit, csak lehet, hogy ehhez valakinek hosszabb
időre van szüksége. Ami nekünk harmadszor már unalmas lenne, másnak lehet, hogy még huszadszor is érde-
kes és újszerű!      

Az afázia az agysérülés következményeként fellépő nyelvi zavar (Gósy, 2000). Eredetileg ezt a kifejezést csak
a hangzó nyelvet használó halló emberek nyelvi akadályozottsága esetében használták, de a legújabb kutatási
eredmények bebizonyították, hogy a jelnyelvi produkcióért ugyanazok az agyi területek felelősek, mint a hangzó
nyelvek esetében. Ez a két agyi terület a Wenicke- és a Brocha-terület. Mindkettő a bal agyféltekében van. 

A Wernicke-afázia következménye: a beteg folyékonyan tudta használni a jelnyelvet, de az általa közölt szö-
veg nem volt összefüggő, a jelnyelv megértésében pedig komoly problémái adódtak.

A Brocha-afázia: Problémát okoz a jelnyelvi jelek produkálása, kivitelezése, megnyilatkozásai többsége egyet-
len jelből áll, a jelnyelvi közléseket azonban kiválóan megértette. Remekül tud rajzokat másolni, tehát kizárható,
hogy motoros (az izmok működéséért felelős) kontroll hiányáról van szó.

Hickok 2001. évi vizsgálatai kimutatták, hogy mit okoz a jobb, illetve a bal agyfélteke sérülése. 
A bal agyfélteke sérülésekor a személynek gondot okoz a jelnyelvi jelek és jelnyelvi mondatok megértése,

problémát jelent a folyékony jelnyelvhasználat, nehézséget jelent a képmegnevezési feladat, megfigyelhetőek
voltak úgynevezett kézbotlások: jelnyelvi jelek, vagy komponenseinek felcserélése, vagyis például az egyik kéz-
forma helyett egy másikat használ (ugyanakkor a kéz- és karmozdulatok produkciója nem okoz gondot).

A jobb agyfélteke sérülésekor a jelnyelvi megértés nem okoz gondot, a folyékony jelnyelvhasználat nem okoz
gondot, és nem jellemző az ún. kézbotlás.   

A hallókéreg sérülése a környezeti hangok feldolgozásában, értelmezésében okoz nehézséget. Előfordul, hogy
a siketvak személy hallja a hangokat, de nem érti. Úgy kell ezt elképzelni, mint amikor szólnak hozzánk egy
másik helyiségből. Esetleg, még ha tudjuk is, hogy nekünk szólt az információ, de nem értjük. Előfordul, hogy
éppen visszakérdeznénk, amikor egyszer csak beugrik, hogy mit hallottunk. Agyunk dolgozik ilyenkor, és a tö-
redékes információkból összerakja az egészet. Azoknak, akiknek sérült a hallókérge nagyon ritkán áll össze a
kép. Az is előfordul, hogy egyszer hallanak, egyszer nem. (Ugyanez a látással is előfordulhat, de akkor termé-
szetesen a látókéreg a felelős). Ezt az állapotot cerebrális hallássérülésnek, azaz központi agyi eredetű hallássé-
rülésnek nevezik.

A fent leírtak alapján tehát elképzelhető, hogy valaki érti, amit közlünk annak ellenére, hogy nagyon kevés az
aktívan használt expresszív (közlő) jelszótára.

Lehet, hogy valaki nem képes megnevezni képeket, bár látásteljesítménye alapján erre képes lenne, vagy va-
laki csak egy-egy jellel képes kommunikálni.

Nem a KS feladata, hogy ezekben a helyzetekben kitalálja, hogy mi a teendő, de fontos, hogy tudjon arról,
hogy ilyen esetekkel is találkozhat. Olyan nyelvi korlát ez, ami tovább nehezíti a siketvak személy helyzetét. Nem
lustaságról, vagy butaságról van szó. A KS feltétlenül forduljon szakemberhez, kérjen tanácsot, segítséget, ha a
súlyos kommunikációs akadályokat nem sikerül legyőznie!

A motoros (az izmok működésért felelős) kontroll hiánya is megnehezítheti a kommunikációt. Ilyenkor lehet,
hogy nem az a probléma, hogy a siketvak személynek nincsenek fogalmai, csak azok kifejezésére nem képes.
Hiába próbálja kezét az adott jelnek megfelelően mozdítani, nem képes rá. Ekkor a tárgyakkal vagy képekkel
való kommunikáció egyszerűbben alkalmazható, mint a gesztusnyelv vagy a jelnyelv.

9.7. A kommunikációs módszerek és használatuk
Amikor kiválasztásra kerül a kommunikációs módszer vagy módszerek, azokat jól kell alkalmaznunk. Ha egy
módszer nem működik, nem biztos, hogy a módszer hibája, lehet, hogy csak nem jól használjuk! Veleszületetten
siketvakok esetében a kommunikációs módszer interpretációja épp olyan lényeges a megértés szempontjából,
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mint maga az üzenet tartalmi része. Legtöbb esetben úgynevezett totális kommunikációt alkalmazunk, ami annyit
jelent, hogy ahány csatornán csak lehetséges, megerősítjük az információt. A beszédet például, soha nem hagy-
juk el. Még akkor sem, ha úgy véljük nem képes a beszédértésre, akivel kommunikálunk. Ha beszéddel kísérjük
mondandónkat természetesebbek maradunk, informáljuk környezetünket is, hogy mi a témánk és lehetőséget
teremtünk arra, hogy hallásmaradványát gyakorlatoztassa az érintett személy. Amikor rajzokat, vagy tárgyakat
mutatunk, akkor is beszélünk, sőt a hozzá kapcsolható jelet is mutatjuk. 

A kommunikációs módszereket két csoportba soroljuk az AAK módszerek csoportosításának megfelelően (Kál-
mán, 2006.):

– Segédeszközt nem igénylő módszerek
– Testnyelv és testjelek
– Gesztusnyelv
– Daktil és fonomimikai jelek
– Kézjelek/Lorm, daktil kézbe, Braille kézbe
– Jelnyelv
– Vibrotaktilis jelek/Tadoma
– Vokalizáció 

– Segédeszközt igénylő módszerek
– Tárgyak
– Képi kommunikáció/képek, fotók, képrendszerek
– Írásbeliség

9.8. Segédeszközt nem igénylő módszerek
Veleszületetten siketvak személyek kommunikációja során a segédeszközt nem igénylő AAK-módszerek közül
a testjeleket és a gesztusnyelvet használjuk leggyakrabban. Ritkán jutnak el a jelnyelv használatának olyan szint-
jére, hogy azon gondolataikat nyelvi szinten ki tudják fejezni. 

Gyakori a testjelek, gesztusnyelv és jelnyelv fogalmi összemosása még szakemberek között is, pedig ezek jól
elkülöníthető rendszerek.

4. táblázat: Testnyelv, gesztusnyelv és jelnyelv összehasonlítása

9.8.1. Testnyelv és testjelek
Testnyelvet mindenki használ. Napjainkban egész sor, népszerűsítő irodalom foglakozik a témával, mely azt su-
gallja, hogy ha helyesen értelmezzük környezetünk testjeleit (testnyelvét) sikeresebbek lehetünk, ezáltal gondo-
latolvasókká válhatunk (Pease, 1991.), és arra int, hogy vigyázzunk arra, hogy magunkat ezen a jelzéseken ke-
resztül ne adjuk ki. A veleszületetten siketvak személyek nem manipulálják jelzéseiket. 

A testnyelv lehet tudatos és akaratlan is. Konkrét tartalmat hordozhat, utalhat egy eseményre, tevékenységre,
vagy általános jelzésként szolgálhat például a nemtetszés kifejezésére. Lehet konkrét személyre irányuló jelzés
vagy nem konkrét célirányos jelzés is. Értelmezése gyakran a hallgató/megfigyelő interpretációjától függ.
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Testjelek Gesztusnyelv Jelnyelv

– Egyszerűen strukturált 
mondat értékű jelzések

– Testkontaktust igényel
– Mimikának is szerepe van

(lehet)
– A jelzett tevékenység során 

tapasztalható érzületet 
próbálja imitálni

– Nincs nyelvtana
– Dominánsan igék jelzésére

szolgál
– Időbeliség kifejezésre nem 

alkalmas
– A beszélt nyelvnek csak egy-

egy eleme adható át használa-
tával

– Egyszerűen strukturált 
mondat értékű kézjelek 

– Mimikának is jelentősége lehet
– Egy jel lehet főnév, ige, 

melléknév is egyszerre 
– Minimális grammatikája van,

vagy nincs 
– Jelen, múlt jövő ideje is van
– Csak a beszélt nyelv egyszerű-

sített tartalma adható át segít-
ségével

– Nyelvi rendszer
– Önálló grammatikai rendszere

van 
– Általános irányelveket követ

használata (képi gondolkodás) 
– Nagymértékű kreativitás jel-

lemzi 
– Általános, nemzeti 
– A beszélt nyelvvel azonos tar-

talom átadható használatával
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A KS-nek meg kell tanulnia értelmezni ezeket a jelzéseket, mert fontos információkhoz juthat ezeken keresztül.

Példa 1: A siketvak személy fészkelődik a hintán. 
„A” értelmezés: Ki akar szállni.
„B” értelmezés: Szeretné, ha meglöknénk.

Kipróbálhatjuk mindkettőt. Fontos, hogy ilyenkor mindig megfogalmazzuk hangosan, tőmondatban, hogy mi-
lyen következtetésre jutottunk.
– Értelmezés esetében. „Ki akarsz szállni? Jó, akkor a hintázásnak vége!” Közben mutatjuk együtt a vége jelet. 
– Értelmezés esetében: „Tovább? Jó akkor tovább!” Közben mutatjuk a még egyszer, vagy tovább jelet.

Példa 2: A siketvak személy nyalogatja a szája szélét, és nagyokat nyel miután elfogyott a tányérjából az étel.
„A” értelmezés: Kér még.
„B” értelmezés: Nagyon jóllakott.

„A” Értelmezés esetén: „Kérsz még? Jó, adok még!” Közben belemutatunk a tányérjába együtt.
„B” Értelmezés esetén: „Jaj, de jól laktál, tele a hasad!” Közben együtt megütögetjük finoman a hasát.

(Jó, ha előbb az „A” megoldást választjuk, és egy kevés ételt teszünk a tányérra, mert bizonyosan csalódás éri,
ha pont azt érzi, hogy szeretne még enni, és azt a jelzést kapja, hogy nagyon jóllakott. Ha az „A” értelmezésre
jutok, és kiderül, hogy félreértettem és nem kér többet enni, akkor könnyebb mondani, hogy : „Elég!” Közben
együtt eltoljuk a tányért és mutatjuk a vége jelét, majd finoman megütögetjük együtt a hasát)

9.8.2. Természetes gesztusok, gesztusnyelv
A természetes gesztusok használata nagymértékben függ a környezettől és a kulturális szokásrendtől. Több után-
zásos elemet tartalmaz. A természetes gesztusok rendszere a gesztusnyelv. A gesztusnyelv egyszerűen struktu-
rált „egész szó” jelek összessége, melynek elemei legtöbbször konkrétan utalnak arra a dologra, amit a kézjele-
ken keresztül megjelenítünk. (Erdélyi, 2005.)

A gesztusnyelv egy olyan egyszerű nyelvi rendszer, amivel gondolatainkat fejezhetjük ki. Alkalmazásával
mindkét fél képes mind a közlő, mind pedig a befogadó kommunikációra. Egységes nyelvrendszernek tekinthető,
de a beszélt nyelv csak egyszerűsített tartalommal adható át segítségével. A tartalmat mindig használójának gon-
dolkodási képességei határozzák meg, nincs rá általános szabály.

Természetes gesztus pl: a gyere, pápá. Természetes gesztus lehet, amikor megfogja egy siketvak személy a fel-
nőtt kezét és odahúzza, ahol segítségre szorul. Természetes gesztust mutathatunk, ha valamit nagyon ununk,
vagy fáradtak vagyunk, vagy figyelünk. Ezek egyénenként változhatnak.  Hatékony alkalmazásának feltétele a
megfelelő testkép kialakulása. Veleszületett látássérültek spontán, természetes gesztusokat nem használnak. Ese-
tükben a testséma kialakulása is hosszabb időt vesz igénybe (Kovács, 2000). 

A gesztusnyelv alkalmazható beszédindításhoz, beszédtámogatáshoz, beszédpótláshoz is. Minden életkorban
alkalmazható. Alkalmas lehet siketvak személyek számára kommunikációra olyan szinten, amit egyéni adottsá-
gaik, képességeik lehetővé tesznek. A gesztusnyelv használatának előnye, hogy a kéz, mindig kézközelben van,
vagyis nincs semmilyen különösebb eszközigénye. Használata során nehézséget jelenthet sokaknak, hogy eltűnő
jel, vagyis használójának képesnek kell lennie a gesztusjel kivitelezésének viszonylag rövid ideje alatt a jelfel-
dolgozásra is. A rámutatás, mely egyben gesztusjel is, nélkülözhetetlen választáskor, ami egy lényeges minden-
napi kommunikációs helyzet. 

A gesztusnyelvnek közlő vagy megerősítő célú alkalmazása egyéni döntéstől függ, amely döntésnek arra is ki
kell terjednie, hogy csupán néhány gesztusjelet vagy a gesztusnyelvet, mint nyelvi rendszert kívánjuk alkalmazni.
Amennyiben csak néhány gesztusjel bevezetése mellet döntünk, célunk csak egy más kommunikációs módszer
megerősítése lehet. Amikor úgy döntünk, hogy a gesztusnyelvet, mint egységes rendszert kívánjuk alkalmazni,
célunk csak az lehet, hogy a gesztusnyelvet, mint nyelvi közeget használjuk, mely során egyéb módszereket hív-
hatunk segítségül az üzenetek megerősítéséhez. 

Súlyos fokú látássérültek esetében a gesztusnyelv átadása taktilis módon történik.  A taktilis jelelés a jelnyelv
vagy gesztusnyelv speciális alkalmazási módja, amikor a „beszélő” és a „hallgató” egymás keze alatt jelel. Van
egykezes és kétkezes változata is. Taktilis jeleléskor több jel adaptációja szükséges ahhoz, hogy kéz a kézben
könnyen mutatható legyen. Ezek a jelek kiegészülhetnek haptikus jelekkel is, amikor a test különböző pontjainak
érintése hordozza az üzenetet. Irányok megjelölése, tér leírása, emocionális üzenetek gyors átadása lehetséges a
módszerrel.

Látásmaradványnál a megfelelő fényviszonyok biztosítása, és a látótér figyelembevétele a lényeges szempont. 
A gesztusjelek használatánál fontos, hogy biztosak legyünk abban, hogy amikor a jelet mutattuk, sikerült meg-

ragadnunk a siketvak személy figyelmét. A gesztusjelek használata legyen természetes. 
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A jelek kivitelezésénél hagyatkozhatunk a siketvak személy látásmaradványára, de tudnunk kell, hogy melyik
az a kényelmes távolság, ahonnan biztosan követhetőek a jelek. Nem feltétlenül jó, ha túl közel hajolunk. Téves
elképzelés, hogy látássérülés esetén mindenképpen az a jó, ha minél közelebbről, a szem előtt 10 centivel mutat-
juk a jelet. Inkább hadonászásnak fog tűnni, mint követhető jelnek. Ha bizonytalanok vagyunk, kérjünk tanácsot
gyógypedagógustól.

A kéz a kézbe jelelésnél, amikor mi közlünk, a siketvak személy keze alatt jelelünk. Hallgatóként kezdetben
lehet, hogy segítenünk kell a jel kivitelezésében, de jó, ha mindig arra buzdítjuk közben az érintett személyt, hogy
minél önállóbban mutassa a jelet. Először segítünk, vezetjük a kezét, majd megpróbáljuk, hogy csak éppen egy
kicsit a csuklóját fogjuk, vezetjük, amikor kivitelezi a jelet, aztán már csak a könyökét érintjük, és végül már csak
a lábunk ér össze kicsit, hogy érzékelje, kontrollálja jelenlétünket. Tudja, hogy jelen vagyunk, de nem mi irá-
nyítjuk a beszélgetést. Ez a fokozatos eltávolodás azért lényeges, hogy megértse, hogy az ő gondolatai nem a mi
gondolataink, és mindig világos legyen számára, hogy ki a hallgató és ki a közlő fél. 

A nyelvfejlődés során az első jelek, (bármilyen kommunikációs módszer esetében is) általában főnevek (sze-
mélyek, tárgyak, melyek ebben az esetben szimbolizálhatnak cselekvést is), utána alakulnak ki az igék, majd a ha-
tározószók és melléknevek. Az első mondatok is főnevekkel képződnek.

A kérdések megértésének is szakaszai vannak. Nyelvfejlődésünk során a következő sorrendben értjük meg a kér-
déseket.  1. Igen / Nem 2. Mi? 3. Hol? 4. Ki? 5. Mikor? 6. Miért? 7. Hogyan?

Ha úgy érezzük, hogy egy-egy jel kivitelezését szükséges gyakorolni, egy-egy szituáción belül maximum két-
szer, háromszor gyakoroljuk azt. Ennél nagyobb számú ismétlés következtében már elvész a lényeg, a kontextus
és könnyen lehet, hogy gyakorlás helyett kiöljük a motiváltságot.

A szükséges a siketvak személy képességei miatt a jelek átalakítása a kivitelezhetőség miatt, ehhez néhány
szempontot figyelembe kell venni.

– A karmozdulatok minimálisak legyenek.
– Minimális mozgásformákból álljon.
– Ha lehet, a jel a test egy pontjáról induljon ki és oda térjen vissza, vagy a jel egészét a testen kelljen mutatni.

(Különösen teljesen siketvakok esetében lényeges.)
– A szimmetrikus jelek kivitelezése könnyebb, mint az aszimmetrikusaké.
– Amennyire lehet, a konkrét élményből induljon ki a jel (ez a tárgyjelekre is érvényes!).
– Kerülendők a szimbolikus értelmű jelek.

9.8.3. Daktil és fonomimikai jelek 
E rendszereken belül minden betűnek külön-külön kézjele van. A daktil jelek inkább a betűk formáira, a fono-
mimikai jelek inkább a kiejtésük módjára utalnak. Alkalmazása során minden egyes szót betűről betűre mutatunk.
E miatt tempója lassú, de megfelelő gyakorlással majdnem a beszédtempó szintjére is felgyorsítható. Lehetőség
van rövidítések, tömörítések alkalmazására, mely szintén gyorsíthatja a tempót. Használható kommunikációra
vagy csak annak kiegészítésére. Önmagában csak azoknál használható kommunikációra, akik megfelelő szintű
írásbeliségen vannak, ezért veleszületetten siketvakoknál inkább kiegészítő módszerként alkalmazható. Hasz-
nálatához bizonyos szintű kézkoordinációs képesség is szükséges, de a kivitelezése a jelek statikussága miatt,
mozgás szempontjából könnyebb, mint a gesztus- vagy jelnyelvé. Interpretációját az egyéni igényekhez, képes-
ségekhez adaptálhatjuk. Komolyabb kézkoordinációs probléma esetén e módszert alkalmazhatjuk csupán egy-
egy gyors üzenet közvetítésére, pl. vécé, szomjúság, kérek még, elég, menjünk jelzésére. Segítségével tehetünk kü-
lönbséget például járművek között is, vagy étkezések között. (jármű jel + V daktil, jel jelentése villamos. Enni jele
+ R daktil, jelentése reggeli) E jelzések száma egyénenként bővíthető. 

A daktil segíthet írás, olvasás tanulásakor is. 

9.8.4. Kézjelek
A kézjelek közé tartozik a LORM- ábécé, a síkírás, a daktil és a Braille-ábécé kézbe jelet változata. Mivel szintén
betűjelölő rendszerek, alkalmazásuk előfeltétele a megfelelő szintű írásbeliség, így veleszületetten siketvak sze-
mélyek ritkán képesek használatukra. Itt is lehetőség van arra, hogy csak kiegészítő módszerként alkalmazzuk a
kommunikáció során, mely alkalmassá teszi a veleszületetten siketvakok számára is. Rövidítések, tömörítések al-
kalmazására is lehetőség van. 

A kézkoordinációt is érintő mozgássérülés esetén e módszerek alkalmazása nehéz vagy lehetetlen.

9.8.5. Jelnyelv
Veleszületetten siketvak személyek ritkán jutnak el a jelnyelv alkalmazásáig, mivel gondolkozásuk szintje ritkán
jut el arra szintre, hogy egy ilyen fejlett nyelvi rendszert képesek legyenek elsajátítani. Legtöbben a gesztusnyelv
alkalmazásának a szintjére jutnak csak el.
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9.8.6. Vibrotaktilis jelek
Ezek közül a legismertebb a Tadoma-módszer. A módszer alkalmazása során a beszélő arcán elhelyezett kéz „ol-
vassa” le az üzeneteket. A „hallgató” kéz elhelyezése az arcon a következő: a hüvelykujj a szájnál, a mutatóujj az
arccsonton, a középső ujj az állkapocscsonton, a gyűrűs és kisujj pedig a gégefőnél helyezkedik el. Bármilyen el-
képzelhetetlen ezzel a módszerrel a folyamatos kommunikáció, a gyakorlott emberek valóban képesek folyama-
tos kommunikációra: mind megértik a közléseket, mind pedig adekvátan válaszolni is tudnak azokra. Alkalma-
zásához a két fél szoros összeszokása és az arc érintésének elfogadása szükséges. 

Azok, akik ezt a módszert képesek jól használni, általában már beszédtanulás után, de még kiskorban veszí-
tették el hallásukat és látásukat, s röviddel ezt követően kezdődött meg ilyen irányú fejlesztésük. Akik ezt a mód-
szert hatékonyan tudják alkalmazni jó nyelvi szinten vannak, s ez egyben azt is jelenti, hogy veleszületetten si-
ketvak személyek önmagában ezt a módszer nem, csak a kommunikáció kiegészítő elemeként alkalmazzák, pél-
dául egy - egy kifejezés pontosításra. 

9.8.7. Egyéb jelzések
Speciális jelzések – pl. légzésritmus vagy valamilyen hangadás – kódként való alkalmazása azt jelenti, hogy egy-
egy adott módon vett levegővételhez, sóhajtáshoz vagy hangadási módhoz értelmezést társítunk. Az így kiala-
kított kódrendszer alapján azonban a gondolatok közlése igen szűk területre, rendszerint pusztán a legalapvetőbb
szükségletek jelzésére korlátozódik.

9.8.8. Vokalizáció
Nem szavakat, beszédet, de tudatos hangadást takar. Mind a közlő (expresszív), mind pedig a befogadó (recep-
tív) kommunikációra használhatóak. Ilyen például, ha az érintett személy hangot ad, ha valakit segítségül sze-
retne hívni, vagy ha választását a rámutatás mellé (mely lehet tekintettel is) hangadással is megerősíti. Elképzel-
hető az is, hogy valaki a beszédértésre nem képes ugyan, de arra képes, hogy egy hangos kurjantást, mint veszélyt
jelző hangot tudatosítson, és ennek megfelelően reagáljon.

9.8.9. Beszéd
Kommunikációnk természetes kísérőjének kell lenni a beszédnek, de nem mindegy, hogy hogyan beszélünk. Be-
szédünk egyszerű mondatokból álljon. Ne legyen túl hangos, de túl halk sem. Kerüljük a szlenget és a túl össze-
tett mondatokat. Legyen mindig lényegre törő, igazodjon a siketvak személy kommunikációs szintjéhez.

Ha egy külföldivel találkozunk, aki éppen csak pár szót tud magyarul, valószínű, hogy nem azt fogjuk mon-
dani, hogy: „ Na spurizzunk kajcsizni! ” Sokkal valószínűbb, hogy azt mondjuk majd, hogy: „Gyere enni!” Ha
nem így járunk el, akkor nem érezzük át helyzetét, ő nem fog minket megérteni és valószínűleg kényelmetlenül
is érzi majd magát.

Hasonló a helyzet siketvakok esetében is, csak itt súlyosabb következménye lehet a meg nem értettségnek, és
a meg nem értésnek. Sok magatartási probléma hátterében kommunikációs akadályozottság áll! Fontos, hogy
mindig a siketvak személy szintjén, és hozzá beszéljünk, ahogy neki a legkönnyebben érthető. Próbáljuk az ő
szemszögéből látni a világot.    

9.9. Segédeszközt igénylő módszerek
9.9.1. Tárgyak, tárgyrészletek
Ahhoz, hogy tárgyakat kommunikációs céllal tudjuk használni, a siketvak személynek a tárgyakat egy-egy ese-
ményhez kell tudnia kötni, a tárgyak segítsé gével elővételezni (anticipálni) kell tudnia egy jövőbeli eseményt. Ve-
leszületett siketvakság esetében leggyakrabban ez az elsődleges kommunikációs eszköz, amit hatékonyan tud-
nak használni. Előnye, hogy a tárgy, mint állandó jel, addig tartható a kézben, amíg arra az információfeldolgo-
zás érdekében szükség van, és minimálisan sem függ az egyéni interpretációtól. Használata azok számára is egy-
szerű, akiknél agyi feldolgozási zavar következtében a beszédértés is akadályozott. Hátrányuk, hogy bizonyos
szám fölött rendszerezésük, tárolásuk, kezelésük bonyolulttá válik. 

Kommunikációra alkalmas a teljes tárgy, a kicsinyített tárgy, a tárgyrészlet vagy a tárgyszimbólum is. Teljes
tárgyak használatakor például egy kanál az éhség, étkezési idő, egy cipő, a séta jelzése lehet. Kicsinyített tárgy az
előbb említett tárgyak kicsinyített változata. Veleszületett látássérültek számára minden olyan tárgy kicsinyített
változatának felismerése, azonosítása nehéz, amely tárgy eredetije nem fér el két kézben (pl. ház vagy autó). Egy
autóról alkotott összképük, pl. úgy áll össze, hogy a tapintás útján szerzett részinformációkat (kerék, ajtó, fo-
gantyú, biztonsági öv, kormány stb.) egységesítik egy összképben. E részletek pedig nem biztos, hogy könnyen
felismerhetők egy miniatürizált járművön. Számukra egy biztonsági öv darabja sokkal inkább reprezentál egy
autót, mint egy kis játékautó. A tárgyszimbólumok használatakor a tárgyak által szimbolizált tevékenységek ki-
emelése történik. Szimbólum lehet egy buszjegy, egy ékszer vagy karika, bármi, amit egy tevékenységhez, tárgy-
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hoz, személyhez, vagy szóhoz köthetünk. A tárgyak, tárgyrészletek, tárgyszimbólumok önmagukban is hasz-
nálhatók, de felragaszthatók kemény alapra vagy segédeszközökre, például kommunikátorra is. 

A tárgyak napirend, hetirend, tábori program, események, egyszerű kívánságok, alapszintű közlések meg-
osztására alkalmasak, magasabb absztrakciót kívánó, bonyolultabb információk átadását, események pontos le-
írását már nem engedik meg, így használatuk a közlési lehetőségeket nagyon leszűkítik. Segítségükkel csak egy-
szerű szóösszetételek alkothatók, összetett mondatok kifejezése nagyon nehézkes. Ha a kicsinyített tárgyakat,
tárgyszimbólumokat kemény alapra ragasztjuk, ebben a képi formában – tapintható képek – már lehetőséget
adnak események leírására is, noha absztrakt fogalmak kifejezése (pl. időbeliség, múlt vagy jövő, vágyak, érzé-
sek) ily módon lehetetlen. A tárgyszimbólumok használata a gondolkozásfejlődés ütemétől függ. 

A tárgyak, tárgyrészletek, kicsinyített tárgyak, tárgyszimbólumok összeállítása szakember feladata. Alkalma-
zásuk függ a siketvak személy tapintásától és gondolkozásának szintjétől. Tárgyak esetben a kicsinyítés és a
tárgyszimbólumok alkalmazása nem egyszerűen azért cél, mert magasabb szintű gondolkozást feltételez, hanem
egészen közönséges gyakorlati oka is van: konkrét tárgyak kommunikációs céllal történő alkalmazása során na-
gyon gyorsan megtelik egy bőrönd, ami praktikusan nehezen használható a mindennapos kommunikáció során.

A következő beszélgetés tárgyak segítségével az alábbi módon képzelhető el: 
– SV: Enni, túrórudi /Szeretnék enni túrórudit. 

(Alkalmazott tárgyak: tálka=enni, túrórudi csomagolópapírja kartonra vagy falapra felragasztva)
– KS: Elfogyott, el kell menni venni.
– SV: Venni, túrórudi, keksz, busz /Vegyünk túrórudit és kekszet is. Menjünk busszal. 

(Alkalmazott tárgyak: pénzérme=venni, túrórudi papír kartonra vagy falapra felragasztva, keksz, buszjegy
kartonra vagy falapra felragasztva = menjünk busszal)

– KS: Rendben van, készülődjünk.

9.9.2. Képek
A képeknek a tárgyakhoz hasonlóan előnyük, hogy állandó jelek, sem az interpretációjuk módja, sem a kinéze-
tük nem függ az üzenet közvetítőjétől. Azok számára, akiknek az információk feldolgozására hosszabb időre van
szükségük, használatuk kifejezetten előnyös. 

Tapintható képek a lapra ragasztott kicsinyített tárgyak vagy tárgyszimbólumok. A képek, képrendszerek és
képi szimbólumrendszerek alkalmazásának lehetősége a siketvak személy látásteljesítményétől és gondolkozá-
sának szintjétől függ. Képekkel, képrendszerekkel gyakorlatilag minden elmondható. A képek tartalma lehet
egészen konkrét, például fotók az érintett személyről tevékenység közben, vagy sematikus ábrák, de a daktil
vagy a gesztusjelek ábrái is megjelenhetnek képen. A tartalmat mindig az egyén képességei és szükségletei ha-
tározzák meg.  Képek esetén (pl. fotó, színes rajz, fekete-fehér rajz, vonalas ábra, szimbólum) bizonyos kép-
mennyiség után külön gondot okoz azok praktikus tárolása úgy, hogy jól használható maradjon. A képek ráte-
hetők kommunikátorra vagy megfelelő látásmaradvány esetén számítógépes programok segítségével, érintőké-
pernyővel is használhatók, bár ez utóbbi mindennapi kommunikációs helyzetben nehezen alkalmazható.

Színes rajzokat, vonalrajzokat, szimbolikus rajzokat és piktogramokat saját kezűleg is készíthetünk. Fontos,
hogy a rajzok mérete, kidolgozottsága igazodjon a siketvak személy adottságaihoz. Nem segítség a túl nagy rajz,
mert akkor lehet, hogy csak egy-egy részletet látható, érzékelhető a képből a siketvak személy számára, és így kell
(kellene) összetennie az egész képet a fejében, mint egy kirakós játékot. Természetesen a túl kicsi rajz sem jó, ami
meg nehezen látható. Rajzunkban is törekedjünk az egyszerűségre és a lényegkiemelésre. Bizonytalanságunk
esetén a gyógypedagógus segít. 

A szinteket lehet ötvözni egymással. Lehet, hogy valakinek a kanál vonalrajza is elegendő a felismeréshez, de
a cipőjéről, ami a sétát reprezentálhatja, még fotót használ. 

9.9.3. Írott nyelv/írás, olvasás (lehet síkírás vagy Braille-írás is)
Leginkább kiegészítő kommunikációs módszerként használható, mert a veleszületetten siketvak személyek közül
kevesen jutnak el az írásbeliség magas fokára. Naptárakban, tapintható kártyákon jelenhetnek meg a betűk, szó-
képek. 

Használatuk előnyös, mert könnyen kivitelezhető a felnőtt számára, fejleszti az elvont gondolkodást és a lo-
gikai készséget. 

9.10. A veleszületetten siketvakok kommunikációfejlődése
Minden veleszületetten siketvak gyermek más, mégis általánosan elmondható, hogy fejlődésmenetük hasonló
módon zajlik.
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5. táblázat: A kommunikáció fejlődésmenete

9.11. A kommunikáció tartalma
A kommunikáció átszövi az egész napot, ébrenléti időszakunk - szerencsés esetben - legnagyobb részét képezi. 
Az alábbi lista alapján könnyen összeállítható mindenki számára az a jelkészlet, jellista, ami számára fontos lehet
kommunikációs szempontból:
– Üdvözlés
– Kérés kifejezése

– még, tovább
– egy konkrét tárgy elkérése
– segítségkérés
– figyelem felkeltése
– információkérés valamiről
– egy tevékenység kérése

– Választás
– Elutasítás, tagadás
– Szociális kapcsolatok (személyek neve)
– Kérdés megfogalmazása
– Válaszadás
– Információnyújtás
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Fejlődési szint Kommunikációs formák Jellemzők

1. szint
Értelmezhetetlen világ

– Nincsenek A külvilág értelmezhetetlen, kiszámíthatatlan.
Gyakran felborul a nappal és az éjszaka rendje.

2. szint
Elkezdi megtanulni 
a külvilág jelzéseit

– Testjelek
– Tárgyjelek
– Szaglás útján érzékelhető 

jelzések
– Vokalizáció

(hallásmaradvány esetén)

A gyermek kinyitja a száját, ha a cumi vagy kis-
kanál a szájához ér.
Kezdi megérteni, ha a pelenkáját a kezébe adják,
vagy a törülközőjével elindulnak a fürdő felé,
hogy mire számíthat.
Ha érzi az étel illatát örülni kezd, ha szeret enni.
Játék közben örömmel veszi, ha a közös játék
során egy-egy kurjantás jelzés értékű lesz szá-
mára. (hopp – feldobás előtt)

3. szint
Elkezd kommunikációt
kezdeményezni, tovább
fejlődik értelmezésének
szintje

– Testjelek, gesztusjelek
– Tárgyjelek, esetleg képjelek,

fotók
– Vokalizáció 

(tudatos hangadás)

Egy-egy játék, vagy tevékenység során kezde-
ményezi annak folytatását. Például odahúzza a
felnőtt kezét, hogy újra megcsiklandozza, meg-
fogja a kanalat tartó kezet és odavezeti a szájá-
hoz. 
Hangot ad, hogy kiprovokálja egy tevékenység
folytatását vagy befejezését.
Ezen a szinten válik alkalmassá a szubjektív,
nem viselkedés megfigyelésen alapuló hallás-
viszgálaton való részvételre.
Két tárgy közül képes választani, hogy mit sze-
retne. Érti, ha jelzik számára, hogy mi fog a kö-
zeljövőben történni vele, de még nem képes
hosszabb időtartamot, például egy egész nap
eseményeit értelmezni.

4. szint
Kölcsönös 
kommunikáció szintje

– Gesztusnyelv, jelnyelvi 
elemek alkalmazása

– Tárgyjelek, képjelek, esetleg
szóképek használata

– Tudatos vokalizáció

Megindul a valóságos kommunikáció, a gondo-
latok kicserélése. A gyermek kész arra, hogy ér-
telmezze napirendjét, hetirendjét is.
Kész arra, hogy új fogalmakat tanuljon, elkezdje
megérteni a körülötte lévő világ ok- okozati ösz-
szefüggéseit.
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– Kommentálása egy szituációnak 
– Öröm kifejezése
– Bánat, elégedetlenség kifejezése
– Fájdalom, rosszullét kifejezése
– Annak jelzése, hogy valamit szeretnénk befejezni
– Elbúcsúzás

Mindenkinek fontos, hogy legyen saját jelkészlete, jellistája. Ez tartalmaz minden olyan kommunikációs mód-
szert, eszközt, amit az érintett személy használ, és a konkrét kifejezéseket is. (Tárgyakat, képeket, gesztusokat,
gesztusjeleket, jelnyelvi jeleket.) A KS-nek el kell tudnia dönteni, hogy melyik kommunikációs módszerre, mód-
szerekre lehet szükségük, melyik a leghatékonyabb az adott kommunikációs helyzetben.

Legtöbbször a kommunikációs módszereket ötvöznünk kell. Nincs jó módszer vagy rossz módszer, csak adott
helyzetben működő, vagy nem működő módszer. Ha rosszul használunk egy módszert, az nem a módszernek a
hibája és legfőképpen nem a siketvak személyé. 

9.11.1. A naptár szerepe
A legtöbben fontosnak tartjuk, hogy életünket tervezni, szervezni tudjuk, ne felejtsünk el fontos eseményeket.
Emiatt legtöbbünknek van naptára.

A siketvak személyeknek is fontos a naptár. Ez jelent segítséget számukra a mindennapokban, az őket érintő
kérdésekben való tájékozódásban. A naptár terminusa igazodik az egyén időfogalmához. Vannak, akik csupán
a jelenre tudnak figyelni, így csak mindig aktuálisan bekövetkező eseményekről tudjuk tájékoztatni őket. Akik
memóriája és érdeklődése már egész napra kiterjed, lényeges, hogy legyen naptárjuk, napirendjük. Használha-
tunk hozzá tárgyakat, rajzokat, fotókat vagy tapintható képeket is. Az egy napra kiterjedő naptárak egyik hátrá-
nya, hogy másnap már nem tudunk visszatérni rá. A siketvak személy nehezen tudja így számunkra kifejezni,
ha eszébe jutott valami nagyon jó vagy rossz dolog az elmúlt napról. Emiatt ha lehetőség van rá, ezeket az egy-
napos naptárokat is őrizzük meg, hogy szükség esetén vissza tudjunk térni rá másnap legalább. A nagyon kü-
lönleges eseményekről mindenképp érdemes emlékeztetőt is készíteni.

Vannak, akik már egy hétre előre szeretik látni, hogy mi fog történni velük. Örömmel vizsgálgatják, hogy még
mennyit kell aludni a hazamenetelig, az úszásig vagy más kiemelkedő programig. 

Akik képesek rá, és átlátnak egy egész hónapot, azok nagyon nagy örömmel készítik hónapos naptárukat.
Ezeket a naptárokat érdemes tartósra készíteni, összefűzni az előző és a következő naptárokkal, hogy így szép las-
san át tudjunk térni az egész éves naptárra is.

9.12. A kommunikációs módszerek előnyei és hátrányai
Nincs jó módszer vagy rossz módszer. Ha figyelembe vesszük az egyéni adottságokat és a helyzet adta lehető-
ségeket, kommunikációnknak hatékonynak kell lennie. Minden módszernek vannak előnyei és hátrányai, ami-
ket fontos tudatosítani.

9.12.1. Testnyelv és testjelek
Előnye, hogy egyszerűen kivitelezhetőek, nincs eszközigényük. Hátrányuk, hogy nem egyértelműek, értelmezé-
sük az egyén interpretációjától függ.  

9.12.2. Gesztusnyelv
A gesztusjelek nagyon jól alkalmazhatóak, hiszen a kezünk mindig kéznél van, de nem biztos, hogy mindenki-
nek hatékony. Nehézségük abban áll, hogy eltűnő jelek, vagyis nem biztos, hogy elegendő idő áll rendelkezésére
a hallgatónak egy-egy jel feldolgozására. A jelek alkalmazásához pedig képesnek kell lenni a jel kivitelezésére, kü-
lönösen egy bizonyos számú jel után, amikor már nagyon lényeges, hogy a jelek pontosan kivitelezettek, egy-
mástól jól differenciálhatóak legyenek. 

A gesztusjelek alkalmasak érzelmek kifejezésére, tevékenységekhez kapcsolódó egyszerű közlések kifejezé-
sére:- még egyszer, - tovább, - vége, - nem,- azt kérem. 

Gesztusjeleket használhatunk események előrejelzésére és gondolatok kicserélésére is.
Bizonyos agyi területek sérülésekor és mozgáskoordinációs problémák, vagy a kézmozgást súlyosan érintő

mozgássérülés esetén alkalmazásuk lehetetlen.

9.12.3. Daktil és fonomimikai jelek, kézjelek 
Használatuk előnye, hogy egyértelműek. Kivitelezésük egyszerűbb, mint a gesztusjeleké, hátrányuk a lassúság. 
Önálló módszerként való alkalmazásának feltétele a fejlett írásbeliség.

9.12.4. Jelnyelv
Használatuk nagyon előnyös mindazon személyek számára, akik ezzel a módszerrel ki tudják fejezni magukat. El-
sajátítása hosszadalmasabb, mint a betűjelölő rendszereké. Fejlett gondolkodási szint szükséges alkalmazásához.
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9.12.5. Tadoma
Nehézséget jelent használatakor, hogy nem egyszerűen a kezek érintését kell használatához elfogadni, hanem
az arc érintését is. Összeszokottság szükséges hatékony használatához.

9.12.6. Vokalizáció
Inkább csak jelzésekre szolgál, bonyolultabb közlésekre nem alkalmas.  

9.12.7. Tárgyak, tárgyrészletek, szimbolikus tárgyak 
Előnyük, hogy állandó jelek, feldolgozásukra annyi ideje van használójának amennyi szükséges. Előnyük még,
hogy interpretációjuk nem függ a kommunikációs partnertől. Hátrányuk, hogy bizonyos szám fölött nehézkes
használatuk, érzelmek, időbeliség, bonyolultabb közlések kifejezésére nem alkalmasak. 

9.12.8. Képek 
A képjelek előnye szintén, hogy állandó jelek, vagyis a hallgató addig és olyan tempóban dolgozhatja fel az ál-
tala nyújtott információt, amíg csak akarja és interpretációja sem személyfüggő. A képrendszerek már alkalma-
sak lehetnek időbeliség, érzelmek és egészen bonyolult üzenetek közlésére is. Bonyolultabb képrendszerekkel
(pl. Bliss-nyelv) már gyakorlatilag minden elmondható, de ehhez már fejlett nyelvi szintre van szükség.

9.13. Stratégiák kommunikációs kudarcok esetére
Ha sikertelennek érezzük kommunikációnkat, gondoljuk végig az egész kommunikációs folyamatot és keressük
meg azt az egy pontot vagy azokat a pontokat, ahol a problémák gyökereznek. Próbáljuk meg megoldani a ne-
hézségeket, de ha tanácstalanok vagyunk, forduljunk szakemberhez. 

9.13.1. A megfigyelés és a kivárás hiánya
Sok kudarc hátterében áll ez a probléma. Ha nem figyelünk jól, hogy mit tesz a siketvak személy, nem vonhatunk
le jó következtetést sem és valószínűleg reakcióink sem lesznek megfelelőek. 

Lehet, hogy egyszerűen csak nem hagytunk elég időt az információk feldolgozására. Elképzelhető, hogy a si-
ketvak személy nem kapott lehetőséget arra, hogy a maga tempójában dolgozza fel az információkat. 

A megoldás a nyugodt, türelmes bizalmi légkör kialakítása, ami biztosan meghozza a várt eredményeket mind-
két fél számára. 

9.13.2. Félreértések 
Mindig tudnunk kell, hogy jól értjük-e egymást, minden jelnek, jelzésnek egyértelműnek kell lennie.

9.13.3. Passzivitás
Ha passzív és látszólag nem akar végrehajtani egy cselekvést, mi lehet a hátterében? Lehet, hogy számára túl
magas szintű az alkalmazott kommunikációs módszer. Talán nem jól alkalmazom a módszert. Ha egy siketvak
személynek tudunk bármilyen jelzést adni, amire nyitottan reagál, és látszik, hogy várja a folytatást, akkor biz-
tosak lehetünk benne, hogy nyitott a kommunikációra és csak azért nem tette meg, amit kértünk tőle, mert nem
értette meg. Ilyen esetben gondoljuk végig közlésünk tartalmát, próbáljuk meg a siketvak személy szemszögéből
átlátni a helyzetet és így fogalmazzuk meg közlésünket.    

9.13.4. Ellenvélemény
Néha nemet kell mondanunk. Nem az a baj, hogy nemet mondunk, hiszen ezt is meg kell tanulnia elfogadni min-
denkinek, hanem, ahogy mondjuk. Amennyiben nem érti meg a tagadó nyelvtani szerkezetet, ügyeljünk arra, hogy
mondatunkban ne szerepeljen a tagadás tárgya. Például arra a kérésre, hogy: „Kérek kakaót!” Ne azt válaszoljuk,
hogy: „Nincs kakaó,”, hanem csak annyit, hogy „Nincs”, vagy „Elfogyott”. Ha a tagadó mondatszerkezet a siketvak
személy számára nem értelmezhető, nem fogja érteni, hogy miért nem kap kakaót, ha egyszer mi is beszéltünk róla. 

9.13.5. Utánzás
Elképzelhető, hogy nincs olyan nyelvi szinten, hogy elmondja, amit akar a tevékenységet szimbolizáló jellel.
Lehet, hogy egyszerűen az általa ismert jel csupán azt jelzi, hogy kommunikálni szeretne. Esetleg gyakorló já-
tékként játszik a jellel. Ez gyakran előfordul azoknál, akik csak egy-két jelet ismernek. Változást hozhat, ha több
jelet megismer, és pontosan körvonalazódik számára, hogy melyik jel pontosan mit jelent. 

9.13.6. Figyelem hiánya
Ha ezt tapasztaljuk, hasznos lehet egy kis karika, vagy egyéb szimbolikus kis tárgy, amit mindig annak a kezébe
adunk, aki éppen a hallgató, befogadó fél. Lehet, hogy az is elég, ha stabil pozíciót veszünk fel, nem állunk, hanem
leülünk egymással szemben és a hallgatónak a keze a – „Várj!” – jelet  mutatja, egészen a szerepcseréig. Mások-
nak elég, ha egymással szemben állunk és a hallgató fél szorosan leteszi mindkét kezét a combjához a szerep-
cseréig. Fontos, hogy a szabályokat mindkét fél betartsa.
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9.14. Szókincsbővítési nehézségek
Siketvakok esetében nehézséget jelent, hogy mindent, aminek a fogalmát szeretnénk kialakítani kézközelbe, meg-
tapasztalhatóvá kell tenni. Vannak azonban olyan fogalmak, amiknél ez lehetetlen, vagy egyszerűen nem ismét-
lődnek olyan gyakran a fogalmakhoz tartozó tapsztalatok, hogy megszilárdítsák annak tartalmát, és kialakuljon
a jelentéstartalma, amelyet egy adott kódhoz lehet kapcsolni.

Mindenki képes a kommunikáció valamilyen szintjére eljutni, és ha eljutott és megérti környezetét és ő is meg
tudja értetni magát, jobban érzi magát a világban és kiegyensúlyozott, boldog ember lehet. 

Ennek a célnak az érdekében a kommunikációs segítők sokat tehetnek! 
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Az alábbi fejezet célja, hogy olvasójának általános képe alakuljon ki a szerzetten siketvak személyek kommuni-
kációjáról. Nem kerül említésre sem minden kommunikációs eszköz, sem minden használati mód, mint ahogy
részletesen nem esik szó a hallásjavító és az optikai segédeszközökről sem. A kommunikációs segítőnek (továb-
biakban KS) nem kell sem segédeszközöket kiválasztania, sem kommunikációs módszereket megtanítania. Mégis
fontos, hogy alapvető ismeretei legyenek a tárgykörben, mert előfordulhat, hogy együtt kell dolgoznia olyan
szerzetten siketvak személlyel, aki viszont ezeket használja a mindennapok során.

10.1. Szerzett hallás-, és/vagy látássérült állapot és a kommunikáció
Súlyos fokú szerzett hallás- vagy látássérülésről akkor beszélünk, ha az érintett személy látása vagy hallása élet-
ének egy későbbi szakaszában sérül. Erre az állapotra jellemző, hogy az érintett személy a hallás-, vagy látássé-
rülés bekövetkezése előtt már megtanult vizuális (hallássérültek) vagy auditív (látássérültek) információk útján
tájékozódni, élni. Könnyebbséget jelent, hogy egy nyelvi rendszerben gondolkozó személlyel állunk szemben, aki
számára csak kommunikációs módszert, kommunikációs eszköz használatát kell megtanítani, mert a nyelvnek
már birtokában van. A speciális kommunikációs módszer vagy eszköz használatának megtanítását gyakran a sé-
rülés tényének nehéz elfogadása akadályozza.

A hallás vagy látássérülés bekövetkezte felléphet egyszerre, vagy egyik követheti a másikat. Mindkét esetben
közös, hogy a látás és/vagy hallás elvesztése után egy addigi életforma helyett teljesen újat kell elsajátítani. Ne-
hézséget jelenthet az érzékszervi sérülés feldolgozásának fájdalmas folyamata, ami alatt az érintett személy –
gyógyulásában reménykedve – sokáig elzárkózhat a fejlesztés elől. A kommunikáció rehabilitációs folyamata
során viszont építhetünk azokra az alapokra, ismeretekre, amelyeket élethelyzetének megváltozása előtt szerzett
az érintett személy.

10.1.1. Beszéd
Önmagában a hallássérülés, nem akadálya a beszédtanulásnak. Amennyiben a beszéd elsajátítása nehézséget je-
lent ez azt jelzi, hogy ennek hátterében a látás- és hallás organikus sérülésén túl, egyéb társuló probléma is fenn-
áll. Gyakran előfordul, hogy azoknak a veleszületetten siket személyeknek, akik csak jelnyelven tanulnak meg
kommunikálni és későbbi életkorukban a látásukat elvesztik, beszédük nehezen érthető. 

Vannak esetek, amikor a beszédtanulásra csak részlegesen képesek a hallássérültek. A szerzetten siketvakok
között, különösen a veleszületetten súlyos fokú hallássérültek esetében találkozhatunk alacsony nyelvi kompe-
tenciájú személyekkel, akiknek fogalmi, nyelvi szintje – bármilyen kommunikációs módszer használata esetében
is – alacsony. Nehezen értelmeznek szöveget, vagy fejezik ki magukat. Ennek hátterében állhat értelmi fogyaté-
kosság vagy valamilyen részképességzavar is. Bizonyos típusú hallássérüléseknél (ún. diszfáziás állapot) nehéz-
séget jelent a fogalmak nyelvi rendszerben történő alkalmazása (Gósy, 2000). Ez a nehézségük minden kommu-
nikációs módszer alkalmazása során gondot okoz, hiszen minden esetben gondolataikat rendszerben kell kö-
zölni. Egy másik típusú idegrendszeri zavarnál a szavak kiejtése okoz gondot (diszpraxiás hallássérültek). Az
agy meghatározott területének sérülése következtében kialakuló nyelvi zavar (afázia) a nyelvfejlődés és a be-
szédfejlődés területén is jelentkezik. (Gósy, 2000)

Veleszületetten siket személyek, még jó nyelvi kompetenciával is, nehezen értik a szóvicceket, a kétértelmű sza-
vakat. Az árnyaltabb kifejezések értelmezése is nehézséget jelent. Nem azért, mert értelmi képességeikkel baj
van, hanem mert nyelvünk dinamikusan fejlődő, állandóan változó rendszer, amiben hónapról hónapra újabb és
újabb kifejezések jelennek meg, s ezeket egy hallássérült személynek nehéz, ha nem lehetetlen követni.

A veleszületetten vak személyek könnyen megtanulnak beszélni, de esetükben külön feladatot jelent, hogy a
kimondott szavak mögött valóságos tartalom is legyen. Minden egyes fogalom kialakulásához szó szerint kéz-
közelbe kell vinni az információkat. Nem támaszkodhatnak pusztán magukra az elhangzott szavakra, hanem a
szavak értelmezéséhez fontos, hogy saját élményük, tapasztalatuk legyen azok jelentésével kapcsolatban. Így töl-
tődik meg tartalommal minden egyes szó.  

10.1.2. Értelmi képességek
Csatlakozó fogyatékosságuk lehet értelmi sérülés, de önmagában a szerzett siketvak állapot ritkán jár együtt ér-
telmi fogyatékossággal.

10. Szerzetten siketvakok kommunikációja 
(Királyhidi Dorottya)

64

IV_SV tordelt NYOMDAI_Layout 1  2011.02.17.  16:40  Page 64



10.1.3. Mozgásképesség
További csatlakozó sérülésük lehet mozgássérülés is, amely az alig észrevehető koordinációzavartól egészen a ke-
rekesszék használatát igénylő, súlyos mozgáskorlátozottságig terjedhet. Felmerülhet a kérdés, hogy a siketvak sú-
lyos fokú mozgássérülteket miért a siketvakok közé soroljuk? Ennek oka, hogy álláspontunk szerint az informá-
ciószerzéshez, a tájékozódáshoz, a kommunikációhoz elengedhetetlen az érzékszervi sérülések figyelembevé-
tele. A mozgássérülés ténye csupán a technikák adaptációját tehetik szükségessé. 

10.1.4. Kommunikációs nehézségek
A kommunikációs nehézségek jelentkezhetnek mind a közlések produkciója, mind pedig azok befogadása terén.
Siketvak személyeknek általában nehézséget jelent a kommunikációs folyamatokban való részvétel. Nehéz fel-
mérniük, hogy pontosan mely pillanatban és hogyan kommunikáljanak. Megfelelő információ hiányában, vagy
az információátadás nagy fáziskésései miatt előfordulhat, hogy nem akkor reagálnak egy közlésre, amikor az
odaillő. Ha nem ismerik a kommunikációs környezet vizuális információit, mekkora térben, hány ember jelenlé-
tében, milyen hangulatban lévő emberekkel kell kommunikálniuk, nagyon könnyen kisiklik a kommunikációs fo-
lyamat. A kommunikációs folyamat akadálymentesítésének alapvetően fontos kritériuma a megfelelő hosszú-
ságú idő biztosítása az üzenetek átadására. Nagyon sok esetben azért válik lehetetlenné a kommunikáció, mert
rohanó világunkban nem biztosítják azt a plusz néhány másodpercet, ami elegendő lenne a kommunikációs aka-
dály oldására. Amennyiben megtalálták a számukra jól működő kommunikációs módszert, biztosítják a megfe-
lelő mennyiségű időt, és van mellettük olyan személy, aki közvetítőként segíti az információcserét, az önkifeje-
zés nem okoz nehézséget.

Receptív (befogadó) területen nagyon sok esetben okoz súlyos problémát a kommunikációs helyzet, üzenet ér-
telmezése is. Nehéz egyszerre figyelni az üzenet tárgyára, az üzenet közvetítőjére és az üzenetközvetítő mód-
szerre/eszközre. Különösen nehéz akkor, ha a kommunikációs helyzetnek több szereplője van. Még egyszeresen
sérült hallássérültek is számtalan történetet tudnának elmesélni, amikor leintették őket, vagy közölték velük,
hogy „jó, majd később elmondom”, vagy amikor nem is törődtek vele, hogy értik-e, vagy nem, amiről szó van.
Ha a beszélő partner csak kicsit is, akár csak két-három másodpercet is képes lassítani, s időt hagy az üzenetek
közvetítése között, gyakran már ez is elég ahhoz, hogy az érthetetlen környezet érthetővé váljék. 

Vak személyek számára pontosan és tudatosan kell mondandónkat megfogalmazni annak érdekében, hogy az
számukra is értelmezhető legyen. Például, ha a látássérült személy keres valamit, lehet, hogy hiába mondjuk:
„Ott van a szék mellett!” Valószínűbb, hogy könnyebb számára, ha így mondjuk: „Menj előre, ott a szék, a jobb
oldalán van a ...” Az utóbbi esetben adtunk csak számára is értelmezhető instrukciókat.

A receptív (befogadó) területen a kommunikáció értelmezésének minősége függ attól a gyakorlattól, amelyet
az érintett személy az adott kommunikációs módszer alkalmazása során szerzett és a tolmácsként dolgozó, köz-
vetítő KS ügyességétől.    

10.2. A kommunikációs segítő speciális feladatai 
Csak az vállalhatja a KS feladatokat, aki el tudja fogadni, hogy a legtöbb kommunikációs módszer alkalmazása
során direkt testkontaktusba kell kerülnie a siketvak személlyel.Az auditív és a vizuális információfelvétel hiá-
nya vagy részlegessége miatt, a siketvak személyek nagyon kiszolgáltatottak segítőiknek. Amellett, hogy a KS-
nek jól kell ismernie a siketvak személy által preferált kommunikációs módszert, a személyi segítés alapvető
módszereivel is tisztában kell lennie. Tudnia kell a látássérültek ismeretszerzésének, tájékozódásának és közle-
kedésének módját, a látó vezető technikákat. Azt a meghatározott módot, ahogy a kart kell nyújtani közlekedés-
kor, megmutatni az ülőhelyet vagy egy tárgyat, s meg kell tanulnia olyan, mások számára magától értetődő dol-
gokat is, mint az ajtón való együttes áthaladást, vagy a szűk helyen való közlekedést. (Lásd bővebben a Siketvak
személyek tájékozódása és közlekedése cím alatt, jegyzet 8. fejezet). 

A vizuális információk átadásának módját is pontosan kell ismernie. Minden helyzetet a látássérült személy
szemszögéből kell megfigyelnie, és ennek alapján megfogalmazni a látható, hallható információkat. A verbális
üzeneteken túl a nonverbális (hangulatok, térleírás) közlések közvetítésére is képesnek kell lennie.  

Funkcionális látással rendelkező személy esetében elsődleges, és legfontosabb a vizuális információfelvétel
akadálymentesítése. Mindig legyen jól látható a kommunikáció tárgya, az üzenetközvetítő személy és eszköze.
Amennyiben több szereplője is van a kommunikációs helyzetnek, mindenkinek láthatónak, és jól láthatónak kell
lennie. Ehhez meg kell tanulni a helyes pozícionálást. Amennyiben egy kommunikációs helyzet nem megfelelő
a siketvak személy számára, a KS-nek fel kell vállalnia annak átalakítását a kommunikációs helyzet szereplőinek
bevonásával. Ld még a kötet végére helyezett angol szövegből átvehető tanácsokat!

10.3. Az AAK módszereinek alkalmazási lehetőségei
Augmentatív és alternatív kommunikációra (továbbiakban AAK), a modern gyógypedagógia egyik legifjabb
ágára azoknak az embereknek van szükségük, akiknek beszédprodukciójuk és/vagy beszédértésük nem elégíti
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ki kommunikációs igényeiket (Kálmán 2006). Valamilyen veleszületett vagy szerzett ok miatt nem rendelkeznek
a legáltalánosabb, leggyorsabb, legrugalmasabb emberi kommunikációs formával, a beszéddel, ezért a hagyo-
mányos úton önmagukat sem kifejezni nem képesek, sem pedig mások kommunikációs aktusait nem tudják tel-
jes egészében felfogni. Ezért augmentatív, azaz kiegészítő, illetve alternatív, azaz a beszédtől eltérő kommuni-
kációs csatornák, módszerek használatára szorulnak. Ezeket azonban mindig tanítani kell, hiszen e mesterséges
kommunikációs módok olyan jellegű elsajátítására, mint ahogy a kisgyermek modellálja környezete kommuni-
kációs aktusait, nincsen lehetőség.

Az AAK-rendszereket sokféle módon lehet felosztani, gyakorlati szempontokból talán a segédeszköz igény
alapján történő felosztás a legkézenfekvőbb: szüksége van-e az AAK-használónak valamilyen eszközre (papír-ce-
ruza, tábla, gép) ahhoz, hogy kifejezhesse mondanivalóját, vagy elegendők a saját maga által létrehozott, produ-
kált, azaz segédeszközt nem igénylő jelek.

10.3.1. Segédeszközt nem igénylő rendszerek
10.3.1.1. Gesztusok, gesztusnyelv, tenyérjelek, jelnyelv 
A módszerek legtöbb esetben teljes egészében vagy részlegesen, jól használhatóak, de vannak, akik számára igen
hosszú alapozási idő szükséges. 

Alkalmazásuk egyik legnagyobb előnye, hogy használatukhoz nincs szükség segédeszközre: kezünk mindig
„kézközelben” van, szinte bármilyen helyzetben alkalmazható. Súlyos fokú látássérültek esetében viszont hasz-
nálata akadályozott, éppen úgy, mint ahogy a felső végtagra kiterjedő mozgássérülés is korlátozza a kézzel pro-
dukált jelek használatát. 

A módszerek értelmezésének egyik nehézsége, hogy eltűnő jelként viszonylag rövid ideig érzékelhetőek, és a
jel kivitelezését sok esetben befolyásolja a jel mutatójának temperamentuma, stílusa. Lehet lágyan, dinamikusan,
lassabban, gyorsabban, keményebben, erőszakosabban jelelni. Emiatt maga a jel is kicsit változik, ami különösen
kezdők számára megnehezítheti az értelmezést.

Siketvakok esetében alkalmazása akkor hatékony, ha a kommunikáció megfelelően strukturált, pozícionált és
megfelelő mennyiségű időt biztosítanak rá. A megfelelő strukturáltság azt jelenti, hogy az egyéni igényekhez
igazodik az üzenetek egységeinek, tartalmának kialakítása. Például szerzetten siket személyek esetében a jelesí-
tett magyar nyelv alkalmazása lehet hatékony. Kezdetben, amíg nem áll rendelkezésre kellő gyakorlat, tapasz-
talat, a kommunikációs idő rendkívüli módon meghosszabbodhat.

Súlyos fokú látássérültek esetében a jelek átadása taktilis módon történik, de ehhez elengedhetetlen, hogy test-
képük fejlett legyen, és el tudják viselni az érintést. Amennyiben az érintett személy a siketvak állapot kialaku-
lása előtt már jelnyelven kommunikált, legegyszerűbb számára ennek a módszernek a speciális adaptációja, de
ha nem ismerte a jelnyelvet, sokkal egyszerűbb a jelnyelv tenyérjelekké történő adaptációja. A tenyérjelek a jel-
nyelvi jelek adaptációját jelentik a kézfej és az alkar területére. Az elmenni jele például, tenyéren a lépegetés imi-
tálása két ujjal, vagy az orvos jele a pulzus kitapintása. Alkalmazásuk leginkább a betűjelölő módszerek kiegé-
szítéseként, a kommunikáció gyorsítására szolgál. 

A taktilis jelelés a jelnyelv vagy gesztusnyelv (Erdélyi, 2005.) speciális alkalmazási módja, amikor a „beszélő”
és a „hallgató” egymás keze alatt jelel. Van egykezes és kétkezes változata is. (Lásd bővebben a jegyzet 11.feje-
zetében a „Tanulmányok a taktilis kommunikáció témaköréből című részben.) 

Taktilis jeleléskor több jel adaptációja szükséges ahhoz, hogy kéz a kézben könnyen mutatható legyen. Ezek a
jelek kiegészülhetnek haptikus jelekkel. Ekkor a test különböző pontjainak érintése hordozza az üzenetet. Ez a je-
lelési módszer irányok megjelölésére, tér leírására, emocionális üzenetek gyors átadására alkalmas.

Veleszületett látássérültek spontán, természetes gesztusokat nem használnak. Esetükben a testséma kialaku-
lása is hosszabb időt vesz igénybe (Kovács, 2000). Ezeket ugyanis az ember normál körülmények között a látás
útján tanulja meg, ami látássérülés esetén értelemszerűen lehetetlen. Még az igen jelzésére sem használják spon-
tán a fejbólintást, vagy a nem jelzésére a fejrázást. Éppen ezért a gesztusok, gesztusnyelv és jelnyelv alkalmazása
csak akkor lehetséges, ha kommunikációfejlesztésük során erre jelenként megtanítják őket. A vizuális visszacsa-
tolás hiánya miatt azonban ezeknek a jeleknek az elsajátítása hosszadalmas, ami pedig kivitelezésüket illeti, szin-
tén a látási kontroll hiánya miatt merevebb, darabosabb lehet. Szerepük esetükben elsősorban a gyors, rövid jel-
zések továbbításában van. 

Veleszületett siketek esetén a természetes gesztusok alkalmazása spontán kialakul. A fejrázás, a fej elfordítása,
vagy a bólogatás értelmezhető és könnyen elsajátítható számukra. Nehezebb viszont az elvont és az árnyalt fo-
galmak megértése, így ezen jeleknek az értelmezése is nehézségbe ütközik: pl. a vigasztal vagy eseménytelen je-
leket könnyen utánozzák motorikusan, csak tartalmuk megértetése jelent nehézséget. 

Látásmaradványukra támaszkodó siketvakok esetében a megfelelő fényviszonyok biztosítása és a látótér fi-
gyelembevétele lényeges. A kéz koordinációját is érintő mozgássérülés esetén e módszerek csak részlegesen vagy
nem használhatók.
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10.3.1.2. Betűjelölő rendszerek
Számos betűjelölő rendszer ismert világszerte, amelyek közül az alábbiakban csupán néhány jelentősebb kerül
rövid ismertetésre. 

10.3.1.3. Daktil és fonomimikai jelek
E rendszereken belül minden betűnek külön-külön kézjele van. A daktil jelek a betűk formáira, a fonomimikai
jelek a kiejtésük módjára utalnak. Alkalmazása során minden egyes szót betűről betűre mutatunk. Emiatt az üze-
netek átadásának tempója lassú lehet, ami azonban megfelelő gyakorlással, rövidítések és tömörítések alkalma-
zásával, majdnem a beszédtempó szintjére felgyorsítható. Az egyes betűk jelzése nem nehéz látássérültek szá-
mára, de közülük csak azok esetében alkalmazható, akik megfelelő szinten tudnak írni, olvasni. Használatukhoz
bizonyos szintű kézkoordinációs képesség szükséges, de a kivitelezés a jelek statikussága miatt mozgás szem-
pontjából könnyebb, mint a gesztus- vagy jelnyelvnél. Ugyancsak célszerűbben lehet az egyénre adaptálni, mint
az előzőket. Komolyabb kézkoordinációs probléma esetén e módszert alkalmazhatjuk csupán egy-egy gyors üze-
net közvetítésére, pl. vécé, szomjúság, kérek még, elég, menjünk jelzése. E jelzések száma egyénenként bővíthető.

Ezek a módszerek megjelenhetnek kiegészítő módszerként, vagy önmagukban is, s alkalmazhatók vizuálisan
vagy taktilisan.  Szerzett siketvakság esetén e módszerek alkalmazása sokkal elterjedtebb, különösen azoknál,
akik a jelnyelvet nem ismerik, de nyelvi szintjük magas, írni, olvasni tudnak.

10.3.1.4. Kézjelek
Ezek közé tartozik a LORM-ábécé, a síkírás, a Braille-ábécé tenyérbe írt változata és a siketvak kézjelek. Mivel szin-
tén betűjelölő rendszerek, alkalmazásuk előfeltétele a megfelelő szintű írásbeliség. Rövidítések, tömörítések al-
kalmazására ezeknél a módszereknél is lehetőség van. A LORM-ábécé, a síkírás betűinek tenyérbe írása és a Bra-
ille-írás tenyérben történő alkalmazása mind elterjedt módszer a siketvakok között. 

A LORM-ábécé alkalmazásakor a tenyér különböző pontjainak érintése jelöl egy-egy betűt. A módszer inkább
alkalmas szerzett látássérüléssel élő személyek számára, mert testképük általában pontosabb, könnyebb szá-
mukra egy másik személy tenyerén való orientáció. 

A síkírás betűit használó módszerek szintén inkább szerzett látássérültek számára alkalmazhatók, mivel ve-
leszületett látássérültek gyakran nem ismerik azokat. A síkírás betűinek alkalmazásával többféleképpen módon
kommunikálhatunk. A siketvak személy megfoghatja beszélő partnerének ujját, és azzal, mintha egy bottal raj-
zolna, formálja a betűket. Ugyanezt teheti úgy is, hogy beszélgetőpartnerének tenyerébe ír ujjával.

A Braille-ábécé használata nagymértékben hasonlít a síkírás alkalmazásához, de használata kötöttebb. A Bra-
ille-írás alapjai a dominó hat pontjának megfelelően elhelyezett pontok. Ebben a rendszerben minden egyes betűt
más-más pontkonstelláció jelöl. A Braille-írás alapvetően kétféle megközelítéssel alkalmazható segédeszköz nél-
kül, súlyos fokban látássérült siketvak személyek kommunikációjában. Az egyiknek alapja az a mód, ahogy a
Braille-írógépen elhelyezi a személy az ujjait. Ugyanígy helyezheti el ujjait kommunikációs partnerének ujjain, és
mintha az írógépen írna, ugyanúgy ír kommunikációs partnerének kezén. A másik megközelítés, a Braille-írás be-
tűképének letérképezésén alapul. Ekkor a betűket a kommunikációs partner ujjain jelöli a személy. Ezt megteheti
a mutató, középső és gyűrűsujj ujjpercein. Fontos, hogy a hat pont minden egyes pontjának meghatározott helye
legyen a tenyéren, így kerülhető el a betűtévesztés, félreértés. A Braille-írás alapú kommunikációs módszer hát-
ránya, hogy mindkét félnek ismerni kell a Braille-betűket és írásuk módját. A második esetben leírt módszer
pedig csak közös gyakorlat után használható hatékonyan.

A siketvak kézjelek a LORM ábécéhez hasonlóan egy-egy tenyéren mutatott kézjel jelöl egy-egy betűt.
A kézkoordinációt is érintő mozgássérülés esetén e módszerek alkalmazása nehéz vagy lehetetlen.

10.3.1.5. Vibrotaktilis jelek
Ezek közül a legismertebb a Tadoma-módszer: ekkor a beszélő arcán elhelyezett kéz „olvassa” le az üzeneteket.
A „hallgató” kéz elhelyezése az arcon a következő: a hüvelykujj a szájnál, a mutatóujj az arccsonton, a középső
ujj az állkapocscsonton, a gyűrűs és kisujj pedig a gégefőnél helyezkedik el. Bármilyen elképzelhetetlen ezzel a
módszerrel a folyamatos kommunikáció, a gyakorlott emberek valóban képesek folyamatos kommunikációra:
mind megértik a közléseket, mind pedig adekvátan válaszolni is tudnak azokra. Alkalmazásához a két fél szo-
ros összeszokása és az arc érintésének elfogadása szükséges. 

Azok, akik ezt a módszert képesek jól használni, általában már beszédtanulás után, de még kiskorban veszí-
tették el hallásukat és látásukat, s röviddel ezt követően kezdődött meg ilyen irányú fejlesztésük. Akik ezt a mód-
szert hatékonyan tudják alkalmazni jó nyelvi szinten vannak. Ez a módszer azonban ma már a legtöbbször csak
kiegészítő módszerként használatos, egy-egy rövid üzenet megerősítésére, s akkor is leginkább a tanulási folya-
mat során.

10.3.1.6. Egyéb kódok
Speciális jelzések – pl. vibrációs jelzések, a testjelek, a légzésritmus, a fényjelek vagy valamilyen hangadás – kód-
ként való alkalmazása leggyakrabban azokban a legsúlyosabb esetekben képzelhető el, amikor a súlyos fokú
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látás- és hallássérülés mellé beszédképtelenség és súlyos fokú mozgássérülés is társul. A kód azt jelenti, hogy
egy-egy adott módon vett levegővételhez, sóhajtáshoz vagy hangadási módhoz értelmezést társítunk. Az így ki-
alakított kódrendszer alapján azonban a gondolatok közlése igen szűk területre, rendszerint pusztán a legalap-
vetőbb szükségletek jelzésére korlátozódik.

10.3.2. Segédeszközt igénylő rendszerek
Az AAK-rendszerek másik nagy csoportjában a kommunikációs célú közléshez segédeszköz igénybevételére van
szükség.

10.3.2.1. Tárgyak, tárgyrészletek, tárgyszimbólumok 
Ahhoz, hogy a tárgyakat kommunikációs céllal tudjuk használni, a siketvak személynek a tárgyat egy esemény-
hez kell tudnia kötni, a tárgy segítségével elővételezni kell tudnia egy jövőbeli eseményt.

A tárgyak használata szerzett siketvakság esetében is jól használható elsődleges kommunikációs módszerként
azoknál a személyeknél, akik alacsony nyelvi kompetenciájúak, vagy mindkét érzékszervük felnőtt vagy idős
korban sérül, vagy csatlakozó mozgássérülésük ezt indokolttá teszi. A tárgyak használata azok számára is egy-
szerű, akiknél központi feldolgozási zavar következtében a beszédértés akadályozott. Hátrányuk, hogy bizonyos
szám fölött rendszerezésük, tárolásuk, kezelésük bonyolulttá válik. 

Kommunikációra alkalmas a teljes tárgy, a kicsinyített tárgy, a tárgyrészlet vagy a tárgyszimbólum is. Teljes
tárgyak használatakor például egy kanál az éhség, étkezési idő, egy cipő pedig a séta jelzése lehet. Kicsinyített
tárgy az előbb említett tárgyak kicsinyített változata. Veleszületett látássérültek esetében minden olyan tárgy ki-
csinyített változatának felismerése, azonosítása nehéz, amely tárgy eredetije nem fér el két kézben (pl. ház vagy
autó). Egy autóról alkotott összképük pl. úgy áll össze, hogy a tapintás útján szerzett részinformációkat (kerék,
ajtó, fogantyú, biztonsági öv, kormány stb.) egységesítik egy összképben. E részletek pedig nem biztos, hogy
könnyen felismerhetők egy miniatürizált járművön. Számukra egy biztonsági öv darabja sokkal inkább repre-
zentál egy autót, mint egy kis játékautó. A tárgyszimbólumok használatakor a tárgyak által szimbolizált tevé-
kenységek kiemelése történik. Szimbólum lehet egy buszjegy, egy ékszer vagy karika, bármi, amit egy tevé-
kenységhez, tárgyhoz, szóhoz köthetünk. A tárgyak, tárgyrészletek, tárgyszimbólumok önmagukban is hasz-
nálhatók, de felragaszthatók kemény alapra vagy segédeszközökre, például kommunikátorra is. 

A tárgyak csak, pl. napirend, egyszerű kívánságok, alapszintű közlések megosztására alkalmasak, magasabb
absztrakciót kívánó, bonyolultabb információk átadását, események pontos leírását már nem engedik meg, így
használatuk a közlési lehetőségeket nagyon leszűkíti. Segítségükkel csak egyszerű szóösszetételek alkothatók,
összetett mondatok kifejezése nagyon nehézkes. Ha a kicsinyített tárgyakat, tárgyszimbólumokat kemény alapra
ragasztjuk, ebben a képi formában – tapintható képek – már lehetőséget adnak események leírására is, noha abszt-
rakt fogalmak kifejezése (pl. időbeliség, múlt vagy jövő, vágyak, érzések) ily módon lehetetlen.

Egy ízben, egy gyors ütemben kifejlődött agydaganat miatt kialakult siketvak és beszédképtelen állapot ese-
tén a tárgyakkal történő kommunikáció segített a családnak, hogy alapszinten kommunikálni tudjanak egymás-
sal. Poharat a szomjúság, kanalat az éhség, gyógyszeres flakont a fájdalom, szivacsot a fürdés, WC papír gurigát
a WC használat, gézdarabot az orvos jelzésére használtak. A családtagok is kitaláltak maguknak saját jeleket. Az
összes tárgyjel bekerült egy kis kosárba az ágy mellé. Amikor egy-egy új igény felmerült, csak meg kellett találni
rá az alkalmas tárgyszimbólumot és betenni a kosárba. A család megnyugodott, a beteg biztonságban érezte
magát. Két hétig élt még, de nyugodtan és békében, mert tudta, mi történik körülötte, s jelezni tudta legfontosabb
alapszükségleteit. 

Egy veleszületetten siket hölgy esetében is hatékonynak bizonyult a tárgyjelek alkalmazásának módszere.  Az
érintett személy bár veleszületetten siket volt, a jelnyelvet nem ismerte, leginkább szájról olvasott, vagy a vastag
filctollal leírt egyszerűbb üzenetek segítségével tudott kommunikálni. Beszéde, azok számára, akik megszokták,
érthető volt. Egyik szemére teljesen vak volt, és a másik szemén szürke hályog alakult ki, amit műteni kellett.  A
műtét utáni időszakra, arra a néhány napra, amikor teljesen vakká vált, a teljes siketsége mellett, kellett egy ha-
tékony kommunikációs módszert kitalálni. Mivel nyelvi szintje alacsony volt (ő maga nehezen tudta leírni gon-
dolatait), a jelnyelvet, a daktil, vagy fonomimikai jeleket sem ismerte, a leghatékonyabbnak és legegyszerűbbnek
a tárgyjelek alkalmazása tűnt. Cél volt, hogy a tárgyjelekkel, melyeket, egy dobozba tároltak, jelezni lehessen szá-
mára, hogy mi fog történni vele. Ezek segítségével jelezték, hogy kötözésre viszik, fürdetés következik, megjött
az ebéd vagy ki az, aki mellette áll (segítőknek, orvosnak is lettek saját tárgyjelei). A legfontosabb cél természe-
tesen az volt, hogy a hatékony kommunikációs módszer használatával a biztonságérzetet kialakítsuk.

A tárgyak, tárgyrészletek, kicsinyített tárgyak, tárgyszimbólumok összeállítása szakember feladata. Alkalma-
zásuk függ a siketvak személy tapintásától és gondolkozásának szintjétől. Tárgyak esetben a kicsinyítés és a
tárgyszimbólumok alkalmazása nem egyszerűen azért cél, mert magasabb szintű gondolkozást feltételez, hanem
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egész közönséges gyakorlati oka is van: konkrét tárgyak kommunikációs céllal történő alkalmazása során na-
gyon gyorsan megtelik egy bőrönd, ami praktikusan nehezen használható a mindennapos kommunikáció során.

Veleszületett siketek számára a tárgyak alkalmazása során nehézséget jelenthet annak megértése, hogy a tár-
gyak tulajdonképpen igéket, cselekvéseket is reprezentálhatnak. Nehezebben kapcsolják össze gondolatban a
tárgyakat a megfelelő igékkel, ezért a képek alkalmazása esetükben hatékonyabb. 

10.3.2.2. Képek, képrendszerek, képi szimbólumrendszerek
A képeknek a tárgyakhoz hasonlóan előnyük, hogy állandó jelek, sem az interpretációjuk módja, sem a kinéze-
tük nem függ az üzenet közvetítőjétől. Azok számára, akiknek az információk feldolgozására hosszabb időre van
szükségük, használatuk kifejezetten előnyös. A képek lehetőséget teremtenek fogalmak ábrázolására, fogalmak
pontosítására, egész eseménysor leírására. Képek segítségével könnyen elmesélhető egy-egy esemény, vagy fel-
készíthető bárki egy jövőben bekövetkező alkalomra. A képek tartalma lehet egészen konkrét, például fotók az
érintett személyről tevékenység közben, vagy sematikus ábrák, de a daktil vagy a gesztusjelek ábrái is megje-
lenhetnek képen. A tartalmat mindig az egyén képességei és szükségletei határozzák meg.  

Súlyos fokú látássérültek esetében a képek alkalmazási módja leginkább a tárgyaknál leírt módon, kemény
alapra ragasztott, tapinthatóvá tett képek használatával képzelhető el. Egyszerűbb szimbólumokat tapinthatóvá
tudunk tenni hőre domborodó festékkel vagy speciális nyomtatóval. Az ilyen eljárással készült képek esetében
szakember segíthet a helyes méretezésben. A túl nagy kép tapintása lassú, sok apró tapintásrészletből kell ösz-
szerakni fejben az egészet, ami akadályozza a kép értelmezhetőségét. A túl kicsin pedig egyes részletek tapintá-
sosan összemosódhatnak, vagy nehezen differenciálhatóvá válnak. Akinek van némi látásmaradványa, lehet,
hogy kontrasztos, egyszerű formák érzékelésére képes lesz: ennek alapján minimálisan orientálódhat szűk kör-
nyezetében, vagy egy-egy kommunikációs kártyát ennek alapján megkülönböztethet a többitől. 

A képek minősége, tartalma igazodik az egyéni igényekhez, szükségletekhez. Vannak, akik számára csak a saját
fotók, mások számára a sematikus rajzok is megfelelők. Megfelelő szimbolikus gondolkodás, jó receptív nyelvtu-
dás mellett, elvontabb jelképrendszerek is alkalmazhatók (pl. Bliss-nyelv). Bármilyen kép, hangadó gépen, ún.
kommunikátoron is elhelyezhető, ám ennek célszerűségét a használó hangos beszédhez való viszonya szabja meg. 

Képek esetén (pl. fotó, színes rajz, fekete-fehér rajz, vonalas ábra, szimbólum) bizonyos képmennyiség után
külön gondot okoz azok praktikus tárolása úgy, hogy jól használható maradjon.

A képek rátehetők kommunikátorra vagy megfelelő látásmaradvány esetén számítógépes programok segít-
ségével, érintőképernyővel is használhatók, bár ez utóbbi mindennapi kommunikációs helyzetben nehezen al-
kalmazható.

10.3.2.3. Betűjelölő eszközök 
A segédeszközt igénylő betűjelölő módszerek mechanikus vagy elektromos vezérlésűek is lehetnek, és azok szá-
mára használhatók, akik megfelelő szinten tudnak írni, olvasni. 

Minden olyan segédeszköz, ami a Braille használatán alapul (Braille-kijelzők, Braille-írógép, Braille-tábla) vagy
a síkírás (számítógépek speciális kiegészítő szofverekkel, olvasótévék, nagyítók) tartozik ide, de ide sorolható a
LORM-módszer használatához készíthető speciális kesztyű is.

Az egyszerű mechanikus betűtábla tulajdonképpen nem más, mint egy tapintható Braille-táblázat, amelyen be-
tűről betűre mutatja mondandóját, az ezt az írást ismerő személy. A táblázatban a Braille-betűk mellett ott van a
síkírásos megfelelője, így használata azok számára is értelmezhető, akik nem ismerik a Braille-írást.  

A Braille-írásra használható speciális tábla pontozóval, Braille-írógép, melynek hat billentyűje szolgál a betűk
írására, egy pedig a szóköz jelölésére, valamint létezik Braille-kijelző is, melyet számítógéphez lehet csatlakoztatni.

Szerzett látássérüléssel élő hallássérült személyek számára készíthető táblázat tapintható síkírásos betűkből is.
Mivel a táblázatban a betűk helye állandó, így gyakorlattal a közlések jelentősen felgyorsulhatnak. 

Siket, látásmaradvánnyal rendelkező személyek számára pedig vastag filctollal papírra írható az üzenet.

Az Optacon a síkírás olvasására alkotott készülék. A szerkezet két részből áll. Az egyik egy kis kamera, ami
az alá kerülő betűket érzékeli, a másik része egy kis kijelző, melyen a betű érzékelhetővé válik. Az érzékelő ré-
szen kis tüskék emelkednek ki és kicsit rezegnek. Tehát itt a konkrét síkírásos betűformát teszi érzékelhetővé az
eszköz. Megtanulható a használata, de elég nagy kitartás kell hozzá, és még ezután is, ha pl. egy újabb betűtípus
jelenik meg, értelmezhetetlenné válik a szöveg. Ennek az eszköznek az ára jelentős, a számítógép használata ki-
szorította az új felhasználók érdeklődéséből. Használata elsősorban ott volt jelentős, hogy bármely síkírású anyag
elolvasható volt vele. Ezt ma a karakterfelismerő programok, melyekkel bármely szöveg beszkennelhető és a szá-
mítógép vagy kimondja a beszélő szoftver segítségével, vagy a Braille-kijelzőn lehet elolvasni feleslegessé tette a
látássérült felhasználó számára.

Hasonlóan korszerű és nagyszerű eszköz volt a maga korában a Versa Braille-készülék, mely egy minipro-
cesszor tulajdonságait, egy jegyzetelőgép tuklajdonságaival ötvözte még a beszélő és karakterfelismerő progra-
mok megszületése előtt.
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Léteznek felolvasóprogramok, amelyek a számítógép monitorán megjelenő szöveget olvassák fel. Ezek alkal-
mazása a hallásállapottól függően lehetséges. Magyarországon a Jaws program a legelterjedtebb. Amennyiben a
sikatvak személy ennek segítségével szeretne kommunikálni, a klaviatúrát kell jól ismernie, akár a teljes betű-
készletet vagy csak a Braille-írásra használható billentyűket. Utóbbi esetben külön Braille-konvertáló szoftver is
szükséges.

10.4. Összefoglalás
A fent vázolt módszerekből kitűnik, hogy nem lehet egységesen gondolni a siketvak személyek kommunikáció-
jára. Leggyakrabban nem csak egyetlen módszert használnak, hanem kommunikációs rendszerük több módszer
párhuzamos alkalmazásával hatékony. Mindig azt a módszert alkalmazzák, amelyik az adott helyzetben a leg-
kézenfekvőbb.  Külön nehézséget jelent azoknak a személyeknek a kommunikációs megsegítése, akik felnőtt
vagy idős korban egyszerre vesztik el hallásukat és látásukat is. Ilyenkor a korábban jól működő kommunikációs
módszer adaptálása a nagy feladat mind az érintett személy, mind a kommunikációfejlesztő számára. 

Minden KS kommunikációs nehézségek fellépése esetén, feltétlenül keresse meg a kommunikáció fejlesztésé-
ben jártas szakembert.
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– Kovács Krisztina 2000. A vakság és aliglátás hatása a korai fejlődésre In: Dr. Illyés Sándor (szerk.) Gyógype-

dagógiai Alapismeretek, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai Főiskolai Kar,
Budapest

– Riggio, Marianne,  Miles, Barbara 1999. Remarkable Conversation Perkins School for the Blind, Watertown,
MA USA

– Uden, van Anton A siketséghez csatlakozó járulékos tanulási zavarok In: Keresztessy Éva (szerk.) 1994. A ne-
urogén tanulási zavar tünetei, diagnózisa és terápiája hallássérült gyermekeknél. Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Tanárképző Főiskola Szurdopedagógiai Tanszék, Jegyzet Budapest

10. Szerzetten siketvakok kommunikációja (Királyhidi Dorottya)
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11.1. KEZEK POZÍCIÓI A KOMMUNIKÁCIÓ SORÁN
(Johanna Mesch svéd nyelvész kutatása alapján)

Taktilis jelnyelv alkalmazásakor a jelelő személyek az alábbi két pozíciót alkalmazhatják:

11.1.1. A monológ pozíció
A „vevő” kezei a társalgás folyamán az „adó” / jelelő kezein helyez-
kednek el. Amikor a vevő kíván megnyilvánulni, a szerepcsere mellett
a kezek pozíciója is felcserélődik.

Ez a pozíció általában a következő szituációkban használatos: 
– magyarázatnál 
– vita kapcsán

A társalgás szereplői lehetnek: 
siketvak – látó, vagy siketvak – siketvak személyek. 

11.1.2. Dialóg pozíció 
A siketvak személyek társalgás folyamán ezt a pozíciót alkalmazzák
leggyakrabban. Tulajdonképpen egy aszimmetrikus pozícióról van
szó, mivel az aktívan jelelő kéz minden esetben a vevő kéz alatt he-
lyezkedik el. Egyik kéz „vevő”, a másik „adó”. Ez tulajdonképpen fel-
fogható „egykezes jelelésnek” is. Ezt a pozíciót alkalmazzák a LORM-
módszernél is. Előnye, hogy a társalgás alatt nincs szükség a kézhely-
zetek cseréjére. 

A feljegyzés szerint problémát jelenthet, ha az egyik jelelő balkezes.
Ilyenkor, - ha a „vevő” részéről a megértés vagy az „adó” részéről a
jelek kivitelezése nehezített - szükséges a monológ pozíció alkalma-
zása. 

11.1.3. A közlésfolyamat irányítása
Az előzőekben, a kézhelyzetek leírásánál láttuk, hogy ha a siketvak
személyek társalgás során a monológ pozíciót alkalmazzák, a kezek
helyzete a kommunikációban a résztvevők szerepe szerint változik. 

A dialóg pozíció esetében más stratégiákat alkalmaznak. A be-
szédfolyamat szabályozása ugyanis a kezek horizontális, illetve ver-
tikális síkba helyezésével valósul meg. Megfigyelték például, hogy
a jelelő mozdulat lelassul, amikor a beszélő mondandójának a vé-
géhez ért. 

Interakció zónái
A horizontális sík három zónára osztható:
11. ábra Interakció zónái 

11. Tanulmányok a taktilis 
kommunikáció témaköréből

SANDRINE, SCHWARTZ: ELÉMENTS POUR UNE ANALYSE DE LA LANGUE DES
SIGNE TACTILE PRATIQUÉE PAR LES PERSONNES SOURDES-AVEUGLES

(KISS MÁRIA FORDÍTÁSA – A DőLT BETŰVEL SZEDETT RÉSZEK 
A FORDÍTÓ MEGJEGYZÉSEI)
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Miután az „A” személy a jelelést befejezte az „A” zónában, kezeit a közös zónába helyezi, így jelzi a „B” sze-
mélynek, hogy átveheti a beszéd fonalát, amit aztán ő a „B” zónában fog kivitelezni. 

12. ábra Interakció 

11.1.4. A közlés helyszínei
A vertikális sík három közlési helyszínre osztható.

13. ábra Közlés helyszínei

Miután az „A” személy befejezte a jelelést a társalgó szint zónájában, kezeit vagy a szerepcsere szintre enged-
heti – így jelezve a „B” személy számára, hogy átveheti a beszéd fonalát, vagy tovább, a pauzaszintre helyezheti,
ami a közlés folyamatban pauzát, szünetet is jelent. 

14. ábra Jelelési tér

11.4.5. Retroakció a társalgás során
A retroakció fogalma
Retroakciót a társalgás folyamán a „vevő” alkalmaz. A „vevő” részéről a társalgás során folyamatos visszajelzé-
sek érkeznek, oly módon, hogy közben a kommunikációs szerepek nem cserélődnek föl. A vevő az adó közlésé-
vel egy időben, azzal párhuzamosan, különböző jelzésekkel adhatja az „adó” / jelelő tudtára, hogy folytathatja
a beszédet, figyel, megértette az üzenetét.

11. Tanulmányok a taktilis kommunikáció témaköréből (Kiss Mária fordítása)

72

1. Társalgószint
2. Szerepcsereszint
3. Pauzaszint

IV_SV tordelt NYOMDAI_Layout 1  2011.02.17.  16:40  Page 72



11.4.6. A retroakciós visszajelzések tartalma
A „vevő” retroakciós jelei finom jelzések lehetnek, melyeknek számos változata létezik. Ezek alkalmazásával
tudja a „vevő” az „adó” tudtára adni, hogy megértette, vagy sem,  egyetért vagy más véleménye van, esetleg
nem ért egyet az elhangzottakkal. Így az „adó” folyamatos visszajelzést kap, mely által tud alkalmazkodni a
„vevő” figyelmi szintjéhez, szükségleteihez.

A társalgás alatt a retroakció lehet lexikális, vagy nem lexikális.
(Fontos megjegyezni, hogy a társalgás alatti retroakció leírása mindössze két tanulmányban jelent meg, ez-

előtt a jelenség ismeretlen volt.)

A) Lexikális retroakció 
A vizuális jelnyelvben a párbeszédek szabályszerűen bővelkednek az ilyesfajta jelzésekben: „igen”; „ah”, „úgy?”
„nem értem”… 
Felmerül a kérdés, vajon ezek megjelennek-e a taktilis jelnyelvben is?

B) Monológ pozícióban
A „vevő” kezei az „adó” kezein helyezkednek el. Ha a „vevő” jelezni kíván valamit, a kezek pozícióit meg kell
cserélni így, a visszajelzés idejére az „adó”-ból „vevő” válik. Ez a helyzet megállítja a közlést, és a kommuniká-
ciós folyamatban szerepcsere következik. 

Ez a fajta visszajelzés létezik, ám ritkán alkalmazzák. Igazából az „adó” szavába vágásaként fogható fel, ami
egy gyors szerepcserét eredményez a társalgában:

– Dialóg pozícióban
Az előzőleg ismertettet leírás alapján itt is a „vevő” egyik keze az „adó” kezén helyezkedik / amivel a jelelést
követi, ezzel egy időben az „adó” egyik keze a „vevő” egyik kezén van. /így tudja az „adó” nyomon követni
a „vevő” visszajelzéseit. Ez a fajta visszajelzés természetesebb az alkalmazók körében.

– Visszajelzés kivárása, „kérése”
J. Mesch tanulmányában hangsúlyozta a zárt és a nyitott kérdések egzakt jelenlétét, hivatkozva arra, hogy ret-
roakciós helyzetben a válaszok lexikálisak, illetve nem lexikálisak. Az „adó”/jelelő részéről a cél a társalgás
alatt, a „vevő” megértésének ellenőrzése.

Mivel a megértés ellenőrzésére egy jelet alkalmaznak, az „adó” el-
nyújthatja jelelésének idejét, míg a „vevő”-től reakciót nem kap vagy
a választ. Cél, hogy a „vevő” lexikális, vagy nonlexikális visszajelzést
adjon, ami egyben a társalgást is továbbviszi. 

C) Nonlexikális visszajelzés
A vizuális jelnyelvben a társalgás alatti visszajelzések java részét az
arc mimikája tükrözi: fejcsóválás, arckifejezések, a szemöldökök moz-
gásai… 

Ezek a visszajelzések taktilisan nem követhetők, Így a siketvak sze-
mélyek nonlexikális visszajelzésre egy természetes rendszert alakítot-
tak ki.

„Jelző ütögetés”
Monológ pozícióban a jelző ütögetés típusai:
A jelző ütéseket / paskolást egy ujj végzi, ez általában a mutatóujj. A
megértést az ütések száma és gyorsasága biztosítja. pl. egy érintés:
értem, kettő: még egyszer, nem értem stb. Ez ilyenfajta visszajelzés-
nek számos változatai létezik. 

A jelzés 4 ujjal történik (a hüvelykujj nem aktív).

Nyomás
A visszajelzés mibenléte: a „vevő” hüvelykujjával nyomást gyakorol
az „adó” kezére. Egy gyengéd nyomás megfelelhet a fejcsóválásnak,
mivel ez jól érzékelhető, egyéb jelektől jól elkülönülő. A „vevő” - nek
ily módon lehet közölni az „adó” felé, hogy szükség van ismételt el-
mondásra, vagy magyarázatra.

11. Tanulmányok a taktilis kommunikáció témaköréből (Kiss Mária fordítása)
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11.1.7. Szintaktikai modifikációk
S. Collins és K. Petronio munkája során a taktilis kommunikáció megfigyelésekor a siketvak személyek kérdés fel-
tevésére, illetve azok értelmezésének leírására koncentráltak.

Taktilis jelnyelvet alkalmazó siketvakok esetében, az „adó” -nak világosan jelezni kell kérdést feltevő szándé-
kát a „vevő” részére. (pl. Mutatóujjával jelez, vagy megérinti a „vevőt”)

Vizuális jelnyelvnél a kérdés szándékának megértését a szemek deiktikus szerepe segíti, ez a komponens azon-
ban a siketvakok által nem érzékelhető.

11.1.8. Nyitott kérdések
Vizuális jelnyelvben a nyitott kérdés szándéka leggyakrabban egy jelben, vagy jelzésben nyilvánul meg, (fej, vál-
lak, test mozgásai, a szemöldökök ráncolása, vagy felhúzása).

A taktilis jelnyelvben mindig egy jelet használnak a kérdés jelölésére, ez teszi lehetővé a „vevő” számára, hogy
beazonosítsa a hozzá intézett mondat jellegét – jelen esetben, hogy kérdő módban van.

A kérdő mondat szerkezete a vizuális és a taktilis jelnyelv esetében megegyezik. 
A mondatok lehetséges formái:

a) / kérdés jele/ ___________ ?

b) ________________ / kérdés jele / ?

c) / kérdés jele / _____________ / kérdés jele / ?

11.1.9. Zárt kérdések
Vizuális jelnyelvben a zárt kérdezés szándéka nem manuális jelzésekben nyilvánul meg (szemek, szemöldökök,
test, váll, fej  mozgásai). Az amerikai jelnyelvben erre külön jelet használnak: a mutatóujjat behajlítják, ami így a
kérdőjelhez hasonlatos – ezzel jelzik a beszélgető társ felé a kérdezés szándékát.

A kérdezés jele általában szabadon választható (lényeges, hogy az alkalmazók ismerjék ezt a jelzést). Fontos,
hogy a használandó jel és kivitelezése – kifejező, érthető legyen. Taktilis jelnyelvet használók körében is ez a
módszer jelenik meg.

11.1.10. Morfológiai modifikációk
A vizuális jelnyelvben számos olyan, nem manuális morféma létezik, melyek melléknévi, vagy határozói jelleg-
gel bírnak. Változatos, és vizuálisan jól érzékelhető formában, melyek a standard jelekkel együtt jelennek meg.

Ha a „vevő” siketvak, természetesen nem tud értelmezni ilyen nem manuális morfémákat. A siketvakok is
használnak ilyen jelzéseket, de ezek a határozottabb mozdulatokban, és az izomtónus változásaiban nyilvánul-
nak meg.

A taktilis jelnyelvben fölösleges a nem manuális morfémák helyettesítésére a kézjel mellé egyéb komponen-
seket hozzárendelni. A jel és az „adó” által közvetített egyéb érzékelhető taktilis összetevők, (lendület, tempó,
izomtónus) mindezt tartalmazzák. 

Korábban úgy vélték, hogy a nem manuális komponens lényegtelennek tűnik, mára jelentősége, a leíró tanul-
mányoknak köszönhetően is nőtt.

11.1.11. Fonológiai modifikációk
A jelek számos összetevőre bonthatók: forma, mozgás, elhelyezkedés és irány (az arckifejezés ezektől elkülönül).
Miután a taktilis jelnyelvben a „vevő” keze az „adó” kezén helyezkedik el, felmerül a kérdés, hogy ezen sajátos-
ságból adódóan a fonológiai modifikáció négy jellemzője miként valósul meg?

A tanulmány sokféle nyelvészeti jellegzetességet tárgyal, ezért szükség volt egyfajta szelekcióra. Ezt a vizuá-
lis és a taktilis jelnyelv hasonlatosságait összevető analízis követte, mely során a minimális párosítás módszerét
alkalmazták. (A minimális párosítás egy nyelvészeti eljárás, mely a nyelvek vizsgálata során az egymáshoz leg-
közelebb álló kifejezések összehasonlításán alapszik.)

11.1.11.1. Forma, megjelenés
A taktilis jelnyelvben megfigyelt jelformák szabályosan a vizuális jelnyelvben használatos formáknak felelnek
meg.
A bonyolultabb jelek megértését segítette a fokozatos lassítás a jelelő mozgásában. Ez a lassítás a taktilisan ne-
hezebben érzékelhető jelek alkalmazásakor jelenik meg, mint pl. a számjegyek.
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11.1.11.2. Hely
A tanulmányban ezen összetevőn belül külön vizsgálták a jeleket aszerint, hogy azok érintkeznek/nem érint-
keznek jelelő testével.

11.1.11.3. Testi kontaktus nélküli jelek 
Vizuális jelnyelvben a jelek egy gömbhöz hasonló térben jönnek létre. Ezt a formát a szituáció módosíthatja, pl 
– a jelelési tér átmérője csökken „suttogásnál”, 
– nő annak megfelelően, hogy: egy vagy több személy a „vevő” 
– áthelyeződik a magasba, ha például egy magas személlyel beszélgetnek, vagy olyas valakivel, aki pl. egy ab-

lakban áll.

Taktilis jelnyelvben a jelelési tér áthelyeződését, és a kiterjedés változását figyelték meg. Itt a jelenséget kiváltó
tényező a jelelő elhelyezkedése a „vevő” testi arányaihoz viszonyítva.

Különböző szituációkat figyeltek meg: 
– az „adó” és a „vevő” egymással szemben áll,
– az „adó” és a „vevő” egymás mellett ül,
– „adó” áll, „vevő” ül,
– „adó” ül „vevő” áll,
– az „adó” és a „vevő” között egy asztal helyezkedik el.

Minden esetben a jelelési tér szintén gömb formájú volt.
A jelelési tér pedig ott jött létre, ahol a jelelő kezek érintkeztek.

Ha a jelelő és a „vevő” egymással szemben áll, és a magasságuk megegyezik, a jelelés helye ugyanott valósul
meg, mint vizuális jelnyelv esetében. A jelelési tér viszont kiterjedését tekintve kisebb a jelelő felek közelsége miatt.

Vizuális jelnyelvnél bizonyos távolság szükséges a kommunikáló felek között, hogy a jelelő kezekre való rá-
látás – recepció - megfelelő legyen. Taktilis kommunikációnál a távolság – mint tényező változatlan, mivel szük-
ségszerű, hogy a beszélő felek nagyon közel helyezkednek el egymáshoz. (hogy meg tudják fogni egymás kezét)

11.1.12.Testhez kapcsolódó jelek 
A jelnyelvben számos jel érintkezik a jelelő testének valamely részével. Ez a momentum néhány apró különbségtől
eltekintve megjelenik a taktilis jelnyelvben is.

Ha a jelelőnek egy jelet az arcának magasságában kell kiviteleznie, fontos, hogy a feje ne mozogjon, és hogy a
jelet megfelelő helyen mutassa. 

A jelelő fejének helye „ismeretlen” a siketvak „vevő” számára, de a jelelő részéről a megfelelő helyen kivite-
lezett jelek, a jelelők közötti meghatározott távolság, és a jelek magassága, lehetővé teszik a siketvak személy szá-
mára a fej helyzetének megállapítását is.

Ezzel kapcsolatosan egy érdekes jelnyelvi megnyilvánulást is megfigyeltek. A jelelő más testrészével is köz-
vetít jelzést (értsd: nem a karjával, kezével) – az a testfelület is „jelez”, – részt vesz a közlésben, mely valamilyen
módon a jellel kapcsolatban áll. Ez a „vevő” felé a jobb megértést is támogatja, illetve: a jelek kivitelezése a test
mozgása miatt nem válik „merevvé” (merevebb a jelelés, ha csak a kezek mozognak).  Ez a fajta együttmozgás
plusz információkat közvetít, illetve a test rugalmas mozgása következtében a nagy kiterjedésű jelek kivitelezé-
sekor sem veszik el a kezek közti kapcsolat.

Ezt a fajta jelenséget olyan esetekben figyelték meg, amikor az „adó” és a „vevő” méretei eltérőek voltak (ma-
gasság, szélesség), vagy egymástól kissé távolabb helyezkedtek el.

11.1.13. Mozdulatok, mozgás
Vizuális jelnyelvben a mozgások komplex jelenségkörét igen gyakran két részre osztva taglalják, ezek 
– az elsődleges mozgások: trajektória („röppálya”, az útvonal, melyet a mozdulat bejár), rotációk.
– Másodlagos mozgások: tremorok – finom vibráló kis mozdulatok, melyek különböző izomfeszültséggel je-

lennek meg.

A vizuális és a taktilis jelnyelvben mindezekkel kapcsolatban lényeges eltérés nem tapasztalható, minimális kü-
lönbség az elsődleges mozgásokban jelenik meg. A taktilis jelnyelvnél ezek a mozgások kisebb formációban jön-
nek létre. A jelelő mozdulatok mérete azonban változik az „adó” és a „vevő” közti távolság változásával. 

11.1.14. Orientáció
A vizuális és a taktilis jelnyelven belül ezzel az összetevővel kapcsolatosan több variációt is megfigyeltek.
Vizuális jelnyelvnél standard orientáció:
Egy jel orientációja a fonológiai asszimiláció folyamatától függ. Vagyis a jelek orientációjára az előzetesen kivi-
telezett jelek hatnak.
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Taktilis jelnyelvnél is megjelenik az orientáció jelensége, azonban a vizuális jelnyelvhez képest más módosító
tényezők befolyásolják. Itt az orientációt helyét a hallgató kezének helye határozza meg. Ebben az esetben a be-
szélőnek azt is figyelembe kell venni, hogy a hallgatónak a jelek recepciója/átvétele kényelmes legyen. 

11.2.Tolmácsolás siketvak személyek számára (Geneviève Deconde tanulmánya alapján)
Geneviève Deconde hivatásos tolmács. Egyike a szakma úttörőinek Poitiers-ben, és nemrég nyert támogatását egy
tanulmány készítéséhez. A mű jól eltalált címe: A négykezes tolmácsolás. 

11.2.1. A tanulmány főbb elemei
– A műben határozott ajánlások, javaslatok találhatóak minden hivatásos tolmács számára, valamit gyakorlatok

és technikák a taktilis tolmácsoláshoz.
– Siketvakság fogalma.
– Siketvak személyek által használt kommunikációs módszerek, eszközök bemutatása.

Ezt követően Geneviève Deconde felsorolja mindazon tulajdonságokat, (testi, lelki összetevőket) melyekkel a tol-
mácsnak bírnia kell, hogy a taktilis tolmácsolás, mint önálló tolmácsolási terület elfogadhatóvá váljon.
– Állapothoz igazodó tolmácsolási technikák.
– Fizikai közelség tűrése.
– Vezetés, segítés.
– Nyelvi adaptáció.
– Lehetséges tolmácsolási szituációk.
– Etikusság megőrzése.

11.2.2. Taktilis recepció
Geneviève Deconde fent említett művében idéz két tanulmányt, (melyekhez nehéz hozzájutni, csak az ő tanul-
mányán keresztül érhetők el) ezek adják majd a jövőbeli kutatások vázát. E források kerülnek most bemutatásra. 

A. Daktilológia
Charlotte, Reed egy amerikai kutatás tapasztalatairól számol be (Charlotte, Reed et alii: Étude de la réception
tactile et visuelle de la dactylologie, Durlach 1995).
A kutatás célkitűzése a következő volt: megbecsülni a siketvak személyek taktilis befogadóképességét – e célból
szavakat, mondatokat betűztek le siketvak személyek kezébe. 
A vizsgálatban résztvevő siketvak személyek a daktilt 10-40 éve alkalmazták. 
Az eredmények szerint a résztvevő siketvak személyek taktilis befogadó, „felfogóképessége” 80-100% volt, azon-
ban ez a százalékérték a bemutatott szavak, mondatok bonyolultságával párhuzamosan csökkent. Az 5 betűből
álló szavakat a vizsgált személyek könnyen megértették. A daktil recepciója azonban 4-5-ször lassabb a többi tár-
salgási technikához képest, mint a jelnyelv vagy a beszéd.  

B. Jelnyelv
Sarah, De Roseau Angliában közel 18 hónapon keresztül vezetett egy képzést a BSL (British Sign Language) tak-
tilis alkalmazásával kapcsolatosan. (Sarah, De Roseau: Communication par le contact, 1996/1998) Megfigyelése
és tapasztalata alapján arra a meggyőződésre jutott, hogy 
– a vizuális jelnyelv (itt BSL) és a taktilis jelnyelv „átjárható”: az arckifejezés jól helyettesíthető izomfeszültség-

gel a jel hatásának fokozásakor.
– Kérdezéskor a kérdések határozottak és világosak legyenek.
– Feedback (megértés ellenőrzése, visszajelzés) kötelező a taktilis kommunikáció alatt.

C. Holisztikus kommunikáció
Rita Lahtinen siketvak személyekkel foglalkozó tolmács-tanácsadó álláspontja, hogy a kommunikáció nemcsak
nyelvhasználat. Több ennél, benne foglaltatik mindaz, ami a beszélők körül, illetve bennük történik. 
Minthogy a test teljes egészében vesz részt az üzenet átadásában, a transzmisszió céljai a társalgás folyamán és a
nyelvi összetevők az interpretáció keretét képezik. Ezt az újszerű megközelítést nevezi „holisztikus kommuni-
kációnak”.
Így a siketvak személyek által alkalmazott kódrendszerek, valamint interpretációjuk többet mutat, mint amennyit
a kezek a taktilis kommunikáció során „láttatnak”. A paralingvisztikai összetevőkről is információkat szolgál-
tatnak, mint pl. a hallgató feedbackje (visszajelzései).

A holisztikus kommunikáció során a test egyéb részeit is be lehet vonni valaminek kifejezésére, ismertetésére,
pl. lehet a siketvak személy hátán is „felvázolni” egy terem belső elrendezését.

Az újszerű technika nyeresége a folyamatos fejlődés, mivel többet enged a tolmácsolási szituációban, mint a

11. Tanulmányok a taktilis kommunikáció témaköréből (Kiss Mária fordítása)

76

IV_SV tordelt NYOMDAI_Layout 1  2011.02.17.  16:41  Page 76



taktilis jelnyelv. A tolmács a beszéd tolmácsolása mellett és azon túl érintések, jelzések által a látott és a hallott
eseményekről is információt közöl.

Felhasznált irodalom, francia nyelvű anyagok forrása:

– Sandrine, Schwartz: Eléments pour une analyse de la langue des signe tactile pratiquée par les personnes so-
urdes-aveugles, Magyarra fordította Kiss Mária. 
online: www.ciel8.free.fr/SPIP-v1-7-2/IMG/pdf/DEA_Sandrine_Schwartz_LS_Tactile.pdf
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Szmolka János: 

Megszülettem szépen, kicsiny vak verébnek,
hülyén, ahogy „illik”, mentem falnak, széknek.
Gyermekkorban mindig orvosost játszottam,
de igazi vér folyt, és az orvos nem én voltam.
Könyörögtem néha: „Cseréljünk már helyet!”
Azt mondták: „Butaság!” meg hogy: „Azt nem lehet!”
Ráadásnak ott volt a híres iskola,
bizony, csak muszájból járogattam oda.
Jól fejünkbe verték, kik a párt nagyjai,
de azt nem mondták meg, hogy kell nőkkel bánni,
vagy tán ők se tudták…
Jobb ezt nem piszkálni!
A saját bőrömön ezt is megtanultam,
de őszinte és romantikus voltam.
Mindig későn jöttem rá, hogy ezért csalódtam.
Aztán a süketség tönkretett de végleg,
már csak vegetálok, mert ez így nem élet!
Olyan nulla vagyok, már belém sem rúgnak!
Nem vagyok útban se parasztnak, se úrnak!
Na, de hagyjuk abba! Sok értelme nincsen!
Aki még barátom, áldja meg az Isten.

Melléklet
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EUROPAI PARLAMENT

1999 2004

2004. január 12.
1/2004 DEKRÉTUM

Bejegyzési kérelem
Az Eljárási Szabályzat 51. pontja értelmében

Richard Howitt, Mario Mantovani, Elizabeth Lynne, Patricia McKenna és
Ilda Figueiredo indítványára.

A siketvak személyek jogaiért
Végrehajtási határidő: 2004. április 12.

Az Európai Parlament, 
– Az Eljárási Szabályzat 51. pontja,
– az Európai Unió, emberi méltóság alapelvét kinyilvánító 13 cikkelye értelmében kimondja, 

A. a siketvakság különálló fogyatékossági kategória, mely a halmozott fogyatékosságok között azt az állapo-
tot takarja, amikor a hallás és látás egyidejűleg sérül, s ennek következményei nehézséget jelentenek az infor-
mációszerzésben, a kommunikációban és a közlekedésben,
B. körülbelül 150 000 siketvak személy él az Európai Unió területén,
C. néhányan közülük teljesen siketek és vakok, de legtöbbüknek van látás- és hallásmaradványa az egyik vagy
mindkét érzékelési területen,
D. mint, minden egyes fogyatékossági kategória esetében, a siketvak személyeknek is speciális megsegítésre
van szükségük olyan szakemberek segítségével, akik rendelkeznek az ehhez szükséges specializált ismere-
tekkel, 

1. Az Európai Unió szervezeteit és a Tagállamokat arra kérjük, hogy mérjék fel és biztosítsák a siketvakok jogait; 
2. Nyilvánítsák ki, hogy a siketvakok jogai megegyeznek az Európai Unió bármely polgárának jogaival; ameny-

nyiben szükséges a Tagállamok ennek biztosítása érdekében igazítsák ehhez az alapelvhez törvénykezésüket,
biztosítsák az alábbi alapvető jogokat:
– jogot a demokratikus Európai Unió életében való részvételre;
– a munkához és tanuláshoz való jogot, mely során a szükséges fényviszonyok, kontrasztok és adaptációk

biztosítottak; 
– a személyközpontú egészségügyi és szociális ellátásokhoz való jogot;
– a jogot az egyéni kommunikációs segítőhöz, a speciális ismeretekkel rendelkező tolmácshoz és/vagy sze-

mélyi segítőhöz;
3. Utasítás a dekrétum továbbítására a Bizottsági Elnökhöz, a Tanácshoz és a Tagállamok kormányainak.
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LÁTÁSSÉRÜLÉST OKOZÓ SZEMBETEGSÉGEK ÉS FUNKCIONÁLIS HATÁSAIK, 
SZEMÉSZETI KÓRKÉPEK, SZEMBETEGSÉGEK LEÍRÁSAKOR ELőFORDULÓ 
KIFEJEZÉSEK ISMERTETÉSE

– Aniridia: a szivárványhártya hiánya.
– Anophthalmus: (ejtsd: „anoftalmusz”): a szem kifejlődésének hiánya.
– Astigmia: (ejtsd: „asztigmia”) esetén a szem legkülső fénytörő közegének, a szaruhártyának (cornea) a sza-

bálytalan görbülete miatt a retinakép torzul, megnyúlik. Az így keletkezett rendellenesség úgynevezett cylin-
deres szemüveglencsével korrigálható.

– Atrophia nervi optici: látóidegsorvadás (ejtsd: „atrófia nervi optici”) 
Különböző betegségek kísérő tüneteként jelentkezik, de lehet veleszületett rendellenesség is. Attól függően, hogy
az idegpálya melyik része sérült és milyen mértékben, eltérő erősségűek a kialakuló tünetek: 
– homályos látás,
– látásélesség-csökkenés, alacsony vizus;
– színlátászavar;
– különböző területeket érintő látótérkiesések,
– abnormális pupillareakció

Mivel nem fénytörési rendellenességről van szó, a betegség szemüveggel nem korrigálható. Kísérő tünetként
csökkenhet a szem fényérzékenysége, emiatt az érintettek erős helyi megvilágítást igényelnek.
– Buphtalmus: (ejtsd: „ buftalmusz”) szemtekének érhártya-gyuladás okozta kitágulása, megnagyobbodása.

Veleszületett zöldhályog tünete.
– Cataracta (ejtsd – „katarakta”), köznyelvben - szürkehályog: A cataracta szó vízesést jelent utalva arra, hogy

ezeknek a betegeknek a látása olyan, mintha egy vízesésen néznének keresztül. A cataracta a szemlencse át-
látszóságának csökkenése, ami miatt a fénysugarak egyre kevésbé tudnak rajta áthatolni, így a látás elhomá-
lyosodik. Az átlátszóság csökkenése a szemlencsét alkotó fehérjéknek az összecsapzodásának következmé-
nye. A szürkehályog lehet veleszületett (congenitalis) vagy szerzett. Cataracta okozója lehet: sérülés, diabetes,
mérgezés, egyéb megbetegedések (pl. rheumatoid arthritis), egyéb szembetegségek (pl. glaucoma)

A cataracta tünetei: 
– Távolra homályos látás, különösen a szabadban, miközben az olvasáshoz szükséges közeli látás eleinte még

javulhat is.
– Lépcsők széle, járdaszegélyek, felületek változásának észrevétele nehezített. A lámpafények túl erősnek tűn-

nek, körülöttük homályos burok jelenik meg. Erős fény, pl. napfény iránti érzékenység nő, a vakító, visszave-
rődő színek igen kellemetlennek hatnak. 

– Nyomtatott szöveg halványnak tűnik.
– A színek halványabbnak látszanak, és az árnyalatok megváltoznak, pl. a kék sötétzöldnek, a fehér szürkének,

vagy drappnak, a sárga fehérnek tűnhet. 
– Egyre fokozódó rövidlátás.

A cataracta különböző fajtái
– Időskori cataracta (a legtöbb szürkehályog az öregség következménye).
– Veleszületett – congenitális – cataracta: némely esetben előfordul, hogy az újszülött szürkehályoggal szüle-

tik, ami gyakran kétoldali. Amennyiben ez a látást befolyásolja, sebészileg kell eltávolítani a hályogot.
– Másodlagos cataracta: A szürkehályog valamely megelőzően fennálló, általában krónikus betegség követ-

kezményeként (pl. diabétesz) alakul ki.
– Traumás cataracta: a sérülést szenvedett szemben kialakulhat szürkehályog a sérülést követően rövid időn

belül, de akár évekkel később is. 

A cataracta kezelése
Sokszor elegendő szemüveg vagy kontaktlencse viselése, nem ritkán azonban (főleg kisebb korban) a műtét is
szükségessé válhat és az esetek egy részében a műtét után már nem lesz teljesen ép a látás.
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– Cerebrális vagy corticalis látássérülés: Ép érzékszervi állapot mellett fenálló látássérülés, hátterében a köz-
ponti idegrendszer károsodása áll. Az érintett személyben nem tudatosul a külvilág, a látott információkkal
nem tud az agya mit kezdeni. 

– Coloboma: (ejtsd: „kolobóma”) - a szem rétegeinek hibás záródása következtében kialakult hasadék (colo-
boma iridis, coloboma chorioideae stb.)

– Csőlátás: A látótér nagymértékű beszűkülése, melynek következtében a perifériás látás gyakorlatilag elvész.
Teljesen ép centrális (a látómező középpontjában még éles) látás mellett is gyakorlatilag vakságnak tekinthető,
mert jelentősen korlátozza a térbeli tájékozódást.

– Cryptophtalmus: (ejtsd: „kriptoftalmusz”) - a szemhéjak nem válnak el egymástól.
– Diabeteses retinopathia: (ejtsd: „diabéteszes retinopátia”): cukorbetegség szövődménye. Az alapbetegség – di-

abetes - a szem számos szövetében kóros elváltozásokat okoz. 
– A szemlencse törőereje változhat a jelentősebb anyagcsere-változások és a vércukor-ingadozás függvényé-

ben, rövidlátóságot vagy más átmeneti fénytörési hibát okozva.
– Nagyobb gyakorisággal jelentkezik a szürkehályog,
– Gyakrabban fordul elő glaucoma, súlyos, rossz prognózisú másodlagos zöldhályog alakulhat ki. 
– A cukorbetegség legismertebb és egyben legsúlyosabb szemészeti szövődménye a retinopathia diabetica, és

ezen belül a leggyakrabban vaksághoz vezető szövődmény a proliferatív diabeteses retinopathia.

Proliferatív retinopathia: a retina felszínén vagy annak síkjából kiemelkedve az üvegtest irányába újonnan kép-
ződött erek nőnek (neovascularisatio), amelyekből súlyos látásromlást okozó üvegtesti vérzések indulhatnak ki,
és amelyek látóhártyaleválást is okozhatnak.

A diabeteses retinopathiához kapcsolódó leggyakoribb funkcionális tünetek:
– Homályos látás, 
– Túlérzékenység a vakító fénnyel szemben, 
– Színérzékelési zavarok, 
– Fluktuáló látásteljesítmény. 
– Üvegtesti bevérzés esetén akár csak fényérzékelés, majd fokozatos feltisztulás.

Glaucoma (ejtsd: „glaukóma”): közismert néven zöldhályog. A betegség a látóideg fokozatos károsodását okozza,
melyet általában, de nem mindig a szem megnövekedett belső nyomása kísér. A látóideg-károsodás jellegzetes
látótérkieséseket okoz, melyek mind a perifériás, mind a centrális látást érintik. 

Eredete alapján a glaucoma lehet elsődleges (primer) vagy másodlagos (secunder).
Az elsődleges glaucoma a leggyakoribb, a csarnokzug helyzete alapján lehet nyílt és zárt zugú. Ezekben az ese-
tekben nem áll a háttérben olyan szemészeti vagy általános betegség, ami a glaucomát okozza.

A másodlagos glaucoma valamilyen más szembetegség vagy az azzal kapcsolatos beavatkozás következmé-
nyeként lép fel (pl. gyulladás, vérzés a csarnokban stb.).

A glaucoma általában felnőttkorban alakul ki, létezik azonban veleszületett formája is. A veleszületett galu-
coma jellegzetessége: a szemben levő folyadék elvezető csatornák rendszerének fejlődési rendelleneséga miatt a
szemben születéstől fogva emelkedett szemnyomás mérhető.

A leggyakoribb forma (a primer nyílt zugú) rendkívül tünetszegényen kezdődik, az érintett általában semmit
nem észlel addig, amíg a látótere súlyosan nem károsodik. (ezért van kiemelt jelentősége a szemészeti szűrő-
vizsgálatoknak.)

A magasabb szemnyomással járó formákban jellemző az erős fájdalom a szemben és környékén, valamint a sza-
ruhártya vizenyő miatt a homályos látás és a fényforrások körül fénykarikák megjelenése.

A glaucoma jellegzetes funkcionális tünetei:
– látótér kiesések,
– csökkent kontrasztérzékenység,
– látótér beszűkülése,
– látási funkció zavara sötétben,
– centrális látás zavara, teljes vakság.

Hypermetropia: Távollátás, (ejtsd: „hipermetrópia”) szintén fénytörési hiba, a rövidlátással ellentétes rendelle-
nesség. Gyengénlátás esetében általában nem önállóan előforduló kórkép, hanem egyéb szembetegségekhez csat-
lakozik. A távollátást a szemtengely rövidülése okozza. A retina mögé eső fénysugarakat konvex (gyűjtő) lencse
segítségével, a képet nagyítva lehet a retinára juttatni.

Látótérszűkület: Perifériás látást károsító kórképek velejárói a látótér különböző típusú szűkületei. Ez elsősorban
a tájékozódást, közlekedést nehezíti.
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(A látótér szűkületét eredményező leggyakoribb kórképek: atrophia nervi optici, degeneratio pigmentosa retinae,
glaucoma, egyes toxikus anyagok)

Lencseficam: (luxatio lentis – ejtsd: „lukszáció lentisz”) - a szemlencse kimozdult a helyéről, a tartószalag nem
¬rögzíti jól - a lencse változtatja a helyét. Műtéti eltávolitása után az operált szürkehályogosokéhoz hasonló a
helyzet (művi lencsehíjasság). ¬

Lencsehíjasság: (aphakia lentis – ejtsd:„afákia lentisz”) - az elszürkült szemlencsét műtéti úton eltávolítják, túl-
látóság következik be. Korrekciójához bifokális lencsét használnak, felnőtt korban kontaktlencsével vagy szem-
lencse beültetésével közelnézéshez való szemüveggel ¬korrigálható. 

Microcornea: kis alakú szaruhártya

Microphthalmus: (ejtsd: „mikroftalmusz”) - kisszeműség

Macula degeneráció vagy makuladegeneráció: (centralis tapetoretinalis degeneráció – ejtsd: „centrális tapeti-
noretinális degeneráció”) - az éleslátás helyén elhelyezkedő csap alakú idegvégződések elpusztulása okozza, erő-
sen csökken az éleslátás, a színlátás zavart. Előrehaladott állapotban a látótér központi részén sötét folt jelenik
meg, a széli részeken még megmarad a látás. Gyengénlátóknál általában a makula csökkent működőképességű,
a legjobb látás szerepét a retina makulán kívüli része veszi át - a gyengénlátó látszólag mellé néz megfigyelése
tárgyának. Ha a retinán vízszintes irányban van az "álmakula", akkor a látássérült a fejét oldalra fordítja.
A macula degeneráció jellegzetes tünetei:
– Gondot okoz az arcok felismerése, kezdetben csak távolabbról, később már közelről is;
– Az apró betűs szövegek elolvasása nehéz, vagy csak igen erős megvilágítás mellett sikerül, a sorok torznak,

vagy töredezettnek látszanak, egyes személyek megfogalmazása szerint „ugrálnak a betűk”;
– Színek elmosódottan látaszanak;
– TV-nézéskor a kép homályos vagy bizonyos részek nem látszanak;
– Közlekedési táblákat nem ismerik fel megfelelő távolságból.

Myopia: (ejtsd: „miópia”) Myópia az, amit a köznyelv rövidlátásnak hív. A rövidlátók a távoli tárgyakat nem
látják tisztán. Normális esetben a szemlencse és a szaruhártya egy pontra fókuszálja a fényt a retina síkjában. A
rövidlátó szemben a fény a retina előtt fókuszálódik, így a kép elmosódik.

A rövidlátók ugyanúgy látják a közeli dolgokat, mint a normálisan látók, de nem látják tisztán a távoli dolgo-
kat. Nehezen tudják elolvasni a közlekedést szabályozó jelzéseket, feliratokat, utcanévtáblákat. Problémát okoz
távolabbi személyek felismerése is. Gyakran nem veszik észre, hogy nem látnak tisztán, de egy szemvizsgálat ki-
mutatja a problémát.

Néhány jel, ami rövidlátásra utalhat:
– Az érintett hunyorog, hogy jobban lásson távoli dolgokat. 
– Távoli feliratokat nehezen olvas. 
– Rossz a testtartása olvasásnál, közeli munkánál. 

A myopia nem gyógyítható és nem is előzhető meg, de jó szemüveggel vagy kontaktlencsével jól láthat a rö-
vidlátó. Nagyon gyakori állapot, a népesség 15 %-a rövidlátó. A miópia általában tizenéves korban kezd kiala-
kulni és a későbbi években romlik esetleg tovább.

Súlyosabb formája a nagyfokú rövidlátás myopia majoris (ejtsd: „miópia majórisz”)
A rövidlátó szemgolyó megnyúlt, tengelye meghosszabbodott. -10 D (dioptria) korrekció esetén már nagyfokú
rövidlátásról beszélünk. A súlyos rövidlátást korrigáló erős mínuszos lencse a retinára erősen kicsinyített képet
fókuszál, s ez is észlelési nehézséget okoz. A rövidlátók közelre viszonylag jobban látnak – közeli munkáknál
sokszor le is veszik szemüvegüket(!). E szembetegség egyik típusa folyamatosan rosszabbodik, ilyenkor egyre erő-
sebb szemüveget kénytelen felírni az orvos. Megnyúlik a szemgolyó kötőszöveti tokja, romlik a retina vérellátása
is. Nagyfokú rövidlátás esetén fennáll a retina leválásának (ablatio retinae – ejtsd: „abláció retiné”) veszélye.

Pigmentdegeneráció: (degeneratio pigmentosa retinae – ejtsd: „degeneráció pigmentóza retiné”) – másnéven re-
tinitis pigmentosa – (ejtsd: „retinitisz pigmentóza”); degeneratio tapetoretinalis (ejtd: „degeneráció tapetoreti-
nálisz”).
Esetek többségében öröklődő, családon belül is halmozódó kórképről van szó. A  pálcikák fokozatos pusztulá-
sához vezető progresszív, tehát folyamatosan romló státuszú szembetegség. Első jele a szürkületi vakság – far-
kasvakság (hemeralopia - ejtsd: „hemeralópia”). A retina széli részeiről kiindulva a látótér szűkülésével a peri-
fériális látás csaknem teljesen elveszhet. A centrális látás viszonylagos épsége mellett így alakul ki a csőlátás. Az
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érintett személy ilyenkor még távolra elég jól láthat, de a közelben fekvő tárgyakat képtelen észrevenni. Nagy tér-
ben aránylag jól, de kis térben vak módjára tájékozódik. Jellemző a kontrasztérzékenység és a színlátás zavara is.
Szerzett siketvakság kialakulásáért felelős kórkép, Usher-szindróma tüneteként jelenik meg.

Retina-leválás: (ablatio retinae – ejtsd: „abláció retiné”) okozhatja a megbetegedett üvegtest zsugorodása, be-
vérzések, szakadás, hegesedés, belső nyomás fokozódása/csökkenése, retinadegeneráció, daganat (nagyfokú rö-
vidlátás, glaukóma, retinopathia (ejtsd: „retinopátia”), szemsérüléses balesetek).

ROP: (retinopathia praematurus – ejtsd: „retinopátia prématurusz”) a kis súllyal is életbentartott koraszület-
teknél ¬többnyire az inkubátorban tartottaknál, de nem kizárólag náluk - homály és szövetszaporulat keletkez-
het a lencse mögött. Az állapot súlyosságának mértéke különböző - okozhat minimális látáscsökkenést, enyhe
vagy súlyos fokú gyengénlátást, vakságot. A retinakárosodás súlyossági fokát római számmal jelölik - ROP I. II.
III. - a ROP IV. fokazat már teljes vakságot jelent. Műtéti beavatkozással a kezdeti stádiumban megakadályozható
a retina további sérülése, leválása. A műtétek során az átláthatatlan szövetburjánzást eltávolitják vagy elvéko-
nyítják - esetenként tapasztalható javulás. Előfordulási gyakoriságuk vakoknál 80%, gyengénlátóknál 20%.

Sugártest-gyulladás: (iridocyclitis – ejtsd: „iridociklitisz”) - bakteriális eredetű, fekélyképződéshez vezető cornea-
gyulladásokhoz (keratitis – ejtsd: „keratitisz”) kapcsolódhat, a keletkező hegek, összenövések látássérüléshez ve-
zethetnek.

Szemtekerezgés: (nystagmus – ejtsd: „nisztagmus”) - akarattól független szemmozgás. A súlyos fokú gyengén-
látást gyakran kíséri, a fixálási nehézség miatt romlik a látásteljesítmény.

Szivárványhártya-gyulladás: (iritis – ejtsd: „iritisz”) - bakteriális eredetű, fekélyképződéshez vezető cornea-gyul-
ladásokhoz (keratitis – ejtsd: „keratitisz”) kapcsolódhat, a keletkező hegek, összenövések mássérüléshez vezet-
hetnek.

Szürkületi másnéven farkasvakság (hemeralopia): Ebben szenvedő beteg szürkületben, félhomályban feltűnően
gyengébben lát, mert a szem nem képes azonnal alkalmazkodni a fény utáni sötétséghez. Ennek oka a szem ideg-
hártyája széli részein elhelyezkedő látóidegsejtek, a pálcikák pusztulása. A pálcikák pusztulásának két fő oka az
A-vitamin hiánya vagy a retinitis pigmentosa nevű veleszületett betegség(csoport) lehet.

Tompalátás: (amblyopia – ejtsd: „ambliópia”) szervi elváltozásként nem mutatható ki, az egyik szem a születés-
től kezdve gyengébb, így a jobbik szem nagyobb megterhelésnek van kitéve, sokszor már csak nagyobb korban
fedezhető ezért fel. Kisgyermekkorban a gyengébb szemműködő-képessége még a jobbik szem letakarásával
helyreállítható.

Veleszületett szürkehályog: (cataracta congenita – ejtsd: „katarakta kongenita”) - a lencse elszürkülése, melynek
helye és mértéke változó, aliglátáshoz is vezethet.
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Nógrád megyében, Csécsén születtem. A legközelebbi kórház 12 km-re Pásztón van, ott születtem. Gyermekko-
romat Csécsén töltöttem.

Amikor már egy éves is elmúltam és még mindig könnyezett a szemem, édesanyám végül felhozott Pestre,
mert a vidéki orvosok azt mondták: „Majd elmúlik!”. Itt viszont azt mondták: „Miért nem hozta előbb?”

Akkoriban még annyit láttam, – még hároméves koromban is – hogy a leejtett tűt megtaláltam – szemmel. Em-
lékszem rá, hogy egy kék búra-féle borult felém. Már tudom, hogy az a látótér határának széle volt. Szaladtam
kinyújtott kézzel, hogy megfogjam, de hát a búra mindig arrább ment. 

Gyerekkoromban még látó pajtásaim is voltak, és megvakulásom után is. Még a rokon gyerekekkel jól tudtam
játszani. Nagyon jól tudtam kommunikálni, remekül fára mászni, és főleg csúzlizni. Élveztem, hogy a harmadik
háztető tetejéről hogy gurul le csörömpölve a kavics. 

Egyszer fürjtojást találtunk a réten. Átvittük a nagyanyámhoz, hogy tegye be a tyúkok alá. De az öcsém látta,
hogy kidobta azt a szemetesre. Erre megindult a bosszúhadjárat. Lőttük a ház tetejét. A szomszédunkban lakott
a nagyanyám. Ő meg kiabált: „Mind agyonverik a csirkémet!” Jött anyámhoz is panaszkodni: „Siketvak szemé-
lyek miért csináljátok?” Aztán anyám azt mondta nagyanyámnak: „A gyerekeknek van igaza! Akkor is oda kel-
lett volna tenni, ha nem kel ki.” 

Egyébként voltak találmányaim. Például a kifeszített gumi, amin hátrafelé tekertem, egy pálcát, az elengedés
után jókora brummogással pörgött, aztán messzire elrepült a pálca. Szerettem bodzapuskával játszani. Azt apám
készítette. Kis tolót kellett hátrahúzni. Egy farúd volt a kifúrt bodza vesszőben, és kavicsot lehetett belőle kilőni
elég messzire. Gumi volt benne a rugó helyett – persze. 

A bátyám MHSZ tag volt. Ezt talán nem szabad elmondani de ma már mindegy. Ő sem él. Hozott haza lég-
pisztolyt, azzal is játszhattam. Nem volt erős. Még ha a tenyerembe lőttem – az sem fájt. Ő ezt tudta, így aztán oda
merte adni nekem. Kijelöltem célpontokat, és azokra lövöldöztem, vagy büszkén masíroztam fel-le az udvarban. 

Aztán elkezdtem köhögni és egyre jobban fulladni. Hiába vittek orvoshoz, röntgenre – nem mutatott ki sem-
mit. A doktornő azt mondta, hogy nem tudja mi bajom van, ő ezt nem érti. Erre édesanyám megkérdezte: Nem
„lehet, doktornő, hogy ez asztma?” „Jaj, dehogynem, az mégiscsak lehet!” A nagyapám asztmás volt. Ennyit a vi-
déki orvosok tudásáról. Hogy a könnyezésem elmúlik, meg hogy az asztmát sem ismerték fel!

Ezért az általános iskolának a felét mindig szanatóriumban töltöttem, vagy kórházban. A másik felében be-
hoztam a lemaradást. Így is jobb, mint közepes átlagot értem el mindig. Nem nagyon vették figyelembe a hiány-
zást. Rendesen osztályoztak, dolgozatot is írattak. Aztán az iskola legvégén két évet egyfolytában hiányoztam.
Nem nyolcadikba kerültem, hanem hetedikbe. Volt ugyan egy tanár a szanatóriumban, de az csak pár órát fog-
lalkozott velem, és azt se minden nap. A mértanra például azt mondta, hogy: „Ezt nektek biztos nem tanítják.”
Tanították, de csak úgy, hogy a tanár az ujjával rajzolt az asztalra. Nem volt még semmilyen segédeszköz. Végül
csak egy évből engedtek különbözeti vizsgát tenni, és hetedik osztályba kerültem. Ez úgy feldühített, hogy elha-
tároztam, azért is megmutatom nekik, hogy mit tudok! Nemcsak a különbözeti vizsgát tettem le, 4,5 -re vizsgáz-
tam, nyolcadikban 4,4-re. 

Minden iskolai szünetben hazavittek és a szüleim rengeteget áldoztak rám. Például az egész intézetben én
voltam a harmadik, akinek zsebrádiója volt. Pedig ha azt nézzük az osztályban a harmadik legszegényebb vol-
tam, mert édesapám korábban balesetet szenvedett a bányában és így csak „rokkant munkát” tudott végezni.
Nem kapott semmiféle kártérítést a bányától. Csak, mint udvari munkás dolgozhatott. De gazdag parasztoknál
kapálhatott, akik nem adták be a TÉESZ-be a földjüket. Anyám és apám is reggeltől estig dolgozott, és kevés
pénzt kapott. Halálra dolgozták magukat és a családot is el kellett tartani. Apám három műszakban dolgozott,
amikor vasárnap dolgozott, akkor 100 Ft-ot kapott egy napra – mert vasárnapi műszak is volt. Takarékoskodtak
a tüzelőanyaggal – fával vagy szénnel lehetett csak tüzelni. Mert még nem volt biztos, hogy lesz-e harmadik vi-
lágháború. 100 forintot kapott egész vasárnapra. Ugyanakkor a fejesek 40 ezer forintot kerestek, de ez csak a zseb-
pénz volt, mert minden egyebet megkaptak. Egyszerűen csak egy papírt kellett kitölteniük. Ez persze a pártfeje-
sekre vonatkozik. Apám, annak ellenére, hogy nem volt párttag, kitüntetést kapott, ami szinte elképzelhetetlen
volt abban az időben. De úgy dolgozott, hogy nem lehetett letagadni a csillagot az égről. 

Iskola után telefonkezelőként helyezkedtem el a Magyar Posta XX. kerületi kirendeltségén, itt a Huszár utcá-
ban volt – a Keleti pályaudvar után következő megálló a fekete hetessel. Ott volt még másik két vállalat – azok-
nak is dolgoztam másodállásban. Nagyon kevés volt a fizetés, a két másodállással együtt is. Reggel héttől délután
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ötig dolgoztam, ez elég tisztességesen kimerített. Mindemellett megpróbálkoztam a gimnáziummal. Minden más-
nap kellett menni, az órák negyed tízkor végződtek. Akkor én már több fül- és szemműtéten is átestem.

A fülem folyton begyulladt, 7-szer is műtötték. De nem emiatt siketültem meg, hiszen tudtam telefont kezelni
a műtétek után is. A szememet is 7-szer műtötték, úgyhogy már nem voltam rendben idegileg, és fizikailag sem.
Kórházban is nagyon sokat voltam az asztmám miatt. A rengeteg injekció, az altatók – így hát az utolsó órákon
a szó legszorosabb értelmében elaludtam. Ráadásul nem volt semmiféle tanagyag még kazettára felolvasva se. Így
aztán csak annyit tudtam, amennyit megjegyeztem, de még a tanár sem vette figyelembe, hogy három vak is van
az osztályban. Felírta a táblára a képletet: „Na, gyerekek, mi van ilyenkor?” Majdnem megszólaltam, hogy ezt én
is szeretném tudni. De inkább hallgattam. Végül is fél évre levizsgáztam, de úgy, hogy egy rendes lány a megol-
dást is súgta, nem csak a példát. 
Kérdezte a tanárnő: 
– „Mi folyik ott?”
– „Hát a példát olvasom fel neki, tanárnő!”

Matekból így vizsgáztam. A többi tantárgyat azért úgy tudtam. Félév után úgy döntöttem, hogy ez így nem
megy tovább, mert a tananyag csak nehezebb lesz és a régi tudásomra már nem támaszkodhatom. Fizikából, ké-
miából könnyű dolgom volt, azt még az általános iskolában sem kellett tanulnom. Kiolvastam a tankönyvet, és
kész! Egyszerre minden megmaradt a fejemben, mert ezek a dolgok logikusak voltak, és ami logikus, az nekem
megmarad.

Akkoriban még ingyen lehetett telefonálni a telefonkezelőknek – ha volt némi idejük. Így ismerkedtem meg
kedves hangú lányokkal, akikkel később találkoztam is. Ővelük komolyabbra is fordult a kapcsolat. Volt több
ilyen barátnőm. Volt egy teológiai főiskolás lány is – már utolsó éves volt, ő szólított meg a buszmegállóban,
hogy szeretne nemlátókkal megismerkedni. Vele is eljutottunk a barátságig, sőt tovább is, de ezt hagyjuk. Végül
is aztán ő vidékre költözött, véget ért ez a kapcsolat is. 

A legutolsó kapcsolatom egy csökkentlátó lánnyal volt, azzal ki is költöztem az intézetből egy tanács által neki
adott lakásba. Jól megvoltunk, bár rendmániás volt, és így az egyszobás lakásban is fél óráig tartott, mire ötször
is körülnézett – akárhová indultunk. Majdnem lekéstünk minden buszt, meg vonatot – amikor vidékre utaztunk
vagy az ő szüleihez, vagy az én szüleimhez. Az én édesanyám vett nekünk két aranygyűrűt, mert úgy gondolta,
hogy komolyra fordul a kapcsolat. Én még tétováztam… egyre több lett a vitánk. 

Aztán egyik reggel úgy ébredtem, hogy alig hallok valamit. Akkor indultunk volna az ő szüleihez. Mondtam
neki, hogy nem tudok vele menni. Estére már nem hallottam semmit. Másnap elmentünk orvoshoz. Aztán jöttek
egymás után a vizsgálatok, egyik helyről a másikra küldtek, de sehol nem tudtak segíteni. Egy ideig nem történt
semmi, maradtam a lánnyal együtt, de ő azt mondta, illetve írta – Picht-géppel tudtunk csak kommunikálni – nem
bírja a csendet, nem bírja a magányt, és a munkát is abbahagyta azon a címen, hogy velem foglalkozik – de egyre
kevesebbet volt otthon. 

Hamarosan reggeltől késő estig magamra maradtam, rám zárta az ajtót. Persze volt kulcsom, de hová mehet-
tem volna? A többiek a barátaim – a legjobbak nem tudták a Braille-t. És a barátaim nem tudták, hogy egyedül
vagyok, ez csak később derült ki, mert a lány nem az intézetbe ment beszélgetni, hanem már volt egy fiúja. Erre
úgy jöttem rá, hogy idegen tárgyakat találtam, idegen ember jelenlétét éreztem, valakihez hozzáértem. Egymás-
tól akkor már régóta külön ágyban aludtunk, a szoba két túloldalán.

Egyszer, mikor oda akartam menni hozzá, hogy mondjak neki valamit, akkorát lökött rajtam, hogy hanyatt vá-
gódtam. Akkor már hiányzott az egyensúlyérzékem. De attól tartok, nem csak ő volt az ágyon, más is, azért lö-
kött ekkorát. Így aztán nyíltam megkérdeztem, hogy van barátja? Azt mondta, hogy van. 
„Szóval útban vagyok?” 
„Igen!” 
„Hát akkor intézkedj, adj be az intézetbe. A holmit majd megbeszéljük.”
Azt mondta, hogy „Nem beszélünk meg semmit. Két évig ápoltalak!”
A francot ápolt! Magamra hagyott, és nem is két évig. És az én keresetemből élt. Én tartottam el őt is. Csak a ru-
háimat adta. Semmi mást. 

Így kerültem be az intézetbe. Itt aztán egy másik intézetben lakó ember megkeresett, és így sorra jöttek a töb-
biek is, de általában a többiek csak egyszer, mert leblokkoltak. Volt egy rendes lány, rázta a zokogás, hiába hü-
lyéskedtem vele. Csak az intézetben lakó társam K. István járt hozzám. Azt mondta, nem tud mást segíteni, csak
a Braille-könyvtárból könyveket tud hozni, ennek mindenkori cseréjét vállalja. Hordta éveken keresztül… 

B. Zsuzsa adjunktusnő azt mondta, hogy megpróbál valamit csinálni. Pécsen volt egy híres orvos-tanár, le-
küldött ahhoz. Az nem talált megoldást. Próbált egy fülön kívül elhelyezett szerkezetet. Magasfeszültséggel mű-
ködött és beszóródott az idegre a magasfeszültség. De csak zúgó hangot adott, és amikor feljebb erősítette, gör-
csökben rángatózott az arcom a rásugárzó feszültségtől. Szóval, ez kudarcot vallott. 

Aztán azt mondta a B. Zsuzsa, – akkor már főorvosnő, – hogy ő még mindig tud valakit. Leküldött Szegedre,
ott aztán egy régi kollégája, – aki ott professzor volt már, – ismerte az implantálást. Először itt Pesten próbál-
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koztak. Volt itt egy híres tanár, F. Anna vitt el hozzá, de folyt a fülem, és azt mondták, hogy így nem vállalják.
Aztán levittek Szegedre, - ezt is a B. Zsuzsa intézte. Akkor már a D. Zsuzsával is megismerkedtem. Annyira ren-
des volt, hogy lejött velem, és befeküdt a kórházba hónapokra, amíg az implantálás tartott. Ez a szegedi tanár már
ismerte az implantálást, és ő még senkinek nem csinálta, de nekem megcsinálta. Az sem érdekelte, hogy folyik a
fülem. Azt mondta, hogy azon lehet segíteni egy lezáró műtéttel. A hasfalból kivett egy kis darabot és beépíttette. 

Sokáig tartott, amire ez felszívódott, így aztán felutaztunk Pestre, mert egy ember volt a világon, akiben meg-
bízott, a B. Zsuzsa tanárnőben, főorvosnőben. Őbenne megbízott. Így annyira rendes volt hozzám, hogy amikor
jeges volt az út, még az SZTK-be sem kellett átmennem, ő jött át hozzám. Kért egy lámpát, és itt cserélte a tam-
pont meg minden. Aztán visszautaztunk és utána  megcsinálta az implantálást. Jó hosszú műtét volt és iszonya-
tosan fájt utána. Félrebeszéltem, úgy kellett lenyomni az ágyra – de hát erre én nem emlékeztem. 

Egy ideig szépen haladtam az implantált készülékkel, mert az Egyesület fizetett egy tanárnőt, akinek nem ez
volt ugyan a szakmája, de valamennyit értett hozzá. Rendesen járt hozzám. Egyszer aztán elromlott a készülék.
Svájcból küldtek egy szakembert, hogy nézze meg, - ez megint Szegeden történt. Ő számítógéppel ellenőrizte.
Órákon át ott ültem, amíg a számítógép mindent lemért. Azt mondta, hogy türelmet kér, nem ő tehet róla, a szá-
mítógép ilyen lassú. Aztán kaptam a svájciaktól egy modernebb készüléket ingyen. Vállaltam az újabb műtétet.
Akkor már nem volt, aki rendszeresen hozzám járjon, és csak ezzel foglalkozzon. Különben is már le kellett köl-
töznöm az emeletről, mert az egyensúlyérzék hiánya miatt nehezen tudtam a lépcsőt járni. Itt meg nagyon nagy
a zaj. Ezt is ki kellene szűrni a fülemnek. Egy órán belül már zúg, sistereg a fülem. Nem tudok mit tenni, nem bírja
tovább az idegrendszerem. 

Aztán eljött azaz idő is, amikor egyszerűen csak összeestem és az intenzív osztályon tértem magamhoz. Nem
tudják, hogy mi történt velem, mindenesetre mikor leadtak az utógondozóba – nem tudtam lábra állni. Az egyik
lábamra egyáltalán nem. Azt mondták, hogy soha életemben nem fogok tudni lábra állni. Kaptam egy kerekes ko-
csit, később járókeretet. Amikor a kerekes kocsit kaptam valóban úgy éreztem, hogy nem fogok soha többet lábra
állni. Belegondoltam a helyzetembe, hogy a hátralévő életemet ágyhoz kötve fogom tölteni. Csak egyetlen éjjeli-
szekrényem volt. Számítógépem még nem volt – megpróbálták összepályázni, mert meglátogatott a kórházban volt
tanárom G. Imre és Ő kérdezte, hogy mi lenne a kívánságom? Nagyon nehezen ment az összepályázás is. 

Valahogy nagyon elkeseredtem, mert csak hordozható géphez lett volna helyem, az is nagyon drága volt. Egy-
szer aztán fogtam egy kést, a nyaki főverőerembe akartam szűrni éjféltájban. Valaki hírtelen elkapta a karom, és
lenyomta. Éreztem hogy egy gondozónő. Megpróbáltam rábeszélni, hogy hagyjon engem békén, így nincs ér-
telme az életemnek, és nem akarom egy nő előtt csinálni! De csak szorította a karomat. Megszántam őt, nem ma-
gamat. Jöttek a mentők. Azt hittem, kapok egy nyugtatóinjekciót, mert szelíden oldalra döntöttek. Rájöttem, hogy
ez csel volt. Csak azért döntöttek oldalra, hogy ki tudják venni a kezemből a kést. Aztán bekerültem ide Nyírőbe
az Idegosztályra. Egy héten belül hazaengedtek – ennyi kötelező megfigyelési idő. Érthetőnek tartották az elke-
seredésemet, megígértem, hogy nem teszem többé. 

Azután elkerültem a Szabadsághegyi kórházba, mert kiderült, hogy mégiscsak lehet valamit csinálni a lá-
bammal. Nem nyugodtunk bele a helyzetbe. Itt aztán meghosszabbították az Achilles-inat, úgy hogy ferdén el-
vágták, és elcsúsztatták egymáson, és újra összevarrták. Az volt összezsugorodva, azért nem tudtam lábra állni.
Még most is a levegőben van a lábam, ha leteszem, de a műtét után már járókerettel lábra tudtam állni. Járóke-
rettel tudtam közlekedni. Később megtudtam, hogy létezik négylábú támbot is. Nagyon lassan, de egyre gyor-
sabban megtanultam azzal közlekedni, és azóta is azzal  közlekedem a folyosón. A szobámon belül tudok anél-
kül is. A folyósóra nem megyek ki nélküle, mert ha nekem jön valaki, akkor már nem tudom megtartani az egyen-
súlyomat bot nélkül. 

Közben megjött a jó hír, hogy a Soros Alapítvány egymillió forintot adott a számítógépemre. Így aztán már na-
gyon kevés hiányzott, s azt sikerült előteremteni. Meglett az is. Később kaptak egy kis külön szobát, ahol most is
fekszek. Elkezdtem a kisszámítógépemmel foglalkozni, sőt elkezdtem a Szociális Foglalkoztatóba is eljárni.

A D. Zsuzsa mindig segít. Aztán nyertem egy nagyszámítógépet, és az Egyesülettől kaptam egy Braille-kijel-
zőt. A legújabb fordulat, hogy bekötötték az internetet is. Most ennek a megtanulásával leszek elfoglalva újév
után. Megint van egy életcélom. Talán most már valahogy csak kibírom. Végül is előfordulhat, hogy természetes
halállal halok meg. Ámen!

Hétköznapok az intézetben
– Reggel ötkor felkelek, akkor megyek ki fürödni, mert este a fürdő mindig foglalt. 
– Imádkozok. 
– Megjön a Zsuzsa, hozza a reggelit. A reggeli a fő étkezésem, mert ő hoz főtt ételt. Az intézeti étkezésből ki-

iratkoztam, mert kevés és ehetetlen – legalábbis az én számomra. 
– Aztán elmegyek a szociális foglalkoztatóba, ahol délig dolgozunk. 
– Délután vagy pihenek 1-2 órát vagy nem is pihenek, hanem neki ülök a számítógépnek és ameddig bele nem

fáradok (ez attól függ) addig olvasok könyveket. Amikor fáradt vagyok, akkor könnyű olvasmányt. 
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Rejtőt, mert az olyan író, hogy írónak is hülye, már azon is röhögni lehet. Vagy humort, vagy valami könnyű
dolgot. Amikor kevésbé vagyok fáradt, akkor filozófikusat vagy klasszikus irodalmat: Édentől keletre - és ha-
sonlókat. 

– Amikor már nagyon elfáradtam – ez teljesen változó – akkor beveszem az esti gyógyszereimet, és lefekszek.
Még sokat forgolódok egy darabig, aztán sokszori felébredéssel, de reggel ötig ágyban maradok. És így kez-
dődik a következő nap. Kivéve a hétvége, amikor reggel csak hideget eszek, s aztán egész nap olvasok. De
olyan is van, hogy egész nap fekszek. Ez csak szombaton szokott előfordulni, vasárnapra eléggé kipihenem
magam. Egyre több gyógyszert is kapok. Nyugtatót. Mostanra már négy szem depressziógyógyszert naponta.
Egyelőre csak a mellékhatását érzem, de talán hozzászokok. 

Menekülés az alkoholba
Régebben – ezt még nem említettem – megpróbálkoztam az ivással is. Ha keveset ittam, nem használt, ha sokat
ittam, elaludtam. Az se használt – bár jobb volt aludni, mint ébren lenni, gondolkodni a kétségbeesett halálérze-
ten. Beláttam, hogy ennek így nincs értelme. Végül is, amikor már odáig jutottam, hogy egy hajtásra megittam egy
üveg bort, és még csak álmos sem lettem tőle, akkor aztán úgy döntöttem, hogy ennek így nincs értelme, csak
pénzkidobás – és hát abbahagytam. De ez már régen volt. Ezt is megpróbáltam.

Veszteségek
(D. Zsuzsa – látássérült segítő, jóbarát, aki János személyes környezetét, mindennapjait élhetővé igyekszik tenni.)
Közben meghalt az édesanyám, előtte az édesapám. Ezt is átéltem már, mint siketvak. A bátyám még hallásom
elvesztése előtt halt meg nem sokkal. Ennyi megrázkódtatás után azt hiszem, nem csoda, ha az ember kikészül
idegileg. A lábam egyébként nagyon-nagyon fáj állandóan. Ha járok, akkor még mindig plusz belehasít. Én va-
gyok a hableány? Toxikus ideggyulladás is van a lábamban. Achilles-inat meghosszabbították, emiatt járni tudok,
de azt mondta egy tanár, aki ennek a specialistája, hogy ez az a fájdalom, amit még morfiummal sem lehet csil-
lapítani. Így hát szenvedek. Hol kevésbé, hol jobban fáj. Amikor fáj, hamarabb lefekszem, és hamarabb beveszem
az altatót is és alvásba menekülök.

A Zsuzsával úgy ismerkedtem meg, hogy a Vakok Világában olvastam, hogy D. Zsuzsa pályázaton számító-
gépet nyert. Mivel a lábam akkor még jó volt és az emeleten volt egy külön szobám ott elfért egy nagyszámító-
gép is. Szóltam neki: „D. Zsuzsa, ha hallasz, akkor gyere a szobámba, szeretnék veled beszélgetni, ha tudsz Bra-
ille-ben írni.” És aztán kérdeztem a számítógépről, és ő válaszolt Braille-ben. 

Egyre többet beszélgettünk. Közben megismerkedtem az Á. Andrással és a K. Dorottyával. Ők megtanították
a kézbeírást. A Zsuzsának is megtanították. Attól kezdve a Zsuzsa mellettem ült a foglalkoztatóban. Ő kísért el
a műtétekre is. Ott is befeküdt a kórházba, hogy legyen mellettem egy tolmács. Azóta mindent elvégez körülöt-
tem, amit csak lehet. Fölmos, takarít, ágyat húz, mint egy igazi bejárónő. És persze bevásárol. 

A férje, mint csökkentlátó – szokott segíteni neki. Egy vak nem tud szupermarketben bevásárolni, és sok min-
dent csak ott kapható. Így van az, hogy meg van mindenem, és így van az, hogy ez az egyetlen tiszta szoba az in-
tézetben. Így van az, hogy az én ruhám mindig tiszta, mert nem mossák egybe a többi beteg ruhájával, amik szék-
letesek és így tovább… Mert egybe belevágnak a mosógépbe mindent. Nagy ipari mosógéppel mosnak a másik
épületben. 

A Zsuzsa otthon most az én számomra külön. És főz is és ellát a hét végére szendvicsekkel. Mélyhűtő is tele
van: fasírt, sült tarja, rántott csirke. Zsemle is van a fagyon. Mikrohullámú sütőt is engedélyezték – bár nehezen.
Így a fagyról tudok ki zsömlét venni, és kiolvasztom, és majdnem olyan, mintha teljesen friss lenne. Így aztán meg
van mindenem. De csak addig, amíg a Zsuzsa van, mert ő is egyre betegebb. Cukorbetegségtől vakult meg. Előtte
üzletvezető-helyettes volt egy háztartási boltban. Nagyon érti a háztartási dolgokat. Speciális mikro-edényektől
kezdve mindenfélét, ami kell, ő vásárol. Takarítóeszközöket. Minden létező kívánságomat teljesítik, bevásárol-
nak mindent, ami kell.

Mindenből a legjobbat akarom. Nekem zsebkésből is csak az 5 ezer forintos svájci a jó. Hajszárítóból is csak a
12 ezer forintos német a jó. Tömve van minden szekrényem. A szobát saját pénzből rendeztem be, de persze a Zsu-
zsa rendezte be. Több százezer forintba került, csak az ágy intézeti tulajdon. Ezt a pénzt csak úgy tudtam össze-
gyűjteni, hogy annyit voltam kórházban, hogy az ellátási díjamból csak egy nagyon keveset vontak le. Akkori-
ban még az ágyfenntartási pénz csak egy jelképes összeg volt. Ma már a felét levonják ezen a címen az ellátási díj-
nak. Így jött össze ennyi pénz, hogy be tudtam rendezni ezt a szobát.

A szoba berendezése
Az egyik szekrényem tulajdonképpen három egymásra épített konyhaszekrény felsőből áll. Így tehát egy hat-
ajtós szekrény alakult ki. Fölül vannak a fehérneműim. Néhány póló, egy-két pulóver és rengeteg pizsama, mert
rengeteget voltam kórházban. Zsuzsáék minden nap látogattak, és minden nap hoztak új pizsamát, tisztát. Hogy
győzzék mosni – hát rengeteget vettek. Van vékony, közepes, vastag. Törülközők is fölül vannak. 

Következő szekrényben – várjál, ezt már én sem tudom rengeteg Chips, édesség, 12 db – os pohárkészlet ün-
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nepi alkalmakra. Különböző mikrohullámú-sütőhöz való lábasok. Lejjebb további törülközök, plusz még egy
pléd – karácsonyra kaptam. Itt háztartási eszközök vannak, az egyik polcon mindenféle zacskók, szemeteszsák,
takarítószerek. Még lejjebb a számítógép használaton kívüli részei: nyomtató, scanner, hangfalak. 

Következő szekrény az akasztós szekrény, fölül vannak vállfákon rengeteg nadrág, kabát. Különböző alkal-
makra, munkára, ünnepre, télre, nyárra. Lejjebb cipők, csizmák – abból is többféle. De van még odakint is egy
szekrény az előszobában. Ott mindenféle limlom, takarítóvödör, egyéb szerszámok. Az a Zsuzsa birodalma. 

Van egy harmadik szekrény is a hűtőszekrény mellett. Itt a fiókok – magam sem tudom miféle kacatokkal van-
nak teli, de fűszertartó, só, bors paprika a fűszertartókba, evőeszközök. A másikba papír zsebkendő, illatszerek.
Alul a kis számítógépemnek a doboza, mindenféle kábelekkel töltőkkel, lemezmeghajtójával együtt. Még lejjebb
hajszárító. Elektromos inhaláló készülék – nekem nem vált be. Hajszárító, manikűrkészlet, meg a jó Isten tudja
még miféle. Olló, géz, ragtapasz –nem tudom még mi. Ami egy háztartásban van. Ki győzi ezt felsorolni? Van
annyi mindenem, mint egy normál háztartásban egy egész családnak együttvéve.

Van még, amit nem említettünk eddig, van egy könyvespolcom is. Azon újságok vannak, irattartók, régebben
a könyvtárból kihozott könyvek is azon voltak, de most már kiolvastam a teljes Braille-könyvtárat.

Az ágyneműtartómban van egy hatalmas fürdőköpeny. A pontírógépemnek is csak ott jutott hely. A számí-
tógéphez tartozó floppy-lemezeknek is ott van egy doboza. És ami hely marad, oda dobálom be a szennyeseket,
amit hétvégén a Zsuzsáék mindig elvisznek. Az ágynemű. Csak a huzat az intézeté. A paplan, a nagy és a kis-
párna, az gyapjú – szegény édesanyám karácsonyi ajándéka. 

Vannak szentképeim is, azokat is ajándékba kaptam. Feszület. Hőmérő, hogy meg tudjam kérdezni, hány fok
van? – hogy nekem van-e melegem, vagy tényleg meleg van a szobában?

Az asztalomon van egy kis négylábú állvány. Annak a tetején van a számítógépem a képernyővel együtt és egy
magnós rádió, ami a D. Zsuzsa tulajdona. Amikor nálam van, használja. A négylábú asztal alatt van a Braille-ki-
jelző és a billentyűzet, az egér, a fiókok.

Az egyikben hivatalos iratok vannak, intézeti ellátási díjjak. Mindenféle szerződések – amiket nem akarok ki-
dobni, de máshol útban lenne.

Középső fiókot a D. Zsuzsának adtam, ő tart benne apróságokat. Pl. vércukormérő és ehhez hasonló. Kézápoló
krém, amit takarítás után használ. A harmadik az egy kupleráj. 

Az asztal fölött van egy kis állvány – amit már említettem, amin a számítógép van. A fölött van még egy polc,
amit virágok vannak. A másik két szekrény tetején is vannak virágok. Az ágynál lévő polcon dísztárgyak vannak,
amiket többnyire ajándékba kaptam: Szűzanya szobor, holdat ábrázoló gyertyatartó. 

Munka a foglalkoztatóban
A szociális foglalkoztatóban egyszerű munkákat végzünk, mert vannak értelmileg is sérültek. Ruhacsipeszeket
rakunk össze, elektromos bilincseket nyomunk, és csavarozunk össze, amik kábelrögzítésre kellenek. CD-leme-
zeket borítékolunk, reklámszöveggel együtt. Néha képeslapokat csomagolunk, egy időben borítékokat hajtogat-
tunk, ezt máshol ragasztották össze, látó részlegben. Mi egy sablon segítségével hajtogattunk, ami egy kemény-
papír volt. Most éppen a MALÉV számára csomagolunk huszonötösével szalvétákat, amit egy hegesztőgéppel le-
hegesztenek. Gyöngyöket is csomagolunk százasával. Azt is lehegesztik – a látó csoportvezető csinálja. Jó büdös,
de egyébként a munka, az könnyű. Volt olyan munka is, néha, és amit nagyon utálunk, vastag zokniból kivágott
karikák, amit láncba kell fűzni, és feltekerni nagy gombolyagokba. Ebből lábtörlőt szőnek valahol. Száll a pelyva,
száll a kosz, úgyhogy nekem álarcot kellett vennem, hogy az asztmám valahogy kibírja. Szerencsére ez a munka
megszűnőben van. Sajnos, egyre kevesebb munkát találnak, ez a legnagyobb probléma. Sokat ülünk munka nél-
kül, amikor én halálosan unatkozok. De nem ez a legnagyobb baj, hanem attól félek, hogy ha tényleg nem talál-
nak munkát, bezárják a foglalkoztató, ahol egyébként olyan 32 ezer forint körül keresünk havonta.

Az Önéletrajz rögzítésre került 2008. 12. 13-án. 
Hangfelvételt készített és arról lejegyezte: Kiss Mária
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Helen Keller élete

A Kezdetek...
1880. június 27- én született Észak-Amerika Észak-Alabama államában, Tuscumbiában. Édesapja Artur H. Kel-
ler kapitány a szövetséges hadsereg oldalán harcolt Vicksurgnál később egy hetilapot is kiadott és többször ne-
vezték ki marshallnak. Édesanyja a kaptány második felesége volt és Memphis elkelő környezetében nevelkedett.
Mindketten ízig-vérig déliek voltak.

Helen szép élénk gyermek volt, egyéves születésnapján már járt. 19 hónapos korában egy láz következtében
elvesztette látását és hallását. A láz okát nem sikerült pontosan megállapítani. 

„Aztán, ama szomorú emlékű februárban jött a betegség, amely bezárta szemeimet és füleimet, s ismét visz-
szavetett az újszülött kisgyermek öntudatlan állapotába.

… Azt mondták, nagyfokú agy- és gyomorbántalmam van. Az orvos nem hitte, hogy életben maradok. De
egy reggel korán a láz megszűnt, oly hirtelen és titokzatosan, ahogy föllépett. Nagy öröm volt a családban, mert
ekkor még az orvos sem sejtette, hogy én többé sem látni, sem hallani nem fogok.”

„Nem emlékszem, mit érezhettem, amikor elvesztettem szemem világát, talán úgy éreztem, hogy mindig sö-
tétség volt és azon csodálkozhattam, hogy mért nem lesz nappal.”

Helenben azonban mély emléknyomot hagytak korai tapasztalatai a fényről és azokról a dolgokról, melyekkel be-
tegsége pillanatáig megismerkedhetett. 

„Életem első tizenkilenc hónapja alatt a tágas mezőkről, a fényességről, a fákról és virágokról olyan képet sze-
reztem, amelyet az azután következő sötétség nem tudott egészen kitörölni.”

„Nem tudok visszaemlékezni, mi történt velem a betegségem utáni következő hónap alatt. Csak azt tudom,
hogy vagy anyám ölében ültem, vagy belefogództam köntösébe, amint a házban erre-arra járt”.

A betegségét követő „öntudatlan” évek is megalapozták későbbi emberfelettinek nevezhető teljesítményeit.
A szerető szülők mellett a három évvel idősebb kis barátnőjének Marthanak is nagy szerepe volt Helen fejlődé-
sében. A közös játékokból, az együttlétekből ismerte meg Helen a viselkedési szokásokat, ismerte meg a tárgya-
kat, alakította ki kezdetleges kommunikációs eszköztárát is.

„Akkortájt egy kis néger leány, Martha Washington, a szakácsné leánya és Belle, az öreg vadászkutya voltak
állandó társaim. Martha értette az én jeleimet, s csak ritkán volt nehéz, hogy megértessem, mit kívánok.

… Sokat ültünk a konyhában. A tésztából labdát gyúrtunk, segítettünk a fagylaltkészítésben, kávéőrlésben,
civakodtunk a tésztás serpenyő miatt. Enni adtunk a tyúkoknak, pulykáknak…”

„A kezemmel kitapogattam minden tárgyat, megfigyeltem minden mozgást, s így sok dolgot megtanultam.
Csakhamar szükségét kezdtem érezni a másokkal való érintkezésnek, s idétlen jelzésekbe kezdtem. A fejrázás
„nem”-et jelentett, a bólintás „igen”-t, a húzás azt jelentette: „jöjj”, a taszítás: „menj”.

… Anyám is nagyon sok dolgot meg tudott értetni velem. Mindig megértettem, ha valamit le kellett hoznom
az emeletről…

… Sokat megértettem abból, ami körülöttem történt. Ötéves koromban megtanultam, hogyan fogjam össze a fe-
hérneműt, hova tegyem a tisztát, midőn a mosdóból behozták. A magamét ki tudtam választani a többi közül. Az
anyám és néném öltözködéséből észrevettem, ha el akarnak menni hazulról, s mindig kértem, vigyenek magukkal.”

Így később, mikor Miss Anne Mansfield Sullivan megjelent Helen életében, kitűnően tájékozódó eleven, eszes
de alaposan elkényeztetett kis emberkével indulhatott el azon a nehéz, de sikeres úton, mely mindkettőjüknek sok
nehézséget, örömet hozott.

V./a. számú melléklet
Helen Keller élete

(Kiss Mária)
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A problémák
„Nem tudom, mikor jöttem tisztába azzal, hogy én nem vagyok olyan, mint más emberek; de rájöttem, még mi-
előtt a tanítóm hozzánk érkezett volna. Észrevettem, hogy anyám és a barátaim, amikor beszéltek, nem olyan je-
leket használtak, mint én, hanem a szájukból beszéltek.

Mikor két ember beszélgetett, néha közéjük álltam s ajkukra tettem a kezemet. Nem értettem, és emiatt bosz-
szankodtam. Ajkaimat mozgattam és dühösen gesztikuláltam, de eredménytelenül. Emiatt néha annyira föl-
bosszankodtam, hogy rugdalóztam-kapálóztam, amíg egészen kimerültem.”

Környezetét később egyre nehezebbe értette meg, nem tudta magát kifejezni és ez később komoly magatartási
problémákhoz vezettet. Rúgott és kiabált, noha alapvetően szeretetre méltó gyermek volt.

„Egyik reggel anyámat bezártam az éléskamrába. Három óra hosszat volt kénytelen ott ülni, mivel a cselédek
a ház másik részében voltak. Anyám verte, rázta az ajtót; én pedig a tornác lépcsőin ültem, s vígan nevettem érez-
vén a padló rezgését.

Ez a csíny meggyőzte szüleimet, hogy minél előbb rendes tanítás alá kell fogni engem. Amikor tanítóm, Miss
Sullivan eljött, első gondolatom volt, hogy őt is becsukjam valahova.”

Ezek a körülmények érlelték meg a szülőkben azt az elhatározást, hogy segítség után nézzenek. Felkeresték
Alexander Graham Bell-t Washingtonban, aki a siketek oktatását támogatta. Bell a vakok Perkins iskoláját aján-
lotta Bostonban, ahol egy fiatal újonnan végzett növendéket Anne Sullivant javasolták oktatónak. Anne 1887
márciusában Kellerékez érkezett, mint nevelőnő.

Az első próbálkozások
Helen hétéves korára megtanulta, hogy különböző jelek segítségével közvetítse kívánságait. Mintegy 60 gesztust
talált ki, hogy kívánságait kifejezésre jutathassa, elkérjen dolgokat, vagy jelezzen személyeket. 

Anne érkezése után rögtön elkezdte használni az ujjbeszédet, Helen kezébe betűzve nevezte meg a tárgyakat.
Helen gyorsan elsajátította a jeleket, de látszott, hogy játéknak véli, és nem kapcsolja a jeleket a tárgyakhoz. Nem
fogadta el tanítója vezetését és folytatta vad kitöréseit. Anne beszélt a prolémáról a szülőkkel, célja az volt, hogy
megkedveltesse magát Helennel, és hogy nyugodt légkörben tudjon vele dolgozni. A szülők egy kis házat bo-
csátottak Anne rendelkezésére, ahol Helennel lehetett együtt, elkezdték a tanulást és egyben közös életüket. A vi-
selkedési problémák megoldódtak, de Helen továbbra sem volt képes arra, hogy az ujj-jeleket és a tárgyakat egy-
máshoz kapcsolja.

„Tisztán láttam, hogy hiábavaló lenne nyelvet vagy mást tanítani addig, amíg meg nem tanult engedelmes-
kedni nekem. Sokat gondolkodtam, és egyre inkább arra a meggyőződésre jutottam, hogy az engedelmesség a
kapu, amelyen át a tudás és a szeretet a gyermek elméjéhez eljuthat.1” 

Sikerek
A kommunikációs áttörés egy forráshoz való kirándulásnál történt. Helen megtanulta a víz és korsó ujj-jeleit, de
nem értette és nevezte meg az általa ismert jelekkel ezeket a dolgokat sem. Később, amikor Anne Helen kezét a
kútból folyó víz alá tette és a víz szót betűzte, érezte, hogy Helen ráébredt arra, hogy az a hideg folyadék, ami a
kútból jön, és a kezére ömlik, az a víz.

„Még betegségem után is visszaemlékeztem egy szóra, melyet életem első hat hónapjaiban tanultam. Ez a szó
„water” , amelyet sokáig hangoztattam még azután is, hogy beszélőképességemet elveszítettem. A „wah, wah”
hangot mindaddig megtartottam, amíg a szót tapintás útján meg nem tanultam.”

Másnap reggel Helen teljesen kicserélve ébredt fel. Tárgyról tárgyra csapongott és közben tudni akarta min-
dennek a nevét és nagyon boldog volt.

„A következő éjjel, amikor lefeküdtem, karjaimba furakodott és megcsókolt. Akkor úgy éreztem, hogy a szí-
vem megszakad a boldogságtól, annyira elteltem örömmel”

További sikerek
– Szavak tanulása: 1887 nyarán, négy hónappal Anne megérkezése után, amikor Helen hetedik születésnapja

közeledett, több száz szót ismert és egyszerű mondatokat is tudott alkotni a szavakból. Kommunikációjának
fő csatornája az ujjbeszéd volt. A betűk írását is elkezdte tanulni.

– Az írás megtanulása: 1887 nyarán már tudott nagybetűkkel írni, íráshoz rovátkázott táblát használt. Ezzel a
módszerrel leveleket kezdett írni rokonainak. Még ezen a nyáron megtanulta a Braille abc-t is.

– A Perkins iskolában: 1888 tavaszán, mikor Helen betöltötte nyolcadik életévét, elhagyta Alabamát és a bos-
toni Perkins iskolába ment. Helen az új ismeretek csodálatos forrásához érkezett és képességei egyre jobban
fejlődtek. Gyorsan tanult csodálatos memóriája is nagyban segítette. Csodagyereknek hívták.

V./a. számú melléklet – Helen Keller élete (Kiss Mária)
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– Idegen nyelvek tanulása: 1888 nyarán megtanult latinul, franciául és németül. Hamarosan írni is kezdett eze-
ken a nyelveken.

– Beszéd tanulása: Kilenc évesen kezdte el a beszédet tanulni. Első tanára Sarah Fuller volt, módszere: engedte,
hogy letapogassa ajkainak állását, nyelvének helyzetét beszéd közben. Helen először a magánhangzókat, majd
a mássalhangzókat tanulta meg hangoztatni. Beszédét kezdetben nehéz volt érteni, több évet töltött beszédé-
nek tökéletesítésével.

(Arról, hogy érthető volt-e beszéde a vélemények később is megoszlottak. Heródek Károly a budapesti vakok
intézetének igazgatója 1931-ben, a New Yorkban rendezett vakságügyi konferencián közvetlenül is kapcsolatba
került Helen Kellerrel. Ő Helen beszédét a „jó kiejtésű” siketekéhez hasonlónak ítélte. A siketvakság következ-
tében az érthető beszéd számos tényezője, mint a hanglejtés, mimika, gesztusok természetes úton nem alakul-
hattak ki nála, ezért beszéde betanult és „mesterkélt” volt, a laikusok részéről többnyire „kirakati mutatvány-
nak” minősült.)

Szájról olvasás: A hangzók tanulással párhuzamosan megtanulta a szájállásokat is felismerni. Ez egy új kom-
munikációs forma volt, amelyet szintén rögtön használni kezdett.

További életútja
Kettős sérülése ellenére egész életét másoknak áldozta. Határtalan energiával rendelkezett. Ismert volt kedves-
sége és nagylelkűsége is. Mindig együtt érzett a világ szegényeivel és nyomorultjaival. A legjobbat gondolta min-
den emberről, és akikkel találkozott azok mindnyájan jobbak, gazdagabbak lettek tőle. Számtalan barátja volt, köz-
tük több világhírű ember. 

Alexander Graham Bell az egyik legjobb barátja. Neki ajánlja életírását „aki megtanította a siketeket beszélni
és a figyelő fület szót hallani az Óceántól a Sziklás-Hegységig. Mark Twain-nel is találkozik az így nyilatkozik róla:
„A XIX. század két legérdekesebb egyénisége Napóleon és Helen Keller volt.” Később Edison, Tagore és Charlie
Chaplin is az életre szóló barátok sorába kerültek.

Levelezések
Fáradhatatlan levélíró volt, rendkívüli írói képességgel rendelkezett (több könyvet is írt). Ami számunkra egy
darab papír az Helen számára a világgal való legfőbb kapcsolattartást jelentette.

Radcliffe-osztály, 1904
Amikor iskolai tanulmányainak végéhez közeledett felmerült benne a továbbtanulás lehetősége. Néhányan elle-
nezték ezt az elképzelését, de több iskola már várt rá. Mégis olyan iskolát választott, mely nem kívánta felvenni,
úgy gondolták, nem bír majd a látó tanulókkal lépést tartani. Ennek ellenére a felvételi vizsgája elsőre sikerült és
Anne Sulliven segítségével - aki végig tolmácsolta az előadásokat – végezte el az iskolát. 1904-ben „Summa cum
laude” minősítéssel a legjobban diplomázók között volt. A későbbieken többszörös hátránya ellenére megszer-
zett tudását és teljesítményeit több egyetem díszdoktori címmel honorálta.

Az egyetem utáni évek
– 1919: néma filmekben szerepelt, 1920-as kabaré turnéból anyagi haszonra is szert tett.
– 1921: Az AFB (American Foundation for the Blind) alapítvány felkérte az alapítvány szóvivői posztjára. Anne-

nel és Polly-val sokat utazott, eladásokat tartott, és pénzt gyűjtött a vakok és elesettek számára. 
– 1930: Helen, Polly és Anne tengerentúli utazásokat tesz. A pihenés mellett számos konferencia-meghíváson is

részt vettek. 
– 1932: Tiszteletbeli jogi doktori címet kap a Glasgow-i Egyetemen. Ebben az évben találkozott az angol király-

nővel, járt Franciaországban, Jugoszláviában, Japánban.

Anne elvesztése
Anne Sullivan egészségi állapota az évek folyamán romlott. Elvesztette látását és bélbántalmakkal küzdött. 1935-
ben Helen tanára és legjobb barátja meghalt.

„Akartam, hogy szeressen. Egyedül voltam – és akkor Helen belépett az életembe. Akartam, hogy szeressen,
és szerettem őt. Aztán jött Polly, szerettem Polly-t és mindnyájan boldogok voltunk együtt – én Pollym, én He-
lenem… Istennek hála föláldoztam az életemet, hogy Helen élhessen. Isten segítse, hogy élhessen nélkülem, mi-
után én elmentem.”

Anne halála után 23 éven át Polly Thompson lett a titkárnője és kísérője. Nagy hatással volt rá és nélkülözhe-
tetlen élete mindennapjaiban. Mellette számos barátja, tisztelője és egy időben férfi titkára és egyben szerelme
veszi körül.

V./a. számú melléklet – Helen Keller élete (Kiss Mária)
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Tovább dolgozott az alapítványért is. A második világháború alatt meglátogatta a hadirokkantakat. A háború
után látogatást tett Németországban, Afrikában, Latin-Amerikában, Indiában és több országban. Több könyvet
írt, egyet tanárnője emlékére is. Polly Thompson társa maradt 1960-ban bekövetkezett haláláig.

Visszavonulás 
Utolsó éveiben visszavonultan élt, gyakran sétált Arcan Ridge terein ilyenkor látták, hogy ujjaival beszélget. Ujjai
voltak a világ felé nyíló ablakok, melyek életének kimondhatatlan emlékéről meséltek.

1968. június 1-jén halt meg, 88. születésnapja előtt örökre elaludt.

V./a. számú melléklet – Helen Keller élete (Kiss Mária)
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Anne Sullivan – A tanító

Tragikus életkörülmények
1866 áprilisában született Massachusetts kisvárosban. Szülei szegény ír emigránsok voltak. A család nyomorát nö-
velte, hogy édesapja rendszertelenül dolgozott, sokat ivott, édesanyja meg tuberkulózisban szenvedett.

Anne öt éves korában a rossz higiénés állapotok miatt trachomát kapott. Fizikailag erős volt, de a kezeletlen
betegség fokozatosan rontotta látását, mígnem megvakult.

14 éves koráig Anne élete a szenvedésről szólt. Gyötrelmei és emlékei elől mindenáron menekülni akart. Édes-
anyja kisgyermekkorában meghalt, édesapja nem tudta eltartani családját. Rokonokhoz került, végül tizedik szü-
letésnapja előtt öccsével Jimmyvel szegényházba kerültek. Kiharcolta, hogy ne szakítsák el őket egymástól, Jimmy
azonban születésétől kezdve csípőtuberkulózisban szenvedett, a sok nélkülözés is rontott állapotán, végül meg-
halt. Ettől kezdve az a vágy vezérelte, hogy tanulhasson. A jótékonysági egylet vezetőjének, Mr. Frank B. Sanborn-
nek a szegényházba történő látogatásakor könyörgött, hogy küldjék a vakok iskolájába tanulni. 

14 évesen kezdte el tanulmányait az elemi iskolában 20 évesen diplomázott. Kezdetben társai gúnyolták tár-
sadalmi helyzete miatt, de később kitartásával és határozottságával tekintélyt tudott szerezni magának.

A lázadás
Anne szorongott a múltja miatt és nagyon félt attól, hogy kigúnyolják, a kritikus helyzeteket többnyire agresszí-
van oldotta meg.  Szókimondását, a tekintély elutasítását, egyes tanárai nehezen viselték, de a tanárok többsége
felismerte a benne rejlő tehetséget, támogatták, fejlesztették őt. Iskolás évei alatt sikeres műtétet végeztek sze-
mén, látását visszakapta.

„Tudom, hogy fokozatosan kezdtem a dolgokat úgy elfogadni, ahogy vannak, és egyre kevesebbet lázadoz-
tam. Felismertem, hogy nem változtathatok meg semmit, csak magamat. Beláttam, hogy el kell fogadnom a tár-
sadalom hagyományos rendjét, ha valamilyen sikert akarok elérni. Meg kell hajolnom a sors előtt, és a további-
akban az új tapasztalatoknak kell irányítaniuk életemet, nem pedig az elvesztett lehetőségeknek.” (Anne Sullivan)

Sikerei
20 évesen ő volt az osztálybúcsúztató. Ez számára a győzelem pillanata volt. Nem sokkal ezután az iskola igaz-
gatója Michael Anagnos megismert egy vak gyermeket Alabamából, akinek tanárra volt szüksége. Anne Sulliven-
nek ajánlották az állást, élete ettől a pillanattól összefonódott Helen Kellerével.

Anne Sullivan saját pedagógiai módszert dolgozott ki Helen fejlesztésére. Módszerével bebizonyította, hogy
a gyerekek utánzás útján tanulnak meg beszélni. Mihelyst a gyermekek hangokat vagy szavakat használnak,
megismétlik, amit hallanak, eközben elsajátítják a nyelv szerkezetének, belső struktúrájának ismeretét. Ezt felis-
merve, Helennel egyszerű mondatok tenyérbebetűzésével kezdett kommunikálni. Mindezek mellett persze szük-
ség volt Helen értelmi képességeire is, a jeleket alkalmazva magától kezdte megérteni az alany, a tárgy és a cse-
lekvés viszonyát.

Anne Sullivant nagy amerikai pedagógusként ismeri el a világ. A kivételessége az elhivatottságban rejlett. A
szó teljes értelmében életét és karrierét Helen Keller nagyságának szentelte. Viszonzásként később Helen a csa-
ládot és olyan biztonságot jelentett, amivel Anne sohasem rendelkezett.

„A nagy tanár jele az a törekvés, hogy tanítványa felülmúlhassa egyszer.”(Anne Sullivan)

Felhasznált irodalom:

– Hellen Keller: Csöndes, sötét világom - Egy siket-néma-vak leány önéletírása; Dr. Boros György fordítása,
Szerkesztette: Török Ilona. Pont Kiadó 1997. 

V/b. Anne Sullivan munkássága
(Kiss Mária)
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VI.  számú melléklet 

SIKETVAKOK ÁLTAL LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT SEGÉDESZKÖZÖK

VI/a. Látásspecifikus segédeszközök

VI/b. Hallássérültek számára készült segédeszközök
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Optikai segédeszközök

Lupek Sornagyító, lapnagyító, prizma stb.

Elektonikus segédeszközök

D. Asztali nagyító - topaz 19” tft monitorral
E. Equlipse hordozható olvasótévé
F. Myreader olvasótévé
G. Szuper nagyító egér tv-hez csatlakoztatható 
H. Tv Képernyőnagyító
I. Poet Compact (olvasógép)

Számítógéphez csatlakoztatható, ill. azon működő rendszerek, programok

Hardverek
– EMPRINT - Kombinált nyomtató (sík+Braille)
– Focus braille-kijelző 80 cellás
– Hordozható PacMate Braille-kijelző 40 cellás

Softwarek

Képernyőnagyító – MAGic10.5  professional beszédtámogatással 

Képernyőolvasó – Jaws for Windows Professional 9.0 

Optikai karakterfelismerő
szoftverek

– ABBYY FineReader 9.0
– PLUSTEK OpticBook 3600 könyvszkenner

Braille-konvertáló – PCB program 

Mobiltelefonra / PDA-ra 
telepíthető programok

– BEST (mobiltelefonos felolvasóprogram)
– Mobil Segítőtárs  (MOST) + PDA
– Mobilespeak (mobiltelefonos képernyőolvasó)
– PST  (mobiltelefonos felolvasóprogram)
– Talks (mobiltelefonos képernyőolvasó)

Mobilos kijelzők – Bluetooth-os Braille billentyűzet mobiltelefonhoz

Egyéb segédeszközök
Magyarul beszélő óra – Magyarul beszélő színfelismerő
OPTACON – VERSABRAILLE – Braille-címkéző

Mobiltelefon csengésjelző

Adó / vevő készülékek 

Indukciós hurok

Hallássérültek számára készített jelzőrendszerek (fényjelző, vibrációs jelzők)
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Veleszületett gyengénlátó siketvak személyek kommunikációját segítő alkalmazások, berendezések

Szoftverek 
tábla / albumforma kommuni-
kációs eszközök kialakításához

Boardmaker (egy grafikus adatbázis, mely 3000 képkommunikációs szim-
bólumot tartalmaz) szimbólumkészletek (adaptálás vagy a meglévő készlet
rendszerezése)

Kommunikátorok

– Base Trainer (kommunikátor)
– Big Keys Plus (speciális klaviatúra)
– Talara - 32 üzenetes kommunikátor 
– Egyszerre csak egy” kommunikátor 

(One-Step Communicator)
– DACtyl Macaw 5 kommunikátor

Halmozottan sérült /mozgás és vagy értelmi akadályozott/ siketvak személyek segédeszközei, 
+ AAK használó látásmaradvánnyal rendelkező siketvakok

Kommunikátorok

– Go Talk 20 (közvetlen beszédalapú kommunikációhoz)
– Go Talk 4 (közvetlen beszédalapú kommunikációhoz)
– Go Talk 4 plus - kezdő kommunikátor
– Go Talk 9 (közvetlen beszédalapú kommunikációhoz)
– Bigmack (Single-Message Voice Output Communication Aid) 

(Egyetlen,  nagy felülettel rendelkező kommunikátor, amely 
kapcsolóként működik.)

– Lépésről lépésre” kommunikátor (Step – by– Step Communicator)
– Light-Writer SL87 kommunikátor   
– Négykapcsolós kommunikátor négyzet alapformájú: Cheap Talk 4 Direct 
– Nyolckapcsolós kommunikátor 
– Partner Four (kommunikátor)
– Partner One (kommunikátor)
– Partner plus- kommunikátor
– Partner Two (kommunikátor)
– Talara - 32 üzenetes kommunikátor
– Tech Talk (kommunikátor)
– Tech/Four (kommunikátor)
– Tech/Scan 32 Plus (kommunikátor)
– Tech/Speak (kommunikátor)
– Kettes hintakapcsolós kommunikátor (Rocking Say It Communicator)

Kapcsolók

– Soft rot Einfach-Sensor – szivacsos fejkapcsoló
– Bright Switch for visually impaired – fénykapcsoló
– Buddy Button – kacsoló (kék, sárga)
– Fény- és hangjelzéses lapos kapcsoló (Lighted Musical Plate Switch)
– Joystick With Pad 5012– csúszásgátlóval felszerelt alaplapon 

egy nyomógomb (ENTER működését végzi) és egy Joystick található
– Kapcsolódoboz (switch interface)
– Kis méretű kapcsolók(Jelly Bean Switch)
– Multiszenzoros lapos kapcsoló (Lighted Sensory Plate Switch)
– Nagy piros kapcsoló (Big Red Switch)
– Pillow Einfach – sensor – szivacsos nagy alakú kapcsoló

Egyéb alkalmazások 
mozgássérült 
siketvakok számára

– Fejmozgatással működtethető egér
– Nagybetűs (nagy billentyűs) klaviatúra számítógéphez
– Big Keys Plus (speciális klaviatúra)
– Szemmozgatással működtethető egér

VI/c. Siketvakok kommunikációjához használható segédeszközök
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A látás-hallássérülteket, siketvakokat fogadó/gondozó intézmények címlistája
Kísérlet siketvakok felkutatására kérdőíves vizsgálat alapján (2003.)
– Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, 3780 Edelény, II. akna Pf.: 6 
– Nógrád Megye Önkormányzatának Rehabilitációs Intézete és Ápoló-Gondozó Otthona, 2643 Diósjenő, Kastély 
– Római Katolikus Szeretetszolgálat Szent Erzsébet Egészségügyi Gyermekotthona, 2633 Ipolytölgyes, Kossuth

u. 32. 
– Korai Fejlesztő és Integrációs Központ, 7632 Pécs, Apáczai Csere János krt. 1. 
– Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Gyermekotthon, 5300 Karcag, Zöldfa u. 48. 
– Debrecen Megyei Jogú Város Egészségügyi Gyermekotthona, 4032 Debrecen, Böszörményi u. 148. 
– Fejér Megyei Gyermekeket Ápoló-Gondozó Otthon 8154 Polgárdi, Somlyói u. 2/a
– Mlinkó I. Óvoda Általános Iskola és Diákotthon, 3300 Eger, Klapka u. 10.
– Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabi-

litációs Bizottság, 5600 Békéscsaba, Luther u. 5/b. 
– Odú Korai Fejlesztő Központ, 6723 Szeged, Gáspár Zoltán u. 1. 
– Bács-Kiskun Megyei Ökormányzat Szakosított Szociális Otthona, 6455 Katymár, Sándor tanya 20. 
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A 2003-as felkutatási eredmények összegzése

VIII. számú melléklet
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Neme Élet-
kor

Szemészeti 
diagnózis

Fülészeti 
diagnózis

Csatlakozó sérülések, 
állapotért felelős kórokF N

 41 Myopia Congenitalis hypoa-
cusis (surditas)

Oligophrenia – imbecillitas, morbus
sacer, dysarthrias beszéd

 23
Öröklődő ideghártya-
sorvadás, congenitális
cataracta

Surdomutitas Obesitas

 12

Cataracta congenitalis,
microphtalmus, 
jobb oldali szem 
enucleatiója

Otitis media, 
otomastoiditis 
következtében 
hallássérülés

Gregg-szindróma, retardált fejlődés, au-
tisztikus magatartás, autoagresszió

 3,5 ROP II. Auditív neuropathia Cerebralis paresis, hypotonia, spasztikus
végtagok





6,
14,
23

n. opticus atrophiaja,
amaurosis – Morbus sacer, hydrocephalus, Purulens

meningitis

 16 Decolorisatio papil-
lae, nystagmus Nem vizsgálható

Vitium cordis congenitalis, Hypoxia, ce-
rebralis laesio, Morbus sacer, Luxatio
coxae congenitalis

 22 – – Laesio cerebri, ICP, Morbus sacer

 5 Hypermetropia, ama-
urosis Hypaesthesia Ataxiás agyi bénulás, mentális retardáció,

dystonia

 7,7
ROP II-III. myopia,
tompalátás, strabis-
mus conv. alt. lu.

Hypacusis perceptiva
bilateralis

Édesanyját 7 hónapos terhesen depresz-
szióval kezelték. Koraszülés. Tartászavar,
központi idegrendszeri károsodás.

 6,5 Nystagmus, diver-
gencia

Feltételezhetően con-
genitális

Édesanya is hallássérült. Szülés alatt
hypoxia. Spasticitás, mozgássérülés.

 2 – – Halmozottan sérült

 4 – – Halmozottan sérült

 7 ROP IV. ou. ROP V.
sin. cyropexia

Neurológiai vizsgálat
szerint súlyos hallás-
sérült

Neonatus praematurus IRDS.
Intrauterin infectio

 40
4 éves koráig a Vakok
Intézetében nevelke-
dett, fénylátása van.

Utóbbi időben hallás
gyengült, felszólí-
tásra, kérésre nem re-
agál.

Oligophrenia, imbecillitas, epilepszia,
icontinencia.
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Leggyakoribb siketvakságot okozó szindrómák ismertetése

IX/1. CHARGE – SZINDRÓMA (következménye: veleszületett / szerzett siketvakság)

CHARGE-szindróma – mozaik szó: 
Coloboma – coloboma
Heart disease - szívproblámák
Atresia of choanae - choana atresia
Retarded mental development and - mentális és növekedésbeli elmaradottság-
Growth-genital hypoplasia- genitalis hypoplasia
Eear abnormalities-deafness, -fül abnormalitásai-siketség

Tünetek általános összefoglalása: A posterior choana atresiájához változatos tünetek társulnak multiplex rend-
ellenességekkel: késleltetett szellemi és szomatikus fejlődés, szem coloboma, fülrendellenességek, siketség (rend-
szerint viszatérő otitis, hypogenitalismus és szívhibák. Sok gyermeknek táplálkozási, nyelési és légzési problémája
van. Ehhez társulhat az arc paralízise, melyet számos agyideg diszfunkciója okoz. A szindróma kétszer olyan
gyakori lányoknál, mint fiúknál. Rendszerint a jobb testfélt érinti.

Tünetek részletezése
– Fej és nyaktájék: Szögletes arc, malaris hypoplasia, aszimmetrikus arc, microcephalia és micrognathia.
– Fül: Fülkagylók rendellenes alaki és helyzeti eltérései, alacsonyan elhelyezkedő, széles, aszimmetrikus, csésze-

alkú, egyszerű vagy csapott, fityegő fül. Gyakori a visszatérő otitis media.
– Szem: A chorioidea, iris és a n. opticus colobomája, esetenként anophthalmia vagy microphthalmia, felfelé

tartó szemrések, szemmozgatási rendellenességek.
– Orr: Unilateralis vagy bilateralis choana atresia, csípett orrlyukak és hosszú philtrum.
– Száj és szájszerv: Kicsi száj, ajakhasadék és szájpad- és arcbénulás, nyelv atrophia és aszimmetrikus nyelv-

mozgások. Esetenként macroglossia.
– Nyak: Rövid nyak.
– Mellkas: Hiányzó vagy hypoplasticus mellbimbók.
– Idegrendszer Alábbi idegek diszfunkciója: n. olfactorius (I.), n. oculomotorius (III.), n. trochlearis (IV.), n.

trigeminus (V.), n. abducens (VI.), n. facialis (VII.), n. statoacusticus (VIII.), n. vagus, (X.) n. glossopharyngeus,
(IX.) n. accessorius, (XI.) és n. hypoglossus. (XII.)

– Szív-, érrendszer: Fallot-tetralógia, pulmonaris stenosis, atrium septumdefectusa, ventricularis septumdefecus,
nyílt ductus arteriosus, endocardialis párna defectusa, aorta coarctatio és hypoplasticus bal szívfél.

– Gyomor-, bélrendszer: Oesophagus atresia és tracheo-oesophagealis fistula.
– Húgy-, ivarrendszer: Vese malformáció. Fiúknál: Kicsi penis, cryptorchidismus, gyengén fejlett scrotum.
– Növekedésre és a fejlődésre ható tényezők: Növekedésbeli és mentális retardáció.
– Magatartásra és megnyilvánulásra ható tényezők: Siketség, szaglás hiánya, nyelési nehézség, gyenge száj-

záró reflex, aspiratio, hangszalag paralisise és velopharyngealis incompetencia.
– Öröklésmenet: Esetek 8 %-a familiáris, autoszomális recesszív öröklésmenettel. Eltérő, nem kiegyenlítet transz-

lokáció jellemző, beleértve a 2 és 18 kromoszómákat, egy családnál a 3-as és 22-es kromoszómákról számolnak be.

IX/2. USHER–SZINDRÓMA (következménye: szerzett siketvakság)

A szindrómát leírójáról, Usher, Charles Howard angol szemészről nevezték el. (Graefe-Hallgren - szindróma-
ként is említik – szintén két leíró orvos.)

A szindróma általános összefoglalása:
Az örökletes rendellenesség karakterisztikus tünetei: hallássérülés, retinitis pigmentosa, és esetenként mentális retar-
dáció. Korai esetekről a németországi zsidók számoltak be, később megfigyelések érkeztek Finnországból, Norvégiá-
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ból, Franciaországból, Angliából, Izraelből, Lousiniából (az Acadiai típus 100,000 /4.4. fő), és más területekről is. 
Több típust írtak le: 
I.típus szinonimái: Usher-szindróma I. típus (US1, USH1); 
– Usher-szindróma I. típus A (US1A, USH1A). 
– A francia típus IB szinonimái: Usher-szindróma IB típus (US1B, USH1B). 
– Az Usher-szindróma, (nem acadiai változat) IC típus szinonimái: Usher-szindróma IC típus (US1C, USH1C). 
– Az Usher-szindróma acadiai változatának szinonimái: congenitalis hallássérülés, retinitis pigmentosa 10 éves

korra alakul ki. 

II típus szinonimái: Usher-szindróma II. típus (US2, USH2); 
– IIB típus szinonimái: Usher-szindróma IIB (US2B, USH2B); 

III. típus szinonimái: Usher-szindróma III. típus (US3, USH3). Retinitis pigmentosa tünetei a pubertáskor táján
észlelhetőek, a hallássérülés progresszív. Egyes esetekben skizofréniáról is beszámoltak.

A IV típus szinonimái: Usher-szindróma IV. típus (US4, USH4) retinitis pigmentosa és siketség az X- kromo-
szómához kötötten adódik át.

Tünetek részletezése: 
– Fül: Belsőfül léziói.
– Szem: Retinitis pigmentosa és cataracta.
– Izomzat: Ataxia.
– Idegrendszer: Vestibularis areflexia.
– Növekedésre és a fejlődésre ható tényezők: Congenitalis hallássérülés, Típustól függően mentális retardá-

ció. Pubertás elején jelentkező farkasvakság, csőlátás, gyakran teljes vakság is kialakul.
– Magatartásra és megnyilvánulásra ható tényezők: Sensoneuralis hallássérülés, esetenként mutismus, sza-

gérzés hiánya, farkasvakság. Skizofrénia

IX/3 GREGG-SZINDRÓMA (következménye: veleszületett siketvakság)

A szindrómát leírójáról, Mc. Allister Gregg ausztráliai szemészről nevezték el. Említik 
még rubeola-szindrómaként is.

A szindróma általános összefoglalása: A multiplex malformatiós tünetegyüttes elsősorban három szerv káro-
sodásából áll. Ezek a szem (cataracta, pigmentes retinopathia, microphtalmia, glaucoma), a szív (septumdefec-
tusok, billentyűdefectusok, Fallot-tetralogia, myocarditis) és a központi idegrendszer (siketség, microcephalia,
mentalis retardatio). Ezenkivül még a máj (hepatitis, hepatosplenomegalia, thrombocytopenia, anaemia), a tüdők
és a csontok lehetnek érintettek. A gyulladásos komponensek inkább akkor jelentkeznek, ha a fertőzés a terhes-
ség 10. hete után következik be. Egyértelműen bizonyított, hogy a vírus a terhesség 12-20. hetei között növeke-
dési retardatiót és halláskárosodást is okozhat. A vírus tehát mind embryopathiát, mind fetopathiát képes elői-
dézni. A beteg gyermekek egy része meghal, másik részük változó mértékben sérült marad. A betegség kialaku-
lásáért bizonyítottan a rubeola vírusa a felelős”

Tünetek részletezése:
– Fej és nyaktájék: Microcephalia. 
– Fül: Siketség, nagyothallás, „Corti-szerv károsodása, membrana tectoria területén torzulások, összenövések.
– Szem: Cataracta, pigmentes retinopathia, microphtalmia, glaucoma.
– Szív-, érrendszer: „Cardiovascularis anomáliák, nyitott ductus arteriosus, pulmonaris billentyű stenosisa, a pe-

rifériás tüdőartéria stenosisa, atrialis septumdefectus, aorta coarticatio,” billentyűdefectusok, Fallot-tetralogia,
myocarditis.

– Csontvázrendszer: Csontléziók és csontváz rendellenességek.
– Has: Hepatitis, hepatomegalia.
– Idegrendszer: Mentális retardáció. „Némely esetben idősebb gyermekeknél progresszív encephalopathia.”
– Vérképzőrendszer: Splenomegalia, thrombocytopenia, anaemia.
– Biokémiai és metabolikus jegyek: „Esetenként diabetes mellitus.”
– Növekedésre és a fejlődésre ható tényezők: Mentális retardáció.
– Magatartásra és megnyilvánulásra ható tényezők: Hallás-, látássérülés, esetenként agresszív megnyilvánu-

lások, autisztikus jegyek.

IX. számú melléklet

99

IV_SV tordelt NYOMDAI_Layout 1  2011.02.17.  16:41  Page 99



IX/4. DOWN-SZINDRÓMA (következménye: szerzett súlyos látás-, hallássérülés)

A szindrómát leírójáról John Langdon Haydon Down-ról nevezték el. (A kórképet a régi terminológiában mon-
golidiotizmusként említik)

A szindróma általános leírása: A leggyakoribb olyan kromoszómamutáció, amely értemifogyatékossággal jár.
Minden emberi rasszban megtalálható, ubikviter szindróma. Szomatikus tünetek: diszcerebrális alacsonynövés,
oszteológiai eltérések, laza kötőszövetes állomány, éretlen immunapparátus, hypotóniás izomzat, keringési elég-
telenség, belső elválasztású mirigyek alulműködése, szem és fül rendellenességek.   

Tünetek részletezése:
– Fej és nyaktájék: Microcephalia, rövid és fejlődésében megrekedt synchondrosis sphenooccipitalis. Sajátos fej

és arcforma.
– Fül: Kis fülkagyló, helix proximalis része enyhén behajtott, a fülcimpa lenőtt, gyengén fejlett. Fertőzésekre

való érzékenység, felsőlégúti hurut következtében vezetéses nagyothallás.
– Szem: Myopia, krónikus kötőhártyagyulladás, cataracta stellaris 10. életév táján. Epicanthus, strabismus con-

vergens, iris hipopláziájából adódó Brushfield-féle pettyek, könnypangás, könnyelvezető rendszer szűk vagy
ki sem fejlődött.

– Száj, szájszerv: Adenoid vegetatio következményeként repedezett ajkak; macroglossia, lingua scrotalis, sűrű
nyálképződés, gótikus szájpad, lassú fogzás és fogváltás, szuvasodásra való hajlam, korai végleges fogvesztés. 

– Szív-, érrendszer: Rendellenes keringés, 50% -ban szívhiba, Roger-kór.
– Idegrendszer: Vitium cerebri: Valamivel szélesebb gyrusok, kisebb agytörzs, feltűnően kicsi kisagy terime. A

kisagy Purkinje sejtjei rendezetlenül helyezkednek el. Az agy angioarchitektonikája fejletlen. Az asszociációs
és a projekciós pályák neuritszáma kevesebb. Középkorúaknál az agy elmeszesedése várható.

– Csontok, izmok ízületek: Általános hypotónia, kötőszövetes lazaság, ízületek fokozottabb kitérése, laza izom-
szalagok és ízületek. Rövid femur.

– Kéz – lábfej: Brachymesophalangia. Dermatoglyph sajátosságok: 4 ujjas felxiós tenyérredő, t’’ helyetben lévő
disztális tenyér-triádiusz. Másodlagos redőzet 95 %-ban látható. A IV. és V. ujjbegyen az Lr  minta 4%-os gya-
koriságú. Az V. kézujjon egy felxiós redő 13 %-ban van jelen. Az ujjbegyek mintázatának a legnagyobb gya-
korisága a Lu (83%). A talpakon maláji redő gyakori. Fokozott az I. és II. lábujjak közötti távolság. Jellemző a
lábujjak közötti zigodaktylia. 

– Immunrendszer: Mesenchymosis következtében csökkent immunrendszeri működés, gyulladásos megbete-
gedésekre való fokozott hajlam. (felsőléguti megbetegedések, béltraktus hurutja, kötőhártyagyulladás)

– Belsőelválasztású mirigyek: Nemi mirigyek csökkent értékű funkció. Jellemző a thyreoditis. Cukorbajra való
hajlam. 

– Bőr és bőrfüggelékek: Hiperkeratózis, körmök diszkeratózisa, alopecia areata. 
– Növekedésre és a fejlődésre ható tényezők: Hypotonia, alacsony növés, mesenchymosis, cukorbetegségre,

leukémiára, fertőzésektre való hajlam, értelmifogyatékosság. 
– Magatartásra és megnyilvánulásra ható tényezők: Érzékszervi zavarok (látás, hallás), mély, rekedtes hang-

képzés, dysphonia. Nagy emócionális töltet, ragaszkodás, fáradékonyság. Szobatisztaság későn alakul ki. Fá-
zékonyság. Senium praecox.
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A látás és hallás együttes károsodásával megjelenő kórképek öröklésmenete 
(Gyakoribb kórképek dőlt betűvel szedve)

Autoszomális domináns öröklésmenetű szindrómák
– Acroreno-ocularis-szindróma
– Branchio-oculo-facialis (BOF)-szindróma (BOFS)
– Coloboma-ajak-/szájpadhasadék-mentális retardáció-szindróma
– Dandy-Walker-szindróma
– Fairbank-kór
– Goldenhar-szindróma (GS)
– Gorlin-Goltz-szindróma
– Hajdu-Cheney-szindróma (HCS)
– Kabuki make-up-szindróma (KMS)
– Kenny-Caffey-szindróma (KCS)
– Leber congenitalis amaurosis (LCA)
– Marfan-szindróma
– Nager-szindróma
– Neurofibromatosis NF1
– Noonan-szindróma
– Proteusz-szindróma (PS)
– Rubinstein-Taybi-szindróma (RSTS, RTS)
– Senter-szindróma
– Shprintzen-szindróma
– Spasztikus paraplegia (SP)
– Stickler-szindróma
– Sturge-Weber-szindróma (SWS)
– Treacher-Collins-szindróma (TCS)
– Walker-Clodius-szindróma
– Williams-szindróma (WMS, WS)
– 11q kromoszómadeléció-szindróma
– 4p kromoszómadeléció-szindróma
– 8. kromoszóma rekombinációs szindrómája

Autoszomális recesszív öröklésmenetű szindrómák 
– Alport-szindróma (AS, ATS)
– Alström-szindróma
– Austin-szindróma
– Begeer-szindróma
– Brachydactylia-törpenövés-hallásveszteség-microcephalia-mentális retardáció-szindróma
– Brown -Vialetto–Van Laere-szindróma
– CHARGE-szindróma
– Cockayne-szindróma (CS) 1. típus
– Dandy-Walker-szindróma (DWS)
– Desmons-szindróma 
– Fraser-szindróma
– Galloway-szindróma
– Gangliosidosis GM1, I. típus
– Genée-Wiedemann szindróma
– Goldenhar-szindróma (GS)
– GOMBO-szindróma
– Kapur-Toriello-szindróma
– Kenny-Caffey-szindróma (KCS)
– Krabbe-betegség, I. típus (KD) 1

X. számú melléklet
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– Leber congenitalis amaurosis (LCA)
– Malpuech-szindróma
– Michels-szindróma
– Mohr-szindróma
– Mucopolysaccharidosis (MPS) I. típus
– Mucopolysaccharidosis (MPS) IV. (A, B) típus
– Mucopolysaccharidosis (MPS) VI típus.
– Osteoporosis pseudogliomaszindróma
– Perrault-szindróma
– Pitt-Rogers-Danks-szindróma (PRDS)
– Primrose-szindróma
– Refsum-szindróma
– Regenbogen-Donnai-szindróma
– Retinitis pigmentosa-hypogonadismus-mentalis retardáció-idegieredetű hallássérülés-glükóz intolerancia-

szindróma
– Ritscher-Schinzel-szindróma
– Sommer-szindróma
– Spasticus quadriplegia-retinitis pigmentosa-mentális retardáció-szindróma
– Spastikus paraplegia (SP)
– Treacher-Collins-szindróma változata (TCS)
– Usher-szindróma (US)
– Wolfram-szindróma
– Zunich-szindróma

A látás és hallás együttes károsodásával megjelenő kórképek öröklésmenete (folytatás)

X-hez kötött öröklésmenetű szindrómák
– Dandy-Walker szindróma (DWS)
– Fairbank-kór
– Goltz-Gorlin-szindróma
– Gorlin-szindróma I. típus
– Gustavson-szindróma
– Hunter-szindróma MPS II. típus
– Proud-szindróma
– Schmidley-szindróma
– Spastikus paraplegia (SP)
– Usher-szindróma (US) IV. típus
– X-hez kötött mentális retardáció-rohamok-szerzett micrencephalia-corpus callosum agenesise -szindróma

X-hez kötött recesszív öröklésmenetű szindrómák
– Arts-szindróma
– Mohr-Tranebjaerg-szindróma (MTS)
– Norrie-szindróma
– Zinsser-Engman-Cole-szindróma

X-hez kötött domináns öröklésmenetű szindrómák
– Alport-szindróma (AS, ATS)
– Zinsser-Engman-Cole-szindróma
– Bloch-Sulzberger-szindróma

Kariopátiák
– 10p kromoszómadeléció-szindróma
– 10q kormoszómadeléció-szindróma
– 11q kromoszómadeléció-szindróma
– 13q kormoszómadeléció-szindróma
– 17q kromoszómadeléció-szindróma
– 1p kromoszómadeléció-szindróma
– 3q kromoszómadeléció-szindróma
– 6p kromoszómadeléció-szindróma 
– Cat eye-szindróma (CES)
– de Grouchy-szindróma 2

X. számú melléklet
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– Down-szindróma
– Langer–Giedion-szindróma  
– Patau-szindróma
– Sekély orbita-ptosis-coloboma-trigonocephalia-gyrus malformációk-mentális és növekedésbeli retardáció-

szindróma
– Turner-szindróma

Nem öröklődő kórképek - embriopathiák

Teratogén ártalomak 
– DiSala-szindróma
– Fetalis isotretinoin-szindróma
– Magzati alkohol-szindróma

Fertőzések
– Congenitalis toxoplazmozis
– Rubeola-szindróma

X. számú melléklet
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A kommunikációbeli akadályozottság következmé-
nyei: Sérülnek, ill. nem fejlődnek a meglévő intellek-
tuális képességek; az érzelmi élet előbb agresszióban,
majd súlyos apátiában megnyilvánuló zavarai jelent-
keznek; szociális társaskapcsolati zavar nehezíti a tár-
sadalmi beilleszkedést.

AAK- Altenatív és Augmentatív Kommunikáció:
Augmentatív kommunikáció: az érthető beszéd hiá-
nya következtében súlyosan károsodott kommuniká-
ciós funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló
kommunikációs rendszerek csoportja. Lényege, hogy
hiányzó beszéde helyett a sérült személy nonverbális
úton fejezi ki magát, felhasználva mindazt a lehető-
séget, amelyet a hangjelzések, gesztusok, manuális
rendszerek, jelnyelv stb. és/vagy a betűket, rajzokat,
jelképeket, fotókat, tárgyakat stb. tartalmazó kom-
munikációs táblák, valamint a hangadó gépek (kom-
munikátorok) bizosítanak. Az augmentatív kommu-
nikációs rendszereknek a meglévő kifejezési eszköz-
táron kell alapulniuk, felhasználva minden beszéd-
maradványt és vokalizációs kísérletet, a hagyomá-
nyos és az attól eltérő gesztusokat, jeleket, jelzéseket
is. Minden augmentatív kommunikációs rendszer
több, egyénre szabott, térben és időben eltérő hasz-
nálhatóságú kommunikációs eszközből áll, amelyek
tartalmazzák a kommunikációs hatékonyságot nö-
velő valamennyi üzenethordozót, segédeszközt, stra-
tégiát és technikát. Az augmentatív kommunikáció
hatékony használata megteremti a társadalmi integ-
ráció, az önkifejezés, az intellektuális, érzelmi és szo-
ciális fejlődés lehetőségeit. Pedagógiai Lexikon (szó-
cikkely: Kálmán, 1997, 122. o.)

AAK-t használó személyek: Olyan kommunikációs
módszereket és eszközöket használó személyek, akik a
hangzó beszéd  beszélt nyelv) elsajátítására vagy ér-
telmezésére nem képesek vagy ennek elsajátításában
súlyosan akadályozottak.

ABA (applied behavior analysis): Az alkalmazott vi-
selkedéselemzés módszere az autizmus kezelésére. Ezt
a megközelítést alkalmazza többek között a Lovaas
módszer.

Absztrakt: elvont, valóságtól elvonatkoztatott 

Adaptálni: alkalmassá tenni, átalakítani 

Adaptív: alkalmazkodást elősegítő 

ADI-R: Autizmust Diagnosztizáló Interjú -(Autism Di-
agnostic Interview-Revised; ADI-R; LeCouteur et al.,
2003) a szülőtől/gondozótól származó, a fejlődésme-
netet és a jelen állapotot egyaránt részletesen feltérké-
pező és értékelő, félig strukturált, kérdező alapú, cél-
zott interjú. 

ADOS: Autizmust Diagnosztizáló Obszervációs Séma
(Autism Diagnostic Observation Schedule; ADOS;
Lord et al., 1999). Játékos aktivitásokra és beszélgetésre
épülő, elsősorban a szociális és kommunikációs terüle-
tet felmérő, sztenderdizált vizsgáló eszköz. Négy mo-
duljának segítségével felmérhető a szociális és kom-
munikációs sérülés mértéke és minősége széles életkori
sávban és intellektuális szinten (kisgyermekkortól a fel-
nőttkorig), illetve bármilyen expresszív nyelvi szinten
(a beszéd teljes hiányától a folyékony beszédig).

Adó-vevő készülék: Hallókészülékhez csatlakoztat-
ható eszköz, mely jó erősítést biztosít, akkor is, amikor
az adó és a vevő személy egymástól távolabb helyez-
kedik el. Pozitív tulajdonsága, hogy a beszélő hangját
a háttérzajok kiszűrésével juttatja el a hallókészülékbe.

Affektív: érzelmi, hangulati, indulati 

Agytörzsi implantátum: Műtéti úton beülettett eszköz,
amit (a hallóidegpálya sérülése esetén alkalmazzák)
lásd még: implantált készülékek.

Akadálymentesítés: A környezethez, az információk-
hoz való teljes hozzáférés biztosítása minden ember
számára.

Alternatív kommunikáció: Az adott kultúra és annak
értékei által meghatározott konvencionális kommuni-
kációs rendszeren kívüli kommunikációs formák ösz-
szessége.

Analóg jelfeldolgozású hallókészülék: Olyan halló-
készülék, amely a hangokat eredeti formájuk megtar-
tásával (digitalizálásuk nélkül) erősíti fel.

Arousal: éberség, izgatottság, készenléti állapot

ASL: American Sign Language (amerikai jelnyelv)

105

Glosszárium – a téma szempontjából jelentős 
szakkifejezések és magyarázatuk

IV_SV tordelt NYOMDAI_Layout 1  2011.02.17.  16:41  Page 105



Aspektus: nézőpont

Asperger-szindróma: A pervazív fejlődési zavarok
vagy autizmus-spektrumzavarok körébe tartozó fejlő-
dési zavar. Az autizmus-spektrumzavarokra jellemző,
egyértelmű, minőségi eltérés a kommunikáció, a szo-
ciális fejlődés, a rugalmas gondolkodás,a viselkedész-
szervezés területén, ugyanakkor a nyelvi fejlődés üte-
mében és az értelmi képességek terén nem tapasztal-
ható zavar. Markáns specifikus érdeklődési kör, és a
gondolkodás,  viselkedés merevsége jellemző. Vita tár-
gyát képezi, hogy elkülöníthető-e az úgynevezett „ma-
gasan funkcionáló” (high functioning) autizmustól.

Asszociáció: képzettársítás 

ASZK: autista személyek kulcsembere

Atípusos: A jellegzetes, típusos, klasszikus megjelenési
formától néhány elemében eltérő. 

Atípusos autizmus: A BNO pervazív fejlődési zavarok
diagnosztikus csoportjába sorolt állapot. A korszerűbb
fogalom meghatározással az autizmus-spektrumzava-
rok alcsoportja. Jelentése: „nem típusos” autizmus. A tí-
pusos autizmustól eltér abban, hogy a fejlődési zavar 3
éves kornál később is kezdődhet és/vagy az, hogy nem
meríti ki teljes mértékben a gyermekkori autizmus di-
agnózisához szükséges feltételeket. Atípusos autizmust
gyakran súlyos értelmi fogyatékosság mellett észlelünk. 

Audiológiai állomás: hallásvizsgálatot végző hely

Auditív: hallási, hallással kapcsolatos 

Augmentatív: kiegészítő

Augmentatív kommunikáció: Az érthető beszéd hiá-
nya következtében súlyosan károsodott kommuniká-
ciós funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló
kommunikációs rendszerek csoportja.

Autista: Az autizmussal élők, autizmus-spektrumza-
varban szenvedők megjelölésére használt jelző. Hasz-
nálata nem szerencsés, törekedjünk az autista, mint
jelző, vagy különösen mint főnév („autisták”) haszná-
latának elkerülésére. Helyesebb és elfogadottabb pél-
dául az „autizmussal élő” kifejezés. 

Autista jellegű viselkedés: Olyan magatartási és vi-
selkedési mutat, ami nagyon hasonlít az autista sze-
mélyek viselkedésére. Hátterében súlyos értelmi aka-
dályozottság, szociális, deprivációs okok, szenzoros sé-
rülések és / vagy ezek együttes hatása is állhat. Jel-
lemző a taktilis hárítás, interakciós kezdeményezések
hiánya, vagy hárítása, passzivitás. Ezek a személyek
mégis megfelelő kommunikációs stratégiák alkalma-
zásával interakcióba vonhatók, ebből az állapotból
részben, vagy egészben kihozhatók, megközelítési
módjukban eltérhetnek az autista személyek számára
alkalmas kommunikációs megközelítési módoktól.

Autisztikus: Jelző, mely az autizmus spektrum zavar-
ral élő személyt vagy viselkedését jelzi. Gyakran ad
okot félreértésre, mely abból fakad, hogy a jelzőt gyak-
ran a „csak” autisztikus értelemben használják, arra
utalva, hogy a háttérben nem „igazi” autizmus áll. Ja-
vasolt, hogy egy személy viselkedésére, fejlődésére ki-
zárólag akkor használjuk az „autisztikus” jelzőt, ha va-
lóban ebben a sajátos fejlődési zavarban szenved, még
akkor is, ha esetleg csak enyhébb formában.

Autizmus: Minden, ami az autizmus spektrum zava-
rok közé tartozik. Jelentését, a fogalom tartalmi leírását
ld. „autizmus spektrum zavar” -nál. A fogalom hasz-
nálata gyakori, a legelterjedtebb, ugyanakkor nem min-
dig egyértelmű. A fogalom használatát érdemes az
adott közegben tisztázni! Leggyakrabban az autizmus
spektrum zavarba tartozó fejlődési zavarok jelölésére
használjuk összefoglalóan. Nem ritka azonban, hogy a
fogalmat szűkebb értelemben használják, a súlyosabb
vagy „klasszikus” megnyilvánulású autizmus jelzésére.

Autizmus-spektrumzavar: Nemzetközileg a legelterjed-
tebb és elfogadottabb fogalom a jellegzetes fejlődési zavar
leírására, mely egyszerre fejezi ki az állapotra jellemző
homogenitást és heterogenitást. Homogenitás jellemző
erre a fejlődési zavarra, amennyiben mindig megtalálható
a sajátos, minőségi zavar a kommunikáció, a szociális fej-
lődés és viselkedés terén, valamint a képzeleti működés
zavarát kísérő eltérő, beszűkült, repetitív, sztereotip ér-
deklődés és tevékenység. Hetereogenitás jellemző erre a
fejlődési zavarra, amennyiben az állapot rendkívül vál-
tozatos viselkedéses és fejlődési képben nyilvánul meg.
Az autizmus spektrumon belül jól körülírható alcsopor-
tokat különíthetünk el, de továbbra is vita folyik az egyes
alcsoportok validitásáról és elkülöníthetőségéről. Az au-
tizmus spektrum zavarba tartozó alcsoportok: gyermek-
kori autizmus, atípusos autizmus, Asperger szindróma,
nem meghatározott pervazív fejlődési zavar.

Autoagresszió: önmagára irányuló agresszió 

Bazális kommunikáció: Olyan feltételek nélküli talál-
kozás kialakítása a sérült személy és a vele foglalkozó
személy között, mely alapja lehet annak, hogy az FSA
személy megtapasztalhassa, hogy megértik, elfogad-
ják, képes kommunikálni. Segít elérni egy olyan
pontra, ahonnan eredményes tréning/foglalkozás/fej-
lesztés indítható. Csatornái az elemi életmegnyilvánu-
lások, kiemelten a légzésritmus, hangadás, érintés,
mozgás. (W. Mall) 

Behaviorizmus: A viselkedéssel foglalkozó pszicholó-
giai irányzat.

Beszédképtelenség: A „beszédképtelenség“ kifejezés
klinikai végállapotot takar. A kóreredet megjelölése
nélkül a beszédzavar olyan súlyossági fokát jelenti,
amelyben a meglévő beszéd nem képes kielégíteni az
adott illető kommunikációs igényeit. (Nem azonos az
afáziával: aki afáziás, az mindig beszédképtelen, de aki
beszédképtelen, az nem feltétlenül afáziás.)

Glosszárium – a téma szempontjából jelentős szakkifejezések és magyarázatuk
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Beszédképtelenség: A „beszédképtelenség” összefog-
laló, kóreredet megjelölése nélküli elnevezése a  ver-
bális (szóbeli) kommunikáció megvalósulásának teljes
korlátozottságára, amelynek következtében az érintett
egyén nem képes  kommunikációs szándékainak  (köz-
lés, kifejezés, felszólítás, kapcsolattartás)  beszélt nyelv
szintjén történő megvalósítására, azaz az anyanyelv
beszédhangjaiból  felépülő szavak, szókapcsolatok  lét-
rehozására. (A „beszédképtelenség” elnevezés a nyelv
lehetséges használati  módjai közül csak az „expresz-
szív”, a beszéd kivitelezésének, létrehozásának, képte-
lenségére utal, amely nem feltétlenül jelenti a nyelv
másik használati módjának, a beszéd értésének a kép-
telenségét is: azaz lehetséges úgy nem beszélni, hogy
értjük az anyanyelvünket, és az is lehetséges, hogy
nem is értjük azt.) Ez a szóbeli kompetenciahiány lét-
rejöhet úgy, hogy a beszéd létrehozásának képessége
soha nem alakul ki (súlyos értelmi akadályozottság, si-
ketség) illetve úgy is, hogy már a birtokolt beszélt
nyelvi képesség veszik el (afázia), épül le (demencia).

Beszédképtelenség eredete: A leggyakoribb okok: szü-
lési agyi károsodás, baleseti koponyasérülés, értelmi fej-
lődésbeli zavar, súlyos halláskárosodás, előrehaladó
idegrendszeri betegségek, agyi történések (agyvérzés,
daganat, vérrög), ismeretlen eredet. Ide sorolhatók bi-
zonyos autizmusfajták, egyes pszichiátriai kórképek is. 

Beszédtartomány: A beszéd megértése szempontjából
a legfontosabb frekvenciák a 250-3000 Hz közötti han-
gok, 30 és 65 dB közötti hangerősségen. 

Beszédterapeuta: Elsősorban kommunikáció- és be-
szédfejlesztéssel foglalkozó szakember. 

Beszédzavar súlyosságának fokozatai (gyakorlati,
klinikai mérce)
1. Nincs beszéd.
2. Minimális, érthetetlen beszédkezdemény van.
3. Van valamelyes beszéd, de csak annak a számára

érthető, aki megszokta.
4. A beszéd érthetőségét súlyos artikulációs hibák ne-

hezítik, de azért bárki megérti.

Bizarr: különös, furcsa, szokatlan, eltérő 

Bliss-nyelv: Nonverbális kommunikációs módszer.
Nemzetközi, grafikus jelképrendszer (amolyan "grafi-
kus eszperantó"), amelyben a tárgyakat, fogalmakat,
nyelvtani kategóriákat, tehát a beszélt és írott nyelv va-
lamennyi elemét jelképekkel fejezzük ki. A jelképeket,
azok könnyen felfogható, belső logikájuk miatt a bal fél-
tekei károsodottak is könnyen megtanulják. A jelképe-
ket mindig az írott szó kíséri, így az ép kommunikáló
partnernek nem kell ismernie azokat. A kommuniká-
ciós tábla elkészítése az oktatás folyamatában történik,
az egyes jelképek jelentésének megtanítása után.

BNO-10: Betegségek Nemzetközi Osztályozása (ICD-
10). A betegségek diagnosztikus osztályozására hasz-
nált egységes, nemzetközi kód és leírás rendszer. 

A WHO javaslatára került kidolgozására, jelenleg a 10
verzióját használjuk, melyet 1989-ben fogadtak el.

Braille: Speciális technikát alkalmazó ábécé, amelyben
a betűk tapinthatóak. Minden egyes Braille- betűka-
rakter hat pontból áll, téglalap alakban elrendezve, két
oszlopban. A pozíciók bármelyikén lehet pont, mely
által összesen 64 variáció lehetséges.
A francia Louis Braille találta ki 1821-ben vak emberek
számára. Írásra és olvasásra egyaránt alkalmas.

Braille-konvertálóprogram: Számítógépes szoftver,
amelynek célja, hogy a síkírás betűit Braille betűként
jelölje a kijelző.

BSL: British Sign Language (Angol Jelnyelv)

Centrális koherencia: A kognitív működéseknek az a
jellemzője, hogy az észlelt (rész)információkat a kon-
textus figyelembevételével jelentésteli egésszé szer-
vezzük a kognitív folyamatok különböző szintjein.

CHAT: Checklist for Autism in Toddlers 18 hónapos
korban elvégezhető szűrővizsgálat az autizmus korai
felismerése érdekében, felhívja a figyelmet az ezirányú
nyomonkövetésre és speciális szakvizsgálatra.

Cochleáris implantáció: A cochleáris implantátum egy
olyan összetett technikai eszköz, amely közvetlenül a
hallóidegre küld elektromos impulzusokat – tehát
ugyanazt a feladatot végzi el, mint az ép hallószerv
esetében a csigában lévő szőrsejtek.

Cochleáris implantátum: Műtéti úton beülettett esz-
köz, amely közvetlenül a hallóidegre küld elektromos
impulzusokat – így ugyanazt a feladatot látja el, amit
az ép hallószervben a csigában lévő szőrsejtek.

Daktil: Ujj-ABC, melynek betűi az írott betűk formá-
jára emlékeztetnek (ls Lancz).

Demencia: Az intellektuális képességek (elsősorban az
emlékezet, gondolkodás ítélőképességek, figyelem, ta-
nulási képességek) fokozatos elvesztésének organikus
eredetű, szerzett, romló állapota.

Destruktív: romboló, pusztító 

Deviáns: Biológiai szabálytól, normától (társadalmi
szokásoktól is) eltérő fejlődés.

Diagnosztika: tünetcsoportok, betegségek felismerése,
megállapítása 

Digitális jelfeldolgozású hallókészülék: Hallókészü-
lék, amely a beérkező hangokat először digitalizálja,
azután a digitális jeleket felerősíti, majd ezeket alakítja
vissza analóg, hallható jelekké.

DIR modell, Foortime: Developmental, Individual-Dif-
ference-Relationship Based (Fejlődési-Egyénre szabott-
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Interakciós). Az autizmus komplex fejlődési szempontú
terápiás megközelítése, alapvetően a korai fejlesztésben
alkalmazzák. Stanley Greenspan és munkatársai dolgoz-
ták ki. A modell központi eleme a floortime terápia („pad-
lón töltött idő”), mely intenzív, egyénre szabott, játékos
interakción alapuló megközelítés. A terápia során vissza-
térnek a gyermeki fejlődés hiányzó mérföldkövéhez.

Diszfázia: Más elnevezései: fejlődési diszfázia, esz-
szenciális diszfázia. A gyermekkori beszéd- és nyelv-
fejlődés specifikus zavara, amely átlagos intellektus,
ép hallás, ép beszédszervek, megfelelő beszédkörnye-
zet mellett alakul ki. A beszéd-és nyelvelsajátítás ké-
pessége nem a megszokott lépésekben, tipikus sor-
rendben fejlődik. A beszéd és nyelv észlelésének, érté-
sének, feldolgozásának (receptív), létrehozásának
(expresszív) nem csak mennyiségi, időbeli zavara,
hanem ez a tipikus nyelvfejlődéstől minőségileg  és
strukturálisan is eltérő nyelvi és kognitív zavar, amely
a nyelv bármely szintjét érintheti  a fonológiaitól a
pragmatikaiig. A nyelven kívüli képességek, a pszi-
chikus szerveződés egyéb zavaraival  (részképességek
halmozott zavaraival: diszlexia, diszgráfia, diszkalku-
lia ) is társulnak.  Iskolás korban, részképesség zava-
raik és nyelvi zavaraik miatt tanulási zavarok léphet-
nek fel, egy részüknél a maradványtünetek egész
életen át fennmaradnak.

Diszkrimináció: Minden olyan megkülönböztetés
vagy kizárás, amelynek következtében az egyén etni-
kai származása, vallása, nemre, életkora vagy fogyaté-
kossága miatt hátrányt szenved.  

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, az Amerikai Pszichiátriai Társaság nemzet-
közileg elfogadott és használt kód és leírás rendszere a
mentális zavarok leírására. A jelenlegi verzióját 1994-
ben fogadták el.

EarlyBird Program: Az Angol Nemzeti Autizmus Tár-
saság (NAS) 3 hónapos, szülőknek szóló, képzési prog-
ramja.

Echolália: „Visszhangszerű” ismétlés. A hallott monda-
tok, szavak, fordulatok visszaismétlése többnyire ugyan-
olyan hangsúllyal, hangszínnel. Azonnali echolália: a
hallottak azonnal szó szerinti visszaismétlése. Késlelte-
tett echolália: korábban – órákkal, hetekkel, hónapokkal
– hallottak visszaismétlése, beépítése a saját beszédbe. 

EEG (Elektro-enkefalográfia): Az agy elektromos mű-
ködésének műszeres, fájdalmatlan vizsgálata.  

Egyéni kommunikációs „doboz“ (ls kommunikációs
eszközök): Tartalmazza a személy kommunikációs
szótárát, az egyén tárgykészletét és/ vagy eszköztárát,
képi szimbólumait.

Egyenlő hozzáférés joga: A közszolgáltatás egyenlő
eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele – az
igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal –

mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentá-
lis és kommunikációs funkciókban sérült emberek szá-
mára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és ér-
zékelhető; továbbá az az épület, amelyben a közszol-
gáltatást nyújtják, mindenki számára megközelíthető,
a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható,
vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az
épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára
rendeltetésszerűen használhatók és a szolgáltatások
egyformán igénybe vehetők. 

Egyenlőség, hátrányos megkülönböztetéstől való
mentesség: A törvény előtt minden személy egyenlő,
és mindenféle hátrányos megkülönböztetés nélkül jo-
gosult a törvények által nyújtott védelemre és kedvez-
ményre. Tilos a fogyatékosság alapján történő bármi-
nemű hátrányos megkülönböztetés, és minden téren
szükséges biztosítani a fogyatékossággal élő szemé-
lyek számára a hátrányos megkülönböztetéssel szem-
beni egyenlő és hatékony jogi védelmet.

Egyetemes tervezés: A termékek, a környezet, a progra-
mok és szolgáltatások oly módon történő tervezése, hogy
azok minden ember számára a lehető legnagyobb mér-
tékben hozzáférhetőek legyenek: adaptálás, vagy speciá-
lis tervezés szükségessége nélkül. Az egyetemes tervezés
nem zárhatja ki a fogyatékossággal élő személyek cso-
portjai számára szükséges támogató-segítő eszközök és
technológiák indokolt esetben történő használatát.

ELA – mindennapos tevékenységek fotósorozat: A J.
Stark által kidolgozott fotósorozat 3000 fényképkár-
tyából áll, amely mindennapos élethelyzeteket, tevé-
kenységeket tartalmaz. Lehetővé teszi a szövegértés és
szöveghasználat gyakorlását, vizsgálatát is. Alkalmas
többek között a metakommunikáció-értés és használat
fejlesztésére, ill. emberi kapcsolatok, viszonyok, gya-
kori szociális interakciók elemzésére, a szociális meg-
értés fejlődésének segítésére.

Elhárító mechanizmus: A szorongás enyhítésére, a
belső konfliktusok kontrollálására irányuló, nem tu-
datos belső lélektani folyamatok összessége.

Emocionális: érzelmi 

Empátia: Olyan képesség, amely lehetővé teszi mások
helyzetének képzeleti-érzelmi úton történő átélését.

Értelmileg akadályozott: lásd II-es témacsoport

Esélyegyenlőség: ld egyenlő hozzáférés joga

Esélyegyenlőség (…. szempontú): Mindenki számára
egyenlő és diszkrimináció mentes élettér és feltételek
biztosítása az élet minden területén. 

Expresszív: Kifejező, nyelvészetben a beszélt nyelv ter-
vezése, létrehozása, kivitelezése.

Feladatanalízis: Különböző folyamatok, cselekvésso-
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rok apró lépésekre bontása.
Fenotípus: A genotípus által meghatározott, annak
külsőleg is megnyilvánuló összessége, melyet környe-
zeti faktorok is befolyásolnak. Ez alatt értjük például
az egyén fizikai megjelenését, és a megnyilvánuló vi-
selkedéses jegyek összességét. 

FHS: felnőtt korban hallássérültté vált személy

fMR/fMRI: Funkcionális mágneses rezonancia vizs-
gálat, mellyel az adott test-területet működését is vizs-
gálni lehet bizonyos körülmények között.

Fogyatékos személy (gyógypedagógiai megközelí-
tés): Fogyatékos személy az, aki érzékszervi - így kü-
lönösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi ké-
pességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem bir-
tokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a tár-
sadalmi életben való aktív részvétel során.

Fogyatékosság: A fogyatékosság fogalmának legálta-
lánosabb jelentéstartalma a biológiai állapot megvál-
tozása, a testi, lelki, idegrendszeri tulajdonságterüle-
tek körében fennálló visszafordíthatatlan sérülés, ká-
rosodás. A fogalom jelentéstartalma egyrészt attól
függ, hogy a fogalom értelmezési köre milyen tulaj-
donságterületekre terjed ki, másrészt attól, hogy a fo-
galom az egyes tulajdonságterületek milyen összefüg-
gését jelöli meg. (Dr. Illyés Sándor 2000). 

Fragilis X-szindróma (törékeny X-szindróma, Martin-
Bell-szindróma): X kromoszómához kötött, öröklődő
betegség, a családi halmozódást mutató értelmi fogyaté-
kosság leggyakoribb oka. Külső jegyek alapján (jellegze-
tes arc, vaskos ajkak, elálló fülek, kissé nagyobb kopo-
nya, mérsékelt növekedési elmaradás) és a pszichomo-
toros fejlődési késés alapján felmerül a gyanúja, mely
kromoszóma vizsgálattal igazolható. Az autizmus spekt-
rum zavarok előfordulása ebben a kromoszóma rendel-
lenességben gyakoribb az átlag populációhoz képest. 

Frusztráció: Szándékban, törekvésben, tevékenység-
ben való akadályozottság, sikertelenség érzése.

FSA: A súlyosan halmozottan sérült személyek csoport-
ján belül azok, akik egész életen keresztül, a mindennapi
tevékenységeikben folyamatos, komplex és speciális
megsegítésre szorulnak. A súlyos akadályozottság leg-
gyakrabban a központi idegrendszer komplex károso-
dása következtében kialakult állapot, melynek folytán
érzékszervi, és/vagy mozgásos sérülés, illetve ezeken a
területeken jelentős elmaradás tapasztalható, ezek a sé-
rülések különféle kombinációkban és súlyossági foko-
zatokban jelenhetnek meg, de közös tünetként az értelmi
akadályozottság súlyos és legsúlyosabb foka tekinthető.

FSA: Fejlődésmenetükben súlyosan akadályozottak

Funkcionális kommunikáció: Bárki számára érthető,
személyhez intézett, szociálisan elfogadható, spontán

kommunikáció.
Generalizáció: Általánosítás

Genotípus: Az egyed genetikai felépítése, (a genetikai
állomány összessége).

Gesztusnyelv: Kézjelek gyűjteménye nem beszélő, ér-
telmileg akadályozott személyek számára.

Grafikus szimbólum: Kézzel rajzolt, vagy számítógé-
pes képi szimbólumot ábrázoló jelkép. Tágabb érte-
lemben az AAK-ban ide sorolhatóak a kommunikációs
céllal használt fotók, illetve a viszonylag lapos tárgyak,
vagy tárgyak egy darabját felhasználó „képszerű”
kommunikációs eszközök.

Gyermekkori autizmus: Az autizmus spektrum zava-
rok klasszikus „alaptípusa”, minőségi és súlyos zavar
észlelhető a kommunikáció, szociális kapcsolatok
terén, melyet típusos, szűk körű, repetitív, sztereotip
érdeklődés és aktivitás kísér. A zavart fejlődés 3 éves
kor előtt jelentkezik. Társulhat értelmi fogyatékosság-
gal, vagy megjelenhet anélkül.

Gyermekkori dezintegratív zavar: Legalább két év
korai, ép fejlődést követően a már megszerzett készsé-
gek elvesztése figyelhető meg (nyelvi készségek, szo-
ciális készségek, motoros készségek, játék, hólyag és
végbél kontroll), aminek következtében jellegzetes au-
tisztikus viselkedéses kép alakul ki.

Gyógypedagógiai habilitáció: Fogyatékos szemé-
lyekre irányuló komplex tevékenység, melynek célja a
fizikális-mentális képességek, a szociálisan alkalmaz-
kodó viselkedés fejlesztése.

Habilitáció: Képesítés, alkalmassá tétel – az egyéni ké-
pességek javítása érdekében szervezett tevékenységek
és támogatások rendszere. 

Hallás: Akkor hallunk valamit, amikor a hanghullá-
mok – azaz a légnyomás hullámként terjedő kisebb –
nagyobb változásai – elérik fülünket. 
Hallószervünk ezeket a hanghullámokat elektromos
impulzusokká (ingerületekké) változtatja, és az agyba
továbbítja őket, az agy pedig ezeket a jeleket értel-
mezi: „kiolvassa“ a hangokat, jelentéssel ruházza fel
a hallottakat.

Hallásfejlesztés: Hallássérültek hallási képességének
fejlesztése gyógypedagógi eljárásokkal.

Hallási fájdalomküszöb: Az a hangerő, ami már meg-
haladja a kellemetlen szintet és fájdalmat kelt.

Hallásküszöb: Az a legkisebb hangerő, ami még
éppen hangérzetet kelt - azaz amit éppen meghallunk.

Hallássérülés: A hallószerv valamely részének vele-
született vagy szerzett sérülése, illetve fejlődési rend-
ellenessége, ami az éptől eltérő hallásteljesítményt
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eredményez. 
Hallássérült: Gyűjtőfogalom, mely a halláscsökkenés
minden fokát hivatott kifejezni. A hallássérülés, mint
állapot – súlyosságot illetően – nagyothallásban és si-
ketségben nyilvánul meg. A kettő között húzódó át-
meneti állapot a hallásmaradvány.

Hallástartomány: Az egészséges emberi fül a 20 és
20.000 Hz közötti hangrezgések felfogására képes a 0
és 120 dB közötti hangerősségen. 

Hallókészülék: Hangerősítő berendezés – a hangot
olyan szintre erősíti fel, ami mellett a hallássérült ha-
tékonyan használni tudja az akusztikus jelet.

Halmozott fogyatékosság: Olyan állapot, amely egy
vagy több azonos, vagy egymástól független időben
fellépő biológiai sérülés/károsodás következménye-
ként jön létre és több funkcióterületre kiterjedő fo-
gyatékossággal jár. (Lányiné E. Á. Gyógypedagógiai
Lexikon)

Hangadó gépek (Voice Output Communication Aids:
Speech Generating Devices), másképpen kommuniká-
torok. Olyan számítógépek, amelyek egy adott jel
(betű, szó, kép, jelkép) bevitelére kimondják a megfe-
lelő szót. Ismert a szintetikus beszédet produkáló gép
(beszédszintetizátor), valamint a digitális beszédet
produkáló rendszer (ezek magnetofonszerűen mű-
ködve, előre felvett üzeneteket játszanak vissza).

Haptikus jelnyelv: Speciális testkontaktussal átadott
jelzések, melyek üzenetet hordoznak.

Hiperaktív: nyughatatlan, túlzott mértékben aktív,
mozgékony 

Hiperszelektív: A környezetből jövő ingerek közül
szélsőségesen keveset feldolgozó. 

Idegi eredetű hallássérülés: A belsőfülben, a csigában
elhelyezkedő szőrsejtek, vagy az agyhoz vezető ideg-
rostok szenvednek károsodást.

Identitás: Önazonosság; az egyén szerepeinek összes-
sége és önmagáról való tudása. 

Idioszinkretikus nyelvhasználat: A nyelv vagy egyes
szavak specifikusan az egyénre jellemző, sajátos hasz-
nálata, mely olykor csak az egyén vagy a legközelebbi
hozzátartozók számára bír jelentéssel.

Idiot savant: Ma már kevésbé használt kifejezés, in-
kább a savant képességekkel rendelkező személy hasz-
nálatos. Egy területen különösen kiemelkedő képessé-
gekkel rendelkező, de más fejlődési területeken elma-
radást mutató személy. 
Ritka állapot, leginkább az autizmus spektrum zava-
rokban fordul elő. 
A kiemelkedő képességek jellemzően egy igen szűk te-
rületen mutatkoznak meg, például matematikai ké-

pességek, zenei tehetség. 
Ikonicitás skála: E skála az üzenethordozó kép-, ill. jel-
képrendszerek képszerűségének mértékét mutatja.
Baloldalán helyezkednek el a transzparens jelképek,
amelyek értelme ránézésre azonnal felismerhető (pl.
Oakland-képszótár elemei, PCS, piktogramok a Bliss-
nyelvből). Középütt találhatók a transzlucens jelképek,
amelyek értelme magyarázattal könnyen megvilágít-
ható (pl. ideogramok a Bliss-nyelvből) és a skála jobb
szélén a homályos, vagy nehezen értelmezhető, ún.
opaque jelképek, amelyeknél a tartalom és forma ösz-
szefüggése önkényes, logikus magyarázata nincs (pl.
betűk vagy a mesterséges Bliss-jelképek).

Imitáció: utánzás 

Inadekvát: nem megfelelő, nem odaillő 

Indirekt: nem közvetlen 

Individualizáció: egyéni sajátságok, személyiség ki-
alakulása 

Indukciós hangerősítő rendszer : Az adó-vevő elvén
működő berendezés, melynél az erősítésre szánt hang
megfelelő továbbítását a helyiség padlóján vagy meny-
nyezetén körbefutó, hurkot alkotó vezeték biztosítja.
(A hurok – mint adó – mágneses indukciós teret hoz
létre a belsejében.)

Indukciós hurok: lásd. Indukciós hangerősítő rend-
szer

Infokommunikációs akadálymentesítés: Az informá-
ciós és kommunikációs technikák, technológiák
egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása.

Inklúzió: Teljes befogadás. Az inklúzió a kirekesztés
ellentétes irányú folyamata. Alapvető célja, hogy esz-
közrendszerével csökkentse a kizárásra irányuló nyo-
másokat az iskolában és a társadalomban.

Integráció (pedagógiai): Többségi közösségbe történő
beillesztés.

Interakció: Kölcsönös – általában személyek közötti –
egymás felé irányuló cselekvés, gesztus stb. 

Internalizáció: Befogadás, elsősorban a külső, csoport-
, társadalmi- szülői értékek, szabályok teljes elfoga-
dása, befogadása, belső irányítókká alakulása.

Intervenció: beavatkozás 

Intuíció: megérzés 

IQ: Intelligencia-hányados (értéke átlagos értelmi szín-
vonal esetén 100) 

Jelnyelv: A jelnyelv a vizuális kódrendszerek egyik
legfejlettebb formája, amelyet a siketek használnak.
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Rendelkezik  saját "hangtannal", alaktannal, mondat-
tannal, általában a hasonló nyelvtani kategóriák jelle-
zik, mint a beszélt nyelveket. Szókincse pontos nyelv-
tani szabályok szerint rendeződik, így létrejövő rend-
szernek pedig éppúgy vannak regionális és szociális
változatai, mint a beszélt nyelvnek. (ls Lancz)

KÉK: könnyen érthető kommunikáció

Képernyőolvasó: Látássérültek számára kifejlesztett
szoftver, amely a képernyőn megjelenő információkat
hangzó beszéddel felolvassa.

Képesség: Az egyén pszichikus tulajdonsága, amely
valamilyen  tevékenység gyakorlása révén fejlődik ki,
és a tevékenység végzésében nyilvánul meg. Kifejlesz-
tésének alapját az adottságok képezik. Többféle fel-
osztásuk létezik  pl. általános képességek (kreativitás,
kommunikációs, tanulási) és a speciális képességek (ol-
vasási, nyelvi).

Képi szimbólum: Kézzel rajzolt, vagy számítógépes
grafikát ábrázoló jelkép. Tágabb értelemben az AAK-
ban ide sorolhatóak a kommunikációs céllal használt
fotók, illetve a viszonylag lapos tárgyak, vagy tárgyak
egy darabját felhasználó „képszerű” kommunikációs
eszközök.

Készség: Egy adott feladat, vagy munka elvégzéséhez
szükséges tudás és/vagy tapasztalat, ami oktatás, kép-
zés, vagy fejlesztés eredménye.

Kevert típusú hallássérülés: Az idegi és vezetéses hal-
lássérülés együttes megjelenése.

Kéz a kézbe jelelés: Jelnyelv vagy gesztusnyelv speci-
ális alkalmazási módja, amikor a „beszélő” és a  „hall-
gató” egymás keze alatt jelel. Van egykezes és kétkezes
változata is.

Kiejtésjavítás: A beszédben előforduló  artikulációs
hibák javítása, korrigálása.

Kliens: ügyfél

Kognitív: gondolkodási, megismerési

Kognitív és viselkedés terápia: Célja a nem eredmé-
nyes, hibás vagy kóros gondolkodási és viselkedési
mintázatok, sémák megváltoztatása.

Kognitív folyamatok: A megismerést szolgáló össze-
tett pszichológiai folyamatok, melyek magukba fog-
lalják például a memóriát, figyelmet, képzeletet, ér-
zelmi információ feldolgozást, végrehajtó működése-
ket, mentalizációt vagy a nyelvi apparátust. 

Kognitív pszichológia: A pszichológiai ága, a kognitív
folyamatok működését vizsgáló tudomány.

Koherencia: összetartás, összetartozás 

Koherens: összefüggő, összeilleszkedő, egységes 
Kommunikáció: Társas viselkedés közlési céllal, mely
a reflexektől a nyelvig terjedhet. (Hebb)

Kommunikációs diszkrepancia: A kellő és a való, a kí-
vánt és a lehetséges kommunikációs szint közötti kü-
lönbség. Embernél az esetek legnagyobb részében a
funkcionális beszéd hiánya okozza, amelynek követ-
keztében a rendelkezésre álló beszéd nem képes a
kommunikációs igények kielégítésére.

Kommunikációs igény: Minden élőlény veleszületett,
elemi sajátossága. Amelyik élőlény nem tud megfele-
lően kommunikálni (tehát a számára kívánatos környe-
zeti reakciókat előidézni, pl. éhséget, fázást, fájdalmat
csillapítani, lényeges információkat megszerezni, a faj-
fenntartáshoz szükséges ingereket adni és kapni stb.,
vagy nem képes adekvátan reagálni a környezet kihí-
vásaira, pl. veszélyhelyzetbôl elmenekülni, igényeit ki-
elégíttetni stb.), az elpusztul. Beszédképtelen emberek-
nél, az ismétlődő kommunikációs kudarcok miatt igen
gyakori a kommunikációs igény jelentős csökkenése.

Kommunikációs képességek felmérése: A hagyomá-
nyos teszthelyzettel szemben a diagnosztika célja nem a
“mínuszok” feltérképezése, hanem a készségszótár el-
készítése. Ennek számba kell vennie minden olyan jelet,
jelzést, jelzésértékű megnyilvánulást, amely szokatlan-
sága vagy szabálytalansága ellenére az adott beszéd-
képtelen személy kommunikációs célú megnyilvánulá-
sának tekinthető. A felmérésnek a mindennapok spon-
tán interakciói során jelentkező, kommunikációs szük-
ségletek megismerését kell szolgálnia. A felmérés soha
nem egyszeri aktus, hanem olykor a diagnosztikus pró-
batanítást is magában foglaló folyamat ismétlődő eleme.

Kommunikációs kompetencia: A társas tudás és -kész-
ség gyakorlati alkalmazása a kapcsolatok kontextusában.

Kommunikációs kompetencia: Az illető tudja, hogy
mikor kell beszélni/kommunikálni és mikor nem, miről
érdemes megnyilvánulni és miről hallgatni. Mindemel-
lett birtokában van annak a tudásnak is, hogy mindezt
kivel, milyen körülmények között és hogyan tegye
ahhoz, hogy partnernek tekintsék (Hymes, 1972). A
kommunikációs kompetencia feltételei a készség (skill)
és a stratégia, megnyilvánulási formái a spontán kezde-
ményezés, valamint a kommunikációs folyamatok irá-
nyának, tárgyának, ütemének, menetének, céljának stb.
megváltoztatására irányuló, sikeres aktusok. 

Kommunikációs rövidzárlat: Ha alacsony a készség
szintje vagy hiányosak, esetleg rosszak a kommuniká-
ciós stratégiák, a kommunikáció elakad: félreértés,
zavar, kínos csend, kétértelműség, a befejezetlenség ér-
zése stb. zavarja meg a feleket. Jellemző módon, min-
dig a beszélő partner érzi úgy, hogy a rövidzárlatot
meg kell törnie, anélkül, hogy elegendő időt, minimum
10-20 másodpercet adna az augmentatív kommuniká-
ciót használó személy számára a “biztosítékcsere” (a
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beszélgetés fonalának felvétele, újrakezdés, témavál-
tás stb.) céljaira.
Kommunikációs segítő: Kommunikációban akadá-
lyozott személyek segítője kommunikációs folyama-
tok során.

Kommunikációs stratégiák: Azt a specifikus haszná-
lati módot jelenti, amely lehetővé teszi, hogy az adott
eszközt, módszert, rendszert, gépet stb. az illető haté-
konyan tudja használni. Nehezen tanítható, természe-
tes körülmények között nem modellálható, csak tuda-
tosan kialakított, mesterséges modellek révén növel-
hető. Megfelelő stratégia nélkül nincs hatékony kom-
munikáció, s az augmentatív kommunikáció oktatása
elveszti a célját és értelmét. 

Kommunikációs szótár: Egyén által használt kom-
munikációs módszerek és jelzések leírásának ösz-
szessége.

Kommunikatív kompetencia: A kompetencia kifeje-
zés eredeti értelmének megfelelően azt jelenti, hogy va-
laki tudatosan, hatékonyan és hatásosan alkalmazza
bizonyos készségeit, tudását egy adott cél elérése ér-
dekében. Az AAK terén különválik az oktatás és a
használat hatékonysága. Az oktatás hatékonysága
mérhető pl. az elsajátított üzenethordozó elemek szá-
mával, a használt mondatok hosszának és nyelvtani
bonyolultságának mérésével, a nyelvtani hibák előfor-
dulási számával, a hibák, tévedések számának csökke-
nésével. A használat terén mutatott kommunikatív
kompetencia azt jelenti, hogy az AAK-használó sze-
mély képes természetes közegben funkcionálisan kom-
munikálni, és megfelelni a napi élet kommunikációs
követelményeinek (Light, 1989), azaz képes a rendel-
kezésére bocsátott AAK-eszköz segítségével az élet
legkülönbözőbb színterein és helyzeteiben értelem-
szerűen, egyértelműen, közérthetően, bárkivel, to-
vábbá szociálisan elfogadhatóan kifejezni magát. 

Kommunikátor: Olyan kommunikációs segédeszköz,
melybe szöveges üzenetek programozhatóak, majd
szükség esetén előhívhatóak. Az üzenetek száma esz-
közönként változhat. Az üzeneteket kis ablakokban
képek, vagy tárgyak szimbolizálják, ezek megnyomá-
sával hallgatható le az üzenet.

Kompenzálás: hiányosságok kiegyenlítése, pótlása 

Kompetens: hozzáértő, szakértő, illetékes 

Koncentráció: összpontosítás 

Koncepció: felfogásmód, átfogó elgondolás, nézőpont,
meglátás 

Kontaktus: érintkezés, kapcsolat 

Konzultáció: Tanácsadás, megbeszélés, szakértők ta-
nácskozása valamilyen kérdésről.

Kortikális látássérülés: Agyi eredetű vizuális feldol-
gozási zavar.
Könnyen érthető beszéd: Egyszerű nyelvezettel, rövi-
den, bonyolult szavak, kifejezések használata nélkül
ad át információt vagy magyaráz el dolgokat a megér-
tési problémával élők számára.

Könnyen érthető írásbeli szöveg: Olyan írott anyag,
mely egyszerű nyelvezettel, lényegre törően magyaráz
el fogalmakat, ad át információkat az értelmi sérült
emberek számára.

Könnyen érthető kommunikáció: A szóbeli vagy írás-
beli tájékoztatásnak az a módja, amely információt ad
olyan emberek számára, akik (meg)értési problémával
élnek.

Könnyen érthető környezet: A fogyatékossággal élő
emberek számára egy olyan környezet kialakítása,
mely többféle eszközzel (pl. térkialakítással, tájékozta-
tókkal, szimbólumokkal, rajzokkal stb.) segíti minden-
napi tevékenységük sikeres elvégzését, tájékozódásu-
kat, ezzel biztonságot adva a mindennapokhoz.    

Középfüli implantátum: Műtéti úton a beültetett esz-
köz, a középfülbe, az egyik hallócsontra épített lengő
jelátalakító biztosítja a megfelelő erősítést.

Közszolgáltatás: 4. § E törvény alkalmazásában

f) közszolgáltatás:
fa) minden közhatalmi tevékenység – ideértve a ható-

sági, kormányzati és minden egyéb közigazgatási,
valamint igazságszolgáltatási tevékenységet –, to-
vábbá az Országgyűlés, az Országgyűlésnek be-
számolással tartozó szervek, az Alkotmánybíróság,
az országgyűlési biztosok, az ügyészség, valamint
a honvédelmi és rendvédelmi szervek által hatás-
körük gyakorlása során kifejtett tevékenység,

fb) az állam által fenntartott intézmény által nyújtott
közszolgálati műsorszolgáltatás, továbbá oktatási,
közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudo-
mányos, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi,
egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási szol-
gáltatás, ellátás, illetve tevékenység,

fc) a helyi és kisebbségi önkormányzat hatásköre gya-
korlása során kifejtett minden tevékenység – ide-
értve különösen a hatósági és egyéb közigazgatási
tevékenységet –, valamint a helyi és kisebbségi ön-
kormányzat, a nem állami és egyházi fenntartó, il-
letőleg az általa fenntartott közfinanszírozásban ré-
szesülő intézmény által nyújtott fb) szerinti szol-
gáltatás, ellátás, tevékenység,

fd) minden ügyfélszolgálati rendszerben működtetett
szolgáltató tevékenység, továbbá

fe) minden olyan hatósági engedély vagy hatósági kö-
telezettség alapján végzett nyilvános szolgáltató te-
vékenység, amely település vagy településrész kö-
zellátását szolgálja, használata nem korlátozott, il-
letve nem korlátozható.
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Kreativitás: Az a képesség, amely lehetővé teszi, hogy
rugalmasan gondolkodva, korábbi tapasztalatainkból
valami újat hozzunk létre. 
Kronológiai kor: életkor 

KS: kommunikációs segítő

Kvalitatív: minőségi 

Kvantitatív: mennyiségi 

Látássérült: Gyűjtőfogalom, mely a látássérülés min-
den fokát hivatott kifejezni. A látássérülés, mint állapot
– súlyosságtól függően gyengénlátás, aliglátás vagy
vakság lehet. Látásmaradványnak nevezzük a meg-
maradt vizuális érzékelést.

Látó-vezető technika: Látássérültek speciális techni-
kával való kísérése, segítése a mindennapos önkiszol-
gálás és közlekedés során.

Leiter-R: Nemzetközi Nonverbális Teljesítményskála
– Módosított változat

Ling-teszt: Hallókészülékek ellenőrzésére alkalmas 
gyors eljárás, amely hat beszédhangot (m, ú, á, í, s, sz)
használ a vizsgálathoz.

LORM: Speciális kommunikációs módszer siketvakok
számára. A tenyér meghatározott pontjai jelölnek egy-
egy betűt. Ezek megérintésével betűről betűre adható
át az üzenet.

Malossi kesztyű: Siketvakok kommunikációs akadá-
lyainak leküzdésére használt, speciális jelzésekkel el-
látott kesztyű, melynek használatával bárki képes
kommunikálni a módszert ismerő siketvak személlyel.

MAWGYI: A Wechsler-féle verbális intelligencia teszt
magyar, gyermek-változata. 1991.

Megerősítés: Lehet pozitív vagy negatív, fenntartja
vagy kiváltja a viselkedést. 

Mentálhigiéné: Lelki egészségtan, a lelki egészséggel,
illetve annak védelmével foglalkozó tudományág.

Mentális: értelmi, szellemi, gondolati 

Mentális kor: Az a kor, amelynek az egyén értelmi fej-
lődési szintje megfelel. 

Mentális retardáció: értelmi elmaradás 

Mentalizáció: Magas szintű kognitív működés, az a
képességünk, hogy másoknak mentális állapotokat
(tudást, szándékot, érzelemeket stb.) tulajdonítsunk és
ez alapján viselkedését be tudjuk jósolni.

Mesterséges augmentatív kommunikációs módsze-
rek: Mesterségesen kialakított, a beszédet kiegészítő,

ill. azt pótló módszerek olyan személyek számára, akik
fizikai korlátozottságaik miatt nem képesek élni a ter-
mészetes beszédkiegészítő vagy pótló elemekkel.
Metakommunikáció: A nyelvi kommunikáción kívüli
és/vagy azt kísérő kommunikációs jelzések összes-
sége, például testtartás, mimika, hanghordozás.

Moon -féle írás: William Moon találta fel 1847-ben. Be-
tűnkénti írás, mely kilenc alapkaraktert tartalmaz.
Ezek értelmezése attól függ, hogyan helyezkednek el,
felfelé vagy körben. A karaktereket nagyjából a latin
betűk körvonali alkotják. (Ezeket az un. Moon-írógép-
pel hozzák létre.)

Morális: erkölcsi 

Motiváció: belső késztetés, cselekvés elindítója 

Motiváció: A latin movere „mozogni, mozgatni, ki-
mozdítani“ igéből származik. Jelentése is ez: kimoz-
dító, mozgató „erő“. A pszichológiában gyűjtőfoga-
lom. Beletartozik minden cselekvésre, viselkedésre
késztető belső tényező.

Motoros, motorikus: mozgási, mozgással kapcsolatos 

MR/MRI: Mágneses rezonancia vizsgálat. Képalkotó
vizsgálat, mellyel az adott testterület finom strukturá-
lis eltérései észlelhetők.

Multikomponensű (multimodális) augmentatív
kommunikációs rendszer: Az augmentatív kommu-
nikációra szoruló személy minden igényét, minden
élethelyzetben s az élet minden helyszínén kiszolgáló
rendszer (tehát pl. van olyan eleme, amely iskolában,
tanuláskor használható, van sportoláskor alkalmaz-
ható eszköze, s van olyan, amely mozgás, utazás stb.
közben szolgálja a közlés lehetőségét). Elemei az üze-
nethordozók (képek, jelképek, betűk stb.), a transz-
missziós technikák (produkció vagy választáson ala-
puló) és a stratégiák (a hatékony kommunikációt lehe-
tővé tévő fordulatok, sebességnövelő technikák stb.).

Munkarend és munkaszervezés: Megmutatja, hogy
mennyi ideig tart egy adott tevékenység, milyen sor-
rendben és hogyan kell elvégezni, és azt is, hogyan jut-
hat a személy a szükséges anyagokhoz és eszközökhöz. 

Munkavállaláshoz való jog: A fogyatékossággal élő
személyeknek másokkal azonos alapon joga van a
munkavállaláshoz; ez magában foglalja egy, a fogya-
tékossággal élő személyek számára nyitott, befogadó
és hozzáférhető munkaerőpiacon szabadon választott
és elfogadott munka révén nyerhető megélhetés lehe-
tőségének jogát.

Napirend: A hellyel és idővel kapcsolatos informácók
érthető közlésére szolgáló, egyénre szabott segítő eszköz. 

NAS: National Autistic Society, az Angol Nemzeti Au-
tizmus Társaság
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Negatív megerősítés: Ennek során eltávolítunk vala-
mit, amit a személy nem kíván.
Neologizma: Az érintett személy által kitalált – több-
nyire önmagában értelmetlen – szó vagy kifejezés,
mely csak az ő adott gondolkodásában, rendszerében
értelmezhető

Neologizmus: Saját, egyedi, a személy alkotta szó,
amely csak az egyén számára hordoz jelentést.

Nonverbális kommunikáció: beszédet, beszédértést
nem igénylő kommunikáció

Normalizáció: A társadalmilag elfogadott normákhoz
közelítés elve.

Nyelv: Nyelv: Az emberi társadalomban a hangok,
jelek vagy írott szimbólumok megegyezéses használa-
tának szisztematikus rendszere, amely magába foglalja
annak beszélt nyelvi, írott nyelvi, jelnyelvi változatait,
valamint a nem beszélt nyelv egyéb formáit.

Operáns kondicionálás: Próba-szerencse alapú vá-
lasztanulás, melynek során véletlenszerűen megjelent
viselkedés azért marad fenn, mert kedvező a követ-
kezménye, azaz pozitív megerősítés követi.

Optacon: Látó betűk érzékelésére készített speciális ké-
szülék, mely az ujjbegyet az eszköz érintőmonitorja alá
kerülő betű formáján stimulálja.

Optikai karakterfelismerő szoftver
Síkírásos szövegek beolvasására készített program.

Optimális beszédmező: A beszéd megértése szem-
pontjából a  optimális frekvenciák a 250-6000 Hz kö-
zötti hangok, megközelítőleg 30 dB közötti hangerős-
ségen. A hallókészülék megfelelő beállításának opti-
málisan elvárt szintje.

Organikus: szervi, szervrendszeri 

PCS: Picture Communication Symbols – Képi kom-
munikációs szimbólumok gyűjteménye.

PDDNOS (Pervasive Developmental Disorder Not
Otherwise Specified): Nem meghatározott pervazív
fejlődési zavar. Összességében típusos autisztikus fej-
lődés- és viselkedésjellemző, mindhárom terület jel-
legzetes sérülésével, de a tünetek enyhébb formában
nyilvánulnak meg, jobb kognitív és kommunikációs
készségekkel. (Az atípusos autizmust és a nem meg-
határozott pervazív fejlődési zavart a BNO külön a
DSM együtt tárgyalja.)

PECS (Picture Exchange Communication System, A.
Bondy és mtársai): A spontán, funkcionális kommu-
nikáció fejlesztésére kimunkált autizmus-specifikus
módszer, a vizuális eszközökkel történő kommuniká-
ciótanítás komplex módszertana- képcserés kommu-

nikációs rendszer.

Percepció: észlelés
Perszeveratív: merev és ismétlődő

Pervazív fejlődési zavar: Pervazív – jelentése „átható”.
A BNO-10 és a DSM-IV összefoglaló diagnosztikus ka-
tegóriája, mely egy spektrumba tartozó több fejlődési
zavart ír le, melyekre a kommunikációs és szociális fej-
lődés, a képzeleti működés, rugalmas gondolkodás és
viselkedés  fejlődésének átható – több területre és kon-
textusra vonatkozó - , minőségi zavara jellemző. A fo-
galom nem teljes mértékben, de lényegében átfedést
mutat az érthetőbb, egyértelműbb „autizmus spekt-
rum zavar” fogalmával, mely elterjedt a hazai és nem-
zetközi szakirodalomban.

Pica: Nem ehető anyagok rágása, fogyasztása.

Posztlingvális hallássérülés: A beszéd kialakulása
után keletkezett hallássérülés.

Pragmatika: A pragmatika elsősorban a nyelv külön-
böző kontextusokban különböző célok érdekében tör-
ténő társas, szociális használata. 
A beszélő különféle társas helyzetekben kommuni-
kációs célja és szándéka megvalósulása érdekében ak-
tuálisan alkalmazott nyelvi és kommunikációs kom-
petencia.

A nyelv szociális használata magában foglalja:
– a kérdésre való válaszolni tudást; 
– a párbeszéd alatti szerepváltakozásban való részvé-

tel képességét,
– a nyelv non-verbális aspektusaira való figyelem és

reagálási képességét, 
– a téma megértésének elősegítése (a hallgató támo-

gatása) érdekében 
– a párbeszéd tárgyában meglévő tudatosság képes-

ségét,
– a párbeszéd témájához kapcsolódó szavak, kifeje-

zések ismeretét és használatát, amelyeket a társal-
gás alatt mond vagy megválaszol az aktuális helyzet
függvényében, 

– a téma megtartásának vagy az udvarias  témaváltás
szükségességének megítélési  képességét, 

– a szemkontaktus fenntartásának képességét (nem
túl merev nézés, vagy a túlzott félrenézés), 

– azt a képességét, hogy felismerje és tudja, hogy ho-
gyan kell a különböző kommunikációs partnerek-
kel, formális vagy informális helyzetben, egyéni,
megkülönböztető módon  viselkednie és beszélnie.

Preferencia: Előnyben, megkülönbözetett figyelemben
részesített, másoknál jobban kedvelt tárgy, személy, te-
vékenység, stb. 

Prelingvális hallássérülés: A beszéd kialakulása előtt
keletkezett hallássérülés.

Prenatális: születés előtti, magzati
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Pre-szociális: még nem szocializált 
Prevenció: megelőzés
Preverbális: a szavak megjelenése előtti

Prioritás: elsőbbség, elsőbbséget élvező 

Prognosztika: előrejelzés

Prompt: Késztetés, mely éppen elégséges a kívánt cse-
lekvés, viselkedés kiváltásához. 

Protetikus környezet: A segítő (protetikus) környezet-
ben a beszédet konkrét, látható dolgok egészítik ki, he-
lyettesítik. Kialakítása egyénre szabott. A vizuális kör-
nyezeti támaszok funkció szerint: időbeli, térbeli, proce-
duális és megerősítő jellegűek. A protetikus környezet
strukturált tér és a vizuális környezeti támpontok össze-
foglaló neve. 

A protetikus környezet elemei: 
– A tér strukturálása.
– Napirend. (tér-idő struktúra)
– Munkarend.
– Munkaszervezés. 
– Egyéb vizuális segítségek. 

Pszichogén: pszichés hatásokra kialakuló, lelki ere-
detű 

Pszichológia: lélektan

Pszichomotoros: lelki funkciók működésének intenzi-
tásával kapcsolatos

Pszichoszomatikus: lelki eredetű testi tünetben meg-
nyilvánuló 

Receptív nyelv: A beszélt, az írott és a jelnyelv észle-
lése, értése.

Reciprok: A képzésen használt értelemben „kölcsö-
nösségen alapuló”.

Rehabilitáció: Az egészségügyi, mentálhigiénés, okta-
tási, képzési, átképzési, foglalkoztatási, szociális rend-
szerekben megvalósuló folyamat, amelynek célja a sze-
mély képességének fejlesztése, szinten tartása, a társa-
dalmi életben való részvételének, valamint önálló élet-
vitelének elősegítése; az a szervezett tevékenység, ame-
lyet a társadalom biztosít a huzamosan vagy véglegesen
fogyatékos vagy rokkant embereknek, hogy megmaradt
képességeikkel ismét elfoglalhassák helyüket a közös-
ségben. A rehabilitáció orvosi, nevelési, foglalkoztatási
és szociális intézkedések tervszerû, együttes és össze-
hangolt, az egyénre szabott alkalmazása, amelyben a re-
habilitálandó ember tevõleges részvétele nélkülözhetet-
len.” (Könczei); 

Repertoár: Már elsajátított, rendelkezésre álló pl. kész-
ségek, tudás, stb. összessége. 

Repetitív: ismétlődő

Rigiditás: merevség
Sematikus: vázlatos; valamilyen elfogadott séma,
minta szerint ábrázolt 
SHS: súlyosan halmozottan sérült

Siketvak: Azok a személyek, akiknél a látás- és hallás-
sérülés egyidejűleg fennáll. Speciális módszerekkel
lehet velük felvenni a kapcsolatot, a kommunikációt
kialakítani, fenntartani. 

SON: Snijders-Oomen Nonverbális Intelligencia Teszt

Son-Rise megközelítés: A Kaufmann házaspár által
kidolgozott megközelítés. Gyermekközpontú, inten-
zív egyéni fejlesztés, mely a gyermek által irányított
szociális interakción alapul. 
Ebben a programban elsősorban a szülőket készítik
fel gyermekük teljes elfogadására és intenzív fejlesz-
tésére.

Spektrum: tartomány, választék 

Stratégia: Valamilyen cél elérésére irányuló, megter-
vezett cselekvési rendszer.

Stressz: Ártalmas (elsősorban lelki, környezeti) beha-
tásokra, nyomásra válaszként létrejövő állapot.

Struktúra: felépítés, forma, rendszer 

Súlyos halmozott fogyatékosság: A súlyos és halmo-
zott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot,
amelyre jellemző, hogy a testi struktúrák károsodása
következtében a speciálisan humán funkciók – mint a
kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az értelem és az
érzékelés-észlelés – minimálisan két területén súlyos
vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki.

SV: siketvak

Szájról olvasás: A beszédszervek artikulációs mozgá-
sának látás útján történő felfogása, a beszédmozgások
vizuális érzéklése, ennek alapján a beszéd  megértése.

Szegregáció: elválasztás, elkülönítés, szétválás (gyógy-
pedagógiában: külön, speciális intézményben nevelés) 

Szemantika: jelentéstan

Személyi segítés: A fogyatékos személy saját lakóhe-
lyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének
megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz)szol-
gáltatások elérésének segítségével, valamint önállósá-
gának megőrzése mellet a lakáson belüli speciális se-
gítségnyújtás biztosítása. 

Szenzomotoros: érzékelési motoros/ mozgási egység 
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Szenzoros: érzékelési, érzékszervi 

Szerzett siketvak: Szerzett siketvakságról akkor be-
szélünk, ha a már meglévő látás- vagy hallássérülés-
hez a későbbi életkorban társul a másik érzékszerv sú-
lyos fokú károsodása.
Szimbólum: Jelkép: olyan lény vagy tárgy, ami valami
elvont dolgot ábrázol, idéz vagy jelez hagyományos
gondolattársítások révén.

Szociabilitás: Társas kapcsolatok kialakítására, fenn-
tartására irányuló készség, igény.

Szociális hallásküszöb: 30 dB sávon, 250-3000 Hz-nek
megfelelő terület

Szociális történetek: A szakemberek vagy szülők által
egyénre szabottan készített, a szociális készségek fej-
lesztésére szolgáló történetek. A módszert Carol Gray
dolgozta ki. A történetek gyűjteménye hasznos esz-
közrendszer az autizmus terápiájában, mivel rugal-
masan alkalmazható a szociális megértés és viselkedés
fejlesztésére. 

Sztereotípia: Merev egyformaság, gépiesen ismétlődő
viselkedés, beszéd, stb. elem.

Tadoma: A beszélő szájállásának speciális letapintásá-
val megértett kommunikációs módszer. 

Taktilis kommunikáció: Azok a kommunikációs
módszerek, amelyek testkontaktus útján adják át az in-
formációkat.

Támogató szolgálat: A fogyatékos személy önálló
életvitelét elősegítő, a mindennapi szükségletei kielé-
gítését célzó – személyes közreműködés által megva-
lósuló – szolgáltatás.

TÁMOP: Társadalmi Megújulás Operatív Program

Tárgyjelek: Olyan tárgyak, melyek egy tevékenységet,
személyt reprezentálnak. Lehetnek tapinthatóak, hall-
hatóak, láthatóak, szagolhatóak, ízlelhetőek, érezhe-
tőek. Alkalmazásuk célja a kommunikáció támogatása. 

TEACCH: Eric Schopler és Gary Mesibov vezetésével
Észak-Karolinában kidolgozott, komplex, az egész
életútra és az autizmus teljes spektrumára kiterjedő ál-
lami program az autista emberek kezelésére, fejleszté-
sére (Treatment and Education of Autistic and Related
Communication Handicapped Children).

Tér strukturálása: Az egyes terek funkciójának látha-
tósága, átláthatósága, funkcionalitása. Minden alap-
vető tevékenység helyének meghatározása pl. szabad-
idő, étkezés, öltözés, tanulás stb. Az egyes tevékeny-
ségek helyén csak olyan eszközök kerülnek elhelye-
zésre, amelyeket valóban használnak vagy aminek
funkciója van és segíti a tevékenységek elvégzését. A
kialakítás fontos szempontja a biztonság.

Természetes augmentatív kommunikációs módsze-
rek: Azon nonverbális kommunikációs eszközöket so-
roljuk ide, amelyek segítségével beszédünket normál
esetben kiegészítjük, pótoljuk, mondanivalónkat meg-
erősítjük, hansúlyozzuk, kiemeljük a mondanivalót kí-
sérő érzelmeket, színezzük a mondandónkat stb. (pl.
gesztus, mimika, hangsúly, testtartás, hangerősség,
mozgás, írás stb.).

Testjelek: Testen mutatott jelzések, melyek üzenetet
hordoznak és szorosan kapcsolódnak a hozzá kapcso-
lódó tevékenység során tapasztalt érzülethez.

Totális kommunikáció: Az információátadásnak azon
egyénre szabott módja, amikor az üzenetet minden, a
befogadó személy számára értelmezhető kommuniká-
ciós csatornán egyszerre – nem feltétlenül egy időben –
megerősítünk.

Tudat-teória: Az a képesség, amely lehetővé teszi, hogy
mások mentális állapotaira (érzelmeire, gondolataira,
ismereteire, szándékaira, vágyaira) következtessünk, il-
letve, hogy viselkedésüket megjósoljuk.

Univerzális: egyetemes, általános, sokoldalú haszná-
latra alkalmas

Validitás: érvényesség

Végrehajtó működés
Magas szintű kognitív működés, mely magába foglalja
például a tervezést, hosszabb távú következmények
felmérését, a célnak megfelelő viselkedések kiválasz-
tását, megkezdését, a figyelem fenntartását és meg-
osztását, vagy a viselkedés módosítását az adott cél-
nak megfelelően. 

Veleszületett siketvak: Veleszületetten siketvak az a
személy, akinek már születésekor olyan mértékű látás-
és hallássérülése van, mely állapot számára speciális,
siketvakok számára kialakított gondozást, fejlesztést
tesz szükségessé.

Verbális: szóbeli, beszédet, beszédértést igénylő

Vezetéses hallászavar: A hallásprobléma oka a külső
vagy a középfülben van, akkor a hanghullámok nem
vezetődnek át kellő mértékben a belső fül felé.

Vineland (VABS – Vineland Adaptive Behavior Sca-
les): Sztenderdizált, félig strukturált szülői/gondozói
interjú. Az adaptív viselkedések (szocializáció, kom-
munikáció, mindennapi készségek) feltérképezésére
szolgál. 

Viselkedésterápia: lásd kognitív- és viselkedésterápia

Vizuális: látható, látással kapcsolatos

Vizuális segítség: A személy számára jelentésbeli, ért-
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