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A hegeli  dialektika törvényszerűségei (tézis-antitézis-szintézis) megnyilvánulnak a
logopédiában és a szurdopédiában is. Történelmi tény, hogy a logopédia és a szurdopédia
bölcsője az első siketnéma intézetek voltak (tézis). A tudományos ismeretek terjedésével
és a fogyatékosok pedagógiájának fejlődésével a logopédia és a szurdopédia szakterü-
letei fokozatosan differenciálódtak.

A gyakorló logopédusok körében felmerült  az a nézet,  hogy a logopédiát  el  kell
határolni a szurdopédiától (antitézis). Történelmi szempontból két ellentétes nézet kon-
frontációjának lehetünk tanúi: a szélsőséges integráció és differenciáció elveiről van szó.

A szurdologopédia  „szintézise”  a  két  szembenálló  nézeti  tendenciának.  Le  kell
azonban szögezni, hogy a logopédia szakterülete a kommunikációs zavarokban szenvedő
egyének  nevelése,  oktatása  és  rehabilitációja,  a  szurdopédia  pedig  a  hallássérültek
nevelésére, oktatására és rehabilitációjára irányul (beleértve a kommunikációs zavarok
jelenségét).  A szurdologopédia a  kommunikáció,  illetőleg a patokommunikáció azon
területét  öleli  fel,  amelyen a logopédia és a  szurdopédia szakterületei  találkoznak és
keverednek (mindkét tudományág javára). A szurdopédia esetében ez annyit jelent, hogy
a hallássérültek nevelésében és oktatásában a rehabilitáció elve szurdologopédiai elvek-
kel valósulnak meg. Ami a logopédiát illeti, a logopédia szélesebb értelmezését, ez a
szimptomatikus beszédhibák körét  is  felöleli.  Amint  ez  közismert,  a  szimptomatikus
beszédzavarok a különböző fogyatékosságok kísérőjelenségei.

A szurdologopédia  koncepciója  tehát  a  logopédia  és  szurdopédia  tárgykörében
felmerülő extrém nézeteknek a szintézise, amely áthidalja az olyan nézeteket, miszerint
a logopédia és a szurdopédia azonos tudományos területtel foglalkoznak vagy ellenke-
zőleg:  diametriálisan  eltérő  szakterületek.  (Megemlíthetünk  egy  hasonló  példát:  a
szurdologopédiával párhuzamosan fejlődik a szurdopszichológia, amely a szurdopédia és
a pszichológia szintézise.)
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Magyarországon  a  szurdologopédia  fejlődése  úttörő  jellegű  (utalunk  több  tanul-
mányra és monográfiára is, amelyek szerzői Csányi Y., Farkas M., Kellner K., Farkas-
Subosits stb.).

A szurdologopédia fejlődéséhez hozzájárulnak azok a kutatások, amelyek a külön-
böző fogyatékos egyének beszédhibáit több szempontból világítják meg:
1. Fonetikai-fonológiai szempont

A hallássérült gyerekek kiejtését két éves korig nem korrigáljuk. A korrekció gyakor-
latát, kétéves kor után, úgy valósítjuk meg, hogy ne zavarja az összefüggő (kontinuális)
beszédfejlődést  a  gyermekeknél.  A hallássérültek  beszédfejlesztése  és  beszédkorrek-
ciója,  tekintettel  a  hallássérültek  különbözőségére  és  a  hallássérültek  személyiségi
fejlődésére, a szurdologopédia elméletének és gyakorlatának specifikus részét képezi.

2. Morfológiai-szintaktusi szempont
A súlyosan  hallássérült  gyermekek  beszéde  a  morfológiai-szintaktusi  szempontból
eredményesen fejleszthető a korai fejlődés során (1 évtől). A korai beszédfejlesztés
hiánya a beszédfejlődésben súlyos zavarokat okoz a súlyosan hallássérült  gyerme-
keknél: az iskolás kor kezdetén minimális a szókincsük és tartós diszgrammatizmus-
ban szenvednek.

3. Lexikális-szemantikus szempont
Döntő  jelentőségű  a  hallássérült  gyermekek  beszédfejlesztésében,  alapja  a  beszéd
fonatikai-fonológiai és morfológiai-szintaktusi strukturális fejlődésnek. Fontos, hogy
a beszédfejlesztésnek e szempontja intenzíven érvényesüljön a hallássérülés bekövet-
keztének időpontja utáni legrövidebb időn belül, a veleszületett hallássérült gyerme-
keknél lehetőleg a hatodik - nyolcadik hónapban.
Fenti  megállapításaink  alapján  úgy véljük,  hogy a  szurdologopédia  fejlődését  és

perspektíváit pozitívan befolyásolhatjuk a komparatív módszer alkalmazásával, amely
segítségével elemezhetjük a logopédia és a szurdopédia közös és ellentétes elemeit a
kommunikációs képességek fejlesztése során.
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A szurdologopédia perspektívái a logopédia és szurdopédia viszonya alapján

Logopédia Szurdopédia Szurdologopédia

A  kommunikációs  zavarok-
ban szenvedők nevelése, okta-
tása, rehabilitációja.

Kommunikációs  zavarokban
szenvedő hallássérült egyének
nevelése, oktatása és rehabili-
tációja.

A kommunikációs zavarok re-
habilitációja  a  hallássérültek
nevelése, oktatása és komplex
gondoskodása folyamatában.

Elsődleges  az  orális  nyelv  és
ekvivalensei (olvasás, írás)

A  komplex  kommunikációs
rendszer  alkalmazása  előtérbe
kerül (orális beszéd, jelbeszéd
és  egyéb  manuális  rend-
szerek).

A jelbeszéd háttérbe szorul, az
orális beszéd fejlesztése elsőd-
leges.

A  gyermekkori  gondoskodás
előtérbe kerül, amikor a kom-
munikációs zavarok a leggya-
koribbak.

Korai  gondoskodás,  gondos-
kodás a felnőtt és öregkorig.

Az  integráció  érdekében  a
speciális  gondoskodás  a  ser-
dülőkorban kulminál.

A  kommunikációs  zavarok
korrekciója,  redukálása  van
előtérben,  illetőleg  következ-
ményeinek eliminálása.

Központi feladat a hallássérül-
tek  komplex  egyéniségének
fejlesztése.

Központi  feladat  a  demutizá-
ció.

A  beszédfejlesztés  és  a  be-
szédkorrekció  során  a  poli-
szenzorikus elv valósul meg a
hallás segítségével.

A  hallás  hiányát,  zavarait
kompenzálni kell.

A látás útján a szájról olvasás
előtérbe kerül.

Ritkán fordul elő a diszprozó-
dia,  csak súlyos esetekben  (a
központi idegr. sérüléseikor).

A  diszprozódia  gátolja  az
anyanyelvi  oktatást  (tollba-
mondás..).

A diszprozódia,  a  beszédhan-
gok  elváltozásaival  a  beszéd-
fejlődésben a visszamaradás fő
oka.

Többnyire egyedi hibákról van
szó.

Többnyire  halmozott  sérülé-
sek fordulnak elő.

Kommunikációs  zavarok  a
kommunikációs  képességeket
gátolják.

A magánhangzók  képzése  és
rögzítése  nem  ütközik  aka-
dályba.

A  pöszeség  a  hallássérült
gyermekek és felnőttek beszé-
dének jellemzője.

A magánhangzók képzése, fő-
leg rögzítése igényes feladat.

Indirekt  módszerek  alkalma-
zása igényeltetik pld. szubszti-
tociós módszer.

Komplex  szurdopédiai  gon-
doskodás

Direkt  metódusok  alkalmazá-
sa szükséges.

Technikai eszközök használa-
ta nem általános.

A hallókészülékek használata
szükséges.

Technikai  eszközök  felhasz-
nálása általános.
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Megjegyzendő, hogy táblázatunkban csak a megjelölt diszciplínák specifikus mód-
szereit, elveit vettük figyelembe. Nem lehettünk tekintettel általános gyógypedagógiai
elvekre és módszerekre.
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Ez a szobor már születésekor is messze túlmutatott önmagán.
A gyógypedagógus számára egyértelműen fogalmazta meg Bárczi Gusztáv munkára

nevelési koncepcióját, közelebbről azt, hogy az értelmi fogyatékosok gyógypedagógiai
nevelés-oktatásának  -  akár  az  általánosan  művelő  kultúrtechnikák  rovására  is  -  a
gyakorlati életre való elő-, illetve felkészítés, a munkára nevelés a fő feladata.

A  közgazdász számára  valamiféle  tévedés  megnyilatkozásaként  is  értelmezhető
lehetett volna, főként azért, mert az ország programja a szobor születésének időszakában
az erőteljes iparosítást vette célba és a mezőgazdaság úgynevezett nagyüzemi átalakí-
tása, gépesítése, kemizálása kiszorítani látszott a kézi munkaerőt a mezőgazdaságból.

A politikus számára éppen az előző okokból akár a politikai visszahúzó-erő markáns
művészeti megnyilatkozásaként is értelmezhető lehetett. A szobor születésének idősza-
kában  az  ipari  munkást,  különösen  pedig  a  nagyüzemi,  a  nehézipari,  bányászati,

244


