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Jelnyelvek 7.
nyelv és élet

1.  Gyűjtsétek össze olyan irodalmi alkotások, filmek címét, amelyek főhősei, fontos szereplői fogyatékossággal 
élő vagy beteg emberek! Válasszatok ki közülük egyet, és nézzétek meg közösen! Beszéljétek meg élményeite-
ket, tapasztalataitokat! Hogyan jelenik meg a fogyatékosság, betegség és az egészség, „normalitás” a műben? 

2.  Beszéljétek meg! Milyen személyes tapasztalataitok vannak fogyatékossággal élő emberekkel? Milyen prob-
lémák merültek már fel a velük folytatott kommunikáció során? Mi az oka ezeknek? Hogyan lehet áthidalni 
ezeket a nehézségeket? Osszátok meg egymással pozitív tapasztalataitokat, kellemes élményeiteket is!

3.  Mit jelentenek, milyen helyzetekben láthatók a következő piktogramok?

4.  Érezted már magad „hátrányos helyzetűnek” valamilyen szempontból? 

Hogy is volt?

Kommunikálni többféle csatornán keresztül, többféle 
módon lehet. A beszéd vokális kommunikáció: hangok 
használatával történik. Látásunk segít minket abban, 
hogy a vizuális kommunikációs ingereket feldolgozzuk: 
ezt tesszük, amikor a moziműsort böngésszük, amikor  
a KRESZ-táblákat figyelve kerüljük el a baleseteket, ami-
kor gesztusokkal adjuk valaki tudtára, hogy mit érzünk 

vagy gondolunk. Bár a leggyakrabban talán a kommu-
nikációnak ezt a két típusát használjuk, a többi típusnak 
is igen fontos szerepe van életünkben. A fizikai kontak-
tus gyengéd és durva formái taktilis, érintésen alapuló 
kommunikációs aktusok; érzelmeinket közvetíti a másik 
ember felé. Az illat pedig szintén fontos üzenetek hor-
dozója lehet. Arról is gondolkodhattál már, mennyire 
fontos, hogy a különböző nyelvek és nyelvváltozatok 
beszélői egymással elfogadóak, egymás iránt nyitottak 
legyenek. Talán át is élhetted azt a kellemetlen helyze-
tet, amikor valaki azért szégyenített meg, mert valamit 
nem úgy mondtál vagy írtál, ahogy szerinte mondanod 
vagy írnod kellett volna. Ebben a fejezetben egy olyan 
embercsoport – a siketek – sajátos világába kaphatsz 
betekintést, akik számára a hallás hiánya jelentősen 
nehézzé teszi a vokális kommunikáció elsajátítását és 
használatát, ezért a hallók világában komoly nehézsé-
gekkel kell szembenézniük. Kommunikációs és nyelvi 
készségük azonban teljesen ép, csak más, mint a miénk: 
gondolataik, érzéseik, identitásuk kifejezésére a vizuális 
kommunikáció leggazdagabb rendszerét, a jelnyelvet 
használják.

„Ha valaki autista, az nem azt jelenti, hogy nem ember. Azt azonban jelenti, hogy idegen. Azt jelenti, hogy ami 
mások számára normális, az az én számomra nem normális, és ami az én számomra normális, az mások számá-
ra nem normális. Bizonyos szempontból borzasztó hiányosan vagyok felszerelkezve a világban való túlélés-
hez, úgy, mint egy földönkívüli, aki tájékozódási útmutató nélkül ittrekedt. Személyiségem azonban érintetlen. 
Énem sértetlen. Értékesnek és értelmesnek tartom az életet, és nem szeretném, ha kigyógyítanának abból, hogy 
önmagam legyek… Tiszteljenek meg azzal, hogy a képességeimnek megfelelően érintkeznek velem − ismerjék 
fel, hogy mi egyformán idegenek vagyunk egymásnak, hogy az én létezési módjaim nem csupán az Önök léte-
zési módjainak hibás változatai. Kérdőjelezzék meg a feltevéseiket. […] Dolgozzanak velem együtt azon, hogy 
hidat tudjunk építeni egymás között.” (Jim Sinclair gondolatai – részlet Theo Peeters Autizmus. 

Az elmélettől a gyakorlatig című művéből)
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A jelnyelvek

Az emberi társadalmakban mindig azok vannak a leg-
inkább kiszolgáltatott helyzetben, akik mások, mint 
a többség. Közülük is talán azok a legvédtelenebbek, 
akiket fogyatékosoknak vagy udvariasabb kifejezéssel 
speciális szükségletű embereknek neveznek. Azokra az 
emberekre utalunk így, akiknek valamilyen téren több 
nehézséggel kell szembenézniük, mint másoknak; ez 
azonban nem betegség, hanem megváltoztathatatlan, 
sajátos állapotuk következménye. Gondolj bele: az, ha 
valaki nem lát, nem teszi őt kevesebbé azoknál, akik 
látnak. Azok az emberek ráadásul, akiknek meg kell 
küzdeniük saját kiszolgáltatottságukkal, mások számá-
ra alapvető készségek, képességek nélkül kell boldogul-
niuk egy nem rájuk szabott világban, gyakran olyasmit 
tanulnak meg, és olyasmit tudnak nekünk megmu-
tatni, megtanítani, amitől mi is gazdagabbak leszünk.  
A speciális szükségletű emberek tehát nem kevesebbek, 
hanem mások, mint az átlagemberek. 

A siketek jelnyelvei nagyon jól illusztrálják azt, hogy 
a fogyatékosság elsősorban azért jelent problémát, mert 
a többségtől való eltérést jelent. A siket közösségeknek 
ugyanis megvan a saját nyelvük, amely minden kom-
munikációs funkció betöltésére képes. A jelnyelvek 
jelentősen eltérnek a hangzó nyelvektől, mivel nem 
vokális, hanem vizuális jelekből állnak – emellett azon-
ban éppolyan gazdagok, bonyolultak, éppúgy képesek 
bármilyen jelentés és jelentésárnyalat kifejezésére, mint 
a hangzó nyelvek. A siketség tehát önmagában nem je-
lent hátrányos helyzetet kommunikációs szempontból, 
a hátrány csak akkor jelentkezik, ha velünk, hallókkal 
kell kommunikálniuk. Mi is ugyanilyen hátrányos 
helyzetben vagyunk azonban akkor, ha idegen ország-
ban, nyelvismeret nélkül kell megértetnünk magunkat. 
Megállapíthatjuk tehát, nemcsak a hangzó nyelvek és 
nyelvváltozatok, hanem minden nyelv és nyelvváltozat 
egyformán értékes és bonyolult. A hangzó és a jelnyel-

vek alapvető hasonlóságát mutatja az is, hogy a siketek 
agyuknak ugyanazokat a területeit „használják” a nyelv 
produkálására és megértésére, mint a hallók. Az ember 
tehát nem beszélő, hanem nyelvhasználó lény. 

Bár az emberek általában azt hiszik, hogy csak egy-
féle jelnyelv van, a siketek mindenhol ugyanúgy je-
lelnek, a jelnyelvet nem úgy kell elképzelnünk, mint 
amikor egy idegen országban nyelvismeret nélkül, 
kézzel-lábbal próbáljuk megértetni magunkat. Ahogy 
a hangzó nyelvek, a jelnyelvek is változnak nem-
csak országról országra, hanem területről területre.  
A Magyarországon használt magyar jelnyelvnek pél-
dául hét nagyobb területi változata, nyelvjárása van.  
A hangzó nyelvekhez hasonlóan a jelnyelvek is vál-
toznak és hatnak egymásra. A hangzó nyelv is hat  
a jelnyelvre, bár nagyon fontos tudni, hogy a hangzó 
nyelvek mindig nagyon sokban különböznek a jelnyel-
vektől, mivel nem azok hatására, mintájára alakultak 
ki. A magyar jelnyelvben például nincsenek toldalékok 
és névelők. 

A jelnyelvek felépítése    Igen nehéz egy halló em-
bernek elképzelni, milyen lehet egy olyan nyelv, amely 
nem szavakból, hanem látható jelekből áll. Ha nin-
csenek bennük hangok, miből építik fel a „szavakat”? 
Mint minden más természetes, tehát tudatos emberi 
tervezés nélkül kialakult nyelvet, a jelnyelveket is „fo-
némák” építik fel. Ezeknek önmagukban ugyanúgy 
nincs jelentésük, mint a hangzó nyelvek fonémáinak, 
és ugyanúgy van jelentésmegkülönböztető szerepük is.  
A jelnyelvi fonémák azonban nem hangok; más ténye-
zők mellett például a kéz formája, a kéz mozgásának 
iránya, a jel helye a beszélőt körülvevő térben képes 
arra, hogy megkülönböztessen egymástól egy-egy jelet. 
A siketek nemcsak kezük mozdulatait, hanem a mimi-
kát is felhasználják jelentések kifejezésére. 

 A daktil-ábécé. Erről az ujjábécéről a lecke Haladóknak részében többet is megtudhatsz.
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   Kérdések, feladatok

  1.  Ki tudod-e találni, mi az alábbi képeken látható arc-
kifejezések jelentése a magyar jelnyelvben? 

  2.  Milyen lehet az élet hangok nélkül?
a)  Képzeljétek el, hogy siketek vagytok! Hogyan 

küzdenétek le azt a hátrányt, amelyet a követke-
ző helyzetekben a halláshiány okoz? Keressetek 
közösen megoldást ezekre! 

b)  Keressetek olyan helyzeteket, amelyekben a si-
ketek hátrányban vannak a hallókkal szemben! 

  3.  Egy elterjedt vélekedés szerint az emberi kom-
munikációnak csupán 7%-át alkotja a nyelvi kom-
munikáció, 38%-át egyéb hangok segítségével, 
55%-át pedig a testünkkel (mozdulatokkal, tekin-
tettel, a közöttünk lévő távolság szabályozásával) 
közöljük. 
a)  Valóban ilyen kevés szerepe lenne a kommuni-

kációnkban a verbális nyelvnek? Ha az írást, olva-
sást és beszédet is figyelembe veszed, szerinted 
mekkora súlya van az emberi kommunikációban 
a verbális nyelvnek, és mekkora a testbeszéd-
nek? Kik vannak hátrányosabb helyzetben a 
kommunikációban: a látássérültek, akik nem lát-
ják a testbeszédünket vagy azok, akik nem tud-
ják szavak segítségével megértetni magukat? 

b)  Szerintetek lehetséges egyértelműen, pontosan, 
számokban kifejezni azt, hogy kommunikációnk 
mekkora részét teszi ki a nyelv? 

  4.  Az iskola, ahogy még nem „láttad”. Alakítsatok 
párokat! Egyikőtök csukja be a szemét, másikó-
tok pedig vezesse őt el az iskola egyik, általatok 
kijelölt helyére! Öt perc után cseréljetek szerepet! 
Beszéljétek meg érzéseiteket, tapasztalataitokat!

  5.  A köztudatban elterjedt süketnéma helyett a siket 
szót használjuk. Ennek oka az, hogy a süketnéma 
szót a siketek több szempontból is bántónak, igaz- 
ságtalannak érzik. Egyrészt a siketek nem némák: 
segítséggel sokan megtanulnak hangzó nyelven 
kommunikálni. Másrészt a süket szót gyakran hasz-
náljuk indulatból, szidásként. Ha érezted már ma-
gad kellemetlenül, amikor rád szóltak: Süket vagy?, 
talán megértheted, hogy érezhetik magukat azok, 
akiknek az állapotával megsérteni próbáltak téged. 
A magyarban korábban is létező siket szóhoz nem 
tapadnak kellemetlen asszociációk, így ma már ezt 
használjuk az udvariatlan süket és süketnéma he-
lyett. 

Ismersz-e kisebbségeket sértő, pejoratív szava-
kat? Keresd meg ezeknek a szavaknak a kevésbé 
sértő, finomabb, udvariasabb megfelelőit!

  6.  Nézz utána, milyen erősségű hangok okoznak 
halláskárosodást! Hogyan ügyelsz arra, hogy ne 
károsítsd a hallásod? 

  7.  Tudod-e, hogy tapsolás helyett hogyan fejezik ki 
tetszésüket a siketek?

  8.  Hallottátok-e a következő neveket: Helen Keller, 
Nick Vujicic? Gyűjtsetek információkat róluk! Pró- 
báljátok megfogalmazni, mit tud tanítani, adni 
nekünk ezeknek az embereknek a példája!

  9.  Miért jobb, pontosabb a jelnyelv terminus a köztu-
datban elterjedt jelbeszédnél? 

  10.  Mit gondoltok, mi lehet az oka a következőknek?
a)  A jelnyelvet elsajátító siket gyerekek előbb kez-

denek el jelekkel „gagyogni”, mint a halló gyere-
kek hangokkal. 

b)  Nyelvi fejlődésük kezdetén a siket gyerekek is 
adnak ki hangokat, mint a halló gyerekek, azon-
ban ezt hamarosan abbahagyják, és a beszédük 
spontán módon nem fejlődik tovább. 

c)  A siketek „egyszerre is tudnak beszélni”: miköz-
ben jelelnek, azt is értelmezik, amit „beszélgető-
partnerük” jelel. 

d)  A siketek beszéde gyakran eltér a hallókétól, bi-
zonyos hangokat máshogy ejtenek, és eltérhet  
a hanglejtésük is.  

  11.  Gyűjtsetek olyan helyzeteket, amelyekben lehe-
tőség van a hangzó nyelv használatára, viszont 
nem vagy csak nagyon nehézkesen lehetséges 
a jelelés! Tudtok-e példát a fordítottjára: amikor 
csak jelelni lehet, hangzó nyelven kommunikálni 
nem?

csenget a postás
éjszaka felsír 
a kisbabád
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Haladóknak

A jelnyelvek mellett számos más, gesztusokon alapuló jelrendszer létezik. Ezeknek a rendszereknek az egyik típusát  
a siketek által is használt jelelt nyelvek alkotják. Ezek nem természetes, hanem mesterséges nyelvek; hallók fejlesz-
tették ki őket a siketek kommunikációjának megkönnyítésére. A jelelt nyelvek alapja valamely hangzó nyelv – a jelelt 
magyaré értelemszerűen a magyar. Ezekben a nyelvekben a jelek a hangzó nyelv morfémáinak felelnek meg; a jelelt 
magyarban például külön jelek jelölik az egyes toldalékokat. A jelelt nyelvek használata jóval lassabb, mint a jelnyel-
veké, amelyekben gyakran több jel is megjeleníthető egyidejűleg. 

A siketek ezen kívül használnak olyan jelrendszereket is, amelyek a hangzó nyelvek ábécéinek betűit jelölik. Ilyen 
ujjábécé például a daktil is. Az ujjábécék jelei adnak lehetőséget tulajdonnevek jelölésére, és gyakran ezek szolgál-
nak új jelek alapjául is. A magyar jelnyelvben például a hangzó nyelvi szó kezdőbetűjének jeléből jött létre a kivi és az 
internet jele.

1.  Vannak-e olyan jelek, amelyeket csak baráti vagy családi körben használtok? 
2.  Bizonyos helyzetekben a hallók is arra kényszerülnek, hogy vizuális jelekkel értessék meg magukat. Ezt hasz-

nálják például azok az emberek, akik nagy zajban vagy egymástól nagy távolságra dolgoznak. 
Keressetek példát olyan helyzetekre, amelyekben a beszéd nem lehetséges vagy nem használható olyan ha-
tékonyan, mint a vizuális jelzések! 

  1.  Gyűjtsd ki a szövegből a személyneveket, majd nézz utána a személyek további tevékenységének az interneten!

  2.  Mi volt a címe hazánkban a siketek első újságjának?

  3.  Mi volt a különbség az 1760-ban és az 1782-ben megalakult, siketeket tanító iskolák között?

  4.  Az oralista oktatás a beszéd és a szájról olvasás tanítására helyezi a hangsúlyt; hívei gyakran ellenzik a jelnyelv 
iskolai, sőt akár iskolán kívüli használatát. Mit gondolsz, milyen hatással van a jelnyelv használatát ellenző vagy 
tiltó, szélsőséges oralista oktatási gyakorlat a siket gyerekek, fiatalok tanulmányai, életére?

1760-ban alapították az első siketekkel foglalkozó, intézményesen működő iskolát (korábban magánúton ala-
kultak ilyen típusú intézmények) – mely a jelnyelv nélküli, úgynevezett oralista módszer szerint működött –  
a skóciai Edinburgh-ben. Egy francia abbé, L’Epée viszont egy egységes jelnyelvi rendszert dolgozott ki […], 
és ez alapján tanította a siketeket magániskolájában 1782-től.

Ezektől az évektől a jelnyelv és az erre támaszkodó siketoktatás egyre inkább elterjed, a siketek érdekvé-
delme egyre egységesebbé válik. Egy lassú felívelésnek lehetünk a tanúi: az iskolák száma növekszik, siket 
művészek jelentek meg, társadalmi elismertségük javult. […] Magyarországon jelentős késéssel, 1802-ben, 
Jólészi Cházár András (1745–1816) vármegyei táblabíró áldozatos gyűjtőmunkája nyomán nyílt meg – bécsi 
példa nyomán – az első siketiskola Vácott. Az innen kikerülő diákok alapozták meg a magyar siket közösség 
létrejöttét. Társaságokba kezdtek tömörülni, felismerték azt a tényt, hogy csakis közös fellépéssel tudják az 
országban javítani helyzetüket. Vezéralakjuk egy fiatalon elhunyt nyomdászmester, Oros Kálmán volt, aki 
1892-ben megalapította a siketek első újságját: a Siketnémák Közlönyét. Ezen időponttól beszélhetünk a ma-
gyar hallássérültek szervezett életéről. Meg kell említeni azonban érdekességként, hogy ez a szerveződés 
tiltakozó reakcióként indult, miután megtiltották Magyarországon a jelnyelvvel való oktatást, az 1880-ban 
Milánóban megrendezett II. siketoktatással foglalkozó kongresszus határozata nyomán, mely egyöntetűen 
az oralista módszert támogatta.

1887-ben jött létre a siketek első szervezete Egyetértés Társaskör néven. 1907-ben alakult meg a Siketnémák 
Otthona, amelynek eszmei elindítója ugyancsak Oros Kálmán volt. Az otthon mai jogutódja a Siketek és 
Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ), mely 1951-ben alakult újjá. […] Az érdekképviseleti szerv jelen-
tős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a hallássérültek helyzete minden téren javuljon.

(Kósa Ádám – Lovászy László: Rövid történeti áttekintés a hallássérültekről – részlet, http://www.c3.hu/~sinoszib/tort.htm)

Gyakorlás




