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Jáki László (1931. június 29. – 2020. május 10.) előadást tartott az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban 2019 októberében.

A kép Csík Tibor Jáki László tudományos munkássága az Országos Pedagógiai 
Könyvtárban című tanulmányához kapcsolódik (7–26. oldal).
A fényképet Molnár Imre készítette.
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JÁKI LÁSZLÓ TUDOMÁNYOS 
MUNKÁSSÁGA AZ ORSZÁGOS 
PEDAGÓGIAI KÖNYVTÁRBAN

CSÍK TIBOR1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TIBOR CSÍK: LÁSZLÓ JÁKI’S SCIENTIFIC WORK AT THE 
NATIONAL EDUCATION LIBRARY AND MUSEUM

László Jáki (29. 06. 1931 – 10. 05. 2020) was a bibliographer and an educational 
historian, a defining figure of Hungarian educational science: he was a university 
teacher, and participated in a number of pedagogical research, too e.g. the pedagogy of 
higher education, development of educational tools, edition, and publishing. In his 
view studying history of education is essential for analyzing, evaluating, and finding 
the right answers to the problems of the present. Bibliographies – based on the concept 
of „standing on the shoulder of giants” – ensure that new research can build on the 
results of previous research. Through his bibliographic works, retrospective 
bibliographies of Hungarian education (books, journals, journal articles) became 
complete. Organization science and publishing science has a prominent place in his 
scientific work. After 1989 he published the manuscripts of authors, whose works could 
not be published during socialism. As a teacher, book and journal editor he gave 
priority to support young researchers. 

A PÁLYAKÉP

Jáki László (1931. 06. 29. – 2020. 05. 10.) az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
szerzett középiskolai tanári diplomát először pedagógia, majd történelem szakon. 
Már egyetemi tanulmányai alatt megmutatkozott érdeklődése a neveléstörténet 
iránt. Hallgatóként írta meg első publikációját, melyben Tessedik Sámuel (1742–1820) 
önéletírásának két kiadását vetette össze. A pedagógiai diplomája átvétele után 
pedig, 1955-ben pedig tanítani kezdett Balassagyarmaton az Állami Tanító és 
Tanítónőképzőben, mely akkor még középfokú oktatási intézmény volt. Az Országos 

1 Csík Tibor Phd, főkönyvtáros, OH Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest
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Pedagógiai Könyvtárban 1959 májusától kezdett dolgozni, a pedagógiai szakirodal-
mat föltáró bibliográfiák elkészítésébe kapcsolódott bele. Pályáján ez a három terület 
– a neveléstörténet, az oktatás2 és a neveléstudományi bibliográfia – állt érdeklődése 
és tevékenysége középpontjában, s ezen a három területen alkotott maradandót. 

Tudományos pályája 1960-ban indult, amikor a Pedagógiai Tudományos Intézet 
segédmunkatársa lett. 1962-től az Országos Pedagógiai Intézetben főiskolai adjunk-
tus, majd 1963-től a Testnevelési Főiskola adjunktusa. Az egyetemi doktori disszertá-
cióját3 1963-ban védte meg (summa cum laude) a szegedi József Attila Tudomány-
egyetemen. A felsőoktatást újból a tudomány világa követte: 1967-től a Felsőoktatási 
Pedagógiai Kutatóközpont főmunkatársa, majd igazgatóhelyettese. Részt vett a hazai 
pedagógiai fejlesztések és kutatások irányát4 meghatározó munkálatokban, melyeket 
az oktatási minisztérium fogott össze. A neveléstudomány avatott oktatójaként 1971 
és 1981 között tanított a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Főiskolai 
Karán Dunaújvárosban (tanszékvezető főiskolai docens), a Budapesti Műszaki 
Egyetemen (egyetemi adjunktus, majd címzetes egyetemi docens), az Országos 
Pedagógiai Intézetben (főiskolai docens) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Neveléstudományi Tanszékén (tudományos főmunkatárs). 
A dunaújvárosi főiskolai képzés megteremtésében meghatározó szerepet vállalt, 
ezért ez az intézmény különösen is a szívéhez nőtt, s az ott folyó oktatásban közel 
három évtizedig vett részt. 1981-től a magyar taneszközfejlesztés és -ellátás a nem-
zetközi kulturális szervezet, az UNESCO támogatásával létrehozott intézményében, 
az Országos Oktatástechnikai Központban5 dolgozott egészen 1988 végéig, az utolsó 
beosztása igazgatóhelyettes volt. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumba 
(OPKM) 1989. január elsején került, először tudományos főmunkatárs, tudományos 
titkár, majd a Kiadói Főosztály főosztályvezetője, a szervezeti egység megszüntetése 
után pedig az intézmény tudományos kutatásaiban és kiadói tevékenységében vállalt 
óriási szerepet.

Jáki László 1989-ig tulajdonképpen nem volt az Országos Pedagógiai Könyvtár, 
illetve az OPKM főállású munkatársa. De az első közös munka után nem szakadt 

2 Az oktatási tevékenységére így emlékezett:
„Több mint 20 évet töltöttem oktatással félállásban. Címzetes docens vagyok a Budapesti Műszaki 
Egyetemen, Dunaújvárosban a Műszaki Főiskolán pedagógiai tanszéket szerveztem és vezettem, sőt 
pártonkívüliként egy marxista esti egyetem pedagógiai tanszékét vezettem…”
Környei Márta (1993): Beszélgetés a Szinnyei József-díjas Jáki Lászlóval. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 
11. 62-64.p. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00145/pdf/05personalia.pdf#page=363.p.

3 Jáki László [1963]: A pedagógiai kutatómunka legfontosabb forrásai. [Kézirat]. http://doktori.bibl.u-
szeged.hu/3299/1/1963_jaki_laszlo.pdf [2020.08.19.]

4 Az Országos Távlati Tudományos Kutatási Terv 6 . számú a Neveléstudomány fejlesztését szolgáló 
pedagógiai kutatások című főirány 1973-ban kormányhatározattal jött létre. A munkálatok irányítója 
Bencédy József (1921–2016), nyelvész, oktatáspolitikus volt 1975-ig az oktatási tárca részéről, mellette 
dolgozott Jáki László. Az ún. 6-os főirányról bővebben:
Pőcze Gábor (1989): A hatos főirány – egy kudarc anatómiája. Budapest, Oktatáskutató Intézet. (Okta-
tásszociológiai sorozat – iskolamester 6.) http://mek-oszk.uz.ua/16900/16918/16918.pdf [2020.08.19.]

5 Jáki László – Nádasi András (1991): Egy háttérintézmény tündöklése és megbukása. Új Katedra, 7. 
22. p.

http://doktori.bibl.u-szeged.hu/3299/1/1963_jaki_laszlo.pdf
http://doktori.bibl.u-szeged.hu/3299/1/1963_jaki_laszlo.pdf
http://mek-oszk.uz.ua/16900/16918/16918.pdf
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meg a kapcsolata az intézménnyel, az 1960-as és az 1980-as években hol alkalmazás-
ban, hol együttműködés révén, vagy rendezvény keretében sok közös feladat valósult 
meg. Jáki László OPKM-hez kapcsolódó munkássága nagyon szerteágazó, ezért nem 
vállalkozhatunk arra, hogy a teljesség igényével adjunk számot valamennyiről. Így 
a legfontosabb és az utókor számára is értéket közvetítő tevékenységéről adunk 
áttekintést. Mivel 31 évig dolgoztunk együtt az intézményben, s ebből közel 20 évig 
szoros munkakapcsolatban voltunk, így engedtessék meg nekem, hogy ne csak 
a kutatóról, a tudós tanárról, hanem Jáki Lászlóról, az emberről is írjak.

A BIBLIOGRÁFIA LEHETŐVÉ TESZI, HOGY KUTATÁSAINKAT 
A MÁR ELÉRT EREDMÉNYEKRE ÉPÍTSÜK

Ahogy korábban említettem, 1959-től kapcsolódott be az Országos Pedagógiai 
Könyvtárban megindult, a neveléstudomány és az oktatásügy szakirodalmát 
földolgozó bibliográfiák elkészítésébe. A munkára Ravasz János (1915–2004) 
ajánlotta Zibolen Endrének (1914–1999). Ravasz, a kiváló pedagógus és neveléstörté-
nész az egyetemen tanította Jákit, így ismerte föl tehetségét. Zibolen a hazai nevelés-
tudomány egyik legfelkészültebb szakembere volt. Tanulmányait Budapesten és 
Heidelbergben végezte, volt hadifogoly a Szovjetunióban, tanított egyetemen, részt 
vett a pedagógusképzésben, s tudományos kutatóként éppúgy dolgozott, mint 
intézetvezetőként. Jáki a vele való találkozásra így emlékszik vissza: 

„[…]Ravasz János közvetítésével ismertem meg őt. Javaslatára vállaltam el 
a »Keleti – Baranyai«”,6 A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája című munka 
folytatását. Bár kisebb tudományos publikációim már megjelentek, ez a munka 
jelentős állomása volt tudományos életemnek. Majdnem biztos, hogy e munka 
nyomán kerültem 1959-ben mellékállásban az Országos Pedagógiai Könyvtárba, 
majd 1960-ban, főállásban a Pedagógiai Tudományos Intézetbe.”7

Zibolen Endre a tudós pedagógus büntetésként került a könyvtárba 1956 után.8 
S itt, az újonnan alakult országos szakkönyvtárban a bibliográfiai tevékenység 

6 Baranyai Mária – Keleti Adolf (összeáll. 1937): A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája 
1841–1936. Budapest, Székesfőváros Nyomdája. (Fővárosi Pedagógiai Könyvtár kiadványai 3.)

7 Jáki László (2009): Zibolen Endre az Országos Pedagógiai Könyvtárban. Könyv és Nevelés. 11. 4. 
https://epa.oszk.hu/01200/01245/00044/jl_0904.htm1 [2020.08.19.]

8 A félreállítás ürügye a Balatonfüredi Pedagógus Konferencián vállalt szerepe volt. (A tanácskozás jegy-
zőkönyve – Balatonfüredi Pedagógus Konferencia. 1956. október 1-6. Rövidített jegyzőkönyv. [Buda-
pest], Pedagógiai Tudományos Intézet. 1957. http://mek.oszk.hu/04200/04283/04283.pdf [2020.08.19.]) 
A tanácskozásra 1957 májusában Kállay Gyula, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 
titkára mondta ki a politikai ítéletet: a pedagógiai revizionizmus zászlóbontásaként értékelve azt.
Az 1956 után könyvtárakban dolgozókról – úm. Antall József, Benjámin László, Tóbiás Áron, Polónyi 
Péter – részletesen: Katsányi Sándor (2007): A könyvtár mint a megregulázott értelmiség menedékhe-
lye – Az 1956-ot követő évek portrékrónikája. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 18. 7. 40-49. p. http://ki2.
oszk.hu/3k/2010/12/a-konyvtar-mint-a-megregulazott-ertelmiseg-menedekhelye-az-1956-ot-koveto-
evek-portrekronikaja/ [2020.08.19.]

https://epa.oszk.hu/01200/01245/00044/jl_0904.htm
http://mek.oszk.hu/04200/04283/04283.pdf
http://ki2.oszk.hu/3k/2010/12/a-konyvtar-mint-a-megregulazott-ertelmiseg-menedekhelye-az-1956-ot-koveto-evek-portrekronikaja/
http://ki2.oszk.hu/3k/2010/12/a-konyvtar-mint-a-megregulazott-ertelmiseg-menedekhelye-az-1956-ot-koveto-evek-portrekronikaja/
http://ki2.oszk.hu/3k/2010/12/a-konyvtar-mint-a-megregulazott-ertelmiseg-menedekhelye-az-1956-ot-koveto-evek-portrekronikaja/
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megtervezését kapta egyik feladatának. A szocializmus idején a könyvtárak számos 
tudósnak jelentettek menedéket, talán Kosáry Domokos (1913–2007) történész 
személye a legismertebb példa erre. Zibolen azok közé tartozott, akik nemcsak jó 
szívvel gondoltak vissza a könyvtárban öltött éveikre, hanem az itt végzett munká-
juk maradandó tudományos eredményt is hozott. Legjelentősebbnek a magyar 
pedagógiai szakirodalom kurrens, nemzeti szakbibliográfiája megindítását tartotta: 
„[…] a könyvtárban töltött fél évtized komoly gyarapodást jelentett, mert életemben 
először és utoljára kaptam feladatot hivatali munkám gyanánt, amelyik valamilyen 
formában közvetlenül szolgálta a neveléstudományi kutatásokat: megindítottam 
a kurrens pedagógiai bibliográfiai sorozatot. A Magyar Pedagógiai Irodalom címen 
1959-től meginduló sorozat teljességre törekedett, a szaklapoktól kezdve a hetilapo-
kig mindent időben követett.”9

Jáki László és Zibolen Endre szakmai és emberi kapcsolata már kezdetektől 
szoros volt. Erről így vallott Jáki: „Amikor én a Pedagógiai Tudományos Intézetben 
dolgoztam a minisztérium 5. emeletén, ő pedig a könyvtárban a földszinten, naponta 
meglátogattam. Egy idő után azonban kérte, hogy inkább házon kívül találkozzunk, 
mert a vele való együttlét nem tesz jót az én szakmai jövőmnek.” Később számos 
tudományos projektet valósítottak meg közösen, s a Felsőoktatási Pedagógiai 
Kutatóközpontban Jáki lett Zibolen helyettese.10 Mindkettőjük tudományos módsze-
reire jellemző volt a szélsőséges felfogásoktól és a politikai ideológiától való távolság-
tartás, a körültekintő irodalomgyűjtés, a szempontok alapos mérlegelése és 
az árnyalt, mégis lényegre törő megfogalmazás. Abban is volt hasonlóság közöttük, 
ahogy a tanítványaikat, a nagyreményű ifjú kutatókat önzetlenül segítették. Az idő-
beosztásukban azonban alapvetően különböztek: Zibolen Endre éjjel szeretett 
dolgozni, míg Jáki László korán kelt és délelőtt volt a legaktívabb.

A Zibolen elindította munkát, a magyar neveléstudomány retrospektív bibliográ-
fiáinak elkészítését, Jáki László több évtizedes tevékenysége teljesítette be. A XVIII. 
századból eredő hagyomány szerint a bibliográfia a tudományszervezés és -reprezen-
tálás elsődleges eszköze, mely nélkül tudományos tevékenység nem végezhető. 
A magyar pedagógiai szakirodalom bibliográfiai feldolgozása vezette el Jáki Lászlót 
doktori témájához, melynek címe A pedagógiai kutatómunka legfontosabb forrásai 
volt. De a bibliográfiákhoz, repertóriumokhoz szükséges anyaggyűjtés és -válogatás, 
majd a szakirodalom föltárása, tematikus rendszerezése révén Jáki László egyedülál-
lóan alapos és mély ismeretekkel rendelkezett pedagógiai irodalmunk egészéről. 
Munkájával hozzájárult az OPKM retrospektív bibliográfiái többségének elkészülté-
hez és a megjelenéséhez.

Az ő fáradhatatlan munkálkodása eredményeként a hazai neveléstudomány és 
oktatásügy szakirodalmának föltártsága a legteljesebb a diszciplínák közül. Elké-
szült a magyar pedagógiai irodalom önálló műveinek bibliográfiája (1919–1944), 

9	 Idézi	Jáki	(2009).	Zibolen	az	ELTE	könyvtártudományi	képzésben	Kovács	Máté	tanszékvezető	fölké-
résére	speciálkollégiumot	tartott	ebben	az	időben.	Uo.

10 Jáki (2009)
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a nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája (1937–1958), a folyóiratcikkek repertóriuma 
(1919–1944), hogy csak a legfontosabbakat említsem. A tudományos munka segíté-
séhez készített egy ún. kalauzbibliográfiát A magyar neveléstudomány forrásai 
címen.11 A kötet szigorú szempontok szerint válogat a kiadványok között, hogy 
a kutatáshoz leginkább használható forrásokat tárja az olvasó elé. A földolgozott 
forrásokat nemcsak rendszerezi és tárgymutatóval teszi visszakereshetővé, hanem 
értékeli azok tartalmát, irányt mutatva a használathoz. A kalauzbibliográfia műfaja 
nem véletlenül tűnt el mára. Készítése nemcsak széles látókört, ugyanakkor részle-
tekbe menő műismeretet követel meg, hanem biztos tudományos ítéletet is. 

Jáki László valóságos küldetésének tekintette a magyar neveléstudomány gondol-
kodóinak számbavételét és szellemi örökségük megismertetését. Ez nem jelentett 
múltba fordulást vagy a letűnt korokra való puszta visszatekintést. A régiek ismere-
tét ugyanis nélkülözhetetlennek tartotta a jelen kérdéseinek megválaszolásához. 
Véleménye szerint ugyanis a problémák helyes értelmezése és a válaszok megadása 
nem lehetséges a történeti előzmények vizsgálata nélkül, mert az közelebb visz 
a dolgok belső logikájának megértéséhez. Elítélte viszont a történelem eszközként 
való használatát, a megalapozatlan értelmezéseket. Már pályája elején, doktori 
disszertációjában is ebben a szellemben írt a múlt kutatásáról és az eredmények 
felhasználásáról:

„[…] óriási veszélyeket rejt magában az a szemlélet, amit talán a neveléstörténettel 
való kufárkodásnak, álhistorizmusnak is nevezhetünk. […] Ma már alig olvasha-
tunk olyan tanulmányt, mely ne igyekezne a kifejtendő kérdést történetileg elhe-
lyezni, mely ne törekednék ún. problématörténeti alapból kiindulni. Az esetek nagy 
többségében azonban ez igen alacsony színvonalon, mint említettem, konkrét 
kutatások nélkül történik. E módszer rendkívüli veszélyessége azonban éppen abban 
áll, hogy igényt formálnak arra, hogy napjaink aktuális kérdéseit, esetleg éppen 
a felszínes történeti beágyazás következtében, nem a történelem és a kérdés belső 
logikája, hanem szubjektív elképzeléseik szerint alakítsák.”12

Gondolkodása egyik sarokpontja volt, hogy a mások eredményeire támaszkodó 
tudós messzebbre lát. Az „óriások vállán állni” eszme nála szorosan kapcsolódott 
a szakirodalmat föltáró bibliográfiai tevékenységhez, amelynek nemcsak tudomá-
nyos, hanem gazdasági jelentőséget is tulajdonított. Így fogalmaz disszertációjában: 
„A tudomány valamennyi területén – azok fejlődésével párhuzamosan (ez részben 
előfeltétel, részben eredmény) egyre nagyobb és nagyobb szerepe van a bibliográfi-
áknak mint legfontosabb segédeszköznek. Az erők kihasználásának, a rendelkezésre 
álló lehetőségeknek a tartalmi munkára való koncentrálása elengedhetetlenné teszi 
ilyenfajta segédeszközök használatát. A bibliográfia lehetővé teszi, hogy a keresés 
fárasztó és felesleges munkája helyett a források alaposabb tanulmányozását tegyük 
lehetővé. A kutatómunka színvonalának emelését szolgálja a bibliográfia azzal is, 

11 A művek adatait lásd a bibliográfiában.
12 Jáki (1963) VI. p.
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hogy megteremti a kapcsolatot a régi és az új eredmények között, hogy lehetővé teszi 
újabb kutatásainkat már elért eredményekre építsük.”13

Szeretett hivatkozni Beély Fidélre (1807–1863), a tudós bencésre és a forradalom és 
szabadságharc alatt megjelent művére – Alapnézetek a nevelés és leendő nevelő s taní-
tóról, különös tekintettel a tan-történeti viszontagsága s literatúrája14 –, mely a cen-
zúra eltörlésével jelenhetett csak meg. Beélyt a magyar neveléstudomány iránti 
elkötelezettség példájaként említette, aki művében egyszerre vállalkozott a nevelés-
elmélet tudományos megalapozására, az egyetemes és a magyar neveléstörténet 
áttekintésére, továbbá elkészítette a magyar pedagógiai szakirodalom bibliográfiáját 
(amely az 1820-as évektől teljesnek mondható).

MUNKÁK ÉS NAPOK

Jáki László művei olyan számosak, hogy áttekintésük egy nagyobb lélegzetű munka 
tárgya kell, hogy legyen. Az írásai a szigorúan tudományos közleményektől egészen 
az ismeretterjesztő cikkekig terjednek. Fontos megjegyeznünk, mennyire lényeges-
nek tartotta a tudomány világának összekapcsolását a szakmai közélettel, a pedagó-
gia kérdései iránt érdeklődő szélesebb közönséggel. És az írás csak az egyik formája 
volt gondolatai kifejtésének, a szóbeli közleményei, előadásai és a múzeumi kiállítá-
sok ugyanezt a célt követték. Mindig hangsúlyozta, hogy mennyire elengedhetetlen 
a pedagógusok továbbképzése, a szakmai programokon való részvételük, a fórumok 
biztosítása az eszmecserékhez. Sokan emlékezhetnek, milyen nagyszerű előadásokat 
tartott, milyen gondolatébresztő megszólalásai voltak a különböző rendezvényeken. 
A szellemi alkotásokból természetesen csak annyi marad fönn, amennyit valamilyen 
formában rögzítettek. Ezekből a rögzített alkotásokból mutatunk be most néhányat, 
amelyek jól példázzák tudományos pályájának eredményeit.

Jáki László pedagógusképzést szolgáló tankönyvei közül emeljük ki egy, a tanítók 
és egy másikat, a testnevelők számára, szerzőtárssal írt könyvét:

Biró Viktorné – Jáki László – O. Nagy Gáborné (1966): Neveléselmélet. Tanító-
képző intézetek. Budapest, Tankönyvkiadó – mely több kiadást is megért.

Biróné Nagy Edit – Jáki László (1967): Fejezetek a sportpedagógia köréből. 
Budapest, Tankönyvkiadó

Az 1960-as évek első felében, a politikai enyhülés hatására15 újra kezdett teret 
nyerni a szociológiai megközelítés az oktatásügy területén is. A föllendülő kutatáso-
kat kívánta segíteni a pedagógiai vonatkozású statisztikai irodalom számbavétele. 

13 Jáki (1963) VIII. p.
14 Beély Fidél (1848): Alapnézetek a nevelés és leendő nevelő s tanítóról, különös tekintettel a tan-történeti 

viszontagsága s literaturájára, Pozsony, Schmid F. és Busch J. J.; A munkáról bővebben – Fehér Katalin 
(1997): Beély Fidél és a bakonybéli bencés tanárképzés. Magyar Pedagógiai. 97. 3–4. 235–245. p. http://
www.magyarpedagogia.hu/document/Feher_MP9734.pdf [2020.08.19.]

15 Andorka Rudolf (1997): Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris. 93. p.

http://www.magyarpedagogia.hu/document/Feher_MP9734.pdf
http://www.magyarpedagogia.hu/document/Feher_MP9734.pdf
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Jáki a statisztikai források pedagógiai kutatásokban történő felhasználásáról így írt 
1963-ban:

„A neveléstudomány hazai és külföldi művelőinek szorgalmazása a statisztikai 
módszer alkalmazása érdekében mindmáig nem vezetett megfelelő eredményre. Ha 
mélyebb okok után kutatunk, nyilvánvaló, hogy a dogmatizmus – mely a tényfeltá-
rástól érthető okokból elzárkózott – akadályozta meg e módszer alkalmazását és 
megfelelő színvonalú továbbfejlesztését.”16 A következő évben sikerült is megjelen-
tetni a statisztikai források bibliográfiáját. – Jáki László (1964): A pedagógiai vonat-
kozású magyar statisztikai irodalom bibliográfiája. Budapest, Akadémiai Kiadó.

A nevelésszociológiai szöveggyűjtemény kötetei már a felsőoktatásban tanulókat 
szolgálták. 

Salamon Zoltán – Jáki László (szerk.): Nevelésszociológiai szöveggyűjtemény. 1–2. 
szerk. Budapest, Tankönyvkiadó; az első kötet 1968-ban, a második 1969-ben jelent 
meg.

Az új módszerekre való nyitottságát bizonyítják a távoktatás meghonosítására, 
az 1970-es években tett erőfeszítései, a népszerűsítő előadásoktól a témát nemzetközi 
kitekintésben tárgyaló kiadványokig. Jáki László (1979): A távoktatás kialakulása és 
fejlődése, nemzetközi tendenciái. In: III. Országos távoktatási tanácskozás, 1978. 
Budapest, OPI. 19–33. p.

Jáki László 1974 és 1981 között szerkesztette a Köznevelésünk évkönyve című 
kiadványt.17 1978 és 1981 között Zibolen Endrével közösen állították össze és 
gondozták a tartalmat. Az évkönyvek egy sajátos „műfajt” képviselnek mind 
a tudomány, mind az intézmények világában. Közös bennük az adott évre vonatkozó 
adatok, tények számbavétele és az eredmények bemutatása, a stílust pedig a tárgyila-
gosságra törekvés jellemzi. A magyar köznevelésről szóló évkönyv kiadójának, 
az oktatási tárcának az elsődleges szempontja az volt, hogy az irányításával, az ága-
zatban elért eredményeket felmutassa. A szerkesztők feladata nem volt egyszerű, 
hiszen az évkönyv nyugati hagyományaitól teljesen idegen volt, hogy a párthatáro-
zatok és a szocialista tervek teljesítésének dokumentálása, az önigazolás eszköze 
legyen. Az elkészült évkönyvek a közoktatás helyzetét mutatták be, a minisztérium 
háttérintézményeinek tevékenységét ismertették, utalva a pedagógiai kutatás 
kulcstémáira. Az adatközlésen túl lehetőséget adtak egy-egy tudományos igényű 
tanulmány megjelentetésére is. Az 1980/81-es évkönyvben például Jáki László a száz 
évvel azelőtti időszak oktatásügyének történéseit mutatta be. 

Jáki László oktatástechnikai kutatásainak egyik maradandó alkotása a magyar 
filmes oktatás történetének feldolgozása az 1900-as évek elejétől az 1940-es évekig. 
(Jáki László (1982): A hazai filmoktatás fejlődése a negyvenes évekig. Veszprém, 

16 Jáki (1963) IX. p.
17 Köznevelésünk évkönyve című művet a Tankönyvkiadó jelentett meg Budapesten; 74/75-ről 1977-

ben, 75/76-ről 1977-ben, 76/77-ről 1978-ban Zibolennel szerkesztve, 77/78-ról 1979-ban Zibolennel 
szerkesztve; 78/79-ről 1980-ban Zibolennel szerkesztve; 79/80-ról 1981-ben Zibolennel szerkesztve; 
80/81-ről 1982-ben.
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OOK.) Kezdeményezésére sajátos mozgókép-dokumentum készült egy osztatlan 
népiskolai tanóráról. Sikerült megnyerni Bertha Vince (1908–1997) kántortanítót, 
hogy tartson meg egy órát gyerekeknek a 30-as, 40-es évek osztálytermében. 
Az óráról készült videofelvételen nemcsak az adott kor nevelési módszereit lehet 
tanulmányozni a gyakorlatban, hanem jól látszik, hogy az 1980-as évek diákjait is 
mennyire megfogta a kiváló pedagógus munkája. Az OOK-ban számos operatív 
feladat ellátását bízták rá – volt például a kiadói tevékenység irányítója18 vagy 
országos rendezvények, kiállítások szervezője – ezért ez az időszak nem kedvezett 
az alkotómunkának.

A TÁRGYI MEGJELENÍTÉS

Jáki László nemcsak az írott történeti források tudós szakértője volt, hanem a tárgyi 
emlékek, elsősorban fényképek avatott gyűjtője és kiállítója is. Intézményünkkel 
a bibliográfiai kiadványokon túl számos közös vállalkozás valósulhatott meg, 
kutatások, konferenciák, kiadványok. Közülük is kiemelendők a múzeumi főosztály-
lyal közösen végzett munkái. A közreműködésével megvalósult rendezvényeket 
P. Bálind Márta19 muzeológus szíves közlése alapján foglaljuk össze.

Az egyik legjelentősebb közös kiállítás a tatai Kuny Domokos Múzeumban nyílt 
meg 1983-ban. A tárlat a Taneszközök régen és ma címet viselte, s az iskolai oktatás-
ban használt demonstrációs és kísérleti eszközöket mutatta be a kezdetektől 
az 1980-as évekig. Nemcsak a régmúlt idők taneszközeiről adott átfogó képet, hanem 
a korszak audiovizuális technikáit, sőt, az oktatásban használható számítógépeket is 
felvonultatta. A kiállítás a TANÉRT – taneszköz-forgalmazó vállalat – az Országos 
Oktatástechnikai Központ és az OPKM együttműködésével valósult meg. 

A keszthelyi Helikon Kastélymúzeumban megrendezett Művelődés a felvilágoso-
dás korában – dunántúli iskolák című kiállítás tématervét Jáki László készítette el. 
Az 1984-ben megnyíló kiállítás egyszerre mutatta be a magyar felvilágosodás 
kiemelkedő alakjait és műveiket, valamint a korszak tárgyi emlékeit és iskolakultú-
ráját. A pedagógusképző intézetek számra a témából vándorkiállítás is készült, 
melynek terveit Jáki dolgozta ki.

18 Az intézet elméleti kiadványai a korban hiánypótlónak számítottak, ezen túl számos, a gyakorlati ok-
tatást segítő publikációkat jelentetett meg, amelyeket kiegészítettek a különböző AV oktatási anyagok.

19 Dr. Pechó Zoltánné Bálind Márta 1971 és 1994 között dolgozott az OPKM-ben, osztályvezető-helyet-
tes, majd főosztályvezető-helyettes tisztséget látott el. A Jáki Lászlóval való közös munka részletes 
bemutatásáért ezúton mondunk köszönetet!
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A keszthelyi kiállítás mellett az Eötvös József Emlékmúzeum kiállítására20 Ercsi-
ben volt a legbüszkébb. Az 1981-ben, Eötvös halálának 110. évfordulójára megnyitott 
kiállításnak ő készítette el a forgatókönyvét.21 A kiállításon belül Eötvös József írói, 
tudományos és közéleti munkásságával, valamint a vallás- és közoktatási miniszter-
ként végzett tevékenységének bemutatásával foglalkozott közvetlenül, a témáról 
diasorozatot is készített. Javaslatára került sor egy népiskolai tanterem bemutatására 
maketten, aminek nagy sikere volt.

Az 1988-as, az Eötvös születésének 175. évfordulójára készült nagyszabású 
kiállítás megrendezésében is részt vett Jáki László. A kiállítás –, amely a jelenleg is 
láthatónak az alapja – elkészítésébe számos módon bekapcsolódott, a tárlat egészét 
lektorálta és a szakmai megvalósítást felügyelte. 

A pannonhalmi bencés apátság 996-os alapításához kötődik Magyarországon 
a nyugati oktatás megindulása. A millennium megünneplését hivatalos állami 
ünnepség rangjára emelték. Az ezeréves évfordulóra szervezett rendezvényekben 
való részvétel kiemelkedő vállalkozása volt az OPKM múzeumi főosztályának is. 
Közülük is külön említendő a Petőfi Irodalmi Múzeum nyolc tágas termében 
megrendezett kiállítás. A minisztériumi támogatással megvalósult országos rendez-
vénysorozat szakmai hátterének biztosításában tevékeny részt vállalt Jáki, mind 
az előkészítő szakaszban, mind a kivitelezésben, mind a kiadványok elkészítésében. 
Részt vett az 1988-ban megalakult előkészítő bizottság munkájában, és annak titkári 
teendőit is ellátta.22 1989-től már az OPKM munkatársaként folytatta a tevékenysé-
gét, s irányította – a kutatást segítendő – az iskolatörténeti adattár szervezését, 
a magyarországi taneszközök történetét bemutató kiadvány előkészítését. 

AZ OPKM-BEN

Ahogy korábban már említettük, Jáki László az OPKM teljes állású dolgozójaként 
először tudományos főmunkatárs, majd a Kiadói Főosztály vezetője volt. Az 1996-os 
nyugdíjazása után is az OPKM munkatársa maradt egészen 2012-ig. De intézmé-

20 Az ercsi Eötvös-kastélyhoz tartozó vendégházban 1971-ben, báró Eötvös József halálának 100. évfor-
dulójára nyílt meg az első kiállítás. A következő mérföldkő a kiállítás történetében 1983-ra elkészült és 
megnyílt tárlat volt. 1988-ban sikerült a leggazdagabb és legnagyobb kiállítást megalkotni. Ebben Jáki 
László elsősorban mint tudományos szakértő vett részt, Eötvös közéleti, írói és tudományos munkás-
ságának bemutatása állt tevékenysége középpontjában, de javaslatára készült . A kiállítás tématervét és 
forgatókönyvért P. Bálind Márta készítette el, s ez képezi az alapját a ma Ercsiben látható kiállításnak. 

21 Droppánné Debreczeni Éva (2010): Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum története. II. 1958-
1990. Budapest, OFI-OPKM. 201. p.

22 Az OPKM főigazgatója, Balázs Mihály indítványára megalakult bizottság tagjai Benda Kálmán, 
Horváth Márton, Kardos József, Kelemen Elemér és Mészáros István voltak.
A millenniumi iskolatörténeti rendezvények összefoglalója:
Kelemen Elemér (1997): Ezeréves a magyar iskola. Beszámoló az iskolatörténeti évfordu-
ló rendezvényeiről, eseményeiről. Új Pedagógiai Szemle. 47. 3. 81-93. p. https://epa.oszk.
hu/00000/00035/00003/1997-03-ta-Kelemen-Ezereves.html [2020.08.19.]

https://epa.oszk.hu/00000/00035/00003/1997-03-ta-Kelemen-Ezereves.html
https://epa.oszk.hu/00000/00035/00003/1997-03-ta-Kelemen-Ezereves.html
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nyünk nem nélkülözhette hozzáértését, tudományos tevékenységét ez után sem, 
ezért a kényszerű munkajogi intézkedés után is szoros kapcsolatban maradtunk 
a legutolsó időkig. Munkájáért számos kitüntetést kapott. A főbb, illetve az OPKM-
hez kötődő elismerések a következők: 1993-ban Horváth Tibor (1935–2011), 
az OPKM főigazgató-helyettese és a Magyar Könyvtáros Egyesület (MKE) elnöke 
Szinnyei József-díjra terjesztette föl. 2005-ben pedig a Pro Renovanda Cultura 
Hungariae Alapítvány neki ítélte a Trefort Ágoston közoktatási díjat.23 Annak 
ellenére, hogy csak 1989-től tartozott az OPKM munkatársi gárdájához – ahogy 
láttuk –, Jáki László a tanításon kívül valamennyi működési területén kapcsolódott 
az intézményünkhöz, így bibliográfiák, pedagógiai és neveléstörténeti művek 
létrejötte és kiadása kötődik intézményünkhöz.

1989-től munkájának középpontjában az OPKM tudományos kiadványai álltak. 
Ahogy már volt szó róla, a pedagógiai bibliográfiák meghatározó részét az OPKM 
fölkérésére, de részmunkaidőben készítette. Most befejezte a neveléstudomány és 
oktatásügy bibliográfiáit, és fokozatosan átvette az intézmény kiadói tevékenységé-
nek irányítását. Egyik, az első általa összeállított kiadvány az Elfelejtett, mellőzött 
források. Szemelvények a két világháború közötti pedagógiai irodalomból. I–III. 
Budapest, OPKM. 1990–1991 mű volt. A háromkötetes kiadvány folytatása volt egy 
újabb válogatás a két világháború közötti neveléstudományi szakirodalomból, 
amelynek összeállításában ugyancsak részt vett Jáki László (Pedagógiai olvasókönyv. 
vál. és összeáll. Jáki László, Kelemen Elemér; szerk. Balogh László. Budapest, 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 1993.)

Az OPKM 1989-ben indította el Magyar Pedagógusok című sorozatát, Balázs 
Mihály (1930–1999) főigazgató kezdeményezésére és szerkesztésében, majd utódja, 
Kelemen Elemér folytatta a munkát. Jáki László 1992-ben vette át a sorozat szerkesz-
tését. A Magyar Pedagógusok sorozat a hazai neveléstudomány kiemelkedő alakjai-
nak életrajzát tartalmazta. A mintegy 23 kismonográfia szerzőinek válogatott 
tudósgárdát sikerült megnyerni. Csak néhány példa: Kontra György Karácsony 
Sándorról, Kovács Mihály Mikola Sándorról és Öveges Józsefről, Mészáros István Sík 
Sándorról, Németh András Weszely Ödönről, Pukánszky Béla Schneller Istvánról, 
Tőkéczki László Prohászka Lajosról, Zibolen Endre Faragó Lászlóról írt. A kiadvá-
nyok sorában a következő lépést ezen „elfeledett” tudósok jelentős, illetve nehezen 

23 Díjak. [on-line adattár], Petőfi Irodalmi Múzeum. https://opac-nevter.pim.hu/record/-/record/
PIM633150 [2020.08.19.]
A korábban kapott díjai: Felsőoktatás Kiváló Dolgozója, Haza Szolgálatáért Érdemrend Arany Foko-
zata.
Jáki László. In:Pedagógiai ki kicsoda. Főszerk. Báthory Zoltán, Falus Iván. Budapest. Keraban. 1997.

https://opac-nevter.pim.hu/record/-/record/PIM633150
https://opac-nevter.pim.hu/record/-/record/PIM633150
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hozzáférhető műveinek kiadása volt.24 Így jelenhetett meg többek között Fináczy 
Ernő Didaktikája, Prohászka Lajos Az oktatás elmélete, Várkonyi Hildebrand 
A gyermekkor lélektana című munkája.

Az OPKM-ben valódi szellemi műhely jött létre a kiadói tevékenységéhez kapcso-
lódóan.25 A történeti irányultság teljes mértékben egyezett Jáki László felfogásával. 
Tudniillik úgy vélte, az oktatásügy és a neveléstudomány a rendszerváltás után sem 
volt képes megtalálni a megfelelő válaszokat a kor kihívásaira. Ennek legfőbb okát 
a nem kellő tudományos megalapozottságban látta. Ezért azt javasolta, hogy 
használjuk fel a múlt pedagógiai értékeit a jövő megalapozásához. 

„Úgy érzem, hogy a neveléstudomány még az új történelmi helyzetben sem képes 
megtalálni önmagát. S ha van megoldás, nem lehet más, mint visszanyúlni a törté-
neti örökséghez, ami a források feltárását igényli, és ez megint elvezet a könyvtár-
hoz.”26

A múltról azonban nemcsak a már kiadott, de elfeledett művek szólnak, hanem 
azok az írások is, amelyek korábban nem jelenhettek meg. Ilyen volt Kovács Mihály 
(1993): Negyvenezer magyar levente kálváriája a második világháború végén. Napló 
1945. február 16-tól 1946. május 14-ig. Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum. Számos kiadvány anyaga, bár a régi időkből származott, de nagyon is 
a jelennek szólt. Olyanok is voltak köztük, melyek egyszerre célozták meg a tudo-
mány világát és a gyakorlati pedagógiai munkát. Két példa: 

Adamikné Jászó Anna (2000): Az írás és az olvasás története képekben. Budapest, 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.

Madárné Gyurján Ildikó (összeáll. szerk. 2000): Mikulás, karácsony, húsvét. 
Régmúlt idők versei, mondókái, elbeszélései az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum anyagából. Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 

24 „Az OPKM kiadói tevékenységében jelentős helyet foglalnak el a hasonmás-kiadványok. Többségük 
a magyar iskola történetének 1000 éves évfordulója alkalmából került kiadásra. E téren egyedülálló 
A magyar pedagógiai gondolkodás klasszikusai c. sorozat (szerkesztője Kelemen Elemér volt), melyben 
a pedagógia számos klasszikusának alapműve jelent meg. Értékük, jelentőségük indokolja, hogy 
felsoroljuk ezeket: Faragó László-Kiss Árpád: Az új nevelés kérdései (1949), Felméri Lajos: A neve-
léstudomány kézikönyve (1890), Fináczy Ernő: Didaktika (1935), Fináczy Ernő: Elméleti pedagógia 
(1937), Imre Sándor: Neveléstan (1928), Prohászka Lajos: Az oktatás elmélete (1937), Tettamanti Béla: 
A személyiség nevelésének magyar elmélete. Schneller István nevelési rendszere (1932), Várkonyi D. 
Hildebrand: A gyermekkor lélektana, Waldapfel János: Közműveltség és nevelés (1938), Weszely Ödön: 
Bevezetés a neveléstudományba (1923). Tartalom, mennyiség és nyomdatechnikai szempontból e soro-
zat az OPKM kiadói tevékenységének csúcsát jelentette.”
Jáki László (2008): Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadói tevékenységének vázlatos 
története. Neveléstörténet. 5. 1–2. 152–153. p. http://www.kjf.hu/nevelestortenet/index.php?act=menu_
tart&rovat_mod=archiv&eid=37&rid=2&id=325 [2020.08.19.]

25 „...az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum ezekben az években a neveléstörténeti forrás- és 
szakkönyvkiadás központi műhelyévé vált. Olyan jelentős kiadványsorozatok folytatására, illetve 
elindítására került sor, mint a Neveléstörténeti Füzetek, a Magyar Pedagógusok, „A magyar pedagógi-
ai gondolkodás klasszikusai”, továbbá jó néhány „sorozaton kívüli” forrásmunka, illetve kézikönyv17. 
Az intézmény kiadásában jelent meg 1991 és 1995 között, öt éven át a Neveléstörténeti Tájékoztató is.” 
Kelemen (1997)

26 Környei Márta (1993): Beszélgetés a Szinnyei József-díjas Jáki Lászlóval. Könyv Könyvtár, Könyvtáros. 
11. 62.p. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00145/pdf/05personalia.pdf#page=3 [2020.08.19.]

http://www.kjf.hu/nevelestortenet/index.php?act=menu_tart&rovat_mod=archiv&eid=37&rid=2&id=325
http://www.kjf.hu/nevelestortenet/index.php?act=menu_tart&rovat_mod=archiv&eid=37&rid=2&id=325
https://epa.oszk.hu/00000/00035/00003/1997-03-ta-Kelemen-Ezereves-lj.html#_blank
http://epa.oszk.hu/01300/01367/00145/pdf/05personalia.pdf#page=3
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Jáki László (összeáll. 2000): Érettségi tételek történelemből, 1851-1949. Budapest, 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.

Az ezeréves magyar iskoláztatáshoz kapcsolódó kutatások kiterjedtek a magyar 
taneszközök történetére is. Jáki László a témában végzett kutatásai eredményeit több 
publikációban hozta nyilvánosságra. Közülük is kiemelkedik a Nádasi Andrással 
közösen szerkesztett és 1997-ben megjelent Tanszermúzeum című CD-ROM.27 A mű 
a tudásközvetítésnek a digitális médium adta összes lehetőségét kiaknázta a tanesz-
közök múltjának mind alaposabb bemutatása érdekében. A kiadvány tartalma 
hiánypótlónak számított, a formája, a tudásszervezés és közvetítés jellege, s mind-
ezek integrálásnak módja pedig úttörő volt. A számítógépes korszaknak azonban 
nemcsak pozitív hatásai vannak a tudásközvetítésre, hanem a digitális technológia 
folyamatos avulása miatt tartalomvesztést is eredményez – ezt a jelenséget szokás 
digital dark age névvel illetni. A CD-ROM esetében, sajnos, ez azt eredményezi, 
hogy ma már nagy nehézségekbe ütközik a dokumentum megtekintése. 

1987-ben az OPKM folyóirata, a Könyv és Nevelés kiadását kényszerűségből föl 
kellett függeszteni. 1992-ben az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete, a Könyvtári és Információs Kamara és az OPKM a minisztérium 
támogatásával elindította a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros című folyóiratot. Jáki 
László és az OPKM akkori főigazgatója, Balogh Mihály kitartó munkája révén 
1999-ben sikerült a Könyv és Nevelést újraindítani, majd 2005-től az elektronikus 
változatát is elkészíteni, mely tartalmában jóval gazdagabb volt, mint a nyomtatott 
változat. A szellemi műhely eredményeit példázza: 

Jáki László (szerk. 2000): Orbis pictus. A szemléltetés évszázadai. Tanulmányok. 
[Budapest], Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.

2000-től jelentek meg a Tudós tanárok – tanár tudósok sorozat könyvei, melyek 
száma 53 kötet. A Mesterek és tanítványok sorozat 2002-ben indult, s ennek kereté-
ben mintegy 13 művet jelentetett meg az intézményünk. A sorozatokból nehéz 
kiválasztani néhányat, mert mindegyik kötet másért jelentős, másért érdekes. 
Szükséges néhány példát hozni, hogy érzékeltetni lehessen, milyen kvalitású művek-
ről van szó.

Elsőként álljon itt a Kovács Mátét (1906–1972) bemutató kötet,28 melyhez sikerült 
megnyerni Bényei Miklóst, a Debreceni Egyetem professzorát. Kovács Máté művelő-
déspolitikusként, a könyvtártudomány magyar teoretikusaként valóban korszakos 
jelentőségű. A hazai könyvtárügy egyik irányítója volt, de jelentőségét jól mutatja, 
hogy szelleme ma is jelen van a könyvtárak életében. A Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Könyvtártudományi Tanszékének vezetőjeként nemcsak képezte a jövő 
könyvtárosait, hanem a végzés után is segítette, támogatta tanítványait, ha kellett, 
a politikai megtorlást is tompítva, hárítva 1956 után. 

27 Jáki László – Nádasi András (szerk. 1997): Tanszermúzeum [elektronikus dok. CD-ROM]. Muzeális 
értékű taneszközök katalógusa. Budapest, ELTE TTK Oktatástechnika Multimédia Fejlesztő Labor, 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 

28 Bényei Miklós (2005): Kovács Máté. [Budapest], OPKM.
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A másik példának Hahn István (1913–1984) ókortörténészről és az antik vallás-
történet tudósáról összeállított kötetet29 említem. Jáki László – ahogy a kiadványban 
maga is leírja – a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont munkatársaként találko-
zott Hahnnal. A nemzetközi hírű, kiváló professzort a minisztérium tanácsadóként 
akkreditálta a kutatóintézethez. A hivatalos találkozók személyes beszélgetésekké 
váltak, s baráti kapcsolat alakult ki köztük. Jáki László mindig az elragadtatás 
hangján szólt róla, amit a kötetben is kifejtett: „Lenyűgöző, hatalmas tudása mellett 
kiváló, szellemes társalgó volt.” (im. 134. p.) Hahn István tudása, előadókészsége 
iránti csodálatát és nagyrabecsülését mindenben osztottam, mert én hallgatóként 
jártam a professzor előadásaira és szemináriumára.

Mindkét kötet részben azért jelent meg, mert a sorozat a lehető legteljesebben 
kívánta bemutatni a kiemelkedő tudós tanárok körét, jóllehet mindkettőjük mun-
kásságáról születtek már összefoglalók. A másik ok Jáki László személyes indítta-
tása, hogy mindkét professzornak emléket állítson, és lerója a tiszteletét irántuk.

Jáki László hihetetlen munkabírással és elhivatottsággal dolgozott. 2007 végén 
a Neveléstörténet30 című folyóirat számára foglalta össze az OPKM kiadói tevékeny-
ségének történetét, s írt a kiadói felfogásáról. Tele voltunk tervel, s nagy reményeket 
fűztünk a megvalósításukhoz. 2007-ben azonban az OPKM elveszítette önállóságát, 
majd az új intézményi keretek között, a kiadói tevékenység központosításával 
a kiadói részlege is megszűnt. De ez még 2007-ben, a cikk megírásakor nem látszott, 
ezért érdemes hosszabban idézni gondolataiból.

„A változó pénzügyi feltétek mellett is két sorozat megjelentetésére vállalkozunk. 
Ezek a Tudós tanárok – tanár tudósok, valamint a Mesterek és tanítványok.

A Tudós tanárok – tanár tudósok című sorozat indító gondolata Eötvös Lorándig 
nyúlik vissza. Feltételezhető, hogy az ő gondolatait tükrözi az 1891. évi gimnáziumi 
törvény utasítása, miszerint »Nem hagyható szó nélkül, hogy mindennek igazi életet 
a tanár lelkes személyisége ad. Középiskolának minden tanára át fogja látni annak 
szükségességét, hogy mindegyike, a tanítással haladva, a maga tanszékét folyton 
tudomány tanulmánnyá tegye. Mert csak aki bőviből teheti, nyújthat valóban életre 
szólót, hasznos okulást, s csak nem fog lankadni nemes érdeklődése, aki folyton érzi 
szellemi gyarapodását. Különben tanítványainak szeretete és tisztének tudata 
a fárasztó aprólékos munkában is fent fogja tartani lelkében az étető kedvet, mely 
türelmetlenséget nem ismer, és nyájassággal küzd le minden akadályt.« Lényegében 
ugyanezt fogalmazta meg Eötvös Loránd is, amikor ezt írja: »Tudományos az iskola, 
tudományos a tanítás ott, de csak is ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, 
tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.«

Sorozatunkban az egyes tanárt állítottuk központba, aki tanári tevékenysége 
mellett tudományos tevékenységet folytatott. Példaként a sorozat több mint 30 

29 Jáki László (szerk. 2006): Hahn István. [Budapest], OPKM.
30 Jáki László (2008): Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadói tevékenységének vázlatos 

története. Neveléstörténet. 5. 1-2. 152-155.p. http://www.kjf.hu/nevelestortenet/index.php?act=menu_
tart&rovat_mod=archiv&eid=37&rid=2&id=325 [2020.08.19.]

http://www.kjf.hu/nevelestortenet/index.php?act=menu_tart&rovat_mod=archiv&eid=37&rid=2&id=325
http://www.kjf.hu/nevelestortenet/index.php?act=menu_tart&rovat_mod=archiv&eid=37&rid=2&id=325
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füzetéből a közelmúltban megjelent Staub Móricot emelném ki, aki nemzetközi hírű 
tudós, akadémikus volt, mégis 36 évig tanított a tanárképző gimnáziumban, a mai 
Trefortban. Gondolkodására jellemző, hogy amikor Eötvös József megkérdezte tőle, 
hogy külföldi tanulmányútján mely tudományokkal kíván kiemelten foglalkozni, 
Staub így válaszolt: »Én még fiatal tanár vagyok, hogy jó tanár legyek, még sokat kell 
tanulnom. Egyedi célom minél többet tanítandó tudományaimból és az iskolai 
pedagógiából tanulni, és csak ha jó tanár leszek, csak akkor fogok valamely szaktu-
dománnyal behatóbban foglalkozni.« Eötvös válasza: »Úgy látszik, kegyed megér-
tette szándékomat, jó tanárokat akarok a hazának adni.« A sorozat lényege tehát 
ebből a gondolatkörből ered.

Másik sorozatunk, a Mesterek és tanítványok nehezebb feladat elé állította 
a szerzőket és a szerkesztőt. Ebben ugyanis nem az egyes pedagógusokat kívánjuk 
bemutatni, hanem azt a közeget (pedagógust, iskolát, hagyományokat, előzménye-
ket, különböző hatásokat stb.), amelyek lehetővé tették a tanítványok kimagasló 
teljesítményét. Sorozatunkban azokat az összefüggéseket keressük, melyek a tanulói 
teljesítmények, valamint a tanár szakmai-pedagógiai felkészültségéből következnek.

A Mester és tanítvány sorozatnak nincs prekoncepciója. Csak tényeket mutatunk 
be, amit meg kell magyarázni, »körbe kell járni«. Nyilván vannak, ahol a nagy 
teljesítményt elérő tanulók véletlenül szerencsés genetikai találkozásokból születtek, 
de valószínűsíthető, hogy az esetek többségében a nagy teljesítmények felkészült 
pedagógusok, erkölcsileg-emberileg magas szinten álló személyiségek eredménye, de 
nem lebecsülve ezzel az iskola légkörének, hagyományainak, felszereltségének, 
a könyvtárak és a szertárak stb. szerepét.

A megváltozott pénzügyi feltételek ellenére az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
keretében működő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadványai olyan 
értékeket mentenek és tesznek hozzáférhetővé, melyek méltóak e gazdag előzmé-
nyekhez. ”

TALÁLKOZÁSOM JÁKI LÁSZLÓVAL31

Én az egyetemi éveim alatt találkoztam először Jáki László nevével. A neveléstudo-
mány területén szinte mozdulni sem lehetett az általa készített bibliográfiák nélkül. 
Amikor 1989-ben az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban kezdtem 
dolgozni, személyesen is megismerhettem őt. Egyáltalán nem olyan volt, mint ahogy 
a nagy bibliográfusokat elképzeli az ember.

31 Ennek a fejezetnek korábbi változata megjelent Jáki László 80. születésnapjára készített Könyv és Neve-
lés különszámban
Csík Tibor (2011): Tisztelgés Jáki László előtt. Könyv és Nevelés. 1. Mell. 23–24.p.
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Hozzám, a pályakezdőhöz többször eljött, hogy „megbeszéljük” a készülő magyar 
pedagógiai folyóiratcikkek bibliográfiájának32 tematikus bontását. Borzasztóan 
zavarban voltam, hiszen a neveléstudományi irodalom legismertebb szakembere 
tisztelt meg, akit sokan csak tanár úrként emlegettek. És nagyon igyekeztem, hogy 
a frissen tanultak és a józan ész alapján választ keressek az általa fölvetett kérdé-
sekre… Tudtam, hogy nem én fogom megoldani a tematikus rendszerezés problé-
máit, de mély benyomást tett rám közvetlensége és lefegyverző barátságossága.

Beszélgetéseink során mindinkább nyilvánvaló lett, hogy számára a szakiroda-
lom nem adat, holt betű. Átfogó képe volt a magyar neveléstudományról, pontosan 
ismerve, hogy az egyes témákban mely szerzőket, műveket érdemes keresni. Vele 
beszélgetve olyan érzésem volt, hogy akit ő nem ismer, amiről ő nem tud, az nem is 
lehet fontos. A régebbi szerzőket jórészt mind olvasta, a kortársait személyesen 
ismerte. Útbaigazításként azonban nem a közlemények és adataik sorjáztak, hanem 
megadott néhány hivatkozást, amelyet érdemes megnézni a katalógusban, bibliográ-
fiában, és ígérte, ő is utánanéz.

Neveléstörténészként nem volt az adatok megszállottja, és oktatóként sem 
a lexikális tudásra helyezte a hangsúlyt. Jóllehet kutatóként, publikációiban poziti-
vista alapossággal vette számba az irodalmat, tárta föl azok eredményeit. Tanárként 
azonban a szellemet akarta megragadni, önálló gondolkodásra, véleményformálásra 
bírni hallgatóit. Kiváló előadó volt, magával ragadó, közvetlen stílusban tudott 
szólni, ugyanakkor képes volt érzékeltetni is a dolgok mélységét. Tudatosan töreke-
dett arra, hogy előadásai ne ex cathedra jelleggel szóljanak a témáról, hanem 
megérintsék, továbbgondolásra ösztönözzék hallgatóságát. Tudományos munkáiban 
az elsődleges célja a tárgy mind sokoldalúbb bemutatása, elemzése, s nem törekedett 
az ítéletalkotásra. Személy szerint nagyon szerettem az egy-egy témához, helyzethez 
kapcsolódó kis történeteit. Sokszor az első hallásra egyszerű anekdotának számos 
tanulsága volt, máskor meglepő, mennyire pontosan világított rá a lényegre, vagy 
egy-egy tréfás kiszólása igazi apoftegma lett.

Mindig csodáltam, hogy Jáki László milyen árnyaltan, ugyanakkor pontosan 
fogalmaz. Nála nem az egyes szavak, kifejezések vagy a mondatok, hanem a közle-
mény egésze hordozza az üzenetet. Szelleme mindig aktív és nyitott volt, tele 
ötletekkel, új szempontokkal, folyamatosan figyelemmel kísérte a tudományos 
közéletet. Biztos tudása kellő alapul szolgált ahhoz, hogy jól meglássa az újdonsá-
gokban az előrevivőt. Így volt ez a felsőoktatás fejlesztésében, a pedagógus-tovább-
képzésben, a távoktatás támogatásában és az oktatástechnológia területén, hogy csak 
néhány példát említsek. Szerénysége miatt azonban munkái sokkal kevésbé ismertek 
a szakmában, mint azt megérdemelnék. Pedig – csak az említett területeket 
tekintve – munkássága meghatározó módon járult hozzá a magyar pedagógiához.

A tudományszervezés Jáki László működésének egyik legfontosabb területe. 
Pontosan meg tudta mindig ítélni, mi az igazi tudományos minőség, és ki a támoga-

32 Jáki László( összeáll. 1991): Magyar pedagógiai irodalom, 1919-1944 : folyóiratcikkek . Budapest. 
OPKM, 1991. X, 622.p.
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tandó tehetség a szakmában. De soha nem volt elitista, minden tanítványában 
igyekezett meglátni a jót, szinte valamennyi szakdolgozója munkáját csak dicsérte. 
Az oktatásügyben sokakat ő „fedezett fel”, az ő bátorítására kezdtek publikálni, ő 
indította el a tudományos pályájukat. Mert a tehetségnek alkalom kell, hogy meg-
mutassa magát, és a hallgató, a gyakorló tanár éppúgy részt vehet a tudományos 
közéletben, mint a kutató, az egyetemi oktató.

A tudományos és a kiadói tevékenységében is ezeket az elveket követte. Hihetetlen 
nyitottsággal fordult a leendő szerzőkhöz, értékelve a leíró, összegző műveket vagy 
az egyéni látásmódot. Ha volt benne érték, kész volt minden segítséget megadni, s ha 
kellett maga is korrektúrázta, hogy megjelentethetővé tegye a publikációt. Nagyon 
vonzódott a nevelés tárgyi emlékeihez, mert úgy tartotta, hogy bemutatásuk révén 
jobban meg lehet ismerni az adott kort. Ezért számos helyi és országos oktatástörté-
neti kiállítást rendezett, és nagyon érdeklődött az iskolák történeti gyűjteményei 
iránt. Könyvtárunknak adományozta páratlan oktatásügyi fényképgyűjteményét, 
amely most alapját képezi az intézmény digitális képkönyvtárának és részét 
a Magyar Digitális Képkönyvtárnak. De nemcsak a múlt eszméiben találta meg 
a maradandót, hanem kora pedagógiai gondolkodásának is aktív formálója volt.

Jáki László halálával intézményünket pótolhatatlan veszteség érte. Kedves, 
közvetlen személye mélyen bennünk él. Az OPKM tudományos és kiadói tevékeny-
ségében megpróbáljuk az ő útját követni.
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JÁKI LÁSZLÓ ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUMHOZ 
KÖTŐDŐ MŰVEINEK ÉS SZERKESZTŐI MUNKÁINAK BIBLIOGRÁFIÁJA
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LÁTÁSSÉRÜLT FELNŐTTEK OLVASÁSI 
SZOKÁSAI HEVES MEGYÉBEN

BAJZÁTNÉ TÓTH ZSÓFIA ESZTER1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ESZTER ZSÓFIA TÓTH BAJZÁT: READING HABITS OF 
VISUALLY IMPAIRED ADULTS IN HEVES COUNTY 

Visual impairment is defined by a Hungarian government decree, compatible with the 
2006 WHO definition. In Hungary there are 86 000 visual impaired persons, their 
interests are represented by a national organization, and they are supported by 
foundations too. Some of the blinds use Braille writing system and visual impaired 
persons like using technical tools. The second half of the study is a survey of reading 
habits. In Heves County, visually impaired adults – 12 men and 15 women, the 
average age was 46 years – filled in a questionnaire. Summarizing the most important 
results of the study: 14 persons spend reading 1-2 hours or more per day. The most 
popular titles come from the following genres: belles-lettres, adventure, romance and 
detective fiction. They read at least as much fiction as online materials. 59% of 
respondents use a mobile phone or tablet to read, while 52% used a computer, 44% 
used an audiobook, 3 people used flatbed writing and 1 person reads Braille. 44% did 
not use library services at all in the last year, and 3–3 people answered that they used 
the opportunity monthly, semi-annually, annually.

BEVEZETÉS

A többségi társadalom embere számára természetes, hogy a mindennapok során 
számtalan írott információval találkozik, ezeket könnyedén feldolgozza, értelmezi. 
Általánosan elmondható, hogy az írott szöveg a tájékozódás egyik alapvető eszköze. 
Az olvasás és az értő olvasás fejlesztése kulcsfontosságú feladata az iskoláknak, 
az intézményi rendszer már kisgyermekkorban elkezdi ennek a készségnek a meg-
alapozását. Kultúránk szerves részét képezi az olvasás, melynek célja nem csupán 
az információszerzés, hanem a szórakozás is. Ennek egyik támogató szerve maga 

1 Bajzátné Tóth Zsófia Eszter gyógypedagógus, Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium, Eger
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a könyvtár, mely gyűjteményének közrebocsátásával hozzájárul az információáram-
láshoz. 

Vak, illetve gyengénlátó társaink számára az olvasás fogalma és módja átértelme-
ződik, de nem marad ki az életükből. A technika jóvoltából számos lehetőség adódik 
számukra az írott információk önálló feldolgozására. Az írott tartalmakat szolgál-
tató intézményeknek és vállalatoknak azonban tudatosan kell figyelmet fordítani 
arra, hogy látássérült társaink számára is fogyasztható formában is közzétegyék 
a szövegeket. Ez nem csupán etikai okokból szükséges, hanem a Magyarország által 
is aláírt és ratifikált A fogyatékossággal élők jogairól szóló egyezmény címet viselő 
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) dokumentum értelmében kötelesség is.2 Ez 
magában foglalja a könyvtárak szolgáltatási kötelezettségét is. De vajon a látási 
fogyatékossággal élők használják-e, kihasználják-e a könyvtárak által nyújtott 
lehetőségeket?

Kutatásom célja a látássérüléssel élő felnőttek olvasási szokásainak feltérképezése, 
beleértve a könyvtár- és internethasználatot is, nem csupán az irodalom olvasását 
véve figyelembe. 

Munkám során feltételezem, hogy az olvasott szövegek műfaját és témáját 
tekintve a látó felnőttek olvasási szokásaihoz hasonlatos mintázatot kapunk. Milyen 
eszközöket használnak leginkább a látássérültek az olvasáshoz? Élnek-e a közgyűjte-
mények által nyújtott lehetőségekkel? Milyen segítséget szeretnének a könyvtárak-
tól? Mennyire hódít teret a modern technika, illetve milyen mértékben könnyíti meg 
az életüket? Ezekre a kérdésekre keresem a választ, az általam készített kérdőív, 
valamint korábbi kutatások eredményeire támaszkodva.

A LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK

Fogyatékosságkép a múltban
Noha a fogyatékosság történeti kutatását a források hiánya és hiányosságai erősen 
korlátozza, mégis leszögezhető a tény, miszerint a fogyatékosság egyidős az emberi-
séggel. Általánosan elfogadott az a feltételezés, hogy már az őskorban is születhettek 
sérült csecsemők, illetve szenvedhettek az emberek olyan betegségben, érhette őket 
olyan sérülés, mely fogyatékossághoz vezethetett. Ezzel párhuzamosan tisztában 
vagyunk azzal is, hogy feltehetőleg a súlyosabb esetekben – főként az újszülöttek 
– nem maradhattak életben a megfelelő ellátás hiányában, így az adott közösségen 
belüli arányuk igen minimálisnak tekinthető. 

Feltételezhető, hogy a látássérülés különböző formái is megjelentek az emberiség 
története során. A látásukban részben vagy egészben korlátozott személyek megíté-

2 A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény teljes hivatalos szövege letölthető az ENSZ 
hivatalos weboldaláról: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-
of-persons-with-disabilities.html#Fulltext
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lése koronként, társadalmanként eltérő volt. Míg az Ószövetség szövegeiben a fogya-
tékosság Isten büntetése, és Mezopotámiában egy ékírásos feljegyzés szerint a vakok 
szenvedést hoznak magukkal,3 addig az ókori görög felfogás szerint a fizikai látásu-
kat elvesztett személyek tisztábban látnak lelki szemüket használva; az irodalomban 
többnyire jósként szerepelnek.4 A középkori Európában a látássérültek, néhány 
kivételtől eltekintve, a társadalom peremére szorultak. A 14. századtól találhatóak 
olyan írások, melyek egy-egy vak személy kiemelkedő tehetségéről, és a neki vagy 
általa szerkesztett olvasást és szemléltetést segítő segédeszközről adnak tanúságot. 
Végül a 19. században az általánossá váló tankötelezettség az, mely tágabb teret nyit 
az intézményi oktatásnak a látássérült személyek számára. Hazánkban 1825-ben 
kezdődött meg a vak gyermekek intézeti nevelése.5

Általánosságban elmondható, hogy ma a látássérült személyekről a többségi 
társadalom tagjai pozitív képet alakítanak ki – muzikálisak, magas nyelvi intelligen-
ciájúak, finom lelkűek. Ez a pozitív társadalmi magatartás azonban – más fogyaté-
kosságtípusok esetében is – olykor felszínes, valóságos élethelyzetekben elutasított 
lehet a sérült ember, vegyük csak a munkavállalást vagy a párválasztást példaként.6

A látássérülés fogalmi meghatározása
Ahhoz, hogy a látássérült populációt megvizsgálhassuk, tisztában kell lennünk 
azzal, hogy pontosan kik tartoznak ebbe a csoportba. A látássérülés fogalma függ 
attól, kik, milyen célból és szempontból határozták meg azt. Míg orvosi értelemben 
minden olyan személy látássérültnek számít, akinek a látásélessége tartósan eltér 
a normálistól, addig pedagógiai értelemben az a személy tartozik ebbe a körbe, 
akinek a látásveszteségének mértéke okán speciális eszközökre és módszerekre van 
szüksége a fejlődéshez, ismeretszerzéshez, mindennapi élethez. Szociológiai értelem-
ben Bánfalvy Csaba megkülönböztet abszolút és relatív fogyatékosságot, mely közül 
az első a diagnosztikai szinten meghatározott fogyatékosság mértéke, a relatív fogya-
tékosság pedig a mindennapi élet során fellépő helyzetek tükrében vizsgálható.7 
Az a személy, aki orvosi (abszolút) értelemben aliglátónak minősül, előfordulhat, 
hogy bizonyos helyzetekben, például ismerős helyszínen vagy szituációban 
gyengénlátók által alkalmazott technikákat használ (relatív értelmezés).

Az évek során számos definíció keletkezett, melyet orvosok, gyógypedagógusok 
vagy akár a törvényhozók alkottak meg. Ezek közül jelen dolgozatban három 
felnőttekre (is) vonatkozó meghatározást kívánok idézni.

Hazánkban a nem oktatási szempontú fogyatékosságmeghatározásokat 
a „141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és 

3 Kőszeghy – Parragh (2004) p. 520.
4 Pajor (2017) p. 152.
5 Pajor (2017) p. 153–155.
6 Pajor (2017) p. 155.
7 Pajor (2017) p. 30.
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felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól” 
című dokumentum melléklete tartalmazza. Ez így fogalmaz:

„1. Látási fogyatékosnak azt a személyt kell tekinteni,
a) akinek látóélessége megfelelő korrekcióval,
aa) mindkét szemén 5/70,
ab) az egyik szemén 5/50, a másik szemén három méterről olvas ujjakat,
ac) az egyik szemén 5/40, a másik szemén fényérzékelés nincs, vagy a másik 

szeme hiányzik; rövidlátás esetén – a fenti látásélesség értékeitől függetlenül – 
csak az jogosult a fogyatékossági támogatásra, akinek közeli látásélessége 
Csapody V.,8 vagy annál rosszabb, vagy

b) akinek látótere mindkét oldalon körkörösen húsz foknál szűkebb. 
A szürkehályog műtéttel való gyógyíthatósága kérdésében a megyei, fővárosi 
vezető szemész szakorvos állásfoglalása az irányadó. Fogyatékossági támoga-
tásra az a személy jogosult, akinek műtéti gyógyítását a szakorvos nem tartja 
indokoltnak, mivel a műtéti beavatkozástól állapotjavulás nem várható.”9

A definíció csupán az orvosi eszközökkel objektív módon mérhető látásvesztesé-
get veszi figyelembe. Ezt a szemléletmódot követi az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) is, mely 2006-ban úgy fogalmazott: „A látássérülés 5 kategóriát tartalmaz, 
amelyek két csoportba sorolhatóak. A mérsékelt és súlyos látássérülés a gyengénlátás 
két kategóriája, ahol a látásélesség 0,3 és 0,05 vízus közé esik. A vakság három 
kategóriát tartalmaz, ahol a látásélesség 0,05 vízusérték alatti, vagy a centrális látótér 
10°, illetve annál kevesebb. A látásélesség és a látótér mindig a maximálisan korrigált 
jobbik szemen mért érték.”10

Az ezekhez hasonlatos orvosi szemléletű, deficit alapú megfogalmazásokat 
az utóbbi években számos kritika érte. A merev kategóriákba sorolás a hétköznapok-
ban néha életszerűtlen, ez leginkább az oktatás során bukik a felszínre. Visszautalva 
a Bánfalvy Csaba által megfogalmazott abszolút és relatív fogyatékosságra, bizonyos 
helyzetekben nagyon sok múlik azon, hogy relatív tekintetben az adott személy 
hogyan használja ki a képességeit, készségeit, hogyan korrigálja fogyatékosságát.

Éppen ezért születtek meg az úgynevezett funkcionális definíciók, melyek nem 
a látássérülés mértékére, hanem sokkal inkább a mindennapi életben felmerülő 

8 Csapody István (1892–1970) szemészorvos, kiegészítette édesapja, Csapodi István (1856–1912) olva-
sópróbáit (Csapodi I.: Látás-próbák). (Magyar Életrajzi Lexikon – Arcanum; https://www.arcanum.
hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/c-cs-74E9A/csapody-istvan-
74F3F/) Az általuk kidolgozott Csapody-táblákat a mai napig használják a közeli látóélesség vizsgá-
latára. A vizsgált személy 25 cm távolságra tartja a táblát; közeli látóélessége az az érték, amelyhez 
tartozó szöveget folyamatosan képes olvasni. A Csapody-olvasótábla szöveges részei mellett I–XIII-as 
számozás látható. Minden szövegnagyság bizonyos látásélességnek felel meg. A Csapody V. az újságok 
nyomtatásakor használt betűméret. (Gombás (2016) p. 33.)

9 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, vala-
mint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

10 Pajor (2017) p. 38.
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akadályokra, valamint a lehetséges rehabilitációra fókuszálnak. Renate Walthes11 
2003-ban így fogalmazott: „Látássérült személy az, aki látása miatt korlátozott 
az alábbi funkciók:

– információszerzés,
– mozgás és tájékozódás – közlekedés,
– önellátás – mindennapos tevékenységek,
– tanulás,
– munkába állás valamelyikének elvégzésében.”

Az ehhez hasonló funkcionális és rehabilitációs szemléletű definíciók nem csupán 
a merev kategóriák megbontása miatt életszerűbbek, hanem azért is, mert nem 
az egészségügyi szempontú fogyatékosságot emelik ki, hanem azt, hogy a személy 
adott pillanatban mérhető látásállapota milyen következményekkel jár, illetve mire 
van szüksége ahhoz, hogy a mindennapokban önállóan boldoguljon.12

Számadatok a látássérült populációról
A látássérült személyek számát az egész bolygó tekintetében csak megbecsülni lehet, 
hiszen nem minden ország szolgáltat (valós) adatokat az állampolgárairól, de 
figyelembe kell venni az eltérő, törvényileg is használt definíciókat, valamint azt, 
hogy a különböző fogyatékosságok tekintetében az adatok többnyire önbevalláson 
alapulnak. A WHO 2019 októberében a hivatalos honlapján közreadott egy cikket, 
mely szerint a világon 2,2 milliárdra tehető azon emberek száma, akik valamilyen 
szintű látásveszteségben szenvednek. Ebből kb. 1 milliárd eset megelőzhető lett 
volna, illetve kezeletlen.13 Ebbe az ijesztően nagy számban feltehetőleg beletartoznak 
azok is, akik életvitelét a csökkent látásélesség jelentősen nem befolyásolja (például 
a kisebb dioptriájú szemüveget viselők). A 2010-ben elkészült világszintű felmérés 
szerint a látássérültek száma 285,4 millió (az akkori 6,7 milliárdos össznépesség 
4,24%-a), ebből 39,4 millió személy vak (az össznépesség 0,58%-a).14 Az azóta eltelt 
tíz évről pontos számadatok nem állnak rendelkezésünkre, viszont bizakodásra ad 
okot az a tény, hogy a WHO egy hosszútávú, 2014–2019 között végrehajtandó 
globális akciótervet dolgozott ki a látássérülés, illetve a vakság terjedésének megaka-
dályozására, prevenciójára.15 

Hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által koordinált és feldolgozott, 
tízévente esedékes, kötelező érvényű népszámlálási kérdőívek adatai megközelítően 
pontos képet adnak a magyarországi helyzetről. Fontos tudni azonban, hogy 

11 Idézi Pajor (2017) 40 
12 Pajor (2017) p. 40.
13 WHO hivatalos honlapja, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-

impairment
14 Pascolini–Mariotti (2012) p. 5.
15 WHO hivatalos honlapja, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-

impairment
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a fogyatékosságra vonatkozó adatok megadása önkéntes. Az utolsó, 2011-ben 
lefolytatott teljes körű népszámlálás óta eltelt időszakról csupán megközelítő 
adatokkal tud szolgálni a KSH a fogyatékossággal élők számának tekintetében 
az őket, valamint a tartósan beteg személyeket támogató és nyilvántartó hivatalok 
információi alapján.

A hivatal által közreadott adatok szerint 2011-ben a fogyatékossággal élő szemé-
lyek száma összesen 490 578 fő, ebből 85 746 fő látássérült (vak, gyengénlátó, aliglátó 
vagy siketvak), mely a sérüléssel élő populáció 17,5%-a, a teljes magyarországi 
népesség 0,86%-a. A látássérült személyek 95,5%-a 20 év feletti, az idősebbek 
vonatkozásában egyre magasabb számadatokat látunk; az érintett populáció 76,3%-a 
50 évesnél idősebb. A 2011-es statisztikák adatai alapján a vizsgált népességcsoport 
létszáma jelentősen kevesebb, mint a 2001-ben lezajlott népszámlálás során felmért 
577 006 fő (fogyatékossággal élők összesen), illetve 106 575 fő látássérült 
(gyengénlátó, egyik szemére vak, vak).16 

Heves megyében például a fogyatékossággal élők száma 17 382 fő, ebből 3 102 fő 
látássérült személy (vak, gyengénlátó, aliglátó vagy siketvak) a 2011-es felmérések 
szerint. Ez a megyében élő sérült személyek 17,9%-át, a látássérüléssel élő populáció 
3,6%-át teszi ki, illetve Heves megye lakosainak 1%-át képezi. A látássérült szemé-
lyek 94,7%-a 20 év feletti, 78,2% pedig betöltötte 50. életévét.17

A WHO vizsgálatai szerint a látássérülések fő kórokai az alacsonyabb és nagyobb 
jövedelmű országokban eltérőek, de a 2016-os adatok alapján elmondható, hogy 
világszerte a vezető ok a szürkehályog (cataracta), valamint a zöldhályog (glaucoma). 
Míg az alacsony jövedelmű országokban a műtetlen/kezeletlen szürkehályog 
megbetegedések a látássérülések feléért felelősek, valamint magas a kezeletlen 
fénytörési hibák miatti sérült látásállapotok száma, addig a magasabb jövedelmű 
országokban a gyermekeknél a kortikális (agyi eredetű) látássérülés és a koraszülöt-
tek ideghártya-károsodása (latinul: retinopathia prematurorum, rövidítve ROP) 
a vezető ok, míg a felnőtteknél a zöldhályog és a cukorbetegség következtében 
kialakult látásromlás (diabetheses retinopathia) fordul elő leggyakrabban.18

Érdekvédelmi szervezetek
Hazánkban a látássérült személyek rehabilitációját és érdekvédelmét több szervezet 
is céljául tűzte ki. 

Az 1918-ban alakult Vakok Szövetsége több névváltást követően ma Magyar 
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) néven működik. Alapítói 

16 A fogyatékossággal, illetve látássérüléssel élők száma csökkenésének több oka lehet (javuló egészség-
ügyi ellátás, általános népességfogyás, elhallgatott információk stb.), ám ennek részletes vizsgálata 
nem tartozik szorosan a témánkhoz.

17 A Központi Statisztikai Hivatal honlapján, http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_fogyatekossag 
oldalon található országos adatokra vonatkozó 11.01.01 és 04.01.01.01 számú táblák, valamint http://
www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_10 Heves megyei adatokra vonatkozó 10.1.1.1.1 és 10.2.1.8.1 
számú táblák alapján

18 Pajor (2017) p. 57.
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azon értelmiségi férfiak voltak, akik az I. világháború során vesztették el látásukat, 
és akik maguk szerettek volna javítani a vakok helyzetén. Eleinte főleg a fővárosban 
fejtette ki tevékenységét a szövetség, majd idővel a megyei szinteken létrejött szerve-
zetekkel együttesen országos szövetséggé alakult. 1960 óta vesz fel tagjai közé 
gyengénlátó személyeket, de csak 1990-ben vette fel ma is használatos nevét. 
A megyei szinten létrejött szervezetek a 2000-es évek elején alakultak önálló 
egyesületekké, így ma az országos szerv jogi személyiségű tagjai.

A szövetség az érdekvédelmi tevékenység mellett, melynek eredményei többek 
között az utazási kedvezményekben, a védett munkahelyek megalakulásában vagy 
épp a látássérülteknek jobban kedvező munkaügyi szabályozásokban öltenek testet, 
még számos területen foglalkozik tagjaival. Az egyesület saját kórussal (Homérosz 
Kórus), folyóirattal (Vakok Világa), könyvtárral (Louis Braille-könyvtár, Bodor Tibor 
Hangoskönyvtára) és nyomdával is rendelkezik, emellett többek közt képzésekkel, 
sportkörökkel, tanfolyamokkal, vakvezetőkutya-képzéssel, segédeszközbolttal és 
jogsegélyszolgálattal is támogatja tagjait.19

A Szövetség jelenleg 17 megyei és 5 regionális tagegyesülettel rendelkezik.20

Az egri központú Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete 1965 óta 
működik. Jelenleg a tagok száma 313 fő, köztük gyermek és időskorú egyaránt 
megtalálható, többségük 50 év feletti. Tevékenységei közé tartozik a segédeszközök 
bemutatása, beszerzésük megsegítése, a Vakok Állami Intézetének munkatársai 
segítségével különféle rehabilitációs célú foglalkozások tartása, (szintén látássérült) 
szakember vezette csoportterápia által pszichológiai megsegítés, illetve az érdekkép-
viseleti feladatok ellátása mellett különféle szabadidős programokat, klubokat 
szervez a tagok számára. Az egyesületen belül működik egy 80 fős gyöngyösi 
csoport, mely önálló közösséget alkot.

A látássérült személyek ügyével, habilitációjával/rehabilitációjával, az érintett 
személyek életminőségének javításával még számos kisebb-nagyobb szervezet és 
egyesület foglalkozik. A teljesség igénye nélkül néhány példa ezekre:

 ■ Vakok Állami Intézete (VÁI): 16. életévüket betöltött látássérült személyek 
számára nyújt komplex rehabilitációs szolgáltatásokat, segíti a fogyatékossággal 
élő személyek esélyegyenlőségének érvényesülését. Az ápolást-gondozást nyújtó 
intézményegység mellett az intézet része az Elemi Rehabilitációs Centrum 
(ERC), mely többek közt az optikai segédeszközökkel támogatott olvasás 
mellett a tapintható írás-olvasás elsajátítását is lehetővé teszi. Igény szerint 
informatikai tanfolyamot, foglalkozásrehabilitációs tanácsadásokat is biztosít.

19 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, https://www.mvgyosz.hu/tudjon-meg-tobbet-
hu/mult-jelen-jovo/

20 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének tagegyesületi listája, https://www.mvgyosz.
hu/kapcsolat/tagegyesuletek/
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 ■ Látássérült Személyek Rehabilitációját Szolgáló Egyesület (LÁRESZ): Eredetileg 
a terület szakembereit egyesítő szervezetként alakult, ma már a látássérült 
személyek érdekében is fellép.

 ■ Fehér Bot Alapítvány: A debreceni székhelyű szervezet elsősorban látássérült 
(vak, gyengénlátó) emberek, illetőleg más fogyatékossággal élő személyek 
társadalmi integrációjának, esélyegyenlőségének elősegítését, valamint lakóhe-
lyi rehabilitációjának és művelődésének támogatását tűzte ki céljául.

 ■ Ki-Látás Közhasznú Alapítvány: 2007-ben jött létre felnőtt látássérült személyek 
önálló életvitelének kialakítása, a társadalomba való beilleszkedésének és 
sikeres munkába állásának megsegítése céljából. Tevékenységét a Dél-dunántúli 
régióban fejti ki.

 ■ Informatika a Látássérültekért Alapítvány (INFOALAP): Az MVGYOSZ 
alapította 2000-ben azzal a céllal, hogy a Magyarországon élő látássérült 
embereket a szükséges segédeszköz-szoftverekkel ellátott, korszerű számítógé-
pes rendszerekhez juttassa, az informatikai eszközök révén támogassa az érin-
tettek sikeres részvételét az oktatásban és a munkaerőpiacon, illetve segítse 
a kulturálódást, szabadidős kikapcsolódást.

 ■ Siketvakok Országos Egyesülete (SVOE): Az egyesület célja a siketvak személyek 
felkutatása, életminőségük vizsgálata, az érintett gyermekek és felnőttek 
érdekképviselete, emellett személyi segítést, tolmácsolást, személyi kísérést, 
valamint rehabilitációs szolgáltatásokat biztosít.21

A LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK OLVASÁSI MÓDJAI

Egy látássérült személy által választott olvasási technika és eszköz a látássérülés 
mértékén túl függ annak kórokától, jellegzetességeitől, valamint kialakulásának 
idejétől, de fontos tényező az adott személy életkora és korábbi tapasztalatai is. 
Az alábbiakban a látássérültek által alkalmazott módokat kívánom röviden ismer-
tetni.

Tapintható írásrendszerek
A tapintható írásról a legtöbb ember a Braille-írásra asszociál, pedig a történelem 
során számos kísérlet született az írás tapinthatóvá tételének érdekében. Mindegyik 
lényege, hogy a szöveg a hordozóanyag felületéből kidomborodva a taktilis úton 
érzékelhetővé váljon. Megkülönböztetünk vonalrendszerű és pontrendszerű 
tapintható írásokat, valamint az egyéb írásrendszereket. 

21 Pajor (2017) p. 193–196.
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A vonalrendszerű írások alapját a vonalelemek képzik, a latin betűkből indulnak 
ki. Emiatt a látók számára könnyebben olvashatók, viszont a látássérültek számára 
kevésbé alkalmas, mert nem alkalmazkodnak a taktilis észlelés sajátosságaihoz. 
A pontrendszerű írások – eltérve a latin karakterek alapjaitól: pontok strukturált 
rendszerei – a látók számára kevésbé értelmezhető a kódrendszer ismerete nélkül. 
A látássérültek számára viszont alkalmasabb, hiszen a taktilis észlelés sajátosságai-
hoz igazítva szerkesztették meg ezeket.22

A tapintható írás kidolgozásának első kísérletei a vonalrendszerű írások sorába 
tartoztak, megszerkesztőik dolgoztak többek között fára, különböző fémekre, illetve 
viaszra. Valentin Haüy pedig – aki a világon elsőként Párizsban szervezte meg 
a vakok számára kialakított iskolát 1784-ben – latinbetűs könyveket adott ki 
dombornyomással, fekete betűkkel, így téve olvashatóvá azokat a vakok és a látok 
számára egyaránt.23 

Több vonalrendszerű írásrendszer is létezett Európában, mely stilizálta a latin 
karaktereket. Ezek közül a William Moon által 1847-ben bemutatott Moon-írásrend-
szer az, melyet az angolszász országokban ma is előszeretettel alkalmaznak, főként 
Nagy-Brittaniában közkedvelt. Az írás kilenc alapkarakterből építi fel az angol ábécé 
26 betűjét. Időskorban látásukat vesztett, vagy taktilis, motoros problémákkal küzdő 
személyek számára a szakemberek szerint különösen ajánlott, egyszerű, logikus 
felépítése, a karakterek jó megkülönböztethetősége és megjegyezhetősége miatt. 
Hazánkban jelenleg a Vakok Állami Intézetének keretein belül működő Elemi 
Rehabilitációs Centrumban sajátítható el.24

A pontrendszerű írások közül a legismertebb és legelterjedtebb a már korábban is 
említett Braille-írás. A rendszer alapját Charles Barbier dolgozta ki 1810 körül 
a francia hadsereg számára. A szonográfnak elnevezett írásrendszer azonban nem 
lelt népszerűségre a katonák között, így Barbier 1821-ben felajánlotta a vak emberek 
számára is. Munkáját bemutatta a párizsi vakok intézetében, ahol a gyermekkorában 
megvakult Louis Braille is tanult. A pontírást elkezdték az iskolában is alkalmazni 
kiegészítő módszerként, ahol Braille a rendszer hibáit kijavítva három év alatt 
kidolgozta a róla elnevezett, ma is használatos egyszerűbb, logikusabb pontírásos 
rendszert. Később kottarendszert és matematikai szimbólumrendszert is alkotott. 
Az írásrendszert korán alkalmazni kezdték az oktatásban, ám hivatalosan csak 
megalkotója halála után két évvel, 1854-ben ismerte el a francia állam.25 Magyaror-
szágra dr. Mihályik Szidor 1860-ban hozta el azzal a céllal, hogy bevezeti az oktatás-
ban, de terve akkor nem sikerült. Hazánkban az írást csak 1893-ban vezette be 
hivatalosan Lovács József, aki egyike volt azoknak, akik megpróbálkoztak a magyar 
nyelv sajátosságaihoz igazítani az írást. A számos kísérlet közül végül a miniszté-
rium 1897-ben fogadta el a Mihalik Lajos által kidolgozott pontrendszert, melyen 

22 Pajor (2009) p. 5.
23 Pajor (2009) p. 8.
24 Pajor (2009) p. 70–72.
25 Pajor (2009) p. 15–21.



36 OLVASÁS

azóta is több apró módosítás történt.26 Utoljára 2016-ban eszközöltek kisebb finomí-
tásokat, mely a hangzókat nem, csupán az írásjeleket (zárójel, idézőjel, kiemelője 
stb.), illetve egyéb karaktereket érintett, mint például a @ jel kidolgozása. Emellett 
az írás szabályait több helyen hozzáigazították a Magyar helyesírási szabályzathoz.27

Eredetileg egy karakter egy 3 pont magas és két pont széles, 6 pontból álló helyet 
foglal el. A pontok lehetséges kidomborodásának variációiból alkotta meg Braille 
a különböző jeleket.28 Később kidolgoztak egy 8 pontból álló (4 pont magas, 2 pont 
széles) írásrendszer is, melyet használnak is, de nyomtatásban nem terjedt el.29 

A tapintható írások, köztük a Braille-írás olvasása is taktilis úton, tehát az ujjak 
segítségével történik. Éppen ezért fontos, hogy a betűk nagysága igazodjon a muta-
tóujj felső ujjpercének nagyságához, azok egy érintéssel értelmezhetőek legyenek, 
továbbá a szóközök és sorközök távolsága is kiemelten fontos: ne legyen se túl nagy, 
se túl kicsi. A különböző paraméterekre (pontok mérete, a pontok, a karakte-
rek – más néven cellák –, és a sorok közti távolságok) minden országnak megvan 
a maga szabványa, melyek között viszonylag kis eltérések mutatkoznak.30

Az írás történhet úgynevezett Braille-táblán egy pontozó segítségével, mikor 
az egyes betűk pontjait egyesével jelöljük be, de számos típusú pontírógép is létezik. 
A pontírógép esetén a hat pontnak van egy-egy billentyűje, ezek együttes lenyomá-
sával lehet kialakítani a kívánt karakter pontkombinációját.

 Az írás nem maradt el a mai digitális világban sem: a vakok számára léteznek 
Braille-nyomtatók, -billentyűzetek, -kijelzők, Braille-íráson alapuló 
jegyzetelőkészülék, valamint megalkották az úgynevezett Mobil Segítőtársat 
(MOST) is, mely egy mobiltelefonhoz hasonló, néhány gombot használó kis kézi szá-
mítógép volt eredetileg, a Braille-írás segítségével létrehozott üzenet írásán és 
felolvasásán túl számos plusz funkcióval.31 Ma a MOST egy okostelefonon működő 
többrétű alkalmazás, melyhez egy speciális szilikonmaszk jelöli ki a szükséges 
gombok helyeit.32 Emellett az iOS és Android rendszerű készülékekre is elérhetőek 
olyan alkalmazások, mint például az MBraille elnevezésű szoftver, amelynek 
segítségével gyorsan lehet szövegeket begépelni. Ez az alkalmazás megjeleníti 
a Braille-pontokat a készülék képernyőjén, melyeknek megfelelő kombinációban 
való megérintésével egy-egy betűt lehet beírni. Az alkalmazásban lehet asztali és 
kézi módot választani, előbbinél az asztallapra letéve, a pontírógéphez hasonlatos 
elrendezés szerint dolgozhat a felhasználó, utóbbinál kezében tartva, képernyővel 
kifelé fordítva lehetséges a gépelés. Mindkét esetben vízszintesen kell tájolni a készü-

26 Pajor (2009) p. 40–45.
27 Bieber Mária (2016), http://www.bacsvakok.hu/?page=page&name=mi_ujsag_a_braille_iras_olvasas_

haza_tajan13
28 Pajor (2009) p. 21.
29 Pajor (2009) p. 25.
30 Pajor (2009) p. 24–25.
31 Pajor (2009) p. 28–37.
32 Mobil Segítőtárs alkalmazás, http://rehab.wigner.mta.hu/?q=hu/node/31
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léket. Fontos megjegyezni, hogy a pontok teljesen kitöltik a kijelző felületét, ezáltal 
az ujjak szabadon görbíthetők vagy nyújthatók, ami laza, természetes tartást biztosít, 
kényelmesebb gépelést téve lehetővé. A program segítségével nem csupán beírni 
lehet szövegeket, a visszahallgatás/ellenőrzés mellett lehetőség van beillesztésre, 
másolásra, szerkesztésre, a beírt szöveg pedig szabadon felhasználható (sms, email, 
internetes bejegyzés vagy keresés stb.).33

A Braille-írást számos előnye és elérhetősége ellenére viszonylag kevesen használ-
ják. Hazánkban a vak gyermekek oktatásában alkalmazzák, de a felnőttként, főleg 
időskorban látásukat vesztő személyek már nehezen sajátítják el. Emellett a mai 
digitális világ számos egyéb lehetőséget kínál, így talán nem meglepő, hogy jelenleg 
hazánkban a Braille-írást aktívan használók aránya a vak személyeknek csupán 
10-12%.34

Komoly viták folynak a Braille-írás szükségességéről. Vannak, akiknek a szabad-
ságot és önállóságot, vannak, akiknek egyfajta stigmát jelent, de mindenképpen 
nagy erejű szimbólum mind pozitív, mind negatív értelemben. A kutatások igazol-
ják, hogy ha csekély mértékben is, de van igény a pontírásra, illetve hogy befolyásolja 
a vak gyermekek oktatása során a neurológiai fejlődést is, hiszen látássérültek 
számára adott lehetőségek közül a Braille-olvasás folyamata hasonlít leginkább 
a nyomtatott szövegek olvasásához, mind a feldolgozás, mind az olvasásélmény 
tekintetében. A vitában semleges álláspontot felvevő csoport tagjai szerint éppen 
ezért a jól megfontolt és észszerű helyen és módon kihelyezett feliratok nagyban 
segíthetik/segíthetnék a vak személyek önálló életét.35

A vakok számára Budapesten 1896-ban nyílt Braille-könyvtár. Ma a Magyar 
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) működteti Louis Braille 
Könyvtár néven. Állománya 2018-ban 1391 műből, 14.521 kötetből állt. A kötetek 
művek számához viszonyított magas aránya abból adódik, hogy egy átlagos kötet 
70-85 oldalból áll (ami 27-30 síkírású oldalnak felel meg), így egy rövidebb regény 
10, egy terjedelmesebb történet akár 60 kötetet is kitehet.36

A Braille-írást használók számára minden évben rendeznek országos és nemzet-
közi versenyeket, ahol lehetőség nyílik az írás és/vagy olvasási készséget 
összemérni.37

Síkírás olvasása segédeszközzel
A látássérültek többsége számára a síkírás gyűjtőkörébe tartozó nyomtatott és kézzel 
írott szövegek nagy része olvashatóvá válhat valamilyen kézi eszköz segítségével. 

33 MBraille applikáció használati utasítása, https://mpaja.com/mbraille/hu.lproj/help.htm#introducing-
the-braille-keyboard

34 Szatmári (2008) p. 6.
35 Kunt (2012)
36 A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, https://www.mvgyosz.hu/amit-adunk-hu/

latasserulteknek-hu/braille-konyvtar/
37 Informatika a Látássérültekért Alapítvány, http://infoalap.hu/versenyfelhivas/



38 OLVASÁS

A legegyszerűbbek a hagyományos kézi nagyítók, melyeknek ma már létezik 
digitális változata is. Utóbbiak előnye, hogy nem csupán felnagyítják a szöveget, 
hanem különböző beállításokat lehet rajtuk eszközölni például a nagyítás mértéke 
vagy a színkontraszt tekintetében. 

A nagyobb terjedelmű szövegek olvasásához az olvasótévé nyújthatja a megoldást. 
Bár a készülék működési elve változatlan, de a digitális technika módosulást hozott. 
A képet a mozgatható tálcára fektetett, síknyomatú szövegről egy fix állású kamera 
alkotja meg, s ez jelenik meg az olvasó monitorán. Az olvasótévék esetében a szem-
mozgásnak kis szerepe van, a szöveget a tálca segítségével lehet mozgatni a kamera 
alatt. A monitor lehet egy külső eszköz (televízió vagy számítógép-monitor), illetve 
számos modell rendelkezik saját kijelzővel.38 Ez utóbbiak esetében is ma már a régi 
CRT-típusúakat (katódsugárcsöves) leváltotta az LCD, illetve a TFT-kijelző, esetlege-
sen HD-felbontással. Az új típusú digitális eszközök, a számítógéphez csatlakozta-
tott nagyítóeszközhöz hasonlóan számos egyedi beállítást tesznek lehetővé, a nagyí-
tás mértékétől kezdve a színkontrasztokon keresztül a kép mentéséig vagy 
nyomtatásáig.39 

Fontos megjegyezni azonban, hogy számos olyan szembetegség van, mely nem 
csupán a látásélességre van hatással, hanem a látótér bizonyos részeinek kiesésével 
járhat, mint például annak beszűkülése, vagy életlen és sötét foltok megjelenése, de 
a fényérzékelést és a színlátást is befolyásolhatják. Az sem ritka, hogy egy személy 
látásromlását több betegség együttese okozza. Éppen ezért egy gyengénlátó számára 
sok esetben még megfelelően beállított segédeszközzel is megerőltető lehet hosszabb 
síkírású szövegek olvasása.40 Ráadásul ahogy a látók számára, úgy a gyengénlátók 
számára is kényelmetlen hosszasan a képernyőre meredve olvasni.41

Mind az olvasótévé, mind pedig a digitális kézi nagyítók hazánkban kereskedelmi 
forgalomban kaphatók, ám általánosan elmondható minden látássérültek számára 
készült informatikai eszközről, hogy áraik miatt nagyon kevesek számára elérhe-
tőek: a legegyszerűbb eszköz is több százezer forintba kerül, egy komolyabb olvasó-
tévé vagy Braille-billentyűzet pedig több milliós tételt jelent. Az eszközök beszerzé-
sére igényelhető támogatás igen szűkös: az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
(NEAK) látássérültek számára kizárólag a fehér bot beszerzését támogatja automati-
kusan, más eszközökre egyéni méltányossági kérelem alapján 50% támogatás 
igényelhető.42 A készülékek bérlése sem megoldott jelen helyzetben. A saját részre 
történő eszközvásárlás ellenérveként szolgál továbbá az, hogy a látássérült személyek 
látásállapota gyakorta mutat változást, esetleg teljes vakság következik be, de egy 
sikeres műtét után akár javulás is beállhat. Ilyenkor a drágán beszerzett készülék 

38 Szatmári (2008) p. 11.
39 Informatika a Látássérültekért Alapítvány, http://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/
40 Horváthné (2006) p. 7–10.
41 Informatika a Látássérültekért Alapítvány (2010) p. 7.
42 Informatika a Látássérültekért Alapítvány honlapja, http://infoalap.hu/szolgaltatasok/eszkozvasarlasi_

kedvezmeny/
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használhatatlanná válhat tulajdonosa számára.43 Ebben a helyzetben segítség lehet, 
ha például a könyvtárnak van lehetősége egy olvasótévé beszerzésére, amelyet 
a látássérült olvasó helyben használhat. 

Emberi felolvasás
Ha a vakoknak szánt felolvasásról beszélünk, sokaknak jut eszébe Móricz Zsigmond 
Légy jó mindhalálig című regénye. Feltételezhető, hogy Pósalaky úr esete nem 
egyedülálló sem a múltban, sem pedig a jelenben. Azonban nem mindenkinek áll 
rendelkezésére egy felolvasó személy. E probléma megoldásához is nagy segítséget 
nyújt a technika fejlődése. Egyrészt a digitális hangrögzítés sokkal egyszerűbbé vált, 
ma már akár egy mobiltelefon is képes jó minőségű hangfelvétel készítésére, nincs 
szükségünk stúdióra, másrészt az internet segítségével a felvétel könnyedén elérhe-
tővé tehető szinte bárki számára. 

Az MVGYOSZ koordinálja hazánkban az egyetlen szervezett felolvasószolgálatot. 
Az INFOALAP által működtetett Lapról hangra szolgáltatás lényege, hogy az önkén-
tesek által felolvasott újságcikkeket a látássérült személyek ingyenesen elérhetik, 
meghallgathatják az erre kialakított honlapon. A cél, hogy a látássérültek olyan 
folyóiratok tartalmait is megismerhessék, melyek csak nyomtatásban jelennek meg. 
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény a fogyatékossággal élő személyek 
igényeinek kielégítése céljából szabad felhasználást biztosít, amennyiben az nem 
szolgál üzleti érdeket, csak a fogyatékossággal élők igényeit elégíti ki, s a megvalósí-
tás is ennek megfelelően történik meg. Ezen feltételek betartásával a felhasználónak 
nem szükséges sem jogdíjat fizetni, sem pedig szerzői engedélyt kérni. A jogi 
kritériumok biztosítása érdekében a Lapról hangra tartalmait kizárólag regisztrált, 
igazoltan látássérült felhasználók hallgathatják meg.44

A szépirodalom tekintetében is elmondható, hogy a felolvasott hanganyagok nagy 
fontosságúak. Mint korábban szó esett róla, a Braille-írással olvasható könyvek 
száma korlátozott, valamint kevesek számára olvasható, a nagyítóeszközök pedig 
magas áraik miatt válnak majdhogynem elérhetetlenné. Így a hangoskönyvek igen 
fontos szerepet játszanak a látássérült személyek irodalomhoz jutásában.45 

Az MVGYOSZ e tekintetben is élen jár a szervezett állománygyarapításban. 
Az első hangoskönyvek az 1950-es években készültek el önkéntes felolvasók által, 
otthoni körülmények között, orsós magnó segítségével. A szövetség 1961-ben kezdte 
el működtetni hangoskönyvtárát, majd az 1970-es évek elején saját stúdiót alakított 
ki, ahol az 1980-as évek végétől készítettek közkönyvtárak számára is kópiákat 
a hanganyagokról. Folyamatos az új könyvek felolvasása, valamint befejeződött 
a régi állomány digitalizálása.46 Az évek során az orsós magnó szalagjait felváltotta 

43 Informatika a Látássérültekért Alapítvány (2010) p. 5.
44 Lapról hangra, http://www.laprolhangra.hu/magunkrol/bemutatkozas
45	 Informatika	a	Látássérültekért	Alapítvány	(2010)	p.	12.
46 Mezey (2005) p. 23–26.
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a magnókazetta, majd a digitális formátum és a CD, jelenleg már online is elérhe-
tőek a művek a szövetség tagjai számára mobiltelefonos alkalmazás segítségével. 
2017-ig lehetett magnókazettán kölcsönözni a műveket a könyvtárból, melynek 2018 
óta Bodor Tibor Hangoskönyvtár a neve. Bodor Tibor nevét a könyvtár a színművész 
előtti tiszteletadásból vette fel, aki több mint 500 könyvet olvasott fel a látássérült 
személyek számára. A könyvtár állománya közel 4000 művet tesz ki, és folyamato-
san bővül, köszönhetően a színészek és magánszemélyek többnyire önkéntes 
munkájának. A kínálatban találhatóak hazai és külföldi klasszikus regények, kortárs 
írók művei, kötelező olvasmányok, útleírások, ismeretterjesztő művek és gyermekek-
nek szóló könyvek is. A könyvtárból személyesen vagy online is lehet kölcsönözni. 
Vidéki könyvtárhasználók számára, amennyiben nem az online felületet szeretnék 
használni, a munkatársak postai úton juttatják el a kívánt hangfelvételt.47

1998-ben jött létre a Vakok Elektronikus Archívuma (VEA), mely a Magyar 
Elektronikus Könyvtár (MEK) állományából tartalmaz műveket. Az archívumot 
2004-ig bővítették folyamatosan, jelenleg kizárólag CD-n férhető hozzá. 

Az 1994-ben életre hívott MEK online elérhető anyagai is népszerűek a látássérült 
személyek körében. A számukra megfelelően kialakított platform (VMEK) 2003 óta 
használható.48 Az oldalra szintén 2003 óta kerülnek fel különféle hangzóanyagok, 
az első években az MVGYOSZ gyűjteményének darabjai alkották a hangoskönyvtár 
elemeit. Jelenleg 362 hangfelvétel tölthető le a MEK-ből mp3 formátumban.49

Manapság nem csupán a hivatalos platformokon, hanem a különböző 
videómegosztó portálokon is számos könyv hanganyaga megtalálható. Az utóbbi 
években a látók körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a hangoskönyv, 
hiszen jól használható vezetés vagy épp házimunka közben, de akár kikapcsolódás-
ként is.50

Vannak azonban, akik kevésbé kedvelik az élő felolvasást, hiszen maga a felolvasó 
személye, sajátos orgánuma és a felolvasás közben alkalmazott úgynevezett szupra-
szegmentális elemek (hangerő, hangmagasság, hanglejtés, hangsúly, tempó és 
szünet) lényegesen befolyásolják a felolvasott szöveg hangulatát, értelmezését.51 

A hangoskönyvek másik hátránya, hogy az olvasó nem tud kedvére belelapozni, 
egy-egy részletet visszakeresni vagy éppen kihagyni, a szövegben jelöléseket tenni. E 
probléma megoldására született meg az úgynevezett „hibrid” hangoskönyv, egy 
olyan, kezdetben CD-kiadvány, mely az adott műnek tartalmazza az ember által 
felolvasott és az írott verzióját is, ami egy, szintén a CD-n megtalálható beszédszin-
tetizátorral is felolvastatható. A hibrid hangoskönyv megkönnyíti a szövegben való 
keresést, könyvjelzővel lehet ellátni egyes részeket, a meghallgatás mellett párhuza-

47 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Egyesülete, https://www.mvgyosz.hu/amit-adunk-hu/
latasserulteknek-hu/bodor-tibor-hangoskonyvtar/

48 Fábri–Szatmári (2007) p. 38–40.
49 Magyar Elektronikus Könyvtár, https://mek.oszk.hu/keresesek/keresesf.phtml?formatum=MP3
50 Szatmári (2008) p. 36.
51 Informatika a Látássérültekért Alapítvány (2010) p. 10.
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mosan a szöveg is megjeleníthető, a felhasználó szabadon dönthet arról, melyik részt 
kívánja elolvasni, lapoz-e, elolvassa-e a vonatkozó lábjegyzetet, saját megjegyzéseket 
készíthet. Hazánkban a DIGIBOOK projekt néven az MTA Központi Fizikai 
Kutatóintézeten belül működő Beszéd- és Rehabilitáció-Technológiai Labor munka-
társai fejlesztettek hibrid hangoskönyvet, míg külföldön a DAISY (Digital Accessible 
Information System) elnevezésű, nyílt forráskódú (bárki által fejleszthető) formátum 
terjedt el.52

Nem szabad azonban eltekinteni attól a ténytől, hogy bár a fent említett progra-
moknak, kezdeményezéseknek és intézményeknek hála sok felolvasott hanganyag 
érhető már el viszonylag könnyedén, mégis a meghallgatható állomány mérete és 
palettája csupán töredéke a nyomtatott sajtó- és könyvtermékek tömegének.

Digitális technika használata
A modern technika és a számítógépes programok komoly segítséget nyújtanak 
a látássérült személyeknek az önálló tájékozódásban. 

Ha a gyengénlátókat vesszük figyelembe, számukra már az komoly segítséget 
jelenthet, hogy a digitális eszközökön személyre szabhatóak a megjelenítési beállítá-
sok (ikonok, feliratok méretei, panelek, háttér és feliratok színei stb.). Emellett több 
úgynevezett képernyőnagyító program érhető el, melyek többnyire nem változtatják 
meg, csupán kinagyítják az adott kezelőfelületet, de van felolvasóprogrammal 
kiegészített változat is.53 Ma már a Windows operációs rendszer beépített funkciója 
a nagyító és a képernyőfelolvasó program (Narrátor), melyek egyszerű billentyű-
kombinációval ki és bekapcsolhatóak.54

Vak felhasználók számára is ideális megoldást jelentenek a képernyőfelolvasó 
programok. Ezek feladata, hogy a felhasználó igényei szerint egy beszédszintetizátor 
segítségével felolvassák a képernyőn látható szöveges tartalmakat, ideértve az iko-
nok, almenük, párbeszédablakok szövegeit is. A számos ilyen szoftver közül hazánk-
ban leginkább az amerikai Freedom Scientific által kifejlesztett és az Informatika 
a Látássérültekért Alapítvány által honosított, magyar nyelvű beszédszintetizátorral 
ellátott JAWS for Windows képernyőolvasó program terjedt el,55 de a már említett 
Windows operációs rendszerbe integrált Narrátor is tökéletesen használható. 
Népszerű továbbá az NVDA nevű szoftver is. A NonVisual Desktop Access (NVDA) 
egy olyan ingyenes, nyílt forráskódú képernyőolvasó program a Microsoft Windows 
operációs rendszerhez, melyet eredetileg két vak fiatalember fejlesztett ki Ausztráliá-
ban.56

52 Fábri–Szatmári (2007) p. 33–36.
53 Fábri–Szatmári (2007) p. 13–16.
54 Windows Narrátor bemutatása, https://support.microsoft.com/hu-hu/help/22817/windows-10-

narrator-introducing
55 Fábri–Szatmári (2007) p. 22.
56 Az NVDA nyílt forráskódú képernyőolvasó honlapja, https://www.nvda.hu/
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A vak személyek számára további opciót jelenthet még a már korábban is említett 
Braille-kijelző, melyet USB-porton keresztül vagy vezeték nélkül (Bluetooth techno-
lógiával) csatlakoztatva az eszközhöz, pontírásban jelzi ki a képernyőn megjelenő 
szöveget, feliratokat. Némely készülék további speciális funkciókra is képes (adatok 
mentése, nyomtatóhoz való csatlakozás stb.), de e szerkezetekre is vonatkozik, hogy 
igen magas kereskedelmi áruk miatt nem minden vak személy számára jelentenek 
alternatívát.57 

A már említett, számítógéphez csatlakoztatható Braille-billentyűzet mellett 
a piacon többféle speciális klaviatúra érhető el, de érdemes megjegyezni, hogy 
a hagyományos billentyűzetet a látássérültek is tökéletesen képesek használni 
tízujjas „vak” gépeléssel, vagy akár az NVDA szoftver segítségével az f-d-s és j-k-l 
gombok megfeleltethetőek a Braille-pontoknak, ezáltal az pontírásra is alkalmas.58

A látássérült személyek megfelelő beállításokkal és/vagy segédprogramokkal 
önállóan tudják használni digitális eszközeiket (számítógép, laptop, tablet, 
okostelefon), azokon munkavégzés mellett hosszabb-rövidebb szövegeket képesek 
elolvasni, illetve az internetes böngészés is elérhető számukra. Ez utóbbi területen 
azonban problémát jelenthet a nem megfelelően megszerkesztett weboldal vagy 
a nem megfelelő „vakbarát” verzió. Ezen segíthet az RSS-technológia, melynek 
lényege, hogy az adott felület tartalmát rendezetten, szöveges alapon és egységesen 
jeleníti meg a felhasználó számára. Folyóiratok tekintetében másik akadályozó 
tényező, hogy nem minden orgánumnak létezik online felülete, illetve hogy annak 
megléte nem feltétlenül jelenti azt, hogy a nyomtatásban megjelent cikkek online is 
elérhetőek.59

A digitalizálni kívánt papíralapú dokumentumok hallhatóvá tételének egyik 
módja a karakterfelismerő, más néven OCR (Optical Character Recognition) 
programok használata. Ennek lényege, hogy a szkennerrel beolvasott dokumentu-
mon található mintázatot (szöveget vagy képet) a program megvizsgálja, a képpon-
tok elrendeződése alapján pedig a képet formázható, szerkeszthető szöveggé konver-
tálja. Így már bármelyik képernyőolvasó program képes azt feldolgozni, illetve 
lehetőség van akár Braille-nyomtatóval kinyomtatni.60

Létezik még egy szoftveres megoldást az írott szövegek hallhatóvá tételére, ez 
pedig a DEX. A DEX egy magyar fejlesztésű elektronikus könyvszerkesztő és 
hangoskönyv-konvertáló program, mely segítségével könnyedén és gyorsan lehet 
síkírású szövegeket hallhatóvá tenni. A szövegek DAISY és mp3 formátumban is 
elmenthetők, a felolvasást beszédszintetizátor végzi. Emellett a szoftverrel elő lehet 
készíteni a latin betűs szövegeket Braille-írásban való nyomtatásra is, valamint 

57 Fábri–Szatmári (2007) p. 25.
58 Fábri–Szatmári (2007) p. 10–11.
59 Szatmári (2008) p. 15–16.
60 Fábri–Szatmári (2007) p. 30.
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a legújabb, 2017-ben megjelent verzió már a matematikai képleteket, kifejezéseket és 
egyenleteket is képes kezelni.61

Fontos külön kiemelni az okostelefonok és tabletek adta lehetőségeket. A koráb-
ban leírt MBraille alkalmazás mellett még számos más szoftver létezik a látássérül-
tek számára, mint például a képernyőfelolvasó-alkalmazások, nagyítók, vagy 
a síkírásos szöveget a telefon kamerájának segítségével felismerő és felolvasó 
alkalmazás. Ezek jelentősége az, hogy néhány programmal egyetlen eszközön 
kiváltható számos más, időnként költséges berendezés, melyeket az előzőekben 
felsoroltunk.

Az utóbbi években megjelentek a hírek az első Braille-tabletekről is, mint a Uni-
versity of Michigan kutatói által kifejlesztett szerkezet,62 melyről mint e-book 
olvasóról is találni híreket,63 vagy az osztrák fejlesztésű BLITAB, mely integrálja 
a hagyományos és a Braille-kijelzőt, valamint saját beszédszintetizátorral rendelke-
zik, mindezt elérhető (tervezett 500 dolláros) áron.64 Sajnos ezekről vagy hasonló 
eszközökről 2018 óta nincs újabb hír az interneten.

Piaci forgalomba került azonban egy másik ígéretes eszköz, mely egy szemüveg 
szárára erősíthető többfunkciós, speciális kamera. Az OrCam nevű cég fejlesztette ki 
a MyEye elnevezésű segédeszközt (későbbi fejlesztése a 2018-ban bemutatott 
MyEye2), mely gyakorlatilag egy apró számítógép. Kamerája segítségével érzékeli 
a környezetet, képes szövegeket felolvasni, mozgást követni, emberi arcokat és 
alakokat, színeket, sőt bankjegyeket felismerni, saját memóriával rendelkezik, 
melyben jelentős méretű, a felismerést segítő, bővíthető adatbázisok találhatóak, de 
ebben lehet tárolni például tárgyakról, a családról készült képeket, melyeket a készü-
lék azonosítani tud. Az eszköznek hangszóróval rendelkezik, mely hallhatóvá teszi 
a beolvasott információt. Az aktiválása érintéssel és rámutatással történik, tehát nem 
szkenneli és olvassa fel folyamatosan a személy körül lévő vizuális ingerek sokaságát, 
csak a kiválasztott információt dolgozza fel. Az eszköz jelentős segítséget jelenthet 
a látássérülteknek az önálló életvitelben, hiszen így egyedül is hozzáférhetnek 
azokhoz a szöveges információkhoz, melyekhez korábban külső segítségre volt 
szükségük, mint például a megvásárolni kívánt termék neve és összetevőinek listája 
vagy akár egy étlap tartalma. Számos nyelven, köztük magyarul is tud a készülék, 
melynek talán egyetlen hátránya, hogy jelenlegi ára 4500 euró, hazánkban 1,6 millió 
forintos kereskedelmi áron érhető el.65

61 Informatika a Látássérültekért Alapítvány, http://infoalap.hu/tevekenysegek/sajat_fejlesztesek/dex/
62 T. Gábor (2006), https://pcworld.hu/mobil/mar-mukodik-az-elso-braille-irasos-tablet-172414.html
63 Horváth (2016) 
64 Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete, https://www.vgyke.com/hir/

bemutattak-az-elso-kifejezetten-vakoknak-szant-tabletet/
65 Birkás Péter (2019), https://24.hu/tech/2019/01/17/orcam-myeye2-vakok-gyengenlatok-szemuveg-

ces-2019/
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KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK, KORÁBBI VIZSGÁLATOK 
ÁTTEKINTÉSE

Számos kutatás látott napvilágot a látássérültekkel kapcsolatban hazánkban éppúgy, 
mint külföldön. A kutatók vizsgálták már a látássérültek agyi és perceptuális 
fejlődését, a nyelvfejlődés jellegzetességeit, viselkedésüket, képzeletüket, és még 
hosszan sorolhatóak a különféle szempontok. A látássérültek olvasási szokásaival 
azonban eleddig hazánkban igen kevesen foglalkoztak. Az olvasással kapcsolatos 
tanulmányok többsége a fiatalabb generációt célozza: az olvasás fontossága, a Braille-
olvasás hatása a fejlődésmenetre, illetve ide sorolható Szombati Zsigmondné írása, 
mely felső tagozatos általános iskolás látássérült fiatalok olvasási szokásait térképezi 
fel a használt technika tükrében.66

Hazánkban az olvasáskutatásnak hosszú évtizedekre visszanyúlóan megvannak 
a hagyományai. Az első professzionális országos vizsgálatot a témában 1962-ben 
végezte a Központi Statisztikai Hivatal, az eredmények három évvel később láttak 
napvilágot. Ezt követően számos felmérés készült már más kutatók vagy szervezetek 
jóvoltából, mint például az ekkoriban létrejött Országos Széchényi Könyvtár Könyv-
tártudományi és Módszertani Központja (OSZK–KMK) munkatársainak munkái. 
Az 1960-as évek második felében, illetve az 1970-es évek elején több kutatást 
végeztek a társadalom egy-egy rétegének olvasási szokásai megismerése céljából, 
majd az ezt követő időszakban is megannyi, valamilyen szűkebb témára fókuszáló 
olvasásszociológiai feltárást folytatták.67 

Gereben Ferenc remek tanulmányban foglalta össze az 1964 és 2000 közötti 
időszak országos kutatásainak eredményeit, néhol korábbi adatokkal kiegészítve 
azokat. Munkájában legtöbbször az 1964-ben Mándi Péter vezetésével elvégzett 
felmérés, valamint az 1978-ban, 1985–86-ban, valamint 2000-ben az OSZK–KMK 
keretein belül a szerző által vezetett kutatások adatait idézve ismerteti a magyaror-
szági felnőtt lakosság olvasási, könyvvásárlási és könyvtárhasználati szokásait érintő 
tendenciákat. Az idézett felmérések kiválasztásának egyik szempontja az összeha-
sonlíthatóság volt, melyet a vizsgálatok során használt kérdések azonossága, vagy 
csak minimális eltérése biztosította.68

Tóth Máté az e tanulmányban foglaltakra reflektálva összegezte a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár (FSZEK) vezette projekt vizsgálatának eredményeit. Az én könyvtá-
ram címet viselő, kiemelt projekt egy az Európai Unió által finanszírozott, Múzeumi 
és könyvtári fejlesztések mindenkinek elnevezésű pályázat keretében valósult meg. 
A projekt kapcsán lehetőség nyílt egy országos, reprezentatív felmérés lefolytatására, 
mely a 18 éven felüli lakosság olvasási, könyvtárhasználati és információkeresési szo-
kásait mérte fel hazánkban 2017 őszén. A felhasznált kérdőív megalkotása során, 

66 Szombati (2010)
67 Gereben (2002) p. 19–20.
68 Gereben (2002)
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melynek megfogalmazásában a szerző kulcsszerepet vállalt, nagy figyelmet fordítot-
tak arra, hogy az eredmények összehasonlíthatóak legyenek, ugyanakkor szükség-
szerűen bekerültek olyan új kérdések is, melyek eredményei a jövőbeni kutatások 
során megismételve válnak igazán informatívvá. Az 1500 főt érintő lekérdezés kitért 
a demográfiai-társadalmi változókra, a médiahasználat, internetezési szokások, 
televíziónézés kérdéskörére, a könyvtárhasználati szokásokra, a könyvtár- és 
könyvtároskép, könyvtári funkciók, a könyvtár társadalmi szerepeinek értelmezé-
sére, valamint az olvasási szokásokról, a könyvvásárlásról és a házi könyvtár 
témájáról is kérdezett.69

Nagy Gábor, az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont (ETIKK) 
munkatársa, szintén látássérült, 2007-ben készített felmérést a látássérültek iroda-
lomhoz jutásának témakörében. A kérdőíves felmérésre 95 fő 18 év feletti látássérült 
válaszolt. Tanulmányában az életkor, az iskolai végzettség és a látássérülés fokát veti 
össze az olvasás formátumával, a kedvelt műfajokkal, valamint a könyv beszerzésé-
nek módjával. Az így létrehozott kilenc táblázatot értékeli ki munkájában, majd 
a kedvenc írók és a kedvelt olvasmányok listáját értékeli. Az utolsó kérdésben arra 
kíváncsi, hogy a válaszadó számára van-e olyan olvasmány, melyet szívesen elol-
vasna, de nem jutott hozzá semmilyen formátumban.

A szerző az eredmények magyarázatakor kutatási eredményekkel nem igazolt, de 
reálisnak tűnő érveket sorakoztat fel, ugyanakkor szociológiai következtetésekbe 
nem bocsátkozik, nem elemzi például a látássérülés mértékének és az iskolai 
végzettségnek összefüggését. A tanulmány olvasásakor érdemes figyelembe venni, 
hogy a szerző több kategóriát is – megindokolva – összevon, így például az életkor 
tekintetében nem egyenletes a kategóriafelosztás (18–29, 30–39, 40–62 évesek 
kategóriái), összevonja a gyengénlátók és aliglátók kategóriáját, de a tanulmányi 
végzettség tekintetében is egyként kezeli az érettségivel nem rendelkezők különböző 
csoportjait, ezen kívül láthatjuk még az érettségizettek csoportját, valamint a felső-
oktatásban szerzett végzettséggel rendelkezők csoportja alkotja az utolsó kategóriát. 
Az olvasott irodalom műfajbesorolására is csupán nyolc kategóriát alkot, melyből 
az utolsó az egyéb.

A kutatás eredményei érdekes összefüggésekre mutatnak rá a látássérültek 
szépirodalommal kapcsolatos szokásairól, Magyarországon korábban hasonló 
kutatás nem készült.70

A VIZSGÁLAT ÉS AZ EREDMÉNYEK

Az általam tervezett kérdőíves kutatás a Heves megyében élő látássérült felnőtteket 
célozta meg. A felmérendő olvasási szokások alatt nem csupán az irodalom olvasá-

69 Tóth (2019) p. 211–212.
70 Nagy (2007) 
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sára kívántam kitérni, sokkal inkább egy általános képet szerettem volna kapni 
az olvasási szokásokról. Mindemellett nem elhanyagolható szempont volt a többségi 
társadalommal való összehasonlíthatóság sem. Saját kontrollcsoport kialakítása és 
lekérdezése helyett kézenfekvő dolog korábbi országos, reprezentatív kutatások 
eredményeit felhasználni, mint például a már korábban említett, Az én könyvtáram 
projekt által lefolytatott, 1500 fős reprezentatív felmérés. 

A kérdőív összeállításában támaszkodtam Nagy Gábor 2007-es kutatására és 
Az én könyvtáram projekt kérdőívének szövegére, továbbá Bukta Gábor, a Vakok és 
Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete elnöke, illetve Péterfi Rita, az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója tanácsaira. A kérdőívet online formá-
ban a Google erre szolgáló programjával, a Google Formsszal készítettem el. 
Az online válaszadás mellett telefonos beszélgetéseket folytattam, s annak eredmé-
nyeit rögzítettem az online felületen. A két módszer együtt vezetett jó eredményre, 
mert az idősebb érintettek digitális jelenlétének hiánya, a számos más ismeretlentől 
érkező hasonló kérdőíves megkeresés, valamint a bizalmatlansági tényezők mind 
a válaszok online megadásának akadályaivá váltak. Végül 27 fő válaszaiból álló 
minta alakult ki, melyek értékelését kiegészítettem az interjúk során hallott informá-
ciókkal.

Demográfiai adatok
Összesen 12 férfi és 15 nő válaszolt a kérdésekre, ez a válaszadók 44, illetve 56%-át 
jelenti, mely eloszlás megközelíti az országos nemek közti eloszlási adatokat (47 és 
53%), és megegyezik a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által koordinált 2017-es 
kutatás arányaival.71 11 fő vak (41%), 10 fő aliglátó (37%) és csupán 6 fő gyengénlátó 
(22%) töltötte ki a kérdőívet, mely arányok egyértelműen nem képezik le a megyében 
élők látássérülési mértékének arányait, hiszen a KSH 2011-es adatai szerint a 20 év 
feletti látássérülteknek csupán 9%-a vak, siketvak személyekkel együtt 12%, a többi 
aliglátó vagy gyengénlátó, melyek a népszámlálás során egy kategóriát képeztek.72

A megkérdezettek átlagéletkora 46 év. Ha az adatokat 10 évenkénti bontásban 
(18–29 évesek; 30–39 évesek; 40–49 évesek; 50–59 évesek; 60 év fölöttiek) vizsgáljuk, 
azt látjuk, hogy a negyvenedik életévüket betöltöttek közül válaszoltak a legtöbben, 
9 fő, ami a válaszadók 33%-át teszi ki. Őket követi a harmincas és az ötvenes korosz-
tály 6, illetve 5 fővel (22 és 19%). A legfiatalabb kitöltő 21, a legidősebb 84 éves.

A válaszadók nagy része, 37%-a megyeszékhelyen, feltehetőleg Egerben él, további 
30% más város, 26% pedig valamely község lakója. Noha a kutatás során a Heves 
megyében élő látássérültek szokásait kívántam megismerni, mégis két fő Budapestet 
jelölte meg lakhelyéül. Ez alapján megeshet, hogy a válaszként megadott megyeszék-
hely esetleg egy másik megye központi városa.

71 Tóth (2019) p. 213.
72 http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_10 Heves megyei adatokra vonatkozó 10.2.1.8.1 
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Családi állapot tekintetében a legtöbben hajadonnak, illetve nőtlennek vallották 
magukat, 9 fő jelölte be ezt a lehetőséget, ami a teljes minta 33%-át teszi ki. A házas-
ságban élők 7 fővel képviselik csoportjukat (26%), öten élnek élettársi kapcsolatban, 
3-3 fő pedig elvált vagy özvegy.

A kérdőívet első pillantásra arányaiban véve szembetűnően sok nyugdíjas töltötte 
ki, összesen 8 fő (30%). Az adatok megfigyelése során azonban kiderül, hogy ebből 4 
fő 60 év alatti, feltehetőleg rokkantnyugdíjas. A válaszadók közül a legtöbben 
szellemi munkát végeznek (9 fő, 33%), fizikai munkából 5 fő él. Két válaszadó 
munkanélküli, ketten pedig az „Egyéb” kategóriát jelölték meg, de nem fejtették ki 
foglalkozásuk jellegét. Továbbá egy vak fiatalember még tanulmányait végzi.

A befejezett iskolai végzettségre irányuló kérdésre legtöbben, összesen nyolcan 
válaszolták azt, hogy érettségit adó szakképzésben vettek részt, mely a válaszadók 
30%-a. Szakiskolai végzettséggel és gimnáziumi érettségivel egyformán 6-6 fő 
rendelkezik (22%), OKJ-s oklevelet adó felsőfokú szakképzésben hárman vettek 
részt, ugyanennyi a diplomával rendelkezők száma is, egy fő pedig az általános 
iskolát követően befejezte tanulmányait. A szellemi munkát végzők mind érettségi-
zettek, fordítva azonban ez nem mondható ki. A fizikai munkát végzők kivétel 
nélkül szakiskolai végzettségűek. 

Olvasási szokások
A kérdőív első részegysége az olvasási szokásokra irányult. Szándékomban állt 
az olvasás fogalmát nem csupán irodalomfogyasztási oldaláról megközelíteni. 
Szerettem volna feltérképezni, hogy a látássérült személyek összességében mennyi 
időt töltenek olvasással, s ebből mennyit foglal el az irodalom és mennyit a más 
típusú írott (és felolvasott) szövegek megismerése. Nyitókérdésként a Mennyit 
szokott olvasni? mondat állt, melyet az elolvasott könyvekre vonatkozó kérdések 
követtek. Ezután jött a kedvelt témák megjelölése, majd az olvasott szövegek forrá-
sára vonatkozó kérdés (könyv, folyóirat, hírportálok, internetes bejegyzések, 
blogok). A kitöltők feltehetően már a legelső kérdésnél is csak a könyvolvasásra 
asszociáltak. Ennek egyik legfényesebb bizonyítéka az a válaszadó, aki az első 
kérdésnél az Egyéb lehetőséggel élve megjegyezte, hogy egyáltalán nem olvas. Ezután 
azonban kiderült, hogy saját mobileszközén nagyon szívesen olvas a weben, híreket 
az egészség, természettudomány és hobby témakörben. A megoldás egy másik 
kérdéssorrend, illetve az irodalomra fordított és az összes olvasással töltött időre 
vonatkozó külön kérdés lehetne. 

Arra a kérdésre, hogy mennyi időt töltenek olvasással, a kitöltők több mint fele, 14 
fő jelezte, hogy napi 1–2 órát vagy ennél többet (7-7 fő). 6 fő (22%) alkotja a nagyon 
ritkán olvasók csoportját. 

A következő kérdés arra vonatkozott, hogy a válaszadó hány könyvet olvasott el 
az utóbbi időben. E kérdés szerepelt Az én könyvtáram projekt keretében végzett 
vizsgálat kérdései között, ahogy a korábban végzett országos olvasásszociológiai 
vizsgálatokban is. A válaszadók közül 9 fő (33%) jelezte, hogy az utóbbi egy évben 
egy könyvet sem olvasott el. 10 válaszadó legalább havonta egy könyvet elolvasott 
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a megjelölt időszakban, ez arányaiban a legnagyobb mértékben bejelölt válasz (37%). 
3–3 fő jelölte be, hogy negyedévente egyet, illetve egy év alatt 1-3 kötetet tudhat 
a háta mögött, valamint 2 fő nem tudta megbecsülni, illetve nem válaszolt. Ez 
az aránygörbe közel sem hasonlít az országos eredmények arányaihoz, mely folya-
matosan csökkenő tendenciát mutat a keveset olvasók felől a sokat olvasók irányába. 
Ennek oka az lehet, hogy a kérdőívet a cím alapján megítélve szívesebben töltötték ki 
azok, akik egyébként is szívesen olvasnak. 

A kérdésre vonatkozó országos adatokat tovább elemezték a demográfiai adatok 
mentén, mely elemzéseket jelen kutatásban a kis elemszámú minta miatt korlátozott 
mértékben lehet elvégezni. Az én könyvtáram projektben végezett kutatás szerint 
a nők arányaiban véve többet olvasnak, mint a férfiak, az iskolázottság mértéke 
befolyásolja az olvasási kedvet, továbbá az is igazolódott, hogy a nagyobb lélekszámú 
településen lakók között többen olvasnak.73 Jelen kutatás válaszai az első állítást nem 
igazolják, a legtöbbet olvasók között egyenlő arányban vannak a férfiak és a nők, sőt, 
a legkevesebbet olvasók között kétszer annyi nő található, mint férfi. Iskolázottság és 
lakhely tekintetében pedig egyáltalán nem lehet kimutatni összefüggést, de ismétel-
ten hangsúlyozni kell, hogy a válaszadók többsége, majdnem kétötöde nagyon sokat 
olvas.

A kedvelt témákat célzó kérdés esetében az általam felsorolt kategórialista 
majdnem teljes egészében, de nem szó szerint egyezik meg Az én könyvtáram 
projekt felmérésében kialakított kategóriákkal. Ennek ellenére az világosan látható, 
hogy mind a látó, mind pedig a látássérült olvasók a kalandregények mellett legszí-
vesebben az érzelmes, romantikus történeteket, a detektívtörténeteket forgatják, 
mindkét eredményhalmazban e kategóriák 30% feletti szavazatot kaptak. Jelen 
kutatásban ugyanilyen népszerűségnek örvendenek a tudományos-fantasztikus 
művek, az egészség témaköre, a történelmi regények, valamint a társadalmi és 
családregények, ez utóbbi két kategória az országos eredményekben is előkelő helyet 
foglalnak el. Az országos vizsgálatok szerint a könnyű műfajok már évtizedek óta 
a legnépszerűbbek, az 1978-as és 1985-ös eredmények szerint is a romantikus, 
szerelmes regényeket, a kalandregényeket, a sci-fit és a detektívtörténeteket nevezték 
meg az emberek kedvenceiknek.74

Nagy Gábor látássérült felnőtteket célzó kutatásának eredményeivel nehezebb 
az összehasonlítás, hiszen ő tematikus csoportokat alkotott, a válaszokat pedig 
valamilyen demográfiai adat mentén (életkor, látássérülés mértéke és iskolázottság) 
értékelte. Táblázataiból az tűnik ki, hogy válaszadói sokat és sokfélét olvasnak, 
hiszen az általa megadott nyolc kategóriából (szórakoztató, klasszikus, mai, szak-
könyv, ismeretterjesztő, vers, dráma és egyéb) az első ötre majdnem minden kereszt-
táblában 50% feletti jelöltségi arányokat láthatunk.75 Az összehasonlítást szinte 
ellehetetleníti a kategóriák eltérése, hiszen jómagam nem tudhatom, hogy a szerző, 

73 Tóth (2019) p. 243–245.
74 Tóth (2019) p. 252.
75 Nagy (2007) p. 41–42.



OLVASÁS 49

illetve az ő válaszadói az általam meghatározott lehetőségek közül némelyiket hová 
sorolná be. Továbbá a több kategória és a kevés mintaszám az adatok elaprózódásá-
hoz vezet, ami szintén az értékelhetőség rovására megy.

Az országos kutatás ugyan több ponton rákérdez a válaszadók internethasználati 
szokásaira (mire, mennyit és milyen gyakorisággal használják azt), valamint 
a folyóiratok olvasását is több szempontból elemzi, de nem a könyvolvasással 
összefüggésben teszi, Nagy Gábor pedig egyáltalán nem kérdezi meg, mit olvasnak 
kérdezettjei a legtöbben. Jelen kutatásban öt lehetőségből lehetett választani (könyv, 
folyóirat és újság, hírportál, internetes bejegyzés és blog, valamint egyéb), de a két 
utolsó lehetőségnél megadott válasz beilleszthető az „internetes bejegyzés, blog” 
kategóriába. Összességében elmondható, hogy a megkérdezettek egyenlő arányban 
szeretnek könyvet és internetes bejegyzéseket olvasni, mindkét lehetőségre 15 fő 
kattintott, ez a minta 55%-át jelenti. A hírportálokat 10 esetben jelölték be, folyóira-
tot pedig hét fő olvas szívesen. Ha a látássérülés mértéke szerint elemezzük a vála-
szokat, az látható, hogy a vakok kedvelik leginkább a könyveket, 11 válaszadó közül 
nyolcan adták meg ezt a lehetőséget is, öten internetes bejegyzéseket is szívesen 
olvasnak. A hírportálokat és a folyóiratokat ugyanaz a két ember jelölte be. Aliglátó 
társaik körében is a könyv a legkedveltebb olvasnivaló, tízből 6 fő jelölte meg ezt 
a lehetőséget, valamint öten az internetes bejegyzéseket, akik közül került ki 
az a négy ember, aki hírportálokat is szívesen olvas. Három személy csak a folyóira-
tokat jelölte be kedvelt olvasmányként. Gyengénlátók esetében az internetes bejegy-
zések a legnépszerűbbek, hat válaszadóból öten ezt jelölték meg, hárman a hírportá-
lokat, ketten olvasnak szívesen folyóiratokat, és csupán egy személy vallotta azt, 
hogy könyvet olvas a legszívesebben. Ennek oka a gyengénlátók által használt 
módszerekben keresendő, hiszen ők kevésbé alkalmazzák az úgynevezett vakos 
technikákat, viszont a látók számára működő megoldások sem feltétlenül testhezál-
lóak. Olvasáshoz használják a látásukat, de segédeszközre van szükségük, ami nem 
feltétlenül jelent kényelmes megoldást hosszabb szövegek esetében, mint arról már 
korábban szó esett.

Az olvasás formátumára Nagy Gábor is rákérdezett saját kutatásában. A kérdő-
ívében négy kategóriát határozott meg, ezek a hangoskönyv, a Braille-írás, a számí-
tógép és a síkírás. E felsorolást én a mobileszközökkel egészítettem ki, hiszen 
manapság általánossá vált a tablet és az okostelefon használata. A kérdőívre kapott 
válaszok pedig igazolták, hogy ezen eszközöket olvasásra is igénybe lehet venni: 
a megkérdezettek 59%-a, összesen 16 válaszadó mobilját vagy tabletét alkalmazza e 
célra. Számítógépet összesen 14 személy (52%) vesz igénybe, míg hangoskönyvet 44% 
(12 fő) hallgat. Síkírás útján 3 érintett tájékozódik, Braille- írást pedig 1 fő olvas. 
A Nagy Gábor-féle kutatás eredményei szerint is a számítógép és a hangoskönyv 
a leggyakrabban használt formátum (87% és 74%), mellette 33% jelezte azt, hogy 
szívesen olvas taktilis úton.76 Ha figyelembe vesszük azt, hogy a kutatásban kicsivel 
több, mint kétszer annyi vak vett részt, mint alig- vagy gyengénlátó, nem meglepő 

76 Nagy (2007) p. 40.
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a Braille-használók magas aránya. A Braille-írással kapcsolatos nehézségekről már 
szó esett a korábbiakban, mégis fontos szem előtt tartani, hogy a vakok számára 
milyen fontos e különleges írásmód. Gulyás Fruzsina kisgyermekkora óta vakként 
szakdolgozatában így írt: „Amikor önállóan, Braille-ben olvasunk, tanuljuk 
a helyesírást, gyarapodik szókincsünk. Átkerülünk a történet világába, szinte látjuk 
magunk előtt a helyszíneket, szereplőket, történéseket.”77 Tóth Zoltán már 1927-ben 
komoly kutatásokat végzett az irányban, hogy a vakok milyen képzetekkel rendel-
keznek a világról, hogyan képzelik el a vizuális információkat, milyen fogalmi és 
asszociációs struktúra alakul ki bennük a színekről, formákról, és úgy egyáltalán 
a minket körülvevő világ látható részéről.78

Ha a válaszokat a látássérülés mértéke szerint bontjuk, azt látjuk, hogy a vak 
válaszadók számára egyformán kedvelt a hangoskönyv, a számítógép és a mobilesz-
közök használata, mindhárom lehetőségre 6-6 jelölés érkezett. Az aliglátók esetében 
a mobileszköz szintén 6 szavazatot kapott, a hangoskönyv csak négyet, míg a számí-
tógépet hárman használják szívesen olvasáshoz. Két válaszadó a síkírást is megjelölte 
mint alkalmazott formátumot. Gyengénlátók esetében szintén a számítástechnikai 
eszközök azok, melyek kedveltebbek, 5, illetve 4 fő jelölte meg ezeket. 
Hangoskönyvet ketten hallgatnak, és csak egy személy jelezte, hogy nyomtatott 
szövegeket olvasna. A válaszadók életkorával összevetve nem tapasztalható releváns 
különbség a fiatalabbak és az idősebbek között. A számadatok eloszlása arányaiban 
hasonló mintázatot ad minden kategóriában, közel egyformán kedveltek 
a hangoskönyvek és a számítástechnikai eszközök. Bukta Gábor elnökkel folytatott 
beszélgetésem során is kérdeztem az idősebb korosztályról, hiszen a Vakok Állami 
Intézete megbízásából ő oktatja megyénkben a felnőttkorban megvakult személyeket 
a számítástechnikai eszközök használatára. Tapasztalatai szerint az, hogy valaki 
milyen mértékben képes megtanulni a mobiltelefon vagy a számítógép használatát, 
sokkal inkább függ az egyén akaratától, motivációjától, esetleges előzetes tudásától, 
mint az életkorától. Természetesen vannak életkori sajátosságok, de ezek önmaguk-
ban nem tekinthetők akadályozó tényezőnek.

Nagy Gábor vizsgálatának az olvasnivaló beszerzési forrására irányuló kérdése 
válaszlehetőségei közül többet is átvettem, de nem véltem célszerűnek a teljes listát 
alkalmazni. Közös elem lett a MVGYOSZ könyvtáraiból, valamint más könyvtárak-
ból való kölcsönzés opciói, a szkennelés, a vásárlás, a személyes kapcsolat útján való 
kézhez kapás, valamint az internetes forrás mint válaszlehetőség. Az említett 
kutatásban szerepelt még a postai úton való beszerzés, melyet saját kérdőívemből 
kihagytam, mert úgy gondoltam, hogy ezen lehetőség megadásának csak akkor van 
értelme, hogy ha a könyvtári kölcsönzés, az ismerősöktől való beszerzés és a vásárlás 
válaszoknál jelezzük, hogy csak személyes átvételre gondolunk. Saját kérdőívemben 
helyette a saját könyvtárat adtam meg lehetőségnek. A megkérdezettek jelentős több-
sége, 22 fő (81%) jelölte meg az online olvasást vagy az internetről való letöltést 

77 Gulyás (2014) p. 29.
78 Tóth (1997)
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elsődleges forrásnak. Feltehetőleg e kérdésnél a válaszadók már nem csupán a köny-
vekre gondoltak, mikor kiválasztották, hogyan jutnak hozzá az olvasott szövegek-
hez, így az online tartalmak kedvelése megnöveli a tárgyalt válaszlehetőség népsze-
rűségét. Továbbá könyvek letöltése sem ritka például a Magyar Elektronikus 
Könyvtárból vagy az applikáció útján az MVGYOSZ hangoskönyvtárából. A telefo-
nos kérdőívfelvétel során kiderült számomra, hogy a válaszadók ez utóbbi lehetősé-
get nem feltétlenül tekintik kölcsönzésnek. Számukra ez sokkal inkább az internetes 
tartalom letöltéséhez tartozik, holott ez valójában egy tagsághoz kötött online 
könyvtári szolgáltatás. Hét megjelölés érkezett a szövetségtől való kölcsönzésre, 
ebből kettő a telefonon felvett kérdőívek során került a válaszok közé, miután 
a kérdezettek említették, hogy szívesen használják letöltésre az említett mobiltelefo-
nos applikációt. Nyolcan jelezték, hogy barátoktól és ismerősöktől is kapnak 
olvasnivalót, ez a válaszadók 30%-ára jellemző. Nagy Gábor fejti ki ennek lehetséges 
magyarázatát, miszerint ha valaki egyszer beszkennelt egy szöveget, azt könnyedén 
továbbíthatja az interneten másoknak. Létezik egy csak látássérült tagokból álló 
levelezőlista, mely kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy egymásra találjon az, aki 
szeretne egy könyvet nem papíralapon elolvasni, és az, aki ugyanezt a művet 
birtokolja valamilyen számítógépes formátumban.79

A vakok és az aliglátók közül kerültek ki azok, akik megvásárolják az olvasniva-
lót, feltehetőleg könyveket. Ez egybecseng azzal a korábbi megállapítással, hogy 
a megkérdezettek közül a vakok és aliglátók szívesebben olvasnak könyveket, mint 
gyengénlátó társaik. Viszont ellentmond Nagy Gábor megállapításának, aki eredmé-
nyeivel azt mutatta ki, hogy az általa egy kategóriaként kezelt alig- és gyengénlátók 
több könyvet vásárolnak, mint vak társaik.80

Kevesen vannak, akik maguknak szkennelik vagy szkenneltetik a szövegeket, 
illetve akik könyvtárból kölcsönöznek, mindkét lehetőségre 4–4 válasz érkezett, 
továbbá 3 fő jelölte be, hogy saját vagy családja házi könyvtárát is igénybe veszi. 
Köztük van az az idős úr is, akivel telefonon vettem fel a kérdőívet, és mint kiderült, 
jelentős saját hangállománnyal rendelkezik, köszönhetően annak, hogy éveken 
keresztül dolgozott az MVGYOSZ digitalizálási projektjében, illetve annak, hogy 
különböző online forrásokból beszerzett szövegeket a DEX elnevezésű konvertáló 
programmal alakít át mp3 formátummá, melyek így többféle eszközön hallgathatóvá 
válnak számára.

Az olvasói ízlésre vonatkozóan mind az országos, mind a Nagy Gábor-féle 
kutatásban találunk kérdéseket, illetve az általam összeállított kérdőív is tartalma-
zott kérdést a legkedvesebb szerző/olvasmány, valamint a legutóbb olvasott művek 
feltérképezésére. A két korábbi vizsgálat tízes listája kicsit más sorrendben, de 
tartalmazza ugyanazon magyar alkotók neveit, az országos felmérésben pedig 
természetesen szerepelnek napjaink népszerű külföldi szerzői is. A tanulmányok 

79 Nagy (2007) p. 37.
80 Nagy (2007) p. 37.
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szerzői mindkét esetben a magyar klasszikusok neveinek jelenlétét részben az iskolai 
kötelező olvasmányok összetételének tulajdonítják.81

Válaszadóim közül sajnos többen figyelmen kívül hagyták többnyire mindkét 
kérdést. A megadott válaszok sokszínűsége és a minta kis száma miatt nem lehetsé-
ges az említett két kutatáshoz hasonlóan rangsort felállítani, emellett az adatok 
összehasonlítása is nehézkes. Például Jókai Mórt, aki mind az országos, mind a látás-
sérülteket kérdező korábbi kutatás szerint az elsők között szerepel, Gárdonyi 
Gézával és Szabó Magdával egyetemben válaszadóim meg sem említették, csupán 
a legutóbb olvasott művek listáján szerepelnek Az aranyember és Az ajtó című 
regények vonatkozásában. Klasszikus írók közül Fekete István, Móricz Zsigmond és 
Kosztolányi Dezső neve került elő magyar részről, külföldi szerzőként pedig Jules 
Verne és Alexandre Dumas szerepelt. A könnyebb műfajokat pedig az országosan is 
népszerű Vavyan Fable, Danielle Steel és Stephen King képviseli.

A telefonos kérdőívkitöltés során betoldottam még egy plusz kérdést, mely 
az online változatban nem szerepelt, és így hangzott: Mit jelent Önnek az olvasás? 
Ezt megkérdeztem Bukta Gábortól is beszélgetésünk során. A kérdésre az alábbi 
válaszok érkeztek:

„Úgy gondolom, hogy hasznos időtöltés, meg az ember tanul is a könyvekből.”
„Mint gyerekkoromban a fantázia, ahogy kiteljesedik. Újra látok, újra élek, újra 

harcolok, újra legyőzöm, és én vagyok a legkisebb, a legokosabb, a legjobb.”
„Nyilvánvalóan élményt jelent olvasni. Szeretek olvasni. Napi szinten olvasok, 

az életem része.”
„Kikapcsolódást, információszerzést. Az ember nyitott lesz a világra, kinyílik 

előtte a világ.”
„Egyrészt azt, hogy fejlődjek, megismerjem azokat a dolgokat, amiket nem tudok. 

És az időmet ezzel tudom jól kitölteni. Örülök annak, ha megismerhetek valamit, 
amit eddig még nem tudtam.” 

„Olvasni jó. Sőt, hogy Szabados Ágit idézzem: olvasni nagyon jó!”

Könyvtárhasználati szokások
A második nagy részegységben a könyvtárhasználati szokásokat szerettem volna 
körüljárni. Legelső kérdésként így azt tettem fel, hogy a válaszadók járnak-e rend-
szeresen könyvtárba. A megkérdezettek 89%-a, vagyis 24 fő válaszolt nemmel. 
Ennek okaként a következő kérdésben a legtöbben (19 fő, 79%) azt jelölték meg, hogy 
sokkal egyszerűbb számukra az interneten megkeresni az őket érdeklő dolgokat. 
Továbbá öten, a nemleges választ adók 21%-a jelezte, hogy úgy gondolja, hogy az őt 
érdeklő információforrás nincs meg a számára megfelelő formátumban, négyen 
pedig arra hivatkoztak, hogy nincs lehetőségük elmenni a könyvtárba. Az érintettek 
közül ketten nem válaszoltak, egy kizárólag folyóiratokat olvasó hölgy pedig arra 
hivatkozott, hogy szerinte a könyvtári gyűjteményben nincs meg az őt érdeklő 

81 Nagy (2007) p. 38; Tóth (2019) p. 250–251.
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olvasmány. A könyvtárból való távolmaradás okait Az én könyvtáram projekt 
vizsgálata is kutatta, ám az országos kutatásban a megkérdezetteknek saját szavaik-
kal kellett megfogalmazni a választ.82

A könyvtári tagságot firtató kérdésre, mely az országos kutatásban is szerepel, hét 
fő (26%) jelezte, hogy jelenleg is tag egy vagy több könyvtárban. Öt személy (19%) 
jelenleg nem tagja egy könyvtárnak sem, de a közelmúltban az volt, 11 válaszadó 
(41%) pedig öt évnél régebben rendelkezett aktív tagsággal. Négy fő soha nem 
iratkozott be könyvtárba. Az országos eredményeket tekintve válaszadóim felülmúl-
ják az országos átlagokat, bár nem jelentősen. Azok aránya, akik még sosem rendel-
kezek könyvtári tagsággal, jelentősen elmarad az országos átlagtól, mely 40% körüli, 
míg a négy fő a minta 15%-át teszi ki. Továbbá a többszörös tagsággal rendelkezők 
aránya magasan felülmúlja az országos 0,9%-os arányt.83 Ennek magyarázatát 
a következő kérdésre adott válaszok meg is adják. A többszörös tagságot megjelölő 
személyek mind a válaszlehetőségek között nem szereplő MVGYOSZ könyvtárakat 
adták meg, megyei könyvtár társaságában, valamint 3 esetben a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtárat nevezték meg párhuzamos tagsági viszonyként. Továbbá négy 
válasz érkezett a megyei, valamint a települési könyvtárakra, illetve hárman jelölték 
meg a felsőoktatási könyvtár opciót. A MVGYOSZ könyvtárait a többszörös 
tagsággal rendelkezőkkel együtt összesen hat személy jelölte be (22%). Legnagyobb 
arányban a látássérültek is valamely közkönyvtár tagjai, összességében a válaszadók 
48%-a (13 fő) tartozik e körbe, mely alulmúlja az országos 81%-ot.84 Annak ellenére, 
hogy csupán heten jelezték, hogy jelenleg is könyvtári tagsággal rendelkeznek, csak 
10 válaszadó hagyta üresen a könyvtártípusokra vonatkozó kérdést. Ennek köszön-
hetően azonban több információhoz jutottunk a kérdést illetően. Fontos megje-
gyezni még, hogy az MVGYOSZ könyvtárainak használatához nem szükséges külön 
beiratkozás és tagdíj megfizetése, elég az érvényes egyesületi tagságot jelezni, 
továbbá, mint már szó esett róla, a mobiltelefonos kölcsönző applikációt sem kötik 
a könyvtári tevékenységek köréhez.

Az országos felmérés rákérdezett arra, hogy a válaszadók milyen gyakorisággal 
járnak könyvtárba. Mivel feltételeztem, hogy az általam kijelölt célcsoport ritkán 
látogatja a könyvtárat, érdemesebbnek láttam munkámban e kérdés válaszait 
ötvözni a szintén az említett kérdőívből vett szolgáltatásokra vonatkozó kérdéssel 
(Vett-e igénybe könyvtári szolgáltatást akár beiratkozás nélkül az elmúlt 12 hónap-
ban, beleértve az elektronikus szolgáltatásokat is?), melyet a kérdezőbiztosok csak 
a könyvtári tagsággal nem rendelkezőknek tették fel, és ott csak igennel vagy 
nemmel lehetett felelni.85 

A látássérültek által adott válaszokból kitűnik, hogy a legtöbben (12 fő, 44%) 
az elmúlt egy évben nem vett igénybe semmilyen szolgáltatást, de régebben igen. 

82 Tóth (2019) p. 225.
83 Tóth (2019) p. 215.
84 Tóth (2019) p. 216.
85 Tóth (2019) p. 220–221.
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3–3 fő jelölte be a havonta, félévente és évente lehetőségeket, egy diplomás hölgy 
pedig heti rendszerességgel látogatja felsőoktatási intézményének könyvtárát.

Az igénybe vett szolgáltatások esetén természetesen az országos kutatás listája 
minden lehetséges esetet felsorol, melyet szintén nem láttam észszerűnek szó szerint 
átvenni saját kérdőívembe. Helyette egy rövidített, nyolc válaszból álló jegyzéket állí-
tottam össze, melynek elemei tartalmilag lefedik Az én könyvtáram projekt vizsgá-
latában szereplő válaszlehetőségeket. A kérdésre 10 fő nem adott választ azok közül, 
akik saját bevallásuk szerint egyáltalán nem járnak könyvtárba, vagy az elmúlt egy 
évben nem vettek igénybe könyvtári szolgáltatást. A válaszadók több mint a fele 
kölcsönözni szokott a könyvtárból, de néhányan bejelölték még a szkennelést és 
fénymásolást, a kulturális programokon való részvételt (4–4 fő), valamint három fő 
kereste fel az intézményt információszerzés céljából, öten pedig helyben használták 
a dokumentumokat. 

Végül a válaszadókat arról kérdeztem, hogy van-e olyan szolgáltatás, melyet szíve-
sen igénybe vennének, de a könyvtárban nem létezik. Csupán 9 megkérdezett élt 
a javaslattétel lehetőségével. Ebből kettő javaslat (a könyvtár közösségi térként való 
funkcionálása és kreatív foglalkozások és klubok működtetése) létező szolgáltatás 
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban, illetve a mentorálásuk alá vett 
települési könyvtárak némelyikében. Az egyik válaszadó örömmel fogadná, ha az új 
könyvekről és kiadványokról hírlevélben értesülhetne. Volt, aki a hangoskönyveket 
hiányolja a könyvtár gyűjteményéből, pedig a megyei könyvtár rendelkezik bizonyos 
számú hangállománnyal, mely CD-n kölcsönözhető is, valamint könyvtárközi 
kölcsönzés útján további művekhez lehet hozzájutni. Ugyanígy e kiadványok 
bármely települési könyvtárban elérhetőek. Érkezett javaslat több segédeszköz, 
például beszélő számítógép biztosítására, mely valójában a Windows operációs 
rendszerekkel működő helyben használható PC-kkel megoldott. Egy megkérdezett 
helyben használható nagyítókkal szerelné fel az intézményt, egyvalaki számára 
az jelentene segítséget, ha a könyvtárban Braille-formátumban tudna nyomtatni. 
További két személy pedig a könyvtári állomány online hozzáférésében látja a meg-
oldást a VGYHME elnökével egyetemben, de érkezett speciális segítő személy 
jelenlétére vonatkozó javaslat is.

Lehetséges megoldások a könyvtárak számára
Egy vak férfi így fogalmazta meg a könyvtárakkal kapcsolatos tapasztalatait és 
gondolatait a könyvtári szolgáltatásokra vonatkozó utolsó kérdésnél: „A könyvek 
megtalálásában mindenhol segítenek. Azonban nem lenne rossz egy olyan segítő, 
aki a könyv tartalmának feldolgozásában, felolvasásában tudna segíteni. Mivel kevés 
az a helyzet, amikor fogyatékkal élő keresi fel a könyvtárat, így nyilván nem célszerű 
folyamatosan azért alkalmazottat fenntartania a könyvtárnak, hogy ez biztosítva 
legyen, de mondjuk előre egyeztetett időpontban lehessen ilyen kívánsága egy 
fogyatékkal élőnek. A gyengénlátókra is gondolva nem lenne rossz egy olvasótévé 
vagy egy speciális e-nagyító beszerzése a könyvtárnak, amit a helyszíni használatra 
igénybe tudnának venni.” A leírtak összhangban vannak azzal, amit Bartos Éva 
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az OSZK KMK által lefolytatott, fogyatékossággal élő személyeket megkérdező 
kérdőíves vizsgálat eredményeinek összefoglalásakor is megfogalmazott. A szerző 
szerint, aki munkássága során kiemelten foglalkozott a fogyatékossággal élő 
személyeket érintő kérdésekkel és az esélyegyenlőség problémakörével, azt a fő 
megállapítást tette, hogy az érintettek számára kiemelten fontos a személyes segít-
ségnyújtás.86 

A speciális segítőtárs szerepét a könyvtár bármely dolgozója képes lehet ellátni 
megfelelő szakember által vezetett felkészítő tréninget követően, nem szükséges 
külön szakképzett személyt foglalkoztatni ezért. Némi plusz személyes támogatásra, 
mint ahogy a válaszadó is utal erre, nem csupán a látássérültek számára, hanem 
bármely fogyatékosságtípussal élőnek szüksége lehet. Erre nyújt megoldást az OSZK 
Könyvtári Intézetének „Felkészülés a fogyatékossággal élők korszerű könyvtári 
ellátására” elnevezésű 60 órás ingyenes akkreditált továbbképzése. A képzés közép-
pontjában a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos speciális kommunikációs helyze-
tek, a speciális eszközök, az akadálymentesítés, valamint a fogyatékossággal élők 
könyvtári esélyeinek javítása és annak lehetőségei állnak.87 Ez is azt mutatja, hogy 
a könyvtárak sem feledkeznek meg a speciális igényű csoportokról, mint ahogyan 
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár stratégiai tervének küldetésnyilatkozatá-
ban is megfogalmazódik: „a könyvtár feladata az, hogy az állampolgárok számára 
egyenlő eséllyel biztosítson szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumok-
hoz és az információhoz”.88 A fogyatékossággal élő személyek könyvtári ellátása 
érdekében az elmúlt évtizedben tett intézkedésekről és szándékokról a Tudományos 
és Műszaki Tájékoztatás hasábjain jelent meg összefoglaló értekezés, mely szintén 
az intézmények pozitív, cselekvő hozzáállását bizonyítja.89

Bukta Gábor tapasztalatai szerint a könyvtár számára felesleges lenne 
kézinagyító, olvasótévé vagy hasonló eszköz beszerzése, hiszen ezek funkciói 
helyettesíthetők ma már az okostelefonos applikációkkal, a számítógépen is a Win-
dows platformnak köszönhetően egy billentyűkombinációval megnyitható 
a Nagyító és a Narrátor. Nem hagyható figyelmen kívül azonban, hogy főleg az idős 
emberek közül nem mindenki használ okoseszközt vagy számítógépet, nem minden 
felnőttkorban megromlott látású ember fordul az egyesülethez vagy épp a Vakok 
Állami Intézetéhez a rendelkezésre álló eszközök használatának megismeréséért. 
Számukra véleményem szerint is lenne létjogosultsága legalább egy digitális vagy 
hagyományos, erős kézinagyító, illetve egy olvasótévé beszerzésének. A számítógép 
használatához pedig szintén szükség lehet a speciális segítő közreműködésére, akár 
abban, hogy a Nagyítót vagy a Narrátort elindítsa, akár abban, hogy az olvasó saját 
fülhallgatóját csatlakoztassa a számítógéphez, megmutassa, hol kell a CD-t, DVD-t 

86 Bartos (2012)
87 Könyvtári Intézet, https://www.ki.oszk.hu/tanfolyamok/felkeszules-fogyatekossaggal-elok-korszeru-

konyvtari-ellatasara
88 Stratégiai Terv (2017) p. 4.
89 Bartos (2019)
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vagy épp egy pendrive-ot behelyezni, de akár a teljes digitális idő alatt is nyújthat 
támogatást a segítő szerepét betöltő könyvtáros. 

A digitális gyűjtemény a megkérdezettek válaszai alapján valós és élő igény 
a látássérültek részéről (is). A hazai szerzői jogi rendelkezések azonban ezt nem 
teszik olyan könnyen lehetővé. A könyvtár saját részére ennek értelmében bizonyos 
feltételekkel a dokumentumok másolhatóak, illetve zárt rendszeren belül az elektro-
nikus dokumentum egyszerre több terminálon is megjeleníthető (szintén meghatá-
rozott feltételek szerint), de arra már nem ad lehetőséget, hogy saját online gyűjte-
ményt alakítson ki. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében 
természetes személy sem készíthet saját részre teljes másolatot egy könyvről, azon-
ban néhány oldal elhagyásával bizonyos feltételek mellett van a digitalizálásra 
lehetősége, amennyiben a másolatot később nem adja tovább, nem sokszorosítja, 
nem használja fel jövedelemszerzés céljából. Továbbá, mint arról már korábban szó 
esett, a törvény a fogyatékossággal élő személyek igényeinek kielégítése céljából 
szabad felhasználást biztosít, amennyiben az nem szolgál üzleti érdeket, csak 
a fogyatékossággal élők igényeire fókuszál, és a célnak megfelelően valósul meg.90 
Hozzá kell tenni azonban, hogy például a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár-
ban is található Zeutschel Zeta típusú könyvgerinckímélő szkennert egy vak vagy 
aliglátó személy nem képes egyedül használni, bármennyire is kényelmes és köny-
nyen kezelhető az eszköz beépített kezelőfelülete.

A digitális gyűjtemény kialakításának kérdésköre összekapcsolódik az e-könyvek 
kölcsönzésének problematikájával, hiszen annak is részben a szerzői jogi rendelkezé-
sek szabnak határt. Az e-könyvek könyvtári kölcsönzésére nemzetközi szinten 
számos megoldási kísérlet és jó gyakorlat látható, és minden esetben a szerzői jog 
a kulcs. Az Amerikai Egyesült Államokban például a szerzői jog átruházhatósága 
folytán lehetségessé vált egy országos lefedettségű, felhőalapú, könyvtári tagsághoz 
kötött szolgáltatást kiépíteni. A felhőalapú szolgáltató rendszer kiépítése több 
európai országban megtörtént, Norvégiában pedig egy állami szinten koordinált 
kollektív engedélyezési rendszer keretében komoly digitalizálásba kezdtek, és az így 
kialakított állomány szerzői jog által védett részét is hozzáférhetővé tették, ingyene-
sen bárki számára, aki norvég IP-címmel rendelkezik. A szerzők bármikor vissza-
vonhatják az adatbázisban való megjelenésére vonatkozó engedélyüket.91

Az online tartalmakat az úgynevezett DRM-technológiával teszik védetté, mely 
többek között a másolásvédelemért és a tartalom elérési idejének korlátaiért is 
felelős. Hazánkban jelenleg viszonylag kevés az ingyenes, online elérhető szépiroda-
lom, ezeket főként az Országos Széchényi Könyvtár által életre hívott Magyar 
Elektronikus Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum keretein belül működő 
DIA (Digitális Irodalmi Akadémia) szolgáltatja. De nem szabad elfeledkezni 
az Arcanum tartalomszolgáltató portálról sem, mely a Digitális Tudománytár 
mellett számos ingyenesen hozzáférhető, folyamatosan bővülő adatbázissal rendel-

90 Wolters Kluver Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye, https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900076.tv
91 Sándor (2018)
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kezik, többek között teljes szövegű szépirodalmi alkotások is megtalálhatóak, 
az oldal felületén elolvashatóak.92 Mindezek mellett a könyvtárak egy része, főleg 
a felsőoktatási és szakkönyvtárak tagjaik számára hozzáférhetővé teszik az előfizetés 
útján használható online adatbázisokat, de ezek a szakirodalom megfelelő elérhető-
ségét biztosítják. 

Megoldás lehet ebben egy olyan online, felhőalapú rendszer kialakítása, mely 
tartalmazhatná a digitalizált vagy az eleve e-könyvként megszületett könyveket, 
valamint az ország könyvtárait összekapcsolva bárhonnan elérhető és bővíthető 
lehetne, így nem a nemzeti könyvtárainkra vagy akármelyik másik könyvtárra 
hárulna a digitalizálás teljes súlya. Hozzáférését lehetne korlátozni a fogyatékosság-
gal élő felhasználókra, hasonlóan a Lapról Hangra vagy a Bodor Tibor 
Hangoskönyvtár által használt megoldásokhoz, ezzel is eleget téve a szerzői jogi 
rendelkezéseknek, de egy jó DRM-technológiával a nemzetközi példák nyomán akár 
a könyvtári tagsághoz, vagy díjhoz kötött kölcsönzői rendszert is létre lehetne hozni. 
Igaz, ennek lehetséges módjáról hazánkban még nem született egyetértés, valamint 
gátat szab az is, hogy az anyagi források és a szükséges eszközpark sem áll a köz-
könyvtárak rendelkezésére.93 Ehhez társulnak a kiadói aggodalmak, miszerint 
az elégtelen DRM-rendszerek és a néhol szinte ellentmondásosan megfogalmazott 
törvényi rendelkezések nem védik megfelelőképp a kölcsönzésre kiadott tartalma-
kat, nem beszélve arról, hogy egy könnyen hozzáférhető, tartalmában friss digitális 
gyűjtemény visszavetheti a könyveladást, ezen keresztül pedig a kiadói bevételeket.94 

Fontos szem előtt tartani, hogy a könyvtárak számára is igen fontos 
a digitalizáció és az online tartalmak szolgáltatói rendszerének kiépítése. 2017-ben 
fogadták el a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításának elősegítésére 
a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia, mely 2025-ig fogalmaz meg elérendő 
célokat. Egyik ilyen cél, hogy az idei évre, tehát 2020-ra a közgyűjtemények digitali-
zált dokumentumainak aránya elérje a teljes digitalizálandó állomány 50%-át. Ezzel 
párhuzamosan kell megvalósítani a Nemzeti Adattár Projektet (NAP), mely a digita-
lizált tartalmak könnyebb kezelhetőségét és elérhetőségét szolgálja, többek között 
egy közös online, könnyen kezelhető keresőfelületet biztosít a felhasználók számára. 
A Stratégia megvalósulását a könyvtári ágazatban az Országos Széchényi Könyvtár 
moderálja.95 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019 nyarán pályázatot írt ki 
a vidéki megyei hatókörű városi könyvtárak, állami egyetemi könyvtárak, illetve 
azok konzorciumai számára. A 322 millió forintos keretösszegű, vissza nem térí-
tendő támogatás célja a különböző típusú könyvtárak digitalizálási tevékenységei-
nek megerősítése, a helytörténeti és unikális, valamint az oktatást támogató doku-
mentumok digitalizálásához, hozzáférhetőségének kiépítéséhez szükséges 

92 Arcanum tartalomszolgáltató, https://www.arcanum.hu/hu/
93 Szalacsi (2013) és Tóth (2013)
94 Dancs (2012)
95 Országos Széchényi Könyvtár, http://www.oszk.hu/kds-k
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erőforrások biztosítása.96 A nyertes könyvtárak a tanulmányunk írásának idejében is 
azon dolgoznak, hogy a kapott összegeket megfelelően használják fel digitalizálási 
célokra, melyek kimenetele talán pont az a felület lesz, melyre a látássérültek is 
vágynak.

VII. ZÁRÓ GONDOLATOK

A látássérült társaink olvasási szokásait még számos aspektusból lehetséges lenne 
elemezni. Kutatásom során nem tértem ki többek között a könyvtárról és könyvtá-
rosokról alkotott képre, az olvasás szubjektív megítélésére, nem kérdeztem rá 
a bővebb médiahasználatra, a családi háttérből fakadó vagy egyéb szociális jellem-
zőkre, vagy arra, hogy a speciális általános iskolába járó kollégista gyermekeknél 
melyek a meghatározó tényezők az olvasási szokások tekintetében. További kutatá-
sok tárgya lehet, hogy az érintettek esetében milyen befolyást gyakorol a látássérülés 
kialakulásának időpontja, illetve a korábbi vizuális tapasztalatok mennyisége és 
minősége az olvasási kedvre, az olvasmányok értelmezésére, hisz mint ahogy arról 
már szó esett, a vizuális tapasztalatok alapjaiban határozzák meg a személyben 
kialakult képzetek sokaságát.97 A vizsgálat tárgyát akár nemzetközi szintű összeha-
sonlítás felé is tovább lehet gondolni annak tükrében, hogy a különböző országok-
ban eltér a habilitációs és rehabilitációs, valamint az oktatási és bizonyos esetekben 
a közgyűjtemények kölcsönzési rendszere.

Az a hipotézis, miszerint a látássérült személyek érdeklődési köre, olvasmányaik 
témája és összetétele nem tér el jelentősen látó társaikétól, igazolódni látszik, de nem 
lehet eltekinteni attól, hogy csekély létszámú, könyvszerető minta szolgáltatja 
az információkat. A modern technológiák jelentősen megkönnyítik a fogyatékosság-
gal élők életét, számos olyan, látásukban korlátozott személyek számára kifejlesztett 
eszköz létezik, melyek közül elérhetőségük miatt kiemelkednek az okostelefonokhoz 
készült applikációk. 

Sejtésem beigazolódott, miszerint a vizsgált populáció nem vesz részt jelentősen 
a közkönyvtárak életében, feltehetőleg nincsenek teljesen tisztában a számukra is 
releváns szolgáltatásokkal. A könyvtár és a fogyatékossággal élők kapcsolatát több 
ponton lehetne erősíteni, melyből mindkét félnek ki kell vennie a részét. Természete-
sen komoly létjogosultsága van az MVGYOSZ könyvtárainak, de egyrészt azok 
gyűjteménye elmarad a síknyomtatásban megjelenő irodalom terjedelmétől, 
másrészt Budapesten találhatóak, és kizárólag a dokumentumok gyűjtését, ápolását, 
sokszorosítását, kölcsönzését végzik. Ellenben a közkönyvtárak szolgáltatásainak 

96 Emberi Erőforrások minisztériuma, https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/
kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/palyazat-a-nemzeti-kulturalis-kincsek-es-a-konyvtari-
tartalmak-digitalis-megorzesere

97 Tóth (1997)
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palettája manapság igen széles annak köszönhetően, hogy jelenlegi kultúránk 
megkívánja, hogy a könyvtár a közösségi tér szerepét is betöltse, mely lehetőséget 
adhatna a fogyatékossággal élők, köztük a látássérült személyek társadalmi integrá-
ciójának és elfogadottságának növelésére. 
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A KÉPTŐL AZ ELŐADÁSIG
A papírszínház alkalmazása a drámapedagógiai munkában

PÁSZTOR CSÖRGEI ANDREA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ANDREA PÁSZTOR CSÖRGEI: FROM THE PICTURE TO THE 
PERFORMANCE: APPLYING JAPANESE PAPER THEATRE 
(KAMISHIBAI) IN DRAMA-BASED PEDAGOGY

As a library and drama teacher, I have always been particularly interested in the 
inherent pedagogical and methodological aspects of the triple unit of image, word and 
action. To study this field, paper theater (kamishibai) has proved to be an excellent 
tool, as one can combine different methods of storytelling, visual education and drama 
pedagogy, in each of the sessions. In the present study, I emphasise the pedagogical  
importance of this tool and report on the resulting methodological experiences.

BEVEZETŐ

Könyvtár- és drámapedagógusként különösen foglalkoztatott a kép, a szó és a cse-
lekvés hármas egységében rejlő lehetőségek pedagógiai és tanulásmódszertani 
szempontú megközelítése. A papírszínház (kamishibai) megfelelő eszköznek 
bizonyult ennek vizsgálatához, hiszen az egyes foglalkozásokon való alkalmazása 
során egyesíthetjük az élőszavas mesélés, a vizuális nevelés és a drámapedagógia 
módszereit. Jelen tanulmányban szeretném felhívni a figyelmet az eszközre, és 
munkám során szerzett módszertani tapasztalataim egy részét közzétenni.

1 Pásztor Csörgei Andrea könyvtár- és drámapedagógus, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium
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AZ ÉLŐSZAVAS MESÉLÉS MINT A DRÁMAPEDAGÓGIA 
HATÁRTERÜLETE

A japánból eredő papírszínház (kamishibai) alapja az élőszavas történetmesélés és 
a történetet kísérő illusztrációk befogadásának ötvözete. Ahhoz, hogy az eszközt 
mint pedagógiai módszert – és különösen mint a drámapedagógia egyik határterü-
letét – vizsgálhassuk, előbb a két alkotó részterület jellemzőiről és pedagógiai 
hasznukról kell néhány szót ejtenünk.

A mese- és a történetmondás fontosságát, a gyerekek fejlődésére gyakorolt hatását 
ma már nem kérdőjelezi meg senki. Sőt, egyre népesebb azoknak a tábora is, akik 
elismerik: a mese nem kizárólag a gyerekeknek szóló műfaj, tudva, hogy 100-200 
évvel ezelőtt még elsősorban a felnőttek közösségi eseménye volt egy-egy mese-
mondó alkalom. Épp az első, tudatosan gyerekek számára lejegyzett mesekönyv2 
volt az, ami elindította a folyamatot, aminek eredményeképp a mesék szép lassan 
kikoptak a felnőttek világából, majd ahogy a közösségi élet hangsúlyai is megváltoz-
tak, a felnőtteknek szóló mesemondó alkalmak is megritkultak, végül teljesen 
eltűntek. Szerencsére csak egy időre: manapság ugyanis sosem látott reneszánszát éli 
a mesemondás, gombamód szaporodnak a felnőtteknek szóló mesemondó alkalmak, 
mesefejtő csoportok, mesekörök is. Emellett pedig egyre több kutatás, tanulmány 
születik a mesékről, mesélésről, a társtudományok segítségével létrejött a mesepeda-
gógia, mesepszichológia, meseterápia.

Ennek ellenére, ha a mesemondás szót elhangzik, az emberek többségének még 
mindig elsősorban az óvodásoknak, kisiskolásoknak szóló népmesemondó foglalko-
zások jutnak eszébe, és nem véletlenül. A mese a gyerek számára nélkülözhetetlen 
eszköz a fejlődéshez, a világ felfedezéséhez, önmaga megismeréséhez. Evidencia hát, 
hogy a kicsiket mind szülőként, mind pedagógusként újra meg újra megkínáljuk 
a nekik való (nép)mesékkel, hogy fejlődésüket a megfelelő mértékben biztosítsuk. 
Ugyanakkor a nemzetközi szakzsargonban a „mesemondás”, „történetmesélés”, azaz 
a „storytelling” sokkal több jelentésrétegű: magában foglal mindent, ami történet, 
mítoszokat, eposzokat, legendákat, anekdotákat, családi sztorikat vagy akár törté-
nelmi eseményeket.

És bár a mesemondás leggyakoribb színhelye közé elsősorban az iskolák és 
a könyvtárak tartoznak, meglepő módon egyre többször hívnak mesemondókat 
egészen szokatlan helyekre is: botanikus- és állatkertekbe, csillagvizsgálóba (a 
NASA is tartott ilyen rendezvényt), ahol a cél a történetek segítségével a természet-
tudományos ismeretek átadása; a mesemondást gyakran alkalmazza a turizmus 
eszközként a helyismereti érdekességek bemutatására, de ma már akár céges rendez-
vényeken is találkozhatunk a műfajjal.3

2 Bezerédj Anna (1836): Flóri könyve sok szép képekkel, földrajzokkal és muzsika mellékletekkel, Pest.
3 Zalka Csenge Virág (2016): Mesemondók márpedig vannak. A nemzetközi mesemondás világa, Pont 

Kiadó, Budapest, 73 p.
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De vajon az iskolai mesemondásnak a szórakoztatáson kívül milyen egyéb, 
pedagógiai, tanulástechnikai funkciója van? Általános tapasztalat, hogy az emberek 
sokkal könnyebben fogadnak be bármit, amit egy szórakoztató, érdekes történeten 
keresztül kapnak. Ez egyaránt igaz a tényanyagra, információkra, de a tanulságokra, 
erkölcsi mondanivalóra is. Mivel a tanórák keretein belül általában rövid idő jut 
egy-egy témára, egy-egy rövid történet segíthet tovább bővíteni, színesíteni az isme-
reteket, felkeltheti az érdeklődést az adott téma iránt, és arra sarkallhatja a diákot, 
hogy önálló kutatással még több részletet akarjon megtudni róla. A történetmondó 
alkalmak csapatmunkára, empátiára és logikus gondolkodásra tanítanak. A történe-
tek segítenek az önértékelésben, az egyéniség fejlesztésében, ugyanakkor segítenek 
felismerni mások jó tulajdonságát, toleranciára, empátiára nevelnek. A különböző 
földrajzi területekről származó mesék felkelthetik az érdeklődést az adott nép 
kultúrája iránt, nyitottabbá tehetnek, ha pedig egy-egy ilyen mese idegen nyelven 
hangzik el, nagy mértékben fejleszti a nyelvtudást is. Saját tapasztalatom egy 
papírszínház-meséléshez 4 kötődik, amikor több kollégával közösen egy alsó tagoza-
tos japán témanapot tartottunk. Én a japán népmesei gyökerekkel rendelkező 
A nagy hullám5 című mesét mondtam el, amiben felbukkant olyan népszokás is, 
amihez a Japánban hosszabb ideig élő kolléganő aztán saját élményei alapján sokat 
tudott mesélni. Egy-egy ilyen komplex esemény az ismeretszerzésen és szókincsbő-
vítésen túl fejleszti a kreativitást, a figyelem fókuszálását és a belső képalkotó 
képességet, ami többek között az olvasott szövegértés egyik alapja, a hallás utáni 
szövegértés pedig az íráskészség kialakulását segíti. Hiszen a mesemondás kapcsolat 
az olvasás és az írás között.6

AZ ÉLŐSZÓ VARÁZSÁTÓL A DRAMATIKUS FOLYAMATIG

Nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk felolvasás és mesemondás között. 
Mindkettőnek megvan a maga funkciója, és vannak helyzetek, amikor roppant 
fontos, hogy egy műmesét pontosan, szó szerint olvassunk fel (pl. magyarórán 
feldolgozás céljából), illetve a papírszínház is lehetővé teszi, hogy ha szükségét 
érezzük, felolvassuk a képek hátoldalára írt szöveget, ám ez semmiképpen nem 
elvárás, és amennyiben lehetséges, alkalmazzuk inkább az élőszavas mesélést 
előadásunkban. Miért érdemes ezt a módszert preferálni? Bajzáth Mária mesepeda-
gógus így fogalmazza meg: „A mese egyik legfontosabb tulajdonsága és az erejének 
a titka tulajdonképpen az, hogy lélektől lélekig tud szállni. Akkor tudok belenézni 
a mesét hallgató szemébe, akkor tudok megteremteni egy olyan burkot, amelyben 

4 A papírszínházról lásd később.
5 Massenot, Véronique (2017): A nagy hullám, Csimota Kiadó, Budapest.
6 Zalka Csenge Virág, nemzetközi mesemondó http://www.zalkacsenge.hu/mesecsokrok/iskolaknak/ 

Letöltés: (2020. 05. 04.)

http://www.zalkacsenge.hu/mesecsokrok/iskolaknak/
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a mesehallgató és a mesemondó egyaránt biztonságosan barangolhat, ha élőszóval 
mesélek.”7 Az élőszavas mesemondás lényege, hogy nem egy betanult mesét ad 
vissza az előadó, hanem a mese, történet szüzséjét, történeti vázát színesíti ki, impro-
vizatív módon, a közönség igényeihez igazodva.8 Tehát az élőszóval való mesélés 
magában foglalja az „itt és most” pillanat varázsát, éppen úgy, mint egy dramatikus 
folyamat. Gabnai Katalint idézve: „A dramatikus folyamat kifejezési formája: 
a megjelenítés, az utánzás; megjelenési módja: a fölidézett vagy éppen megnyilvá-
nuló társas kölcsönhatás, az interakció; eszköze: az emberi és zenei hang, az adott 
nyelv, a test, a tér és az idő; tartószerkezete: a szervezett emberi cselekvés.”9 A két 
tevékenység között a legnagyobb különbséget talán az interakcióban részt vevő 
személyek közötti hierarchiában találjuk: míg a dramatikus folyamatnak szerencsés 
esetben minden résztvevő (beleértve a foglalkozásvezetőt is) egyformán aktív 
szereplője, addig a mesemondásban óhatatlanul a mesemondón van a vezető szerep, 
még abban az esetben is, – ha a mesemondás kívánalmainak megfelelve – folyama-
tosan interakcióba lép a hallgatósággal. Ennek ellenére fellelhetőek a páhuzamok 
a mesemondás és a dramatikus folyamat között, különös tekintettel a megjelenési 
módok közül az interakcióra, vagy az eszközök teljes tárházára. 

NEM CSAK HALLGATVA…

A fent említett példák alátámasztják, hogy a mesemondó alkalmak milyen sokré-
tűek, és milyen sokféle módon képesek támogatni az oktatás folyamatát. És bár még 
mindig bőven akad tennivaló annak érdekében, hogy egy tanári kar többsége ne 
csupán a kicsiknek való üres időtöltést, felesleges szórakozást lássa benne, talán 
a világ- és hazai viszonyokban is érezhető változásoknak hála, ha lassan is, de ez 
az attitűd változóban van. Jó lenne, ha a mesehallgatás mellett a gyerekek élőszavas 
mesemondása is sokkal több teret kaphatna a tanórákon. Jelenleg a mesemondás, 
történetmesélés ebből a szempontból még mostohább helyzetben van, mint a mese-
hallgatás: ez a tevékenység gyakorlatilag az alsó tagozatos korosztály mesemondó 
versenyeinek alkalmaira redukálódik. Bár a magyarórán később esik ugyan szó 
a retorikáról, ez sajnos legtöbbször néhány tanórát jelent csak. Pedig az élőszavas 
mesemondás nem lenne szabad, hogy csak tan- és versenyanyagként funkcionáljon: 
folyamatosan jelen kellene lennie az iskolai életben, a legkülönfélébb keretek között, 
hiszen minden terület, amit a mesehallgató-alkalom fejleszt, sokszorosan fejlődik, 
ha a gyerek aktív cselekvőjévé válik egy-egy ilyen alkalomnak, azaz a mesemondás 
során több alkalommal szerepbe lép, improvizál, hangsúlyt, hanglejtést vált stb., 
azaz a drámapedagógia eszköztárából merít.

7 Sallai Éva: „A mese a nevelés táltosparipája”, Letöltés: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/a-
mese-a-neveles-taltosparipaja, (2020. 05. 04.)

8 Forrás: https://hagyomanyokhaza.hu/en/node/3901
9 Gabnai Katalin (2015): Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon, Budapest, 8.

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/a-mese-a-neveles-taltosparipaja
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/a-mese-a-neveles-taltosparipaja
https://hagyomanyokhaza.hu/en/node/3901
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A VIZUÁLIS KULTÚRA A GYEREKIRODALOM 
SZEMSZÖGÉBŐL, ÉS MEGJELENÉSE A PEDAGÓGIAI 
MUNKÁBAN

Ahogy említettük, a mese hallgatása a „belső képteremtés” eszköze. Vekerdy Tamás 
gyerekpszichológus egyik interjújából idézve: „A Waldorf-iskola alapítója, Rudolf 
Steiner is azt mondja a tanároknak: Találjatok ki ti meséket! Nem baj, ha rosszabbak, 
gyengébbek, ha kisebb a szókincsük. A gyerekek veletek együtt csinálják a belső 
munkát, a ti kreativitásotokat is élvezik, nekik ez rendkívül vonzó és leköti őket. 
Ritmikusan, dallamosan meséljünk, nagy redundanciával! Nagyon fontos ez, 
hozzájárul a nagyon erőteljes belső képek kidolgozásához. A ritmus, a dallam, 
az ismétlés segíti a gyereket a belső film megalkotásában.”10 Ugyanakkor gyerekiro-
dalmárként számomra a szöveg és a kép (illusztráció) mégiscsak összefonódik 
valamiképp. Teljes mértékben osztom Rofusz Kinga illusztrátor véleményét: „Mindig 
mondom: az illusztráció nem azt jelenti, hogy ábrázolunk valamit. Hiszen az teljesen 
érdektelen lenne. Sokkal inkább azt, hogy << Megfestünk valami olyat, aminek 
közös a magja a szöveggel, de megnyit új jelentéseket, tartalmakat, érzéseket >>. 
Tehát a kérdésre válaszolva: igen, a képek kiadnak egy érvényes történetet a szöveg 
nélkül is.”11 Foglalkoztatni kezdett hát a gondolat, hogy ha a hallott történetek ilyen 
jól korrelálnak a drámapedagógiával, színházi eszközökkel, akkor vajon a csak 
vizuálisan befogadott történetekre is igaz-e ugyanez? 

„A 21. századra olyan világot teremtettünk magunknak, amelyben megfelelő 
vizuális műveltség nélkül nehéz eligazodni. A képek özöne, az elektronikus eszkö-
zök uralma és a médiában használt legújabb technológiák olyan terepet kínálnak, 
amelyben a megfelelő „tréning nélkül” nem biztos, hogy kellő mértékben tudunk 
tájékozódni. A vizuális kultúra mára nem egyszerűen része az életünknek, hanem 
tulajdonképpen maga az élet.” – írja Várnai Zsuzsa művészetpedagógus, művészette-
rapeuta tanulmányában.12 

A világ észlelésének folyamata mára hatalmas változáson ment keresztül. A képek 
egyre intenzívebben vannak jelen az életünkben, és jelentős mértékben módosítják 
információbefogadási attitűdünket: a verbálissal szemben a vizuális előnyére. 
Különösen a gyerekek reagálnak nagyon gyorsan és intenzíven erre a változásra. 
Ennek egyik oka, hogy ők már eleve ebbe az újfajta látásmódba születtek bele és 

10 Czvitkovits Judit, Dr. Vekerdy Tamás: A mesék oldják, vigasztalják, megnyugtatják a gyereket, 2015. 
október 27. Letöltés: https://nlc.hu/mesedoboz_gyujtooldal2/cikk/vekerdy-tamas-mese/ (2020. 05. 14.)

11 Ayhan, Gökhan: „A legjobb az lenne, ha békén hagynánk a gyereket”. Interjú Rofusz Kingá-
val 2020. 05. 14., Letöltés: https://igyic.hu/mesecentrum-interjuk/a-legjobb-az-lenne-ha-
beken-hagynank-agyerekeket.html?fbclid=IwAR33GrKHw0F6tU1iP0NDWbkP5s0I0vi0yS-
RXKhIcMGvC1236qjIt04et9I (2020. 05. 14.)

12 Várnai Zsuzsanna (2017): Kép és szó. A vizualitás szerepe és jelentősége a kortárs gyerekirodalomban. 
In: Mesebeszéd. A gyerek- és ifjúsági irodalom kézikönyve, szerk.: Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, 
Mészáros Márton, Szekeres Nikoletta. Fiatal Írók Szövetsége, Budapest. 387.
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szocializálódtak, másik, hogy a gyerekek természetüknél fogva vizuális lények. Fő 
kommunikációs eszközük kb. 8-9 éves korukig, azaz, amíg az anyanyelvüket 
tökéletesen el nem sajátítják, elsődlegesen vizuális és nem verbális. Éppen ezért 
fontos, hogy kisgyermekkorban miféle és milyen minőségű vizuális eszközökkel, 
formákkal, narratívákkal találkoznak, és hogy az őket körülvevő felnőttek mennyire 
képesek segíteni őket a képek világának feltérképezésében.13

A vizualitás előtérbe kerülését a szavakkal szemben ma már gyakran a gyerekiro-
dalmi kiadványokban is tetten érhetjük, ezzel is erősítve a gyerekek befogadói 
attitűdjében elindult változásokat, ennek következtében mára pedagógiailag is 
megkerülhetetlenné vált, hogy foglalkozzunk a jelenséggel.

Várnai tanulmányában Kibédi Varga Áron képelméletére hivatkozva14 a szó és kép 
egymáshoz való viszonyát vizsgálva rendszertani szempontból háromféle kategóriá-
ról beszél. Eszerint a szó és a kép kapcsolatát megkülönböztethetjük időbeliségi, 
mennyiségi, illetve formai kritériumok szerint. Számunkra most a harmadik 
kategória a kiemelendő. Eszerint a verbális és vizuális tárgyak térbeli hozzáférhető-
ségét vizsgálva beszélhetünk azonosságról és elválasztottságról (azaz formai kritéri-
umokról). Az első esetben a szó és a kép teljesen összeolvad (pl. kalligráfia és vizuális 
költészet), a másodikban mindkettő megkülönböztethető. Minél szorosabb az egy-
ség a szó és a kép között, annál bonyolultabbá válik az olvasásuk. A verbális és 
vizuális jelek egybeolvadása esetén nem válthatunk át egyik felfogásról a másikra: 
valójában egyszerre kétféleképpen érzékelünk. A gyerekkönyvek egyik, egyre 
nagyobb teret törő műfajainak, a picturebooknak és silent booknak éppen ez a hatás-
mechanizmusa, erről később még részletesen lesz szó. 

Még egy, a szöveg és kép kapcsolatát tekintve fontos kérdést tesz fel a szerző: 
a hierarchia kérdését. Vajon létezhet-e szigorúan mellérendelt szó és kép viszony? Ha 
nem, akkor melyik van alárendelve a másiknak? A kép csak akkor lehet fölérendelt, 
ha annyira ismerős a nézőnek, hogy nincs szükség szavakra az azonosításhoz, 
a jelentések megragadásához, a hagyományos művészetekben minden más esetben 
a kép alárendelje a szónak. A modern művészetben két módon próbálják ezt az alá-
rendeltségi viszonyt megszüntetni a művészek: a szürrealisták címadásai a melléren-
delés megalapozására tett kísérletek, ahol a szavak nem szűkítik, hanem inkább 
bővítik a jelentést. A másik mód pedig a nagyon átalános címek bevezetése (pl. 
Tájkép), így a cím semlegessége elegendő teret ad a befogadónak, hogy figyelmét 
kizárólag a képnek szentelhesse.15

A gyerekkönyvekben az illusztrációk eszerint többféle funkcióval rendelkeznek.16 
Magyarázhatnak, interpretálhatnak, kiterjesztik a szöveget, dekorálnak, elhelyezik 

13 Várnai, 2017:393
14 Kibédi Varga Áron (1997): A szó-és-kép viszonyok leírásának ismérvei. In: Kép-fenomén- valóság, 

szerk. Bacsó Béla, Kijárat, Budapest, 300−329.
15 Vö. Várnai, 2017
16 Vö. Fang, Zhihui: Illustrations, Text, and the Child Reader. What are Pictures in Children’s 

Storybooks for? Reading Horizons, 1996, Letöltés: https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi
?article=1280&context=reading_horizons (2020. 05. 09.)

https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1280&context=reading_horizons
https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1280&context=reading_horizons
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a szöveget térben és időben, meghatározzák a kötet hangulatát. Kibővíthetik és előre 
vihetik a cselekményt, de olyan is előfordul, hogy megszűnik a kép alárendelt 
szerepe, és a történet kibontakozásában hangsúlyos szerepet kap, a szöveg pedig épp 
csak finom továbblendítője annak (ez a picturebook, azaz a képeskönyv), illetve 
ennek még vizualitás-domináns változata a silent book (képkönyv), ahol a kötet 
teljes egészében szöveg nélkül jelenik meg.17 

A KÉP(ES)KÖNYVEK VILÁGA

A könyvkiadói eladási tapasztalatok azt mutatják, hogy Magyarországon még 
mindig az határozza meg elsősorban egy könyv piaci értékét (értsd: eladott példány-
számát), hogy a kép-szöveg aránya milyen erősen tolódik el a szöveg felé. Pedig 
a fent említett gyermeki fejlődési folyamatok alátámasztják, hogy milyen nagy 
szükség van a képeskönyvekre is, nagy a felelősség hát a pedagógusokon, hogy 
az oktatási intézményekben minél gyakrabban kerüljenek elő ezek a kötetek.

De pontosan mit is értünk képkönyvön? Olyan könyvalkotásokat, amelyek 
hagyományos könyvformátummal rendelkeznek, összefüggő történetük van, 
amelyeket csak képekkel, szöveges kíséret nélkül adnak elő, bizonyítva, hogy 
az „illusztrált könyv és az illusztrációk és képek vizuális nyelve nem másodlagos 
az írott nyelvhez képest, hanem univerzális hatalommal és erővel rendelkező, amely 
áttöri a nyelvi határokat.”18 Az angolszász terminológia „wordless picturebook” 
néven emlegeti ezeket, hasonló az elnevezésük a német vagy francia szakirodalom-
ban is („textlose bildebücher”, „livre sans mot”). A képeskönyveket értelmező 
tipológiák a szöveg és narratíva kettős tengelye mentén gondolkodnak, a kép-szöveg-
történet komponenseinek eltérő arányait mérlegelve. Eszerint Torben Gregersen négy 
alaptípust különböztet meg: 1. a narratívát nélkülöző képeskönyvek (lapozók, 
böngészők), 2. a szavak nélküli képes narratíva, 3. a kép/szó egységén alapuló, 
narratív képeskönyv, 4. és az illusztrált könyvek, amiknek narratívája kép nélkül is 
megállja a helyét.19 Ez alapján magam az 1. és 2. kategóriát magyarul képkönyvek-
nek, míg a 3. és 4. kategóriát képeskönyvként nevezem meg. Ha a képkönyveket 
a narratíva felől közelítjük, jól leválaszthatjuk róluk a lapozókat, böngészőket, hiszen 
bár ezekben a szöveg nincs jelen, a történetmesélés szándéka nem lényeges elemük.

A szöveg nélküli képeskönyvekre, azaz képkönyvekre az újabban használatos 
angol eredetű „silent book” elnevezés némileg félrevezető, lévén a nyomtatott 

17 Sőt! Még olyan speciális esetre is van példa, amikor a két narratíva (a textuális és a vizuális) két ellen-
tétes nézőpontot képvisel, mint pl. Pat Hutchins Rosie’s Walk című könyve. A teljes könyvről készült 
videó megtekinthető itt: https://www.youtube.com/watch?v=aynZh1-fsBg

18 Idézet a Silent Book Contenst, azaz a Csendeskönyvek Versenye versenykiírásából 
https://silentbookcontest.com/about/ 

19 Révész Emese (2019): A vizuális narráció eszköztára a Design-könyvek sorozatában. Studia Litteraria. 
58. 1-2. 166-193. p. 2019.11.23., https://www.academia.edu/40296149/Gyerekvil (2020. 05. 09.)

https://www.youtube.com/watch?v=aynZh1-fsBg
https://silentbookcontest.com/about/
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szöveges kíséret hiányából nem következik egyenesen, hogy a látvány nem fordít-
ható szavakká. A gyakorlat azt mutatja, hogy ezek a fajta képes történetek gyakorta 
ösztönzik hangos mesélésre a gyerek „olvasót”. (Az összefüggő történet hangos 
mesemondásának hasznáról pedig fentebb már beszéltünk.) Bár az efféle könyvek 
terjedése sokakban aggodalmat kelthet, hiszen a nyomtatott betű visszaszorulását 
látják benne, az igazság az, hogy épp a képkönyvek verbális feldolgozása lehet alapja 
az írott betű felé való elindulásnak és a vizuális műveltség elsajátításának. „A képi 
műveltség nem fenyegetés vagy vetélytárs, hanem partner a nyomtatott betűk 
felfedezéséhez.” – fogalmazza meg William Patrick Martin.20 A képek értelmezése 
egyéni interpretációt igényel, a látottak verbalizálása pedig segít a beszéd elindításá-
ban, fejleszti a szókincset, kapcsolatot teremt az írott és a beszélt nyelv között. A kép-
könyvek befogadása olyan összetett kognitív folyamat, amely nagyban fejleszti a gye-
rek befogadók absztrakciós képességét, és amely bonyolult vizuális stratégiákat 
alkalmazva (keresés, egyeztetés, azonosítás, kivetítés, feltételezés, felfedezés, 
összehasonlítás, osztályozás és tervezés lépcsőfokain keresztül), a térbeli viszonyok, 
karakterek és érzelmek felismerésén keresztül jut el a cselekmény megértéséig.21

KÉPKÖNYVEK A PEDAGÓGIAI GYAKORLATBAN

A már említett kereskedelmi nehézségek ellenére, ma már egyre több magyarországi 
kiadó vállalja évi 1-2 képkönyv megjelentetését. Ennek köszönhetően a képkönyv 
lassan beszivárog a köztudatba, és egyre több oktatási helyszínen alkalmazzák. 
Kifejezetten nagy előnye a képkönyveknek, hogy nyelvi akadályok híján a külföldi 
kínálatból is válogathatunk, illetve hogy az esetek nagy többségében egy-egy 
könyvet bármelyik korosztállyal feldolgoztathatunk – a lényeg, hogy a foglalkozás 
menete illeszkedjen a korosztály igényeihez.

Magyarországon általában az (iskolai) könyvtárosok tartanak leggyakrabban 
képkönyv-feldolgozó órákat. Ennek oka, hogy „Az IFLA (Könyvtárosegyesületek 
Nemzetközi Szövetsége) gyermekek (0−18 évesek) könyvtári ellátására vonatkozó 
irányelvei között szerepel a nyelvi, az olvasási és a műveltségi készség fejlesztése, 
valamint annak a biztosítása, hogy a gyermekek megoszthassák egymással olvasási 
élményüket. A Nemzeti alaptantervben22 a közoktatásban fejlesztendő kulcskompe-
tenciák között szerepel az esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség, 
valamint az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése is. Ezen feladatok együttes 

20 Révész (2019) idézi William Patrick Martin: Wonderfully Wordless: The 500 Most Recomended 
Graphic Novels and Picture Books. Lanhem, Rowman, Littlefield, 2015.

21 Révész, letöltés: https://www.academia.edu/40296149/Gyerekvil (2020. 05. 09.)
22 Itt a 2012-es változatra utal. Letöltés: http://ofi.hu/nemzeti-alaptanterv (2020. 05. 09.)

http://ofi.hu/nemzeti-alaptanterv
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ellátására ideális eszköz a szöveg nélküli képkönyvek használata könyvtári, iskolai 
könyvtári vagy iskolai foglalkozások keretében.”23 

Bakó Katalin, Domokos Dóra és Goda Beatrix, az Országos Pedagógai Könyvtár 
és Múzeum munkatársai az elmúlt évben számos képkönyveken alapuló foglalko-
zást tartottak, óvodás korú gyerekektől kezdve egészen a kiskamasz korosztályig, és 
a foglalkozások menetét és az ott szerzett tapasztalataikat közre is adták,24 illetve egy 
webinárium keretén belül is megosztották eredményeiket.25 Érdekes volt látni, hogy 
bár a cél nem ez volt, mégis minden foglalkozásban előkerültek a drámapedagógiai 
játékok: asszociációs, koncentrációt fejlesztő játékok, testtudatfejlesztő játékok, 
karakterépítés és természetesen a közös történetszövés stb. Mintha a textualitás 
nélküli látszólagos passzivitás mindenképpen megkívánná a cselekvés aktivitását.

Kasza Julianna: Hófehérke és a hét törpe26

Saját ilyen irányú tapasztalatom is ezt támasztja alá. Azokon az órákon, amikor 
könyvtárpedagógusi munkám során a képkönyvek kerültek elő, még ha a cél 
bizonyos könyvtárhasználati ismeretek átadása is volt, a drámapedagógia eszköztá-
rából válogattam. Az egyik ilyen óra a 2. osztályosokkal volt, ahol a Csimota Kiadó 
Design-könyvsorozatának darabjait hívtam segítségül. A könyvsorozat a jól ismert 
Grimm-meséket dolgozza föl (Csipkerózsika, Piroska és a farkas, Csizmás kandúr, 
A három kismalac, Hófehérke és a hét törpe), ám minden címhez 3-5 különböző 
illusztrátor készített különböző képkönyvet, nagyon különböző stílusban.27 

23 Bakó Katalin, Domokos Dóra és Goda Beatrix: Szöveg nélküli képkönyvek alkalmazása köny-
ves foglalkozásokon. Könyv Könyvtár, Könyvtáros 28. 12. 3-23.p. Letöltés: https://epa.oszk.
hu/01300/01367/00323/pdf/EPA01367_3K_2019_12_003-023.pdf (2020. 05. 09.)

24 Bakó, Domokos és Goda. Letöltés: https://epa.oszk.hu/01300/01367/00323/pdf/
EPA01367_3K_2019_12_003-023.pdf (2020. 05. 09.)

25 Goda Beatrix (2020): Képkönyvek pedagógiája. OPKM Webinárium 6. Letöltés:https://www.youtube.
com/watch?v=HwwBmoNPVug&t=1758s (2020. 05. 09.)

26 Kasza Julianna (2006): Hófehérke és a hét törpe, Design-sorozat, Csimota, Budapest.
27 Csimota Könyvkiadó. Könyveinek. Silent book https://csimota.hu/termekkategoria/silent-book

https://epa.oszk.hu/01300/01367/00323/pdf/EPA01367_3K_2019_12_003-023.pdf
https://epa.oszk.hu/01300/01367/00323/pdf/EPA01367_3K_2019_12_003-023.pdf
https://epa.oszk.hu/01300/01367/00323/pdf/EPA01367_3K_2019_12_003-023.pdf
https://epa.oszk.hu/01300/01367/00323/pdf/EPA01367_3K_2019_12_003-023.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HwwBmoNPVug&t=1758s
https://www.youtube.com/watch?v=HwwBmoNPVug&t=1758s
https://csimota.hu/termekkategoria/silent-book
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A könyvek között akadnak olyanok is, amelyek olyan szimbolikusan jelenítik meg 
a történetet, hogy a képek dekódoláshoz és a történetek rekonstruálásához a gyere-
keknek bizony meg kellett mozgatni a kreativitásukat. 

A csoportokra bontott osztály minden csapatának sikerült végül megfejtenie 
a hozzá kerülő könyvek meséjét, és remek tablósorozattal be is mutatták a többiek-
nek, hogy ők is kitalálhassák. (Majd áttérhettünk a mesegyűjtemények lelőhelyének 
megismerésére a könyvtárban, ami az óra anyaga volt.) Ezen az órán csak rövid 
felvezető volt a képkönyv használata, de a sorozat, épp a sajátos jellegéből fakadóan 
(ismert mesék új köntösben) végtelen felhasználási lehetőséget kínál.

Bár nem képkönyv, de képeskönyv egyik oldalpárja volt az egyik első online 
drámaóránk anyaga a drámacsoporttal. A 2020 tavaszán bekövetkezett járványügyi 
helyzet miatt az iskolai oktatás az online térbe helyeződött át, a felső tagozatosokból/
kisgimnazistákból álló iskolai drámaszakkör is ilyen módon folytatta működését. 
A képernyőn való kommunikálás adja a lehetőséget, hogy egy képpel dolgozzunk. 
Ezen az órán a fő célom az volt, hogy kipróbáljam, technikailag működhet-e egy 
játékokra alapozott, ám egyetlen történetbe ágyazott foglalkozás.

A kezdő képet Matty Long: Szuper Boldog Varázserdő című könyvéből kölcsö-
nöztem.

Matty Long: Szuper Boldog Varázserdő28

Az óra keretein keresztül sor került koncentrációt fejlesztő játékra („Holnap, ha 
hozzád indulok.”, eredeti játékszabály itt: Gabnai Katalin: Drámajátékok, Helikon, 
Budapest, 2015. 48.) amit pl. online verzióban lényegesen nehezebb volt játszani, 
mint élőben, karakterépítésre, történetszövésre, szabályjátékra („Rabszolga”, eredeti 
játékszabály itt található: https://atliga.eoldal.hu/cikkek/jatekfoglalkozas/
gondolkodtato-jatekok.html) és improvizációra („Híradó”, amikor a gyerekek 

28 Long, Matty (2019): Szuper Boldog Varázserdő, Öt bátor hős. Egy hősies küldetés, Cerkabella, Szent-
endre.

https://atliga.eoldal.hu/cikkek/jatekfoglalkozas/gondolkodtato-jatekok.html
https://atliga.eoldal.hu/cikkek/jatekfoglalkozas/gondolkodtato-jatekok.html
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improvizatív módon adhatták egymásnak a szót: hírek, bűnügyi rovat, időjárás, 
bulvárhír, kulturális ajánló stb. A végén elköszöntünk és jó éjszakát kívántunk.). 
Tehát megállapítottuk, hogy viszonylag színes órát tudtunk létrehozni egyetlen kép 
segítségével. 

Megállapítható tehát, hogy a kép és a kontextus folyamatos reflexióban állnak 
egymással, izgalmas kérdés hát, hogyan lehet egy olyan eszközt a drámapedagógia 
„szolgálatába” állítani, amelyik mind a vizualitás, mind az élőszavas mesélés előnyeit 
ötvözi.

Ez az eszköz pedig a papírszínház.

MI IS AZ A PAPÍRSZÍNHÁZ?

A papírszínház remek megerősítése annak a gyakran elhangzó tézisnek, hogy 
az oktatásban sokszor a legegyszerűbb dolgok a leghatékonyabbak: egy egyszerű 
fakeret, amibe egyszerű (rendszerint 275mm X 370mm nagyságú) lapok kerülnek, 
meghatározott sorrendben. A varázslat abban rejlik, amit ezeknek a lapoknak 
a segítségével el tudunk indítani közönségünk fantáziájában.

A fakeretnek általában három ajtaja van, amiket – mint egy színházi függönyt – 
felnyitva a közönség máris színházi miliőben érezheti magát. Az előadó szemben ül 
vagy áll a közönséggel, a keret előtte vagy mellette van, az illusztrált lapok pedig 
a nézők felé néznek. Az első lap képéhez tartozó szöveg az utolsó lap hátulján 
olvasható, a szöveg mellett pedig gyakran a lap mozgatására vonatkozó instrukció is 
található. A lapokat jobb kézzel lehet kivenni a keretből, majd utolsó lapként 
visszacsúsztatni bele (vagy melléhelyezni).

Mesélés papírszínházzal
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A PAPÍRSZÍNHÁZ TÖRTÉNETE

Mint oly sok remek eszköz, a papírszínház is nagy múlttal rendelkezik. Tekintsük át 
röviden a történetét ennek a nagyszerű eszköznek! (A papírszínház története és 
A papírszínház a világ körül című fejezetek tájékoztató jellegűek, forrásaik javarészt 
az idevonatkozó internetes oldalakról származnak. Ezeket Varga Réka gyógypeda-
gógus fordította le, és összegezte az e témában írt szakdolgozatában.29 A fejezeteket 
az ő engedélyével használtam fel.)

A kamishibai (magyarul: papírszínház) egy ősi, Japánból eredő technika, aminek 
jelenlegi formája az 1920-as években alakult ki. De a képekkel való mesélés techni-
kája sokkal-sokkal régebbi időkre nyúlik vissza: a buddhista szerzetesek az írástu-
datlan hívőknek már a korai 9−10. században is festett képekkel illusztrálva segítet-
ték megérteni a tanításokat. A manapság ismert kamishibai közvetlen elődje a 16−18. 
században jelent meg, amikor a módszer a kolostorokból kikerült az utcára, és 
az etokik (azaz a történetmondók) világi történeteket kezdtek el ilyenformán 
mesélni. Ekkoriban még nem volt olyan praktikus és könnyen szállítható, mint 
a mai formája: kerékpárra rögzítették az illusztrált lapokat és egyéb kellékeket, így 
járták a falvakat és városokat, hogy megélhetést szerezzenek a mesélésből. Ám 
a történetek előadása önmagában nem volt elég vonzó: csalogatóként cukorkát és 
egyéb édességet is árultak, és a meséket sorozatszerűen, folytatásokban mondták el, 
hogy a közönség újra meg újra visszatérjen a finomságokért és a történet soron 
következő részéért. A kamishibait a szegények mozijának is nevezték.30

A papírszínház mai formájában a 20. században vált elterjedté. Ennek oka a ’30-as 
években Japánban kialakult gazdasági válság, aminek következtében sokan elveszí-
tették az állásukat, és a kamishibai volt sokaknak az egyetlen megélhetési lehetősé-
gük. Az adatok szerint csak Tokióban közel kétezer-ötszáz mesélő dolgozott, akik 
naponta akár tízszer is adtak elő, alkalmanként akár 30 gyereknek.31

Később, a II. világháború idején propagandaeszköznek használták, illetve a társa-
dalmi depresszió feloldásában is nagy szerepet játszott.32 A harcokkal, bombázások-
kal, szenvedéssel sújtott falvak, városok lakóinak enyhülést jelentettek a vándor 
mesemondók, akik – ha csak rövid időre is – némiképp feledtetni tudták kínjaikat. 
Sok felnőttnek és gyereknek ez volt az egyetlen szórakozása azokban az időkben.33

29 Varga Réka (2016): A papírszínház felhasználási lehetőségei a gyógypedagógiai gyakorlatban. Szak-
dolgozat, Károli Gáspár Református Egyetem, Gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú 
továbbképzés, Budapest.

30 McGowan, Tara (s.a.): Kamishibai – A brief history. In: Kamishiba for kids. Letöltés: www.kamishibai.
com/history.html (2020. 03. 08.)

31 Kamishibai [szócikk]. In: Wikipedia. Letöltés: https://en.wikipedia.org/wiki/Kamishibai (2020. 03. 31.)
32 Csányi Dóra, Simon Krisztina, Tsík Sándor (szerk., 2016): Papírszínház – Módszertani Kézikönyv. 

Csimota, Budapest.
33 Vö. McGowan, http://www.kamishibai.com/history.html (2020. 03. 31.)

http://www.kamishibai.com/history.html
http://www.kamishibai.com/history.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Kamishibai
http://www.kamishibai.com/history.html
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A háború után időszak sem volt sokkal könnyebb azoknak az állampolgároknak, 
akik a gyorsan változó környezetben hamar szerették volna újjáépíteni az életüket. 
Talán épp ennek köszönhetően lettek hirtelen nagyon népszerűek az újságokban és 
folyóiratokban megjelenő humoros, szórakoztató képregények, és ennek hatására 
vált ismét nagyon népszerűvé a szabadtéri „képregényszerű” mesélési forma: 
a kamishibai.34

Az „igazi” művészek mindig is minőségi képekkel, illusztrációkkal dolgoztak. 
Ezek kézzel festettek voltak, nem olyanok, mint amiket az iskolák számára tömege-
sen gyártottak, vagy azok, amiket propagandacéllal készítettek.

A televízió megjelenése aztán háttérbe szorította a papírszínház közkedveltségét, 
és sok mesélő veszítette el a megélhetését. A papírszínház pedig a szegények szórako-
zásaként került át a köztudatba, sokat veszítve ezzel presztízséből, eltűnt a közterek-
ről és megszűnt a hagyományos utcai performansz jellege is. Érdekesség, hogy 
a később oly népszerűvé vált anime és manga elődjeként is tekinthetünk 
a kamishibaira: gyakoriak a közös témák, történetek, sőt, néhány kamishibai-alkotó 
művész is ezekre a területekre váltott, amikor a papírszínház idejétmúlttá vált.35

PAPÍRSZÍNHÁZ A VILÁG KÖRÜL

A papírszínház (és általában véve az élőszavas mesemondás, történetmesélés) bár 
nem tűnt el teljesen, az utcákról, közterekről azonban visszaszorult az iskolákba és 
egyéb pedagógiai intézményekbe. Edukációs és pszichológiai jelentősége a mai napig 
vitathatatlan.

A 20. században aztán a kamishibai kilépett hazájából, és világ körüli útra indult: 
meghódította Amerikát, Kanadát, majd Európát.

Amikor Japán 1951-ben az UNESCO tagja lett, a japán hagyományok újrafelfede-
zése és ápolása érdekében a National Federation of UNESCO in Japan egész Ázsiával 
igyekezett megismertetni a kamishibait, oly sikeresen, hogy ez a folyamat a mai 
napig zajlik: mesélők és illusztrátorok tartottak, tartanak workshopokat Ázsia-
szerte, hogy minél több emberhez vigyék közel ezt az eszközt, hogy ne csak élvezője, 
hanem művelője is legyen ennek a művészeti ágnak. Ebben nagy része volt a japán 
„kamishibai-tudósnak”, Suzuki Tsunekatsunak, aki rengeteget tett a kamishibai nép-
szerűségéért: nemcsak maga adott elő számtalan történetet, hanem másokat is 
megfigyelt mesélés közben, és tapasztalatait le is jegyezte. Így aztán a papírszínház 
ismét elindulhatott hódító útjára: Amerikában és Európa egyes országaiban (pl. 
Spanyolországban) újra felbukkantak a jellegzetes utcai művészek, akik kerékpár-
jukra rögzítve a papírszínházkeretet járták a városokat és meséltek. 

34 Kamishibai [szócikk]. In: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Kamishibai (2020. 03. 31.)
35 Vö. McGowan http://www.kamishibai.com/history.html (2020. 03. 31.)

https://en.wikipedia.org/wiki/Kamishibai
http://www.kamishibai.com/history.html
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Az eszköz amerikai népszerűségét nagymértékben köszönheti Margaret 
Eisenstdat tanítónőnek, aki Japánban az amerikai hadsereg iskolájában dolgozott, és 
ott ismerte meg ezt a technikát. Visszatérve New Yorkba, az immáron angol nyelvre 
lefordított történeteket mesélte gyakran csoportjainak. Megfigyelte, hogy bár ezek 
a csoportok vegyes összetételűek voltak: eltérő kultúrájú és életkörülmények között 
élő családokból származtak, a papírszínházért valamennyien egyformán lelkesedtek. 
Épp ezért úgy döntött, hogy egykori osztálytársával, Donna Tamikival a kamishibai 
minél szélesebb körben való elterjesztésének érdekében létrehozza a Kamishibai for 
Kids nevű közösséget. Ez 1992-ben meg is valósult, az illusztrátoruk Eigoro 
Futamata lett, és elsődleges céljuk között az szerepelt, hogy kihasználják 
a kamishibai oktató-nevelő hatását, és elsősorban a pedagógiai gyakorlatba illesszék 
használatát.36

Kaliforniában David Battino és Hazuki Kataoka fejlesztették tovább a hagyomá-
nyos japán technikát: a lapokat kisebb méretűre nyomtatták, így kényelmesen elfért 
akár a mesemondó ölében is. Az eszköznek a Story Card Theatre nevet adták.37

A szintén kaliforniai Walter Ritter a papírszínházat (amit ő Storybox Theaternek 
nevezett el, és később mások is használták ezt a kifejezést), már egy komplett 
irodalmi- színházi program keretén belül használja, kifejezetten iskolákban, oktatási 
intézményekben.38

A kamishibai népszerűsítésére nonprfit szervezet alakult. Az International 
Kamishibai Association of Japan munkájának hála mára már az egész világon 
népszerű ez az eszköz. A szervezet folyamatos konferenciákkal, workshopokkal, 
tanulmányok publikálásával dolgozik a módszer fennmaradásáért, terjedéséért. 
Jelenleg 304 tagja van, 54 különböző országból.39 Kontinensünkre az 1970-es 
években jutott el a Kamishibai, Magyarországra pedig 2009-ben. A Csimota Könyv-
kiadót kereste meg akkoriban a Csillaghegyi Mozgásjavító Általános Iskola egyik 
pedagógusa, hogy segítsenek olyan mesélési módszer találni, amit praktikusan 
tudnak használni a növendékeikkel. A „hagyományos” technikáknál két jelentős 
probléma merült fel: voltak, akik nehezen követték a csak audiális befogadásra 
alapozott élőszavas mesemondást, az illusztrált képeskönyvek esetében pedig 
egyszerűen fizikai akadályokba ütköztek (magyarul: nem tudták annyian körbeülni 
a mesekönyvet, hogy mindenki jól lássa, különösen pl. kerekesszékkel volt ez 
nehézkes). A kiadó egyik tulajdonosa, Csányi Dóra részben Franciaországban él, 
ahol a kamishibait régóta használták például az oktatásban is, remek tapasztalatok-
kal. Ez adta az ötletet a kiadónak, hogy hazánkban is megjelentessék ezt az eszközt.

A képekkel való történetmesélés azonban a kamishibai megjelenése előtt sem volt 
teljesen ismeretlen Európában: a 16−17. században az ún. képmutogatás műfaja 

36 Kamishibai for Kids. Letöltés: www.kamishibai.com/about/about.html (2020. 04. 19.)
37 Storycard Theater. http://www.storycardtheater.com/ (2020. 04. 19.)
38 Write out Louds http://writeoutloudsd.com/education/storybox-theatre-kamishibai/ (2020. 04. 19.)
39 The International Kamishibai Association of Japan (IKAJA) https://www.kamishibai-ikaja.com/en/

about-eng.html (2020. 04. 19.)

http://www.kamishibai.com/about/about.html
http://www.storycardtheater.com/
http://writeoutloudsd.com/education/storybox-theatre-kamishibai/
https://www.kamishibai-ikaja.com/en/about-eng.html
https://www.kamishibai-ikaja.com/en/about-eng.html
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elterjedt vásári látványosság volt.40 Magyarországi megjelenéséről a 18. századból 
vannak adataink. A képmutogatók egyszerre használtak képet, éneket és zenét, 
a történeteket állványra akasztott, cégtáblafestő által készített képpel illusztrálták és 
pálcával mutogatták, miközben versbe szedett történeteiket hangosan mesélték. 
Ezek témája legtöbbször tragikusan végződő szerelem, természeti katasztrófák vagy 
más egyéb borzalmas események voltak. A több kockára osztott vászonképek 
roppant egyszerűek voltak, de lényegre törően, az események sorrendjében magya-
rázták a történetet. Az előadást követően az énekes újra elmondta, összegezte a törté-
net erkölcsi tanulságait. A képmutogatás és az azzal járó előadás nemcsak látványos-
ság volt, hanem kulturális élményt jelentett, és nagy jelentősége volt a rendszeresen 
megjelenő sajtó előtti időszakban, főleg a polgárság alsó rétegébe tartozó emberek 
között.

Bár a papírszínház Japánon, illetve Ázsián kívüli használata elsősorban nem 
a japán kultúra ápolását szolgálja, gyökereiben mindenképpen oda vezethető vissza. 
Ismerni kell a gyökereit ahhoz, hogy szellemiségét és szemléletét magunkévá tudjuk 
tenni, ám mindenképpen használjuk ki a rengeteg lehetőséget, amit az eszköz kínál, 
hogy a kitűzött célunkat elérjük vele. Manapság egyre inkább elszakadunk a szöveg-
központú médiumoktól, egy olyan multiszenzoros kultúra felé tartunk, ahol 
a vizualitás és az auditivitás egyre nagyobb jelentőségű. A kamishibai remek eszköz 
arra, hogy a szigorúan vett textualitástól kicsit eltávolodva, mégis teljes értékű, 
pedagógiailag, művészetileg értékes produktumokat hozzunk létre.

A PAPÍRSZÍNHÁZ FUNKCIÓJA ÉS JELENTŐSÉGE

Japánban a 20 század elején a kamishibai nézői általában gyerekek voltak, míg 
az előadók jellemzően a társadalmi raglétrán lecsúszott férfiak, akik a mesélés 
mellett a cukorkaeladásból éltek. A gyerekek, míg majszolták a cukrot, aktívan 
követték az előadást: hangos érzelemnyilvánításokkal, kommentárokkal, kérdések-
kel provokálták a mesélőt, illetve vettek részt az élőszavas mesemondás folyamatá-
ban. Ez a mesélő számára is kedvező volt, hiszen a hangos kacagás még több gyere-
ket vonzott oda.41

Azonban ez nem sokáig maradt így: a ’30-as években az egyre tehetősebbé váló 
középosztály arra az álláspontra jutott, hogy a szegényebb réteg történeteiből 
hiányzik a morális és erkölcsi tartalom, ezért nem engedték gyerekeiknek, hogy részt 
vegyenek efféle utcai eseményeken. Ezért aztán 1938-tól némileg szabályozták az elő-
adásmódot: előírták, hogy a képek hátulján fel kell tüntetni a történetek rövid 

40 Tasnádi Zsuzsanna: Vásári képmutogató. Letöltés: https://www.neprajz.hu/gyujtemenyek/a-honap-
mutargya/2015_01_vasari-kepmutogato.htm (2020. 03. 11.)

41 McGowan,Tara (2015): Performing Kamishibai: An emerging new literacy for a global audience, 
Routledge Research in Education, Routledge, www.books.google.hu



78 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM

tartalmát, ezzel ellenőrizhetővé téve azok biztonságosságát. Az előadók azonban 
ezeket a rövid szövegeket továbbra is csak iránymutatónak használták, és valójában 
ugyanolyan szabadon meséltek, mint azelőtt.

Épp ezért az emberek egy része azon az állásponton volt, hogy a kamishibai 
erkölcstelen, és teljesen be kellene tiltani, ám egy másik tábor felfedezte a benne rejlő 
lehetőségeket és a gyerekekre gyakorlott pozitív hatását. Imai Yone szociális munkás 
felfigyelt arra, hogy a tanítványai, akiknek hittanórát tartott, rendszeresen ellógtak 
az óráról, hogy meghallgathassák az egyik utcai kamishibai előadót. Felkeltette 
az érdeklődését, egy alkalommal követte őket, és őt is teljesen elbűvölte ez a törté-
netmesélési forma. Elhatározta, hogy újra népszerűvé teszi. Munkája gyümölcseként 
eljutott a tokiói egyetemre is, ahol Matsunga Kenya egyetemi oktató figyelmét 
felkeltette ez a módszer. Így nyilatkozott róla:

„Mindent összevéve, a kamishibai egy bámulatos fegyver az oktatás arzenáljában. 
El sem tudom képzelni, micsoda erőteljes hatása lesz öt-tíz éven belül az oktatás-
nevelés minden területén. A magokat most elvetettük, és nagyon sajnálom, hogy 
a technikai fejlődés, a megfelelő előadási módszerek és egy teljeskörű hálózat és 
csererendszer még nem adottak.”42

Matsunga felfedezte a papírszínház sokoldalúságát. Ő volt az egyik első népszerű-
sítője a „hand-made” papírszínháznak, azaz annak a tevékenységnek, amikor 
a gyerekek maguk készítenek papírszínházat, alkotják meg saját történetüket. Ezt 
elősegítendő, pedagógiai folyóiratokban publikálta a kamishibai történeteit, és 
az illusztrálásra vonatkozó instrukciókkal: hogyan kell megrajzolni, kiszínezni 
azokat, hogyan kell elkészíteni a keretet és összeállítani mindezt, hogy a megfelelő 
hatást érjék el. Matsunga munkájának köszönhetően mind a nagyvárosok, mind 
a vidéki iskolák ismét felfigyeltek a papírszínházra és immáron új reneszánsza lett 
az eszköznek, de ezúttal az oktató-nevelő és vallási célzatú munkára felhasználva.43

Minden bizonnyal azonban az utcáról a tanterembe vitt előadás sokkal kevesebb 
teret adott az érzelmek átélésének, a bekiabálásoknak, sokkal szabályozottabbá vált 
a gyerekek számára, aminek egyik oka nyilvánvalóan a tipikus iskolai szerepek 
alá-fölérendelt viszonya volt. Ma már szerencsére változott a helyzet, ami a mesélés 
módszertanát illeti. A mesélő ma már nem a mindentudó bölcs szerepében tetszeleg, 
hanem sokkal inkább partner (ahogy az a kezdeti „utcai” időkben is jellemző volt). 
Alkalmazkodik a közönséghez, figyeli a reakcióikat, reagál azokra, ahogy azt 
az élőszavas mesemondásnál megszokhattuk. Feladata nemcsak a tanítás, hanem 
a szórakoztatás, gondolatébresztés, vitaindítás is. Lehetőséget ad az egyéni megnyil-
vánulásoknak, érzelmek, gondolatok kifejezésének, ami az autoriter iskolai nevelés-
ben szocializálódott gyerekek számára izgalmas új területeket nyithat az oktatás-
ban.44

42 McGowan, 2015
43 McGowan, 2015
44 Csányi Dóra, Simon Krisztina, Tsík Sándor (szerk., 2016): Papírszínház – Módszertani Kézikönyv. 

Csimota, Budapest.
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GYAKORLATI TUDNIVALÓK – A PAPÍRSZÍNHÁZ 
HASZNÁLATA

A papírszínházzal való mesélésnél a lapok nincsenek meghajlítva, így az illusztrá-
ciók nagy felületen, teljes egészükben jól láthatók, a felület nagysága miatt pedig 
egyszerre többen is figyelemmel kísérhetik; ez mindenképpen új aspektust ad 
a vizuális befogadásnak (szemben pl. a mesekönyvből való felolvasással-képnézege-
téssel). A történetmondás folytonosságát nem töri meg a lapozás, hiszen egy-egy 
laphoz meghatározott és viszonylag rövid szövegrész tartozik, emiatt a kép és szöveg 
jobban összhangba kerül, mint egy hagyományos könyv esetében. A lapok váltása, 
ki- és becsúsztatása sem csupán egy technikai művelet: nagy szerepe van az élmény-
szerűség, a játékosság és a drámaiság fokozásában, ez által a történetmondás élőbbé, 
folyamatosabbá tételében. A lapok hátulján gyakran külön instrukciók segítik 
a mesélőt – pl. egy-egy félig kihúzott lap új képet alkot a mögötte levővel, vagy 
a lapok kihúzásának sebessége befolyásolja a mesélés ritmusát, hangulatát, feszültsé-
gét. Ez pedig fontos, hiszen a papírszínház-mesélés nem csupán egy történet felolva-
sásáról szól, hanem az élőszavas mesemondás egyik, vizuális elemekkel megtámoga-
tott fajtája, ahol az előadó a színházi előadás eszköztárából is válogat. Manapság 
sokan hasonlítják ezt a technikát a diafilmhez, ám míg a diafilm-mesélés rendszerint 
sötétben zajlik és a nézők együtt tudják olvasni a szöveget a mesélővel, sokkal inkább 
magányos befogadás, mint a papírszínház-előadás élménye, ahol a mesélő folyama-
tos kapcsolatot tart fenn nézőivel, és kifejezetten kollektív befogadói élményt nyújt.

Szerencsés, ha az előadónak előzetes ismeretei vannak a meséről, sőt, akár 
kívülről tudja azt, hiszen itt a szöveg nem szigorúan követendő, sokkal inkább csak 
egyfajta sorvezető, ami lehetőséget ad kiszólásra, interakcióra, vendégszövegek 
alkalmazására, improvizációra (ez utóbbira készségszinten feltétlenül szükség is 
van). Az, hogy még milyen eszközökkel dúsítjuk, tesszük változatosabbá az előadást, 
csak fantázia kérdése: hangeffektek, zenei aláfestés, fényjáték stb. Akadnak olyan 
mesélők, akik szívesebben bújnak el a fakeret mögé, és gesztusaik, arcjátékuk helyett 
csak a hangjukat adják az élményhez. Ilyen esetekben a fent említett eszközöknek 
még nagyobb szerep jut, alkalmazásuk még fontosabb lehet. 

Akármilyen módszert részesítsen is előnyben, fontos, hogy olyan mesét válasszon 
a mesélő, amit maga is élvez, és csak olyan eszközökkel, módszerekkel színesítse 
az előadást, amelyekben maga is otthon érzi magát, hiszen így lehet valóban hitele-
sen átadni egy történetet. Márpedig a közönség csak a hitelesen átadott történetek-
hez tud mélyen, átéléssel kapcsolódni.
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PAPÍRSZÍNHÁZAS JÓ GYAKORLATOK 
A PEDAGÓGIAI MUNKÁBAN

A papírszínház használata gyakran jelenik meg a manapság egyre gyarapodó kis 
gyerekkönyvesboltok programkínálatában és az iskolai könyvtári foglalkozásokon. 
Mindkét helyszínen gyakran tartok magam is foglalkozást, minden esetben szere-
tem a hallott és látott élményt kiegészíteni a „megcselekedett” élménnyel, azaz 
a drámajátékkal. Úgy érzem, ez a befogadott történetek megfelelő feldolgozási 
módja, kiteljesítése, átélése, hiszen – Gabnai Katalin szavait idézve – „Drámajátéka-
ink az emberépítést célozzák, feladatuk a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, 
a kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése.”45 

A többféle helyszín és foglalkozásforma lehetőséget kínált arra, hogy a korosztá-
lyok széles skálájával dolgozzam együtt legalább egy-egy alkalom erejéig.

NYITOTT FOGLALKOZÁSOK

A szentendrei Parti Medve könyvesbolttal megnyitása, azaz 2016 ősze óta állok 
kapcsolatban, a könyvesbolt tulajdonosait a gyerekkönyves szakmából már jól 
ismertem, ők hívtak oda munkatársnak. A kezdetektől fogva tartok itt nyári 
táborokat és rendszeres (heti, majd később kétheti) időközönként papírszínház-fog-
lalkozásokat. Mivel ezek az alkalmak rendszeresek, kialakult egy kisebb csoport, 
akik rendszeresen megjelentek szinte minden alkalommal, azért azzal mindig 
számolni kellett, hogy mivel minden alkalom bárki számára látogatható és elérhető 
volt, bármikor jöhetnek olyanok, akik még nem vettek részt hasonló eseményen. 
Soha nem tervezhetek pl. egymásra épülő foglalkozásokat, és számolni kell a korosz-
tály vegyes összetételével is, bár nagyon nagy életkori eltérések nem voltak soha 
jellemzőek: általában a 4−7 éves (azaz az óvodás) korú gyerekek adták a csoport 
magját. A foglalkozások nevelési céljait46 is ennek alárendelve igyekeztem meghatá-
rozni. 

Minden alakalommal fontos volt, hogy valamilyen ismerkedős játékkal kezdjük 
a kört, az épp újonnan csatlakozók kedvéért. Ilyenkor nagyon fontos volt, hogy 
lehetőséget kapjanak arra is, hogy önmagukról mondjanak néhány szót, de gyakran 
figyelembe kellett venni, hogy ebben az életkorban gyakran nehezen nyílnak meg 
ismeretlenek előtt a gyerekek. Azonban mindig akadnak olyan témák, amikről 
a legvisszahúzódóbb gyerek is szívesen mesél: ilyenek pl. az állatok. Ha az ismerke-

45 Gabnai, 2015:9.
46 Vö.: Körömi Gábor (2015): Játékvezetési alapismeretek, Drámapedagógiai Magazin. 53. 3. 14. 2015. 

14. Letöltés: https://epa.oszk.hu/03100/03124/00082/pdf/EPA03124_dpm_2015_3_014-022.pdf 
(2020. 05. 10.)

https://epa.oszk.hu/03100/03124/00082/pdf/EPA03124_dpm_2015_3_014-022.pdf
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désnél a kedvenc állatukról, saját kisállatukról kellett mesélni, azonnal lelkessé és 
nyitottabbá vált mindenki. 

A síkban látott kép „kiterjesztéséhez” szívesen használom a különféle érzékszervi 
finomításra alkalmas játékokat.47 Ezt ez a korosztály nemcsak roppant mód élvezi, 
de a tapasztalatom azt mutatja, hogy szükségük is van rájuk. A középosztálybeli 
családokban nevelkedő gyerekek (akikből általában a csoport tagjai álltak), napi 
szinten élik meg az időhiány és az őket érő túl sok inger okozta stresszt. Közhely, de 
tény: kevés idő jut megállni, szemlélődni, rácsodálkozni a világra. Ezek a gyakorla-
tok lehetőséget adnak erre, és közben megvalósítjuk azt, ami ebben az életkorban 
az egyik legfontosabb feladatuk: felfedezzük a körülöttünk levő világot. Akár 
bevezető játékként alkalmaztam ezeket (pl. állathangok felismerése,48 különböző 
érzékszervek használata49), akár a történetet felidézéséhez volt segédeszköz (illatok 
felismerése), mindig hatalmas sikert arattam vele.50

A koncentrációfejlesztő, figyelemfejlesztő gyakorlatok szintén nagyon fontosak 
ebben a korban, különösen a lassan iskolába készülő nagyóvodásoknál. Általában 
ezekhez a játékokhoz jól ki lehet használni a papírszínház-mesék speciális tulajdon-
ságát: hogy a képek különálló lapként mozgathatók, kivehetők. A Kiskakasnál 
például már a mese előtt felhívtam a figyelmet, hogy jegyezzék meg a képeken 
felbukkanó állatokat. Utólag könnyű volt visszaellenőrizni. A Holle anyónál pedig 
a történet visszaidézésénél nyújtott segítséget, hogy a falra/táblára rögzítettük 
a képeket. Ez segített a történetet újra elmesélni, aminek segítségével máris bezártuk 
az élőszavas mesemondás körét.

47 Vö. Gabnai, 2015:18
48 Feladat leírása: Nemcsak mi, emberek, hanem az állatok is tudnak hangot kiadni. Felismeritek, melyik 

melyik állaté? A gyerekek egy előre kinyomtatott lapot kapnak, amin állatok képe van. Laptopon kü-
lönböző állatok hangját játszom le, nekik pedig be kell karikázni, melyik állat hangját nem hallották. 
Utána megbeszéljük az eredményt.

49 Feladat leírása: A tanár megkéri a gyerekeket, hogy ne nyissák ki a szemüket, amíg ő nem mondja. 
Majd különböző dolgokkal hat az érzékszerveikre, a kör végén pedig a gyerekeknek ki kell találni, mi 
történt.
■ Valamivel megérintem az arcotokat – egy tollpihe.
■ Valaminek a hangját halljátok – egy késsel kenyeret vág.
■ Valamit megízleltek – egy-egy szelet alma.
■ Valaminek az illatát érzitek – egy virág.
Vajon melyik mese az, amiben egy virágos rét, egy almafa, kisült kenyerek, tollal töltött, felrázandó 
párnák szerepelnek? – Holle anyó.

50 A Hétfejű tündér című mesével kapcsolatos feladat: Emlékezzünk vissza, mi minden történt, amikor 
lehulltak a tündér fejei! (Egyik válasz: illatok szabadultak fel) Felismertek az illatok közül néhányat? 
Az illóolajos üvegeket körbehordozzuk, és csoportonként ki kell találniuk, hogy melyik minek az illa-
ta. Mindig van az illatok közt olyan, amelyek szerepelnek a mesében: eukaliptusz, menta, kakukkfű. 
Ezekre vissza kell emlékezniük, hol szerepeltek a mesében.
Érdekes tapasztalat volt, hogy amikor egy bemutatóórán a Hétfejű tündért meséltem, az órára látogató 
pedagógusok épp olyan lelkesen szagolgatták és találgatták a különböző illatokat, mint a gyerekek. 
Minden bizonnyal ránk, felnőttekre is ránk fér, hogy lassítsunk egy kicsit, és újra rácsodálkozzunk 
a körülöttünk levő világra.
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Ennél a típusú foglalkozásnál, illetve ennél a korosztálynál célszerű a foglalkozás 
végére időt hagyni némi kézműves tevékenységre. A tevékenység minden esetben 
kötődött az adott meséhez, valamiképp annak egyfajta „manifesztációja” volt. Nem 
bonyolult alkotótevékenységre kell itt gondolni, a leggyakrabban használt eszközünk 
a papír, színes ceruza/festék volt. Általában vagy a mese valamelyik szereplőjét készí-
tettük el egyszerű papírbábfigurának (pl. spatula segítségével pálcás báb, vagy 
papírzacskó felhasználásával kesztyűbáb formájában), vagy esetleg egy, a mesében 
fontos eszközt készítettünk el (pl. egy alkalommal a Hamupipőke mese után varázs-
pálcát). Ezek az eszközök lehetőséget teremtenek arra, hogy a gyerek később ismét 
szerepbe lépjen, és felidézze, továbbgondolja-játssza a mesét. (Ez szinte kivétel nélkül 
már ott, a tárgy elkészülte után meg is szokott történni, spontán keretek között.)

ISKOLAI KERETEK KÖZÖTT

A papírszínház iskolai keretek közötti felhasználása sok esetben alkalmazott 
drámaként működik, általában valamilyen tananyaghoz kapcsolva. Itt is, ahogy 
a képkönyvek esetében, a könyvtárpedagógiai órák kézenfekvő alkalomnak bizo-
nyulnak erre. Túl azon, hogy a könyvtárhasználati tananyagokhoz remekül kapcsol-
ható, egyes szaktanárokkal való kooperáció keretén belül egyéb tananyag mélyíté-
sére is alkalmas a papírszínház használata.

Az egyik legjobban sikerült ilyen alkalom a fenntarthatósági témahét keretén 
belül az alsós tanító nénivel közösen tartott (egyébként nyílt, látogatható) óránk volt. 
Itt a Vízcsepp51 című mesét dolgoztuk fel papírszínház-technikával, ahol a korábban 
ismertetett drámajátékok mellett a tanító egyéb, a tananyaghoz illeszkedő feladato-
kat (kódfejtés, betűrács) is adott. A papírszínház előnyeit itt is kiválóan ki tudtuk 
használni: a víz körforgását bemutatandó a képeket a falra rögzítve szemléltetni is 
tudtuk a folyamatot, amit a gyerekek előtte csoportokban különféle technikákkal 
(állókép, gondolatkihangosítás, mimika) eljátszottak. A többféle módon történő 
befogadás pedig segít elmélyíteni a tudást. Keresztúri József szavaival élve: „A drá-
mapedagógiai eljárások közös jellemzője, hogy az – ismertetés, az előadás, a kinyi-
latkoztatás helyett – a dramatikus helyzeteket alkalmazza a megismerendő valóság-
darab feldolgozására. A megjelenítés, a saját bőrön kipróbálás az új ismeretek 
elsajátítása mellett egyéb területeken is fejleszti a befogadókat, és mélyebb rögzítésre, 
sőt, állásfoglalásra is késztet. A dráma egyik szógyöke az ógörög nyelvben valamiféle 
cselekvést jelentett. Amit megcsinálunk, az a bőrünkbe ég!”52

51 Tasi Katalin (2016): Vízcsepp, Csimota, Budapest.
52 Keresztúri József (2016): Előzmények és mai tendenciák – drámapedagógia a közoktatás rendszerében. 

In: Dráma – pedagógia – színház – nevelés, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
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Drámapedagógai szempontból már kicsit másfajta megközelítést tudtunk 
alkalmazni a kisgimnazista/gimnazista korosztálynál. A Barna hajnal53 című, 
a diktatúra kialakulásáról szóló történetet magyaróra keretén belül dolgoztuk fel. Itt 
a feldolgozás során nemcsak drámajátékokat alkalmaztunk, hanem már egy tanítási 
drámát tudtunk végig játszani, ahol egy képzeletbeli szerkesztőség munkatársaiként 
próbáltuk meg körbejárni a kérdést: kell-e tétlenül tűrnünk, hogy a hatalomban 
levők erőszakkal megfosszanak a számunkra fontos dolgoktól? A feldolgozás során 
gyakran használtuk a papírszínház egyes képeit, pl. vigasztaló szavakat mondtunk 
egy kutyáját a rendelet hatására elveszített síró gyereknek. Az, hogy a tragikus 
jelenet nemcsak a képzeletünkben, hanem egy illusztráción jelent meg, sokkal 
drámaibbá, könnyebben átélhetővé tette a feladatot.

A példák alapján beigazolódni látszott: a papírszínház mint eszköz bármilyen 
korosztály számára sikerrel alkalmazható.

PAPÍRSZÍNHÁZ A DRÁMACSOPORTBAN

A színjátszó csoportba 5. és 8. osztály közötti (jelenleg csak lányok) járnak. Ez azt is 
jelenti, hogy vannak felső tagozatosok és kisgimnazisták is közöttük. A csoport 
magja már évek óta együtt dolgozik, jól összeszokott társaság, kifejezetten jól 
kooperáló, egymásra odafigyelő közösség. A létszám 12 fő.

A papírszínház eszközként való bevonása a közös munkába tulajdonképpen 
a véletlennek köszönhető. Minden tanév végén tartunk egy egyhetes napközis nyári 
tábort. A tábor első napján a felvezető beszélgetésünk oda kanyarodott, hogy 
kiderült: a gyerekek roppant érzékenyek a társadalmi egyenlőtlenségekre, nyo-
masztja őket a klímaválság, a világ jövője, és az, hogyan tudnának ellene tenni.

Ekkor jutott eszembe Thierry Lenain Mi lenne, ha….54 című papírszínház-törté-
nete, ami éppen ezeket a kérdéseket feszegeti. Nagyon feszes, közben mégis szívbe-
markoló történet, roppant kevés szöveggel. Bár egyetlen, összefüggő történetről van 
szó, a tagolása mégis élesen elválasztható jelenetekre bontja. Ez nagyban megköny-
nyítette a vele való munkát. Olivier Tallec illusztrációi letisztultak, mégis érzelmileg 
mélyrehatóak, időnként megrázóak, elgondolkodtatóak), nagy szabad felületekkel 
rendelkeznek, rengeteg teret hagyva a továbbgondolásra.

A munkát először a képekkel kezdtük. Ekkor még egyáltalán nem ismerték 
a történetet a gyerekek. Csoportokat alkottak, minden csoport kapott egy-egy képet, 
és a képek alapján kellett jeleneteket alkotniuk: kik lehetnek a képen, milyen 
szituációban, mi történhet velük… rájuk volt bízva. Mivel a képek elég jellegzetesek, 
hangulatuk meghatározó, a gyerekek által készített jelenetek, ha nem is találták el 
pontosan, milyen problémakört illusztrál a kapott kép (de ez nem is volt céljuk, 

53 Pavloff, Franck (2017): Barna hajnal, Csimota, Budapest.
54 Lenain, Thierry (2012) Mi lenne, ha…, Csimota, Budapest.
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dolguk), minden esetben tükrözték annak eredeti hangulatát. A jelenetek után 
nemcsak magukat a jeleneteket tudtuk megbeszélni, hanem a megjelenített problé-
mákról is sok-sok szó esett. Jó volt látni, hogy a vizuális befogadás és a szerepbelépés 
milyen mély gondolatokat és érzéseket szabadított fel bennük. Ezután meséltem el 
nekik a történetet, ami annyira megtetszett, hogy úgy döntöttünk, megpróbálunk 
tovább foglalkozni vele. Az elképzelés az volt, hogy minden egyes, a történetben 
felmerült problémát körbejárunk, és a már jól ismert, különféle dramatikus eszkö-
zökkel megpróbáljuk feldolgozni őket. Ha pedig jól sikerül, a végén össze is fűzhet-
jük az elkészült jeleneteket egy darabbá. A célom az volt, hogy az első foglalkozáson 
tapasztaltakhoz hasonlóan, a többféle befogadás és a cselekvés (dráma) segítsen 
mélyebben átélni a történet felvetette problémákat, és közösen megtalálni a kiutat: 
a reményt a változásra, változtatásra.

A történetet témákra bontottuk, és mindet külön egységként kezeltük. Válogat-
tunk közülük, így végül a fő témáink: a háború, éhezés, szegénység, környezetszeny-
nyezés, az elnyomás, elmagányosodás lettek. 

Minden témát több alkalommal vettünk, több oldalról próbáltuk megközelíteni, 
feldolgozni. A háborúval kapcsolatban volt olyan, hogy saját élményeiket hívtuk elő 
(összeveszés a szülővel, barátnővel stb.), és ezekhez készítettek zenei aláfestéssel 
némajátékban kis jeleneteket – amihez a zenéket is maguk választották. Máskor 
pedig az óra központjában a mozgás állt, és olyan mozgásos gyakorlatokat próbál-
tunk ki, amiben pl. csak mozdulatokkal irányítják egymást, vagy különféle módo-
kon harcot imitáltunk. A végső, mindenkinek tetsző jelenetben egyetlen gyerek 
irányította kézfejével az egész csapatot, mint hadvezér a seregét: ha jobbra fordította 
a tenyerét, mindenki jobbra fordult, ha ökölbe szorította, mindenki leguggolt és így 
tovább. Az aláfestő zenét pedig közösen választottuk.

Hogy az éhezés témaköréhez könnyebben tudjanak kapcsolódni, megpróbáltunk 
olyan szemszöget keresni, ami akár az ő életükben is megeshet (mivel egy budapesti 
elit iskola válogatott diákjairól van szó, szerencsére az ő életükben nincs valódi 
kapcsolat az éhezésnek a nyomor miatt létrejövő formájával.) Ezért a jelenetet inkább 
az iskolai bullying felé tereltük: mi történik, ha valaki azért marad éhes, mert 
szekálói rendszeresen elveszik az uzsonnáját, kiöntik a menzán az ebédjét? Formai-
lag, hogy a didakszist kerüljük, egy korábbi stílusgyakorlatban használt verseket55 
vettünk elő és gyúrtuk össze úgy, hogy a jelent különböző szereplői egymásra 
reflektáljanak. (A válogatósság és éhség ellentétére próbáltunk fókuszálni.)

Volt olyan is, hogy egy korábban játszott játék adta az ötletet a jelenethez: „Az én 
vagyok a…” kezdetű játék segítségével (amikor a kompozícióba harmadikként 
becsatlakozó személy elviszi az elsőt, majd egy új állóképet indít el), egy nagyon szép 
folyamatot tudtunk felvázolni az erdők kiirtásával járó emberi tevékenységtől 
az erdő újratelepítéséig. (Pl.: „Én vagyok az erdő – én vagyok a fűrész, ami kivágja 
az erdőt – én vagyok a betonút és elviszem az erdőt; én vagyok a betonút – én vagyok 

55 Lackfi János: Sóska, Éhkopp-induló
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a betonútra esett meggymag – én vagyok a gyerek, aki elülteti a meggymagot az út 
szélére, és elviszem a betonutat” stb.)

Sokszor volt, hogy a kép adta a jelenet egy részének ötletét. A vizek szennyezésé-
vel kapcsolatos órához különféle, témába vágó, valós, ám meghökkentő híreket 
gyűjtöttem különböző online híroldalakról. Ezekből válogathattak, hogy mini 
jeleneteket készítsenek. Az egyik jelenet a víz alatt, a halak között játszódott, 
miközben az egyik gyerek egy padra állva folyamatosan a szemetet jelképező 
papírgalacsinokkal dobálta a jelenteben részt vevő „halakat” – hiszen a képen is 
az ember fentről, egy hajóról nézi, és a gyerekek értelmezésében, szennyezi a vizet.

Volt, hogy két részt egy jelenetbe sűrítettünk (éhezés és szegénység – a menza 
egyik asztaltársaságánál mesél valaki egy hajléktalanról, szintén egy Lackfi-vers 
keretein belül),56 és olyan is volt, hogy felcseréltük a sorrendet két téma között. 
Ezekben az esetekben a színpadon folyton jelen lévő papírszínház adott sorvezetést: 
a jelenetekkel párhuzamosan a papírszínház-történet is haladt előre, valaki mindig 
kihúzott egy lapot, és elmondta az oda vonatkozó részt. Ez nemcsak elválasztotta 
az egyes jeleneteket egymástól, de egyben is tartotta azokat.

A 2020. tavaszán a járványügyi helyzet okán bekövetkezett iskolabezárások miatt 
sajnos a munka félbeszakadt − bár tettünk kísérletet arra, hogy az online térben is 
foglalkozzunk a történettel. A magányról szóló részt ilyenformán dolgoztuk fel. Egy 
tanítási dráma kerekedett ki belőle, ami a téma feldolgozásához kitűnő, ám minden 
bizonnyal színpadra nem lehetne alkalmazni ebben a formában. De a cél jelen 
kö rül mé nyek között nem is ez volt. Érdekes volt látni, hogy a hetek óta bezártsággal 
küzdő gyerekek, amikor az online felületre feltöltöttem nekik a szomorú lány képét 
a papírszínházból, és elkezdtük felvázolni a karakterét, majd kerestük az okot, amiért 
szomorú, gyakorlatilag egyöntetűen a kijárási korlátozásból fakadó lelki problémá-
kat, a magányt jelölték meg. Ezzel is dolgoztunk tovább a rákövetkező alkalmon.

Szomorú lány képe a Mi lenne, ha... című papírszínházból

56 Lackfi János: Egy csöves Afrikában
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Az, hogy a munka végül valaha be fog-e fejeződni, ebben a pillanatban a helyzet 
bizonytalansága miatt nehéz megmondani. Az viszont biztos, hogy a papírszínházat 
a színpadi munkában is érdemes minél több helyzetben alkalmazni.

ÖSSZEGZÉS 

Mind az élőszavas mesemondás, mind az illusztrációk, illetve a két területet ötvöző 
papírszínház pedagógiai alkalmazásának előnyeiről a személyes tapasztalataim meg-
győztek. A gyerekek könnyebben és mélyebben sajátították el az ismereteket, 
a drámapedagógiai alkalmazás során pedig megállapíthattam, hogy az audiális és 
vizuális befogadás ilyen fajtája (élőszavas mesélés és a fantáziának teret adó, minő-
ségi illusztrációk) olyan asszociatív és kreatív folyamatokat indítanak el, amelyek 
könnyebbé és élvezetesebbé teszik az egyes felvetések drámapedagógiai módszerek-
kel való megjelenítését. A papírszínház-módszertan, az élőszavas mesemondás 
pedagógiai alkalmazásával és a képkönyvek edukációs céllal történő felhasználásával 
együtt egyelőre még viszonylag új területnek számít, ám kijelenthetjük, hogy olyan 
sajátos, újszerű perspektívát ad a drámapedagógiának, ami még rengeteg, eddig fel 
nem tárt lehetőséget rejt magában.
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NYELVI REVITALIZÁCIÓS TÖREKVÉSEK 
EGY GYIMESI CSÁNGÓ KÖZÖSSÉGBEN
Módszerek és tapasztalatok egy jó gyakorlat tükrében

BAKÓ KATALIN1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

KATALIN BAKÓ: LANGUAGE REVITALIZATION ASPIRATIONS 
IN A CSANGO COMMUNITY IN GYIMES (TRANSSYLVANIA). 
METHODS AND EXPERIENCES IN LIGHT OF A GOOD 
PRACTICE

The language of national minorities and preserving and transmitting the so-called 
indigenous languages is a major task in the face of linguistic assimilation. In the study 
is examined what can be used from the theory and methods of language revitalization 
and reversing language shift by the Csango people (Csangos), who are a Hungarian 
ethnographic group living in Romania. The starting point is given by the relevant 
works of Joshua Fishman and Noémi Gál as well as the definitions and data of the 
publications in connection with the UNESCO International Year of Indigenous 
Languages. It is necessary to review the rights of minorities in language matters, what 
are the options to use minority languages in addition to the official state language with 
regard to Romanian and International relations, too. Derék Jankó Csángó Mesetábor 
(Brave Jack Csango Fairy Tale Camp) in Gyimes that is still active today with a strong 
vision provides an excellent opportunity for linguistic revitalization. Their methods, 
results and development possibilities are presented in the second part of the study.

BEVEZETÉS

Egy nyelv megmentésének ügye, aktuális állapotának vizsgálata, s az ehhez kapcso-
lódó tudatos, tervszerű munkálkodás nem feltétlenül része mindennapjainknak. 
Abba sem szoktunk a hétköznapokon belegondolni, hogy nyelvi megnyilatkozása-
inkkal, (anya)nyelvünk használatával valójában egy közösség tudását is őrizzük, s 

1 Bakó Kata könyvtáros, Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest
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az sem jut eszünkbe, hogy amikor anyanyelvünket (például hivatalos helyen) 
használjuk, akkor egyúttal nyelvi jogainkat is érvényesítjük.

Általában mindaddig nem is válik ez a kérdés alapvető fontosságúvá, amíg maga 
a nyelv (és annak használata) veszélybe nem kerül külső vagy belső, sokszor negatív 
és dominanciára törekvő (kisebbség)politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális és 
edukációs törekvések, illetve körülmények hatására. Vagyis amíg nem kell megküz-
deni azért, hogy mindennapi kommunikációs helyzeteinkben megszólalhassunk 
anyanyelvünkön, amíg saját kultúránk és anyanyelvünk megőrzése nem kerül 
(súlyosan) veszélyeztetett helyzetbe, addig nem feltétlenül kerül előtérbe a nyelvi és 
ezzel együtt gyakran a kisebbségi jog kérdése, s egy nyelv megőrzésének, megmenté-
sének, vagyis revitalizációjának szükségessége. 

Feltehetjük a kérdést, hogy konkrétabban mit értünk nyelvi revitalizáción, s mi 
alapján, milyen egzakt vizsgálatok alapján mondhatjuk, hogy egy nyelv veszélyezte-
tett, s megmentésre, újraélesztésre érdemes? Egyáltalán milyen módszerekkel 
lehetséges a nyelvi revitalizáció megteremtése? 

Mit jelenthet ez a folyamat egy olyan kisközösség életében, ahol az anyanyelv 
használata mindennapi küzdés eredménye, s ahol önmagában az anyanyelv, egy 
nyelv ismerete nem elegendő az életben való boldoguláshoz? Vannak-e, lehetnek-e 
eredményes, az adott közösség által is elfogadott, ráadásul a gyerekek számára 
kidolgozott módszerek és lehetőségek arra, hogy az anyanyelv használatának 
fontosságát tudatosítsák, a használat szándékát megerősítsék, élénkítsék, ugyanak-
kor közvetve ösztönözzék a tudatos életvezetést, az életben való boldogulást is?

S vannak-e olyan módszerek, amelyek nem hozzák meg ezt az eredményt (pedig 
a segíteni akarás szándékával jöttek létre), s miért nem? Lehetséges-e, hogy pusztán 
nyelvészeti aspektussal, a nyelvtervezés által és a nyelvi jogi intézkedések segítségé-
vel lehet-e egy nyelvet/egy dialektust megmenteni a pusztulástól; kihagyható-e 
a folyamatból maga a közösség, a nyelvet beszélő ember, a mikro- és 
makrokörnyezet, a saját nyelv megőrzésével kapcsolatos belső motiváció? 

Tanulmányomban ezeket a fontos kérdéseket járom körül.2 Elsőként a nyelvi 
revitalizáció terminológiájáról, dimenzióiról és az azt befolyásoló tényezőkről, majd 
a nyelvi jog kérdéséről, illetve az erdélyi kisebbségi nyelvhasználat lehetőségeiről 
írok. A feladat kissé sokrétű, az egyes aspektusok, elvek és módszerek mind hozzájá-
rulnak egy adott nyelvi revitalizációs folyamat megértéséhez, tervezéséhez és 
végrehajtásához. Valójában ahány ház, annyi szokás, hiszen nincs két egyforma 
helyzetben lévő nyelv, sőt még egy nyelven belüli, egy nyelvet beszélő közösség sem, 
ezért nem beszélhetünk két egyforma nyelvi revitalizációs folyamatról, s a mögötte 
meghúzódó elméleti háttér is más és más. 

A második részben egy kezdeményezést mutatok be: elemzem a Gyimesekben 
napjainkban is működő és aktív jövőképpel rendelkező tábor, a Derék Jankó Csángó 

2 Jelen írás egyetemi diplomamunkám rövidített változata: Bakó Katalin (2020): Nyelvi revitalizációs 
törekvések egy gyimesi csángó közösségben. Módszerek és tapasztalatok. Szakdolgozat. Eger, Eszterházy 
Károly Egyetem. 67 p.
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Mesetábor módszereit. Elemzésemben arra keresem a választ, hogy a nyelvi 
revitalizáció szempontjából milyen tábori folyamatok szemtanúi lehetünk, illetve 
hogy ezek a módszerek (tábori programok) sikeresek-e a rendelkezésre álló adatok 
tükrében. Zárásként a jó gyakorlat vizsgálatának további lehetőségeit vázolom.

1.  A NYELVEK SOKFÉLESÉGE, A NYELVI REVITALIZÁCIÓ 
AKTUALITÁSA

Annak ellenére, hogy a nyelvek veszélyeztetettsége és ennek kapcsán a nyelvi 
revitalizáció kérdése nem mindennapi beszédtémánk, mégis egyre fontosabb 
szerepet tölt be az egyes közösségek életében – főként ott, ahol a kultúra megőrzésé-
ben leginkább a szóbeliség és a nyelv használata tölti be a legfontosabb funkciót, 
vagyis nem rendelkeznek írásbeli emlékekkel, nyelvük nincs lejegyezve, a nyelvtani 
szabályok és a szókincs verbális tudásátadás keretében hagyományozódik. Számta-
lan sikeres (és valljuk be, sok sikertelen) törekvés kap nyilvánosságot nemzetközi, 
országos, regionális és helyi beszámolók formájában – nemcsak a tudományos lapok 
hasábjain, hanem kisközösségek honlapjain, ismeretterjesztő előadások keretében, 
közösségi oldalakon és videómegosztó csatornákon.3 

1.1 A nyelvek sokfélesége
A téma jelentőségét az is jelzi, hogy az UNESCO 2019-ben meghirdette a bennszü-
lött nyelvek nemzetközi évét (International Year of Indigenous Languages), ezzel is 
jelezve az ügy fontosságát.4 Számos program, konferencia és tájékoztató kiadvány 
hívta fel a figyelmet a bennszülött nyelvek és egyben a kisközösségi kultúrák 
megőrzésének fontosságára. Adatokat is közöltek a bennszülött kultúrák nyelvi 
állapotáról, kitérve azok veszélyeztetettségi fokára is:

7000 370 millió 90 ország 5000 2680 nyelv
Világszerte 
beszélt nyelv

Bennszülött 
a világon

Bennszülött 
közösségekkel

Bennszülött 
kultúra Veszélyben

A világ „bennszülött” nyelvei a számok tükrében (UNESCO, 2019)5

Feltehetjük a kérdést, hogy vajon (azon túl, hogy sok fórumon és formában 
hangzik el ez a téma) miért is kell a kis közösségek nyelveit megmenteni, miért nem 
elég a mindennapi kommunikációhoz a világnyelvek megmaradása. 

3 Példaként említhetjük az amerikai bennszülöttek (indigeneus, native people) számos nyelvének sikeres 
revitalizációját, vagy az ír és a gael nyelv beszélőinek ugrásszerű növekedését, s az ivrit (modern héber) 
nyelv csodaszámba menő újjáélesztését, államnyelvvé válását is.

4 Vö.: https://en.iyil2019.org/role-of-language/ (2020. 08. 05.)
5 Az adatok forrása: https://en.iyil2019.org/  (2020. 08. 05.)

https://en.iyil2019.org/
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Az átfogónak tűnő választ talán egy idézettel adhatjuk meg: „A nyelv a kultúra 
középpontja, az a kötelék, amely összetart egy társadalmat.”6 A kérdés nyilván ennél 
árnyaltabb, de tény, hogy kisközösségeink közös emlékezete és hagyománya részben 
a nyelv által marad meg, pusztulásukkal bolygónk közösségeinek közös tudása és 
sokszínűsége lesz silányabb és szegényebb, így alapvető fontosságú, hogy (a kultúrák 
és az emberi tudás tisztelete jegyében is) figyelmet szenteljünk a kis nyelvek helyzeté-
nek, s adott esetben tegyünk is azért, hogy megmaradjanak. 

Itt említjük meg a nyelvi sokszínűség kérdését és alapvető fontosságát – hasonlóan 
a flóra s a fauna helyzetéhez és az ökoszisztémához, a nyelvi diverzitás is lényeges 
eleme közösségeinknek. Az ún. nyelvökológiai irányzat nézőpontja szerint egy nyelv 
komplex szervezetként fejlődik, környezete hatással van rá, s maga is hat környeze-
tére.7 

Fontos azt is megemlíteni, hogy az ún. „bennszülött nyelvek” [indigenous 
languages] megőrzése által nemcsak a múlt, hanem a jövő is másképpen tervezhető 
(például egy kisebbségi sorban lévő közösség tagjai veszélyeztetett nyelvi háttérrel 
nehezebben tudják jövőképüket kialakítani, mint mondjuk a saját nyelvüket korláto-
zás és előítélet nélkül használó közösségek tagjai). 

1.2 A világ nyelveit beszélők létszáma és a beszélt nyelvek aránya
Érdemes megvizsgálni azt is, hogy az egyes nyelveket hányan és milyen arányban 
beszélik. Gál Noémi így ír erről: „A legfrissebb statisztikai adatoknak megfelelően 
a világ lakosságának fele a húsz «legnagyobb» (azaz legtöbb beszelőt számláló) 
nyelvet beszéli, nyolc nyelvet több mint százmillióan beszélnek, a nyelvek 96%-át 
a világ lakosságának csupán 4%-a beszéli, a nyelvek felének kevesebb mint tízezer 
beszélője van, negyedének (mintegy 1500-nak) pedig kevesebb mint ezer beszélője.”8 
Ez a 2009-es adat jól jelzi, hogy a nagy számban lévő ún. kis nyelvek hátrányos és (a 
sokszor diszkriminatív politikai – gazdasági – társadalmi helyzet mellett) a beszélők 
számát tekintve is veszélyeztetett helyzetben vannak, s nagyon gyakran eljön 
az a pillanat, amikor már nincs, aki az adott nyelvet aktívan használja, vagyis a nyelv 
kihal, „elalszik”, nem beszéli senki. 

Ezeket a folyamatokat lassíthatja, sőt a legjobb esetben vissza is fordíthatja 
a közvetlen és közvetett, tudatos és spontán nyelvi revitalizációs törekvések sora. De 
hogy valójában mit is értük nyelvi revitalizáción, milyen összetevői vannak, azt 
a következő fejezetekben fogom röviden összefoglalni.

6 „A language is at the core of the culture, it’s the glue that holds a society together...” Peter Hill: Saving 
the Lakota Language through Immersion Education, TEDxTalks, TEDxBrookings. 2015. nov. 16. Fordí-
tás: Bakó Katalin. Letöltés: https://www.youtube.com/watch?v=HD5GPBRsJcQ [2020.03.06.] 

7 Gál Noémi (2010) 50–55. p. 
8 Grenoble (2006), 138; Pusztay (2006b) 65 p., idézi Gál Noémi (2010) 9. p.

https://www.youtube.com/watch?v=HD5GPBRsJcQ
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2.  A NYELVI REVITALIZÁCIÓ DEFINÍCIÓJA, DIMENZIÓI, 
TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSEI

A nyelvi revitalizáció témakörét vizsgáló szakirodalom (habár a szociolingvisztika 
és az etnolingvisztika, sőt, a kontaktnyelvészet tudományágának viszonylag friss 
részterületéről, illetve határterületéről beszélünk) eléggé sokszínű képet mutat, 
számos elméleti és még több gyakorlati példa ad lehetőséget arra, hogy megvizsgál-
juk a témát. Jelen tanulmány keretei között a nyelvi revitalizáció definíciójának, 
dimenzióinak és magyar nyelvű terminológiájának főbb jellemzőit ismertethetjük, 
a téma szakirodalmára azonban ismertetőnkben igyekszünk utalni. Nem térünk ki 
részletesen a nyelvi revitalizáció történeti előzményeire, a nyelvészeti kutatások 
között elfoglalt helyének elemzésére, valamint a nagyobb revitalizációs programok 
esettanulmányainak ismertetésére sem.9 A téma (a nyelvi revitalizáció) elméletét 
felvezetésként szánjuk, segítendő az esettanulmány megértését.

2.1 Definíció
„A nyelvi revitalizáció egyik lehetséges (és legáltalánosabb) meghatározása szerint 
kihalt vagy a nyelvhalál folyamatának egyik szakaszában levő ún. veszélyeztetett 
nyelvek (endangered languages) újjáélesztése, megerősítése. [...] a nyelvi revitalizáció 
arra való kísérlet, hogy új nyelvi formákkal és társadalmi funkciókkal gazdagítsunk 
egy veszélyeztetett kisebbségi nyelvet használati szféráinak és használói számának 
növekedése céljából.”10 Akkor sikeres, ha tudatosan, szervezett és centralizált módon 
jön létre, folyamata elválaszthatatlan a nyelvi tervezéstől. A jelenség pozitív vagy 
fordított nyelvcsereként11 is, vagy akár disszimilációs törekvésként is felfogható, s 
történhet egyéni szinten/szűkebb körben (családok, kisközösségek szintjén), illetve 
magasabb/társadalmi szinten (a nem domináns nyelv szintjén). Kultúra- és identitás-
függő, s meghatározza az adott nyelv státusza, jogi helyzete, befolyásolja, hogy 
az adott nyelvi környezetben a két- vagy háromnyelvűség milyen szerepet játszik. 

2.1.1 Példák a nyelvi revitalizációra
A nyelvi revitalizáció egyik legsikeresebbnek kikiáltott folyamata a héber vagy ivrit 
(modern héber) nyelv felélesztése volt (ún. holt nyelvből – valójában élő beszélő 
nélküli, de írott változattal rendelkező nyelvből) tudatos tervezés és immerziós 
oktatás által. A törekvés egy hosszú folyamat volt, melynek a csírája már a felvilágo-
sodás korában megjelent, s a XIX–XX. században csúcsosodott ki. Mára az ivrit 
nyelv államnyelv. Esettanulmányként szintén Gál Noémi kötetében olvashatunk 

9 Bővebben lásd: Gál Noémi (2010) 23–35. p.
10 King (2001), idézi Gál Noémi (2007) 33. p.
11 A fogalmat Joshua A. Fishman vezette be. Ld.: Fishman, Joshua (1991) Reversing Language Shift. 

Clevendon: Multilingual Matters.
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erről részletesen.12 Az ivrit nyelv felélesztésének tényét azért említem meg, mert 
fontosnak tartom azt a szervezettséget és tudatos nyelvtervező munkát, amelynek 
révén el lehetett érni, hogy egy aktív beszélőt nélkülöző nyelv államnyelvként is 
funkcionáló, élő nyelv lehessen. A szervezettség alapfeltétel, hiányában sok kezde-
ményezés megbukik (ld. a 3.7. fejezetben bemutatott sikertelen magyartanítási 
kísérlet okait).

Az ivrit példája mellett még számos nyelvi revitalizációs folyamatot említhetünk, 
bár ezek a törekvések nem olyan sikeresek, mint az ivrit, mely államnyelvvé vált. 
Az uráli nyelvek (többek között a cseremisz, osztják, karjalai (karéliai), lív, számi, 
vogul, votják, zürjén) esetében például bármennyire is megvan a nyelv felélesztésé-
nek szándéka, s a beszélők törekvése is, a politikai, gazdasági, társadalmi, környezeti 
és nyelvjogi viszonyok nem teszik lehetővé a sikeres és megnyugtató nyelvi élénkítést 
és revitalizációt. A Kárpát-medence vonatkozásában a magyarországi beás (indo-
európai nyelv, latin nyelvcsalád) és a csángó nyelv (a magyar nyelv változata) került 
az általam átnézett listára, ugyanakkor ez utóbbi még mindig veszélyeztetett státusz-
ban van (l. később).13 Ez utóbbi nyelvváltozat állapota, használóinak a nyelv megőr-
zésével kapcsolatos belső motivációja fontos szerepet tölt be esettanulmányunk 
szempontjából is.

Fontos megjegyezni, hogy jellemző a nyelvi revitalizáció kapcsán felmerülő 
közösségek állapotára, hogy az esetek túlnyomó részében két- vagy háromnyelvű 
környezetben élnek, ráadásul sok esetben nem az államnyelvet beszélik, vagyis nem 
domináns szerepkörben léteznek. Ehhez kapcsolódik az a tény is, hogy nagyon 
gyakran nemcsak nyelvi, hanem gazdasági, politikai, oktatási, kulturális, társadalmi 
szempontból is hátrányos (veszélyeztetett) helyzetben (kisebbségi sorban) élnek.

2.2 A nyelvi revitalizáció dimenziói
A nyelvi revitalizáció szükségességét, bevezetését, módszereinek alkalmazását 
számos tényező hívja életre. Ezek természetüktől különböznek egymástól, de 
mindegyik befolyásolja és alakítja az adott nyelv állapotát, vitalitását, veszélyezte-
tettségi fokát. Ezek a vetületek együttesen határozzák meg az adott nyelv éppen 
aktuális állapotát, s teszik indokolttá/kevésbé indokolttá a nyelvi revitalizációt. 

Három dimenzió jellemzi: társadalmi, politikai/ideológiai és nyelvi.
Társadalmi dimenzió: történelmi, gazdasági, demográfiai változók.
Politikai/ideológiai dimenzió: nyelvpolitika, nyelvi jogok, nyelvi mozgalmak, 

szimbolikus tartalmak, szociálpszichológiai vetület (az identitás, nyelvi attitűd…)

12 Gál Noémi (2010) 132–135. p.
13 Gál Noémi 2010-ben megjelent tanulmánykötetében 77 (!) revitalizált nyelv adatait sorolja fel. A lista 

természetesen a teljesség igénye nélkül, s az általa használt szakirodalomban megjelenő példák alapján 
készült. Átböngészése nagyon tanulságos. Látható, hogy az összes lakott földrészen találunk példát 
a nyelvi revitalizációra. Vö.: Gál Noémi (2010) 188–211. p.
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Nyelvi dimenzió: rendszernyelvészet (nyelvtipológia, grammatikai rendszer, 
kontaktusnyelvészeti vonatkozások), alkalmazott nyelvészet (kisebbségi oktatás, 
nyelvi tervezés, kodifikáció, sztenderdizáció, dialektológia).14

Értelemszerűen egy nyelv aktuális állapotának feltérképezésekor mindenképpen 
szükséges az alább felsorolt dimenziókat is figyelembe venni – csakúgy, mint 
a később tárgyalandó további változókat és veszélyeztetettségi szinteket, s ennek 
kapcsán dönteni a lehetséges nyelvi revitalizációs módszerekről, oktatási módokról, 
a tervek és segédanyagok összeállításáról, az esetleges költségvetési, finanszírozási 
háttér megteremtéséről (bár – ahogy azt majd látni fogjuk – nem feltétlenül van 
lehetőség a szervezett nyelvi revitalizációra.) 

2.3 Terminológia, fogalmak
A nyelvi revitalizáció teljes angol és magyar nyelvű terminológiájának ismertetése 
a rendelkezésre álló kereteket meghaladja,15 azonban meg kell említeni, hogy 
rendkívül árnyaltak a nyelvi revitalizációs tevékenységek, maguk az egyes folyama-
tok is sokszínűek, definiálásuk több szempont mentén történik. Emellett nem 
tekinthetünk el attól a ténytől sem, hogy egy-egy terminológia itt is kötődik valami-
lyen (nyelvészeti) ideológiához, szociolingvisztikai elgondoláshoz, irányzathoz, s 
összefügg a politikai, nyelvpolitikai, nyelvi tervezési és kodifikációs folyamatokkal. 
Az egyes definíciók és a folyamatok mögött más-mást ért a kutató, attól függően, 
hogy éppen melyik ideológia mellett tette le a voksát, melyik irányzattal tud azono-
sulni, s a revitalizáció melyik nyelvre irányul. Éppen ezért csak a legszükségesebb 
terminológiai definíciókat emelem be.

2.3.1 Angol és magyar nyelvű terminológia16

Gál Noémi mintegy 25 angol terminust mutat be – s ő is (bár hiteles források 
alapján) a teljesség igénye nélkül. Jómagam csak azt a 4 domináns fogalmi csoportot 
emelem ki, amelyek alapján jól körül lehet határolni a főbb nyelvi revitalizációs 
terminusokat.

Language revitalization = társadalmi funkciókkal nem rendelkező, nem használt/
beszélt nyelv revernakularizációja,17 ez a legátfogóbb definíció.

Language revival = egy olyan nyelv újraélesztése, amelynek mar nincsenek aktív 
beszélői.

Reversing language shift / language reversal / language shift reversal = a nyelvcsere 
visszafordítása.

14 Munkámban a nyelvi dimenzió kapcsán csak a kisebbségi oktatásra térek ki, nem tárgyalom a gram-
matikai vonatkozásokat, a nyelv változását (pl. szókészlet, jövevényszavak, a mondatszerkesztési elvek 
alakulása), s a kontaktnyelvészeti eredményeket sem veszem be elemzéseim sorába.

15 Lásd bővebben: Gál Noémi (2010), 15–23. p.
16 Gál Noémi (2010), 15–22. p. 
17 Revernakularizáció az az ideológia, amelyik a helyi nyelveket újra támogatja az államnyelvvel szem-

ben. 
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Language maintenance = minden olyan törekvés és folyamat, amely egy nyelv 
megőrzését, a nyelvcsere megelőzését szolgálja, illetve a nyelvcserének kedvező 
társadalmi és nyelvészeti kontextus ellensúlyozását. 

A magyar nyelvű szakirodalomban megjelenő definíciók még fontosabb szerepet 
töltenek be a témánk szempontjából, ugyanis ezek a terminusok a Kárpát-medence 
nyelvi-etnikai viszonyai, illetve a politikai és gazdasági körülmények mentén 
születtek, s itt találtam meg az esettanulmány jellemzését leginkább lehetővé tévő 
definíciót.

Nyelvélénkítés = egy létező nyelv életerejének növekedése.
Nyelvfelélesztés, nyelvélesztés, újjáélesztés, újraélesztés = amikor egy halálra ítélt 

nyelvet új életre keltenek.
Nyelvi revitalizáció = a legtágabb jelentésű terminus, magában foglalja a nyelv-

élénkítést és nyelvfelélesztést. (Jómagam is ezt a terminust használom.)
A nyelvcsere visszafordítása, megfordítása = a fishmani skála szerint (ld. később).

Ehhez kapcsolódik még a nyelvi rehabilitáció, nyelvmegőrzés, nyelvmegtartás 
fogalmi köre is, ezek főként státusnövelő, a nyelvvesztést/nyelvcserét lassító 
céllal használatosak.

2.3.2 Kapcsolódó fogalmak (pl. kétnyelvűség, nyelvvesztés, nyelvhalál...)
A nyelvi revitalizáció folyamatához kapcsolódik néhány, a nyelvek használatával 
kapcsolatos fogalom, a konkrét gyakorlati példa ismertetése előtt ezeket fontos 
tisztázni. Felsorolásomban az „egészséges” és nem veszélyeztetett nyelvektől haladok 
a rossz állapotban lévő és veszélyeztetett/kihalásra télt/kihalt nyelvállapotok felé.

Kettős nyelvűség: olyan nyelvi helyzet, amikor egy beszélő egy nyelv köznyelvét és 
valamelyik nyelvjárását is használja, beszédhelyzettől függően. Vagyis: ha valaki 
otthon egy nyelvjárást vagy nyelvváltozatot használ, a hivatalban viszont ugyanan-
nak a nyelvnek a köznyelvi változatát alkalmazza a kommunikációs folyamatokban.

Kétnyelvűség: A kétnyelvűség két (vagy több) nyelv rendszeres használatát jelenti; 
kétnyelvűek azok az emberek, akiknek a mindennapi életben szükségük van 
mindkét nyelvre (vagy többre), és ezeket használják is.

Nyelvvesztés: az a nyelvi folyamat, amikor csökken azok száma, akik beszélik 
a nyelvet, egyre kevesebb fiatal tanulja meg, minimumra csökken vagy megszűnik 
a generációk közötti nyelvátadás.

Nyelvcsere: az a folyamat, amelynek során két, hosszú ideig egymással érintkező, 
vagy egymás szomszédságában élő közösség közül az egyik, saját nyelvét fokozato-
san feladva, átveszi a másik közösség nyelvét. Általában a nem domináns nyelvek 
körében a gyakori, sokszor együtt jár a kisebbségi léttel is, a két nyelv között alá- és 
fölérendeltségi viszony van. Fontos tényezők (többek között): a csoport lélekszáma, 
a vallásgyakorlás nyelve, a meglévő szervezetek, településtípus (falu, város), házas-
sági szokások, az adott állam (nyelv)politikája.

Nyelvhalál: az a folyamat, melynek végén egy nyelv élő beszélővel már nem 
rendelkezik.
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Emellett megjegyezzük, hogy a két-háromnyelvű közösségek esetében a kisebb-
ségi és a többségi nyelvet a nem domináns nyelv és a domináns nyelv meghatározá-
sokkal jelöljük.

3.  A NYELVI REVITALIZÁCIÓS FOLYAMATOKAT 
MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK

Az előzőekben láttuk, hogy mit is értünk a nyelvi revitalizáción, milyen dimenziói, 
terminológiája van, és milyen nyelvészeti fogalmak kapcsolódnak hozzá. Most azt 
tekintjük át, hogy milyen tényezők és skálák, milyen politikai, jogi, gazdasági és 
társadalmi, oktatáspolitikai szempontok alapján lehet eldönteni a nyelvi revitalizáció 
szükségességét, módját, körét, módszereit. Röviden kitérünk a módszerekre is.

3.1 Az etnolingviszikai és a nyelvi vitalitási változók
Bármennyire is hihetetlen, de egy nyelvnek is van aktuális állapota, s azt megfelelő 
módszerekkel mérni is lehet, de leginkább jelzik, hogy egy nyelv milyen helyzetben 
van. A nyelvi vitalitás egy adott közösség nyelvének életképességét jelzi, hogy adott 
körülmények között hogyan tud megmaradni, funkcióban működni. Vagyis 
az adott nyelv aktuális állapota nagymértékben függ az adott csoporton belüli, 
illetve a csoportközi egyéb nyelvi folyamatoktól (nyelvcsere, nyelvvesztés), valamint 
az adott nyelvet körülvevő politikai-gazdasági-társadalmi folyamatoktól, s az intéz-
ményrendszertől (államigazgatás, törvénykezés, oktatás...).18 A nyelvi vitalitást 
számos változó határozza meg és számos elmélet született rá, hiszen minden 
nyelvnek mások a körülményei.

Egy biztos, hogy mielőtt tudatos és jól szervezett nyelvi revitalizációs törekvés 
venné kezdetét, alapvető fontosságú, hogy tisztában legyünk az élénkítendő, 
megmentendő nyelv életképességével és állapotával, vagyis jó, ha egy adott közösség 
nyelvi revitalizációját megelőzi egy etnolingvisztikai és a nyelv vitalitását is kiérté-
kelő vizsgálat, hogy a legmegfelelőbb módszereket alkalmazzák.19

3.1.1 Az etnolingvisztikai vitalitási vizsgálatok első változói 
A nyelvi vitalitás változóit először 1977-ben alkalmazták, egy adott etnolingvisztikai 
csoport nyelvi életképességének vizsgálatakor. Az adatok gyűjtésekor figyelembe 
vették: 

 ■ az adott nyelv státusát, 
 ■ (gazdasági, társadalmi, történeti, regionális és nemzetközi presztízsét),
 ■ a demográfiai adatokat, 

18 Gál Noémi (2010) 58. p.
19 Gál Noémi (2009a) [2.] p.; Gál Noémi (2010) 56–65. p. 
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 ■ (a csoport tagjainak lélekszámát, az adott területen való elhelyezkedését),
 ■ az intézményi támogatás tényezőit: 
 ■ (az adott nyelv támogatottságát a médiában, az oktatásban, a szolgáltatásokban, 
az ipari szektorban; vallási és kulturális téren, illetve jelenlétét a politikában).20

Egy adott csoport vitalitása lehet nagy, átlagos, illetve kicsi (ez utóbbinál a legna-
gyobb az esélye az etnikai és nyelvi asszimilációnak). Emellett a szakirodalom kitér 
a szubjektív (a csoport tagjai által és a velük kapcsolatban lévő csoportok által 
érzékelt) és objektív (objektivitásra törekvő) etnolingvisztikai kutatásának lehetősé-
gére is.21 

Jól látható, hogy maga nyelv aktuális állapota nem értékelhető önmagában, az őt 
körülvevő kontextus vizsgálata, s egyfajta rendszerszemlélet nélkül, s 
az etnolingvisztikai vitalitás tekintetében elmondható, hogy nagyon erős a szocio-
lingvisztikai aspektus.

3.1.2 Az UNESCO listája
A nyelvi vitalitási tényezőket veszi alapul az UNESCO 9 pontos listája. Ez az index 
véleményem szerint hozzátesz egy nagyon fontos összetevőt is, mégpedig az adott 
közösség attitűdjét a saját nyelvével szemben. Méri azt is, hogy az adott közösség 
tagjai fontosnak tartják-e saját nyelvük megmentését, használatának élénkítését.22 

A generációk közötti nyelvátadás azért alapvető fontosságú egy közösség életében, 
mert maga a nyelv akkor életképes és akkor maradhat fenn hosszú távon, ha az adott 
nyelvet a gyermekek és a fiatal generációk megtanulják, ismerik és használják, 
beszélik, s van a nyelv használatával kapcsolatos belső motivációjuk is. A belső 
motiváció pedig ahhoz segíti hozzá egy nyelvi csoport beszélőit, hogy akkor is 
használják saját anyanyelvüket, ha az adott esetben nyelvük és közösségük nem 
domináns, s hátrányos helyzetben van. 

3.1.3  Makro- és mikroszintű változók szerepeltetése a vitalitás 
vizsgálatában23

Egy nyelv vitalitását nemcsak az adott közösségen belüli, mikroszintű folyamatok, 
hanem a közösségen kívüli makroszintű változók is befolyásolják. 

Mikroszinten meghatározó a nyelvi attitűd (pl. a beszélőközösség viszonya saját 
nyelvéhez/a többség viszonyulása a nem domináns nyelvhez); a humán erőforrás 
kérdése (pl. van-e elegendő nyelvtanár), hogy milyen a valláshoz való viszony. 
Fontos szempont, hogy van-e a nyelvnek írott változata, s milyen külső/belső anyagi 
forrás segíti a nyelvhasználat megőrzését (pl. tudnak-e tanárt alkalmazni). Makro-

20 Giles és munkatársai tevékenységét idézi Gál Noémi (2009) [2.] p.
21 Bővebben lásd: Gál Noémi (2010) 57. p.
22 Grenoble-Whaley (2006), 4. p. idézi Gál Noémi (2009a) [3.] p. 
23 Bővebben lásd: Gál Noémi (2010) 60–65. p.
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szinten a nemzetközi folyamatok, a nemzeti és a regionális szintű gazdasági, jogi, 
(oktatás- és nyelv)politikai helyzet befolyásolja egy adott nyelv vitalitását.24

3.1.4 A nyelvi vitalitási index
A fenti változók által meghatározott helyzetek számszerűsítésére kanadai kontextus-
ban a nyelvi vitalitási index egyenletét is kifejlesztették. A nyelvi vitalitási index 
az otthoni nyelvhasználók számának és az anyanyelvi beszélők számának hányado-
sán alapul. Kicsi a nyelv vitalitási indexe, ha a két érték közötti arány 30% alatt van, 
és nagy, ha ez az arány 70% feletti.25

3.2 A nyelvi veszélyeztetettség szintjei26

A nyelvek veszélyeztetettségének kérdése szoros összefüggésben van a nyelvek 
vitalitásával. Hiszen egy nyelv aktuális állapotának felmérésekor az is kiderül, hogy 
maga a nyelv (a nyelvi rendszer maga és használata) a körülmények és a vitalitási 
változók alapján milyen ún. veszélyeztetettségi állapotban van.

A korábban feltett kérdésre (van-e szükség a nyelvek megmentésével foglalkozni) 
a nyelvek veszélyeztetettségi foka szempontjából is lehet válaszolni. Egy friss adat 
szerint a világ bő 7,5 milliárdnyi lakosa 7117 ismert nyelvet beszél, ebből 1944 nyelv 
„bajban van”, s 982 nyelv „haldoklik” (az Ethnologue felmérése szerint az adott 
nyelvet 50 főnél kevesebben beszélik).27 Ez az adatsor önmagában is megdöbbentő, 
hát ha még összevetjük egy 4 évvel ezelőtti állapottal, amikor az Ethnologue listáján 
20 nyelvvel kevesebb ismert élő nyelvet lehetett találni (7097 nyelv), ugyanakkor 
„csak” 1524 nyelv volt veszélyben, s „mindössze” 920 nyelv került a legnagyobb 
problémát jelentő „haldokló nyelv” kategóriájába.28 

A számokat tekintve jól látható, hogy a folyamat nem állt meg, s az újabb nyelvek 
felfedezésének ténye mellett is növekvő tendenciát mutat a nyelvek veszélyeztetett-
sége, egyre több közösség tapasztalja, hogy nyelve (és ezzel együtt részben léte is) 
egyre rosszabb és kiszolgáltatottabb helyzetbe kerül.

Ahhoz azonban, hogy elindulhasson egy közösség nyelvének tudatos és szervezett 
revitalizációs folyamata, fontos megvizsgálni azt is (a vitalitási változókon kívül), 
hogy a nyelv az ún. veszélyeztetettségi skálán aktuálisan hol helyezkedik el. Többek 
között ez is meghatározza, hogy milyen mértékű beavatkozás szükséges, s hogy 
melyik revitalizációs módszert érdemes választani. Ezt az állapotot legkönnyebben 
és a leghitelesebb forrásból az UNESCO által 1992-ben kiadott lista, a Red List of 
Endangered Languages mutatja, illetve Joshua Fishman skálája ad jó eligazítást.

24 Grenoble (2006) és Grenoble-Whaley (1998) kutatásait idézi Gál Noémi (2009a) [3]. p.
25 Mc-Convell-Thieberger (2006) 69. p., idézi Gál Noémi (2010) 65. p.
26 Lásd	bővebben:	Gál	Noémi	(2010)	36–41.	p.	
27 Vö.: https://www.ethnologue.com/world (2020. 08. 05.)
28 Fazakas Noémi (2016) 21. p.

https://www.ethnologue.com/world#_blank
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3.2.1 Az UNESCO skálája, beosztása
Az UNESCO által felállított lista több szempontból, a nyelvi vitalitási tényezők 
szempontjából is vizsgálja a veszélyeztetettség kérdését, ezáltal jóval árnyaltabb 
képet kaphat a vizsgálatot végzők köre, hogy az adott nyelv milyen állapotban van. 
A skálák teljes körű közlése nem a tanulmány fő témája, itt csak az alapskálát 
közöljük.29

– Biztonságos (5) – Egyértelműen veszélyeztetett (3)
– Kiegyensúlyozott, fenyegetett (5-) – Súlyosan veszélyeztetett (2)
–  Nem biztonságos, 

potenciálisan veszélyeztetett (4)
– Kritikusan veszélyeztetett (1)
– Kihalt (0)

3.2.2 A Fishman-skála
A kérdéssel foglalkozók sokszor Joshua Fishman skáláját is idézik, amelyben 
elsősorban a generációk közötti nyelvátadás a fő aspektus. Fishman 8 szintet 
különböztet meg, s ezen belül a nyelvcsere visszafordításával kapcsolatban is 
megkülönböztet minőségi fokozatokat. A skála inkább útmutató, mintsem konkrét 
utasításokat tartalmazó rendszer.30

Véleményem szerint az is nagyon fontos, hogy az előbb tárgyalt skálák vizsgálatá-
val nemcsak egy nyelv vitalitását, veszélyeztetettségi szintjét és annak revitalizációs 
tervét lehet megállapítani és megalkotni, hanem komoly és tervszerű előkészítés 
esetén nagyon komoly, a közösség beszélői számára is mérhetetlenül fontos (ön)
ismeretet lehet szerezni a saját nyelvvel kapcsolatban (hol tartunk, mire lenne 
szükségünk, a metakogníció analógiájára: tudás a saját nyelvünkről). Ide azon-
ban – véleményem szerint – azok a közösségek jutnak el, ahol megvan a belső 
motiváció a nyelvmegőrzésre és van a folyamat elindítására politikai, gazdasági, 
társadalmi szándék.

29 A továbbiakat lásd: Gál Noémi (2010) 157. p.
30 Bővebben lásd: Gál Noémi (2010) 42–45. p.; Gál Noémi (2010) 171−181. p.
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A) 8–5. szint: gyenge oldal = ezeken a szinteken a kétnyelvű (diglosszás) modell elérése
a cél, ám a domináns nyelv a média és a tevékenységek nyelve.
8. szint: a nyelvcsere legelőrehaladottabb fázisa, a legtöbb nyelvhasználó idős,

egymástól elszigetelt helyzetben már csak emlékszik a nyelvre vagy azon imádkozik.
7. szint: az adott közösség fontosnak tartja a nyelvét, eseményeket, rituálékat,

ceremóniákat szervez, de már nincs generációközi átadás.
6. szint: a nyelvet a családi kommunikációban mindhárom generáció használja, a

domináns nyelv itt másodlagos. 
Fishman szerint ez a legfontosabb szint, itt fordítható meg a nyelvcsere.

5. szint: a formális nyelvi szocializáció kezdeti szintje, ahol megjelenik az írott formája is 
a nyelvnek, s jelen van a felnőtt- és a gyermekoktatás is.

B) 4–1. szint: a diglosszás modell meghaladása a cél, hogy minél nagyobb presztízse
legyen az adott nyelvnek a domináns nyelvek előtt és a beszélői előtt is.
4a. szint: az oktatást és a tanintézményt a kisebbségi közösség tartja fenn és ellenőrzi;
4b. szint: az oktatást és a tanintézményt állami költségvetésből finanszírozzák,

ráadásul a domináns csoport ellenőrzi.
3. szint: része a közösségen kívüli, alapszintű munkahelyi nyelvhasználatnak.
2. szint: a nyelv része a területi kormányzásnak és az adminisztratív szférának, a helyi 

médiának.
1. szint: a nyelvet használják a felsőoktatásban, a szaknyelvekben, de nem hivatalos.

3.3 Nyelvi revitalizációs oktatási stratégiák
Nyilván a nyelv veszélyeztetettségi szintjétől függően lehet a megfelelő oktatási 
módszert, módszercsoportot kiválasztani.

A nyelvi veszélyeztetettségi szinttől függően a nyelvoktatás tekintetében az alábbi 
módszercsoportokat,31 stratégiákat érdemes alkalmazni: nyelvmegőrzés, nyelvmeg-
erősítés, nyelvfelélesztés. 

Potenciálisan
veszélyeztetett Veszélyeztetett Fokozottan

veszélyeztetett Haldokló Kihalt

nyelvmegőrzés nyelvmegerősítés nyelvmegerősítés
nyelvfelélesztés

nyelvmegerősítés
nyelvfelélesztés nyelvfelélesztés

A nyelvelsajátítás szempontjából az ún. immerziós, a nyelvi ismeretszerzés és 
a nyelvi tudatosítás csoportjába tartozó módszereket lehet alkalmazni egy-egy 
folyamat tekintetében.32

31 Wurm (1998) alapján Gál Noémi (2010) 238. p.
32 Bővebben lásd: Gál Noémi (2010) 135–156. p. 
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3.4 Emberi jogi és nyelvi jogi aspektus
Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy megemlítsük azt a tényt, hogy az emberi jogi 
és nyelvi jogi alapdokumentumokban rögzített elvek alapján minden embernek joga 
van a saját maga által választott nyelven gondolkodni, magát kifejezni, beszélni, s 
tanulni is.33 Sokan magától értetődőnek tekintik, hogy ez a joguk megvan, de ez nem 
mindenki esetében érvényes. 

A nyelvi jogi kérdés a Kárpát-medencében azért alapvetően fontos és kihagyhatat-
lan szempont, mert ugyan a magyar nyelv (Hungarian) egyetlen veszélyeztetettségi 
listán sem szerepel, mégis a Kárpát-medence országaiban rendre tapasztalható 
a nyelvpolitikai és társadalmi helyzeten túl olyan jogszabályi környezet, amely 
kétségkívül hátrányos, s nyelvileg is veszélyeztetett helyzetbe sodorja az ott kisebb-
ségként, nem domináns nyelvet beszélő magyar ajkú lakosságot (gondoljunk csak 
a szlovákiai nyelvi jogszabályi környezetre és hatásaira). 

Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a moldvai csángó magyar nyelvváltozatot 
említik a listák, az UNESCO veszélyeztetett nyelvek listáján a „súlyosan veszélyezte-
tett” kategóriába sorolták. Ráadásul területileg Romániához tartozik, nem állam-
nyelv, és durva becslések alapján 25.000 fő beszéli. 

Fontos megemlíteni azt is, hogy egy adott nyelven belül attól függően, hogy 
milyen a kisebb térség, a mikroszintű állapota egy nyelvnek, maga a nyelv mutat-
hatja a veszélyeztetettségi skálák minden szintjét. Tehát az ugyanazt a nyelvet 
beszélő közösségek lehetnek más-más vitalitási és veszélyeztetettségi szinten – külö-
nösen, ha mondjuk egy másik ország területén beszélik – nem domináns nyelvként – 
az egyébként államnyelvi jellemzői és az azt beszélők létszáma alapján. 

33 Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Barcelona (1996) 280–291. p.
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3.5 Kisebbségi lét Romániában a nyelvi revitalizáció szemszögéből
Kisebbségi kontextusban azonban (ahogy a romániai helyzet is mutatja) veszélyezte-
tetté válik az adott nyelv, hiszen egyes nyelvi revitalizációs dimenziókat megvizs-
gálva egyértelműen az látszik, hogy a magyar nyelvet beszélők kisebbségi sorban, 
politikai, gazdasági és társadalmi hátrányokkal indulnak az életbe, s nyelvük, 
nyelvváltozatuk, nyelvjárásuk kétségkívül a nem domináns (kisebbségi) nyelvek 
közé tartozik. Használata nem egy esetben tiltott, s bizonyos helyzetekben nem 
használható. Ugyanakkor az egyes régiókban nagy változatosságot mutat, az egyes 
területeken élő magyar nyelvű közösségek nyelvi állapota felmérés előtt áll, s 
szükséges lenne egy átfogó, tudatos nyelvi revitalizációs program kialakítása.34

Az általam vizsgált kisközösségek Székelyföld keleti részén, a Gyimesi havasok-
ban, illetve Moldvában, s ott is a „székelyes” csángó falvakban (Klézse, Somoska, 
Magyarfalu) laknak. Kisebbségi helyzetben, bár nem azonos körülmények között. 
Míg a moldvai csángók a román nyelvű közösségek által körbevett nyelvszigetben 
élnek, addig a gyimesi csángóknak inkább a földrajzi elszigeteltségük erősíti kisebb-
ségi létüket. Mindkét közösség létét meghatározza, hogy nyelve nem államnyelv és 
nem domináns.

3.6 Államnyelv, hivatalos nyelv és anyanyelv
A nyelvi joggal szorosan összefügg annak használata (vagy használatának lehetetlen 
mivolta), s a használattal az államnyelv, hivatalos nyelv és természetesen az anya-
nyelv fogalma. Kitérünk arra a nyelvi revitalizációs törekvések szempontjából fontos 
kérdésre, hogy egyáltalán újratanulható-e egy nyelv, az anyanyelv.

Államnyelv
Az a nyelv, amelyik egy államban az élet legnagyobb területét lefedi. Nem azonosít-
ható a hivatalos nyelvvel, hiszen több helyen a kisebbségi nyelv is hivatalos, mégsem 
akkora a használati tere, mint az államnyelvnek.

Hivatalos nyelv
Az adott állam által alkotmányban, jogszabályban rögzített nyelv, az a nyelv, amelyet 
a hivatalokban és a közigazgatásban használnak. Az államnyelv gyakran a többség 
által használt nyelvet jelenti.

Románia tekintetében: „Románia az 1991. évi alkotmánya szerint magát szintén 
nemzetállamként határozza meg, s ennek megfelelően az ország hivatalos nyelve 
a román. Az alkotmány biztosítja a kisebbségek részére az etnikai identitáshoz való 
jogot (6. §), az anyanyelven való tanulás jogát (32. §), a parlamenti képviselethez való 
jogot (59. §), az anyanyelv használatának jogát a bírósági eljárásban (127. §). 
(Szarka [s.a.])

34 Gál Noémi (2010) 186–187. p.
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Anyanyelv
Kontra Ferenc egyik tanulmányában a Magyar Értelmező Kéziszótár (ÉKsz) megha-
tározását említi mint lehetséges definíciót: „az a nyelv, amelyet az ember gyermekko-
rában (elsőként) tanult meg, s amelyet rendszerint legjobban és legszívesebben 
beszél.”35 Azonban a nyelvi jogok figyelembevételével az alábbi definíciót is idézi: 
„Az anyanyelv az a nyelv, amelyet az egyén először tanul meg, és amellyel azonosul.”36

3.6.1 Újratanulható-e az anyanyelv?
Erre szintén Kontra Ferenc kereste a választ. A nyelvi revitalizáció és az anyanyelv 
kapcsán felmerült az a kérdés, hogy vajon újratanulható-e egyáltalán egy anyanyelv, 
s ha igen, milyen feltételek között. Tanulmányának részletes ismertetése nem e 
dolgozat feladata, pusztán a konklúziót mutatom be. Kérdésfelvetése azért fontos, 
mert a nyelvi revitalizációs törekvések és módszerek vizsgálatakor sokszor ez 
a kérdés is felmerül.

Kontra Ferenc azt gondolja, hogy ha úgy tekintünk az anyanyelvre, mint egy 
először megtanult nyelvre, amellyel a beszélő azonosul is, akkor bizony lehet arról 
szó, hogy újratanuljuk anyanyelvünket. Újratanulhatja az egyén (fiatal és idős), s 
amit fontosabb: újratanulhatja-e egy népcsoport és egy nép? Ez utóbbi kategóriánál 
bevezeti a nyelv újraélesztésének fogalmát.

Rövid tanulmányában arra is kitér, hogy ez a folyamat önmagában, nyelvészeti 
programként, nyelvtervezéssel és kodifikációval, de még oktatással sem vihető teljes 
sikerre, kell hozzá a politikai és gazdasági, s a támogató nyelvpolitikai háttér, de ami 
még fontosabb, maga a közösség belső motivációja is. 

Lehet bármilyen külső akarat és szándék, ha maga a közösség nem érzi magáénak 
a feladatot, és a domináns nyelvet beszélő állam/közösség sem tiszteli a másik 
közösséget, a másik közösség nyelvét. S lehet bármilyen jótékony szándék is, ha nem 
kérdezi meg a „nyelvmentő” fél a nemegyszer veszélyeztetett közösséget céljairól, 
akaratáról.

Kontra szerint nagyon sok, a moldvai csángó magyarokat is érintő kérdésben nem 
született konszenzus, ezért is volt sokszor sikertelen egy-egy akció. Nem elég 
elismerni egy népcsoport saját fennmaradása érdekében meglévő önrendelkezési 
jogát, azt is tudni kell, mit is akar igazából. Ezek a nemegyszer súlyos konfliktusok-
kal járó élethelyzetek nagyon gyakran az oktatás terén jelentkeznek, s teszik tönkre 
nem egy kisgyermek és fiatal életét.37 Le kell tehát szögeznünk, hogy egy nyelvi 
revitalizációs törekvésben ott kell legyen az adott közösség által megfogalmazott 
akarat és cél. 

35 Kontra Miklós (2003) 16 p.
36 Skutnabb-Kangas (1997) 14-5; idézi Kontra Ferenc (2003) 16. p.
37 Kontra Miklós (2003) 23. p.
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3.7  A nyelvi revitalizáció egy sikertelen példája a moldvai csángók 
körében

A moldvai csángó nyelvváltozat körében zajló nyelvi revitalizációs törekvésekről 
azért írok, mert a Derék Jankó Csángó Mesetábor először a moldvai csángómagyar, 
általában mélyszegénységben és halmozottan hátrányos helyzetben élő gyerekek 
megsegítésére jött létre, Moldván kívüli helyszínen, a Gyimesekben, Muhospatakán.

Ahogy korábban láttuk, a moldvai csángók nyelve mint a magyar nyelv nyelvvál-
tozata az UNESCO listáján a súlyosan veszélyeztetett nyelvek között van. A nyelv-
változat és a csángók közösségének kulturális veszélyeztetettsége tényét sokan 
hangoztatták, s amint látni fogjuk, konkrét törekvések is születtek a helyzet javítá-
sára. Az 1990-es évek elején a moldvai csángómagyarok nyelvoktatása kapcsán sok 
törekvés indult el, és sok kísérlet kezdődött magyarországi alapítványok és az erdélyi 
pedagógusok szervezetei, sőt a csángómagyarok civil szervezetei támogatásával. 

A fent említett oktatási törekvések egyik oka volt, hogy (habár a román alkot-
mány lehetőséget nyújt a kisebbségek nyelvoktatására), a moldvai településeken – 
a katolikus egyház támogatásával is – a magyar és a csángó nyelv használatát 
tiltották, egyházi kommunikációban pedig a magyar nyelvet az „ördög nyelvének” 
kiáltották ki.38 A mélyen vallásos, s magukat nagyon sokszor katolikusnak (és nem 
csángónak vagy magyarnak valló) közösségek éppen ezért kultúrájukat nehéz és 
végtelenül hátrányos körülmények között, nemegyszer mélyszegénységben élve 
őrizték meg, nyelvüket pedig titkon és tiltott formában használták, néha és néhol 
még most is. Egyetlen nagy reménységük a minden évben megtartott csíksomlyói 
búcsú, ahol végre magyar nyelven imádkozhatnak.

Intézményes magyar oktatás Moldvában rövid ideig volt az 1950-es években, 
utána már az oktatás nyelve a román volt – mind a mai napig. A romániai rendszer-
váltás után a moldvai, iskolán kívüli délutáni vagy hétvégi oktatás titokban zajlott, 
a tanítók kezdetben nagy veszélyt vállaltak azzal, hogy magyarul és magyarra 
tanították a gyermekeket. Később a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
megszervezte oktatásukat önkéntes tanárok részvételével, a magyar állam segítségé-
vel. Olyan önkéntesekkel, akik nem minden esetben voltak felkészülve a kulturális 
és nyelvi különbségekre, s a módszertan is más volt, mint pl. a székelyföldi anya-
nyelvi oktatás tekintetében. 

Az akkor megalakult Moldvai Csángó Oktatási Program mind a mai napig 
működik, az oktatókat a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége tanfolyam keretében 
felkészíti, alkalmazza, biztosítja lakhatásukat, bérezésüket is. Friss állásajánlatukban 
ez olvasható a tanítandó tananyag kapcsán: „Elsősorban a már meglévő, otthonról 
hozott nyelvtudásukra alapozva magyar köznyelvet kell tanítanunk számukra oly 
módon, hogy tiszteletben tartjuk a helyi nyelvváltozatot. Használható nyelvtudást, 
azaz önbizalmat szeretnénk adni a nyelv használatához, magyar ábécét, írást, 

38  Vö. pl. Hoppa Enikő (2009) 567. p.
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olvasást, szövegértést, helyesírást, fogalmazást kell tanítanunk.”39 Ez a folyamat tehát 
Moldvában zajlott és zajlik.

Egy másik, de a moldvai falvakon kívül zajló nyelvoktatási törekvés a moldvai 
gyerekek, elsősorban a „székelyes” csángó falvak40 gyerekeinek székelyföldi oktatása 
volt – ún. bentlakásos iskolai formában. A kísérlet hamar kudarcot vallott. Indulás-
kor 6 település általános iskolája fogadott csángó gyerekeket, de pár év múlva már 
csak a csíkszeredai József Attila Általános Iskola vállalta fel a tanításukat. 

A probléma forrását így írja le a csíkszeredai csángó osztály osztályfőnöke, 
az iskola igazgatója, Borbáth Erzsébet: „A csángó gyermekek magyar nyelven történő 
oktatása speciális gondot okoz: az általuk beszélt magyar nyelvváltozatok eltérnek 
a székelyföldi nyelvváltozatoktól is, kétnyelvűségük is más, mint a Romániában élő 
magyarság többi részének kétnyelvűsége. Különösen nagy problémát jelent a megfe-
lelő tankönyvek hiánya, hiszen ha a magyarországi tankönyvek az eltérő tantervi 
követelmények és kulturális sajátságok miatt alkalmatlanok a kisebbségi magyar 
diákok számára, akkor még inkább azok a csángók tanítására, és csak sajátosan 
alkalmazhatók az erdélyi kisdiákok számára készített tankönyvek is.”41

A tanárnő megemlíti, hogy nem vett részt az általa is mesterséges beavatkozásnak 
minősített procedúra elvi és szervezési előkészületeiben, kész tényként kapta 
a feladatot az iskola: a hozzájuk érkező csángó diákokat el kell juttatni a nyolcadikos 
felvételiig (!). 

Erre sem a tanárok, sem az iskola addigi diákjai, sem pedig az addigi környeze-
tükből kiszakított gyermekek nem voltak felkészülve. A felzárkóztatás, a nyelvi és 
beilleszkedési nehézségek kezelése hatalmas problémát okozott. Sokan kimaradtak, 
hazamentek, román iskolában folytatták tanulmányaikat. Akik eljutottak a szakkép-
zésig, azok is ritkán mentek vissza Moldvába, de sem Erdélyben, sem pedig Magyar-
országon nem találták a helyüket. Ugyanakkor nagy probléma volt az is, hogy sem 
a magyar, sem pedig a román köznyelv alapfokú szintjét nem teljesítették a gyerekek. 
Tanulásmódszertani rutinjuk és a tartós ismeretek hiányában általános műveltségük 
is erősen hiányos volt, szüleik – a román nyelv hiányos ismerete, iskolai képzettsé-
gük, valamint munkájuk miatt kevéssé tudtak segíteni gyermekeiknek.

Az előbb vázolt csángómagyar nyelvi revitalizációs folyamatokat őszintén 
értékelő Borbáth Erzsébet szerint a moldvai gyerekek oktatásának ügye nemcsak 
nyelvoktatási, hanem kőkemény nyelvi jogi kérdés is, s otthon zajló, a nyelvi türelem 
jegyében megvalósuló oktatás lenne az üdvös (erre is láttunk példát), s emellett 
hatalmas szükség lenne szociális, politikai, gazdasági, kulturális helyzetük javítá-
sára, identitástudatuk kialakítására, erősítésére. A gyermekek lehetőségei kapcsán 
ezt jelzi: „Ők Európa legkifosztottabb gyermekei közé tartoznak, ugyanis szülőfalu-

39 Moldvai Csángómagyarok Szövetsége: Gyere te is csángóföldre tanítani! Forrás: http://csango.ro/
oktatas/gyere-te-is-csangofoeldre-tanitani/ (2020. 08. 13.)

40 A moldvai csángóknak három nagy nyelvjárását küönböztetjük meg: az északi, a déli és a székelyes 
csángókét, a székelyes csángók asszimilálódtak a legkevésbé.

41 Borbáth Erzsébet (2002) 228. p.

http://csango.ro/oktatas/gyere-te-is-csangofoeldre-tanitani/
http://csango.ro/oktatas/gyere-te-is-csangofoeldre-tanitani/
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jukban a családban nagyon kevés kivétellel sem magyar, sem román nyelven nem 
tanulnak meg a továbbtanulásra alkalmas szinten. A gyermekek a magyar nyelv 
archaikus állapotát megőrző moldvai csángó nyelvjárás és a hivatalos államnyelv 
moldvai változatának kölcsönös egymásra hatásából keletkezett keveréknyelvet 
beszélik, beszélt anyanyelvjárásukon sem írni, sem olvasni nem tudnak, sem 
a szülők, sem a gyermekek.”42

Tehát ez a kezdeményezés jó szándékú, ám átgondolt (oktatói, tantervi, módszer-
tani, tankönyvi) előkészítő munka nélküli, komplex, döntéshozói, jogszabályalkotói 
szintről induló gazdasági és (szociál)politikai támogatást nélkülözve, hatalmas 
energiabefektetéssel zajlott – sikertelenül.

Ráadásul (és ez elvezet a Derék Jankó Csángó Mesetábor első lakóinak alaphely-
zetéhez is) a tanulmányt (2002) követő időszakban tömeges külföldi munkavállalási 
hullám indult Olaszországba, Magyarországra, s szülők ezrei hagyták gyermekeiket 
a nagyszülőkre – fontos köteléktől szakítva el gyermekeiket és magukat a megélhetés 
reményében, vagyis a fishmani generációközti nyelvátadás minimum egy generációs 
átadási lehetőséggel csökkent, csak a nagyszülők és unokák közötti nyelvátadási 
lehetőség maradt meg. 

Ebbe a mélyszegénységbe s nyelvi állapotba csöppent bele Kecskés Karina és 
a Derék Jankó Csángó Mesetábort létrehozó baráti társaság, s ennek kapcsán indult 
el az a táboron kívüli karitatív tevékenység is, amit az év minden napján végeznek, s 
nem hagyják magukra a moldvai, majd a gyimesi csángó gyermekeket.

4. A DERÉK JANKÓ CSÁNGÓ MESETÁBOR

4.1 Gyimes és a gyimesi csángók
Gyimes a magyar néprajzi kistájak egyik fontos, nagyon értékes, archaikus népi 
hagyományokat és hiedelemvilágot megőrző tagja. A Csíki-havasokból Moldvába 
futó Tatros folyó néhány száz méter széles és közel 30 km hosszú völgyében, a Gyi-
mesi-szorosban élő emberek három, plébániával is rendelkező településen 
(Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és Gyimesbükk), illetve a Tatros patakba folyó 
kisebb patakok (patakák)43 mentén a havasokban laknak, csíki székelyek, moldvaiak 
és románok leszármazottai.44 

Ez a sajátos településszerkezet és létforma sok, néha csak pár családból álló, 
viszonylag elzártan, egymástól nagy távolságra lévő mikroközösség létrejöttét 
eredményezi. Ebben a helyzetben nehéz a kommunikáció és a kapcsolattartás, 

42 Borbáth Erzsébet (2002) 230. p.
43 Az egyes településrészeket/szálláshelyeket is a patakokról (és az első tulajdonosokról/családokról, 

a terület jellemzőiről) nevezték el. Például Antalok pataka, Barackospatak, Hidegség, Muhospataka.
44 Kósa László (1979) 362. p.; Magyar Zoltán (2001) 354–355. p.



108 NEVELÉSTUDOMÁNY – OKTATÁSÜGY

a közösségi lét.45 A földrajzi fekvés és a havasi létforma miatt az itteniek a legeltető 
állattartásból, kaszálásból (szénacsinálásból), valamint a fakitermelésből tudnak 
megélni, újabban pedig az idegenforgalomból és a turizmusból, esetleg a tejtermékek 
feldolgozásából (pl. sajtkészítés). A terület magas fekvése és éghajlata miatt alig 
terem meg a gyümölcs, valójában a burgonya (pityóka) a majdnem kizárólagos 
élelmiszer. 

A kirekesztettséget és az elzártságot, a hátrányos helyzetet a terület lakossága 
makroszinten is megéli. Mint egy kisebbségi helyzetben élő, s egyben nem domináns 
nyelvet beszélő nagyobb népcsoport tagjaként állampolgárként is kisebbségi létben, 
hátrányos helyzetben élnek. Emellett van egy sajátságos, s egyesek számára végtele-
nül kirekesztő közigazgatási jellemzője is a területnek: a három községközpont két 
szomszédos megyéhez tartozik. Gyimesfelsőlok és Gyimesközéplok Hargita, 
Gyimesbükk pedig Bákó megyéhez tartozik. A gyimesbükkiek így csak hosszas 
utazás után tudnak ügyeket intézni, ellátottságuk csorbát szenved. Közlekedés 
szempontjából leginkább a vonat, illetve az autó (és természetesen a szekér, illetve 
a gyalogos közlekedés) jöhet szóba.

Az anyanyelv megőrzésének lehetősége – szerencsés módon – az utóbbi időben 
egyre könnyebb a Tatros völgyében. Domináns az anyaországi támogatás, iskolaala-
pítások és iskolafelújítások zajlanak, lehetőség van a gazdasági és kulturális fejlő-
désre. A kultúra megőrzése nemcsak az iskolákban, hanem más, az anyanyelvhez is 
köthető informális oktatási színterek segítségével is megvalósul. 

Ennek több vetülete is van, teljességre törekvő ismertetése nem jelen munka célja. 
A táncházmozgalom, s a folklórkutatások jelentik az egyik ilyen ösztönző 

tényezőt, s nagyon fontos, hogy Gyimesben (ellentétben a moldvai csángók helyzeté-
vel) van magyar nyelvű misézés, s az egyház nagyon fontos, az anyanyelv megőrzé-
sében is nagy szerepet tölt be a mindennapokban és az ünnepnapokon (pl. misék, 
búcsúk). 

A formális oktatás terén is van lehetőség az anyanyelvet tanulni – mind állami, 
mind pedig egyházi fenntartású intézményekben óvodai, általános iskolai és 
középiskolai szinten, ráadásul a hagyományos gimnáziumi képzés mellett nemrég 
szakképzés is beindult az adott területen, jól felhasználható szakirányokkal (pl. 
turizmus, vendéglátás).

Mégis: vannak olyan kisközösségek, amelyek tagjai segítségre és ösztönzésre 
szorulnak. Gyimes településszerkezete és a lakosság anyagi helyzete, foglalkozása és 
lehetőségei okán előfordul, hogy a közösség mélyszegénységben élő lakói nehezeb-
ben boldogulnak.

45 Érdekességként elmondható, hogy ennek leküzdésére születtek érdekes (más havasi területeken is 
létező) megoldások. Ezen megoldások egyike a nyelvészeti és folklorisztikai szempontból is érdekes 
hüdintés, amikor a pásztorok egyik hegyről a másikra átkiabálnak, üzenetet adnak át, néha beszélget-
nek. Az egyes, nem szöveges kiáltásoknak jelentése, s a kommunikációnak kötött menete van. 
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4.2 Derék Jankó Csángó Mesetábor – módszerek és tapasztalatok
A Derék Jankó Csángó Mesetábor bemutatásakor a helyszíni résztvevő megfigyelést 
nélkülöző, de hiteles források alapján készülő elemzéseket teszek közzé. 

A közölt adatok és tartalmak nem hagyományos információhordozók és telefon-
interjú segítségével jöttek létre, a kész elemzést pedig még egyszer lektorálta a tábor 
vezetője, kitalálója, Kecskés Karina színművész, meseterapeuta.

Forrásaim:
 ■ telefoninterjú Kecskés Karinával,
 ■ a tábor honlapja,
 ■ a tábor Facebook-felülete (az utolsó tábor anyagait itt tették közzé).
 ■ Fontos forrás a táborról készült film Bármi legyen, gazdagít címmel.

4.2.1 A tábor első időszaka
A Derék Jankó Mesetábor megálmodója, szervezője és vezetője, szíve és lelke 
Kecskés Karina színművésznő, meseterapeuta. A tábor 2014-ben indult, s tavaly is 
várta lakóit. Főként karitatív és terápiás indíttatásból indult: Kecskés Karina férje, 
Dr. Szalai László szemészorvosként a „Vedd fel és láss!” látásprogram keretében, egy 
orvoscsapat tagjaként járta a moldvai falvakat, s azt látta, hogy a (szem)orvosi 
vizsgálat mellett a gyerekeknek jót tenne egy kis lelki segítség, egy kis mese, egy-egy 
segítő gondolat. Arra biztatta feleségét, Kecskés Karinát – a tábor későbbi alapítóját 
–, hogy drámapedagógusként és meseterapeutaként segítse ezeket a gyerekeket. 
A feladatot Kecskés Karina túl nehéznek és lelkileg megterhelőnek érezte, ezért 
örömmel fogadta Dr. Balázs Péter szobrász, egyetemi docens (EKE–BMK) és 
felesége, Tátrai Vanda mesemondó, kézműves segítségét.46

A kis csapat 2014-ban szervezte meg első táborát, akkor még elsősorban a mold-
vai csángó gyerekeknek – de nem Moldvában, hanem a Gyimesekben, 
Muhospatakán. A tábort azóta is megszervezik az eredeti helyszínen, de már „csak” 
a gyimesi, hidegségi gyerekeknek. 

4.2.2 A tábor lakói – a kezdetekben és most
Az előző fejezetben már említettem, hogy az első néhány tábort főként moldvai 
csángómagyar gyerekeknek szervezték. A moldvai Klézséről, Somoskáról és 
Magyarfaluról elhozott gyermekek szülei és nagyszülei féltették, nehezen engedték el 
a gyerekeket.

A táborokban volt olyan gyermek, aki korábban a gyermekotthonban evett 
először meleg ételt, de volt, aki a táborban tapasztalta meg először, milyen az, ha 
szeretettel fordulnak felé, s nem bántalmazni akarják, s hogy milyen érzés, amikor 
meghallgatják, biztatják, szépnek, kedvesnek tartják. Volt közöttük árva, félárva, de 
beteg nagyszülők által nevelt gyermek is, s némelyikük nem is tudott magyarul 

46 Kecskés Karina szóbeli közlése.
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(ebben a tekintetben tehát ez a törekvés amolyan immerziós oktatásként is felfog-
ható). A gyerekek mind nagyon hátrányos helyzetű, nemegyszer sajátos nevelést 
igénylő képességekkel érkeztek (Kecskés Karina szóbeli közlése alapján). Volt egy év, 
amikor nem a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek táboroztak, hanem 
a kiemelt tehetségek. Karina elmondása szerint az a tábor egyáltalán nem tudta 
a célját beteljesíteni, mert a „magyarországiak” által felkapott, sokszor az énekeik, 
zenéjük és táncaik kapcsán kiutaztatott gyerekek önértékelése és értékrendszere nem 
volt a helyén; a támogatást és a karitatív tevékenységet elfogadták, de együttmű-
ködni, a tábor programjaiban részt venni nem akartak, nem volt belső motivációjuk, 
„nem volt bennük alázat”.47 

A táborban nemcsak moldvai gyermekek voltak, hanem a gyimesi csángó 
családok, valamint a táborvezetők gyermekei is. A sikertelenség oka valószínűleg 
a belső motiváció, a szülői és nagyszülői támogatottság hiánya volt, valahogy azt 
lehetett tapasztalni, mint amiről Borbáth Erzsébet tanárnő is beszámol tanulmányá-
ban:48 nem volt könnyű a nyelvjárási és a kulturális különbségek miatt az együttmű-
ködés.

A táborvezetők ezért úgy döntöttek, hogy a programot már nem a moldvai csángó 
gyerekeknek, hanem az eddig vendéglátói szerepben is működő gyimesi csángó 
gyerekeknek szervezik meg.

4.2.3 Finanszírozás, támogatások
A tábort 2019-ig adományokból, nagyobb cégek hozzájárulásaiból, támogatásaiból 
és a helyi, illetve a noszvaji egyesületek hozzájárulásából állták. A kezdetektől 
támogatás alapján állnak rendelkezésre a kiutazást segítő autók, minden évben 
szerveznek ruha- és élelmiszer-adományokat az ottani gyerekeknek. 2019-ben 
a teljes tábort közadakozásból finanszírozták, s augusztusig számos felajánlás és 
adomány érkezett könyv, sportszer, játék, csokoládé, tartós élelmiszer, kézműves 
kellékek formájában.

4.3  A tábor komplex és speciális, ún. mesés-művészeti-
élményprogramja

A programot jól összefoglalja, az egyes lényeges elemeket kiválóan láttatja a tábor 
weboldalán található szöveges bemutatkozás: „A komplex program szervező 
alapgondolataként célul tűztük ki: a részt vevő gyermekeket megtanítani arra, hogy 
magukat a környezetükben minőségi változtatásra alkalmas lényként tudják 
megélni. Képesek legyenek az őket körülvevő jó/rossz dolgok szétválasztására, 
átértelmezésére. Felfedezzék a környezetükben rejtőző kincseket, képessé váljanak 
az értéktelen dolgok értékessé változtatására, a rendetlen összerendezésére. A tábor 
során belülről haladtunk kifelé az Én-től a Mi-ig, az Itt-től az Ott-ig, így kapcsolva 

47 Kecskés Karina szóbeli közlése.
48 Borbáth Erzsébet (2002) 228–233. p.
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hozzá a gyerekeket a környezetükhöz. Fontosnak tartottuk a beszűkült élettérben élő 
gyerekek érzékszervi érzékelésének fejlesztését, ez által segítve a világhoz és annak 
dolgaihoz való sikeres kapcsolódását, a kapcsolatkeresést mindennel, ami él. 
Fejleszteni a képzelőerőt, a belső képlátást, hogy ne KÉPtelenek, hanem KÉPesek 
legyenek a változtatásra. A napközbeni foglalkozásokon a mesék mellett a legna-
gyobb hangsúlyt a Természetművészeti tevékenység kapta, hiszen ez a művészeti ág 
nagyon alkalmas a tábor fő mondanivalóját alátámasztani saját élményen keresztül. 
Az alkotó folyamat során az értéktelen dolgok kiválogatása, átrendezése által valami 
új, értékes, szép dolog jön létre, a rendetlenből rend lesz. Reméltük, hogy e játék 
nélkül növekvő gyerekek a tábor végére megtanulják környezetük minden alkotóját 
mint lehetséges játékot, önkifejezési eszközt is használni, egymásra mint támogató, 
segítő játszótárs tekinteni. A mindennapi tábori programok: a mesesátor, séta, 
pancsolás, kézműves foglalkozások, természetművészeti foglalkozás, ének, játék, 
zene, mondókák, közös étkezések egysége mellett fontosnak tartjuk a széthullott 
családban élő vagy árva gyerekek teljes, működő családokba való bevonását, ezen 
a téren is irányt mutatva. Lényeges rendezőelv még a játékosság, a szeretetteljes 
légkör, a mindenek feletti elfogadás. Valódi emberi értékeken alapuló mintát 
mutatni, s lehetővé tenni számukra, hogy szerethetőnek és sikeresnek éljék meg 
magukat, felismerjék erőforrásaikat, amelyek segítségével sikeresen tudnak megküz-
deni életük kihívásaival.”49 

4.3.1 Tábori programok, módszerek
Ebben a fejezetben a táborvezetők által megfogalmazott alapelvek és célok mentén, 
a rendelkezésre álló (mozgó)képi anyag alapján, s Kecskés Karina szóbeli közléseit 
felhasználva mutatom be azokat a tevékenységeket, amelyek véleményem szerint 
mind hozzájárulnak az adott kisközösség nyelvi revitalizációjához, közösségfejlesz-
téséhez. 

Példáim egyben azt a nézetemet is megerősítik, hogy az adott körülmények között 
a nyelvi revitalizáció nem pusztán nyelvészeti tevékenység, hanem egy komplex, 
a mindennapi életet egész évben segítő karitatív és sok fejlesztő technikát használó 
komplex módszertani program, amelynek a fő vezérelve a gyermekek tisztelete és 
szeretete. A tábori programok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ezeknek a gyerekek-
nek legyen identitástudata, pozitív önképe, a saját kultúrájukkal és környezetükkel 
kapcsolatos élményszerű találkozása.

1. Tematikusan válogatott népmesék, versek, mondókák, ölbeli játékok

A tábor vezetői ismerik és mindennapi életükben is használják a népmeséket. 
Kecskés Karina és Tátrai Vanda a Metamorphoses Meseterápiás módszert alkal-
mazva segíti a korábban ismertetett célok megvalósulását, ad minden nap szeretetet, 

49 A programleírás forrása: https://derek-janko-tabor.webnode.hu/rolunk/

https://derek-janko-tabor.webnode.hu/rolunk/
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élményt és segítséget a gyerekeknek. A meséket a gyerekek élethelyzeteire válogat-
ták. 

Nagy erénye a mesemondásnak, hogy élőszóval előadott, ún. szabadszavas 
mesélés zajlik, vagyis azon túl, hogy a mesék szüzséjét kiválóan és pontosan mond-
ják el, a mondatok és az éppen aktuális meseváltozat minden alkalommal illeszkedik 
a mesehallgatók igényeihez, reagál az eseményekre, kiszól, párbeszédet kezdemé-
nyez, interaktívvá teszi a mesehallgatást. 

Emellett nagyon fontos jelentősége van a mondókák, ölbéli játékok, énekek, versek 
sorának is. Ezek egyrészt nagyszerűen kiegészítik a mesék mondanivalóját, másrészt 
szintén a közösségi és a társas kapcsolatok, illetve a korosztályos közös élmények 
kialakulását ösztönzik. A táborokban megtanult szöveges és folklóralkotások mind 
az adott közösség nyelvén létező tudáselemeket adják át, hozzájárulnak a Fishman 
által olyannyira szorgalmazott generációs ismeretátadáshoz. 

2. Természetművészeti tevékenység (land-art)

A természetművészeti (land-art) tevékenységnek dr. Balázs Péter művésztanár, 
az Eszterházy Károly Egyetem tanszékvezető tanára volt a felelőse. A filmben 
érzékletesen elmeséli, hogy hogyan lehet a természetművészeti alkotófolyamat 
segítője a mesék mondanivalójának, s hogyan segíthet a gyerekeknek. „Azok 
a motívumok, amiket felhasználunk – például a gát, az, hogy egy kör szimbólumnak 
a közepén elhelyezünk egy középpontot és megépítjük, mintha a fény töltené be – 
ezek alapjelek, igazándiból a mai világból szerintem ez a fajta képesség hiányzik. 
A rengeteg információ elfedi annak az átjárásnak a lehetőségét, aminek tulajdonkép-
pen mindig is működnie kellene az emberben. Ezekkel a szimbólumokkal dolgozik 
a természetművészet, illetve az ilyen szimbólumoknak a megjelenítése van benne 
minden mesében. Tehát a mesei történet a saját maga jelrendszerén keresztül mindig 
arról beszél, hogy a belső erőket fölhasználva hogyan tudunk átlépni korlátokon, 
hogyan tudunk átlépni határokon, és hogyan tudjuk megoldani az élethelyzeteinket. 
A természetművészetnek az egyik sajátossága, hogy a helyi anyagokra fókuszálva, 
odafigyelve meg tud jeleníteni olyan dolgokat, amik igazándiból fontosak. A mesete-
rápiát, illetve a mesei üzenetet maga a tevékenység, az emlékeknek a rögzülésében, 
illetve a fixálásában nagyon-nagyon segíti.” 50

A táborban ilyen nagy alkotói folyamat volt például egy gát megépítése, saját 
testük megalkotása, ellenségeink, a mesebeli alakok felépítése. Vagy éppen egy 
középponttal rendelkező, ágakból épített kör – valójában egy közösségi és egyéni 
élményt adó ún. rítus helyszíne. Ugyanis miután megépítették ágakból és kavicsok-
ból, kövekből az alkotást, körbeállták, s egy vállalkozókedvű gyerek (vagy kettő) 
a kör középpontjában leguggolt. A csapat a kör szélén kézen fogva körbejárt, s 
énekelt. Míg énekeltek, a középen guggoló gyermek szépen, lassan, a dal végére 

50 Mészáros – Pataki (2016–2017), 12’37”–14’10” min.
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felállt, kinyújtózott (az égig), kiteljesedett, megnőtt (az önbizalma, a hite önmagá-
ban, a világban). A csapat pedig a dal végén leguggolt.

A dal pedig ez volt: Ég a gyertya, ég, el ne aludjék, aki lángot látni akar, mind 
leguggoljék! 

3. Közösségi élmény, beszélgetés

A tábor során mindig van lehetőség beszélgetni a meséről, hogy kinek mi a fontos, 
hogy ki mit tud saját magának eltenni útravalóul. Ilyen közösségkovácsoló, s nem 
utolsó sorban önmegerősítő foglalkozás volt a Derék Jankó és a kemény kenyér c. 
mese kapcsán kezdeményezett beszélgetés.51 A résztvevők arról gondolkodtak 
közösen, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember derék ember legyen, mire is van 
szükség ahhoz, hogy valaki derekasan élje az életét. Többek között ezeket a fontos 
gondolatokat szedték össze a gyerekek, és írták fel fából készített csillagokra: erő, 
kitartás, ész, eszesség, bátorság, türelem, barátság, szeretet, boldogság, gyorsaság, 
segítség, segítő, egyetértés, otthon, munka, bölcsesség. A csillagokat ezután beledob-
ták a medencébe, ahonnan mindenki ki tudta halászni az őt segítő, s derék emberré 
varázsoló gondolatot (segédletet).

4. Kézműves és egyéb művészeti tevékenységek

A kézműves tevékenységek során – a természetművészeti alkotásokhoz hasonlóan 
a mesék üzenetét erősítik. Az egyéb alkotóművészeti tevékenységek az önkifejezési 
képességet és az alkotómunkát ösztönzik. Termésből, kövekből és fából készült 
szörnyek a gyerekek saját szörnyecskéi. A Bőhön, a vadász c. mesében52 a főhős által 
legyőzött szörnyet, a mangathájt formálták meg a gyerekek a környezetükben 
található anyagokból. S miközben készítették, kiismerték a saját szörnyecskéjük 
természetét, esetleg megtudták, hogyan lehet legyőzni, ha rájuk támadna, de még 
az is megeshet, hogy meg lehet szelídíteni.

A bábozás szintén olyan tevékenység, amely nagyban hozzájárul a feszültség 
oldásához (el lehet mögé bújni), ki lehet fejezni mondandónkat „más” segítségével 
(nem én mondtam, ő mondta). Mindannyian tudjuk, milyen nagy élmény más 
segítségével elmondani azt, amit egyébként nem tudunk kimondani. 

Ezeknek a művészeti tevékenységeknek nagy haszna, hogy úgy oldják a feszültsé-
get, úgy fejlesztenek és adnak a mesék szimbólumai segítségével (viselkedési) mintát, 
hogy az a krízishelyzetben megoldási lehetőség, alternatív megoldási minta is lehet 
a gyerekek számára. Egy válaszlehetőség, amit a bajban elő lehet húzni a „mellény-
zsebből”. A tábor fontos jellemzője, hogy az alkotótevékenységek kiegészítik egymást 
és rímelnek az adott nap témájára, megerősítik a mondanivalót. Vagyis a mesét 

51 Derék Jankó és a kemény kenyér. Magyar népmese. (A tábor névadó meséje). Forrás: https://derek-
janko-tabor.webnode.hu/l/mesenk/ [2020.03.09.]

52 Boldizsár Ildikó (2016) 373–375. p.

https://derek-janko-tabor.webnode.hu/l/mesenk/
https://derek-janko-tabor.webnode.hu/l/mesenk/
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kiegészíti a természetművészet, a szabad alkotói folyamat, a bábozás, a varrás, 
a tésztagyúrás, a tánc és a zene.

5. Drámapedagógia

A drámapedagógiai foglalkozások és tevékenységek ugyanúgy közösségépítő 
erejűek, mint a land-art alkotások vagy a mesehallgatás. Ráadásul olyan készségeket 
fejlesztenek, amelyeket a mindennapi életben és az iskolai feladatok teljesítésében is 
lehet használni. 

Példa erre egy, a táborban játszott közösségépítő „székes játék”. A gyerekek tetsző-
legesen elhelyezett székekre ülnek, egyetlen szék üresen marad. Egy vállalkozó 
kedvű kisgyermek feladata, hogy az üresen álló székhez eljusson és leüljön rá. 
A széken ülők ezt úgy kell megakadályozzák, hogy egymással nem válthatnak 
hangos szót, egyéb szupraszegmentális jelekkel üzennek a csapat többi tagjának. 
A székkeresőt úgy lehet akadályozni, hogy helycserékkel mindig máshol van az üres 
szék. Ha valaki felemelkedik a székről, akkor már el kell hagynia az üres széket, s 
nem szabad visszaülni rá. Szomszédok sem cserélhetnek. És természetesen a felada-
tot lehet variálni, nehezíteni, könnyíteni.

Kiváló csapatépítő játék, együttműködést, az összhang megteremtését szorgal-
mazza, megnevettet és a végtelenségig lehet játszani.

6. Közös zenélés

A gyimesi gyerekek nagy örömére 2019-ben gitárt kaptak ajándékba. Azóta (és előtte 
is) rendszeresen zajlik gitároktatás a tábor ideje alatt. Tátrai Antal gitároktató 
rendszeresen foglalkozik a gyerekekkel, s hatalmas segítség, hogy van lehetőség 
a közös zenélésre. A zenélés és az együttlét szintén a közösségépítés és az egyéni 
képességek fejlesztése terén fejti ki nagyon fontos hatását. 

7. Közös tánc – a saját táncuk és énekeik megélése (élő)zenével

A gyimesi gyerekeknek van arra lehetőségük, hogy megéljék saját kulturális öröksé-
güket. Hidegségben is és szerte a Gyimesek patakaiban, a községközpontokban is 
van rá lehetőség, hogy megtanulják, s megéljék saját néptáncaikat, énekeiket, s 
gyakorolják szokásaikat. Csupán ösztönző erő és elegendő alkalom, hely és idő kell, 
hogy a rendelkezésükre álljon. A táborban is kiemelt hangsúlyt kapott a néptánc, 
a zene és az ének. Saját kultúrájukat is tanították egymásnak, s együtt elevenítették 
fel a már tudott lépéseket, dallamokat. A jobb táncos a táncot, a jobb énekes az éne-
ket tanította. Az a tény, hogy lehetőség, hely és idő volt saját hagyományaik megélé-
sére, szintén a nyelvükhöz való pozitív hozzáállást erősítette.

8. Anyanyelvi nevelés, gyermek- és ifjúsági irodalom olvasása

A gyimesi gyermekek magyar nyelven tudnak és szeretnek olvasni, azonban elég 
nehéz úgy, hogy nem áll rendelkezésükre jó minőségű gyermek- és ifjúsági iroda-
lom. 2019-ben könyvek és kifestők, valamint a gyerekek által kedvelt sorozatok 
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kerültek a tábor szervezőihez. Az egyik nagy kiadó könyvadománnyal, az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) pedig olyan, az állományba nem kerülő 
könyvekkel segítette az anyanyelvi nevelést, amelyek igényes és szép illusztrációval 
ellátott irodalomhoz juttatták a táborlakókat. Javaslatunkra megalapították a hideg-
ségi becsületkönyvtárat, s a cél az, hogy a könyvek egész évben szolgálják a gyereke-
ket. Sajnos ugyanez a lehetőség nem állt fenn a tábor korábbi éveiben a moldvai 
csángó gyerekek számára. Ez azért is meghiúsult volna, mert a moldvai gyerekek 
például nem/nehezen tudtak magyarul olvasni, főként csak azok, akik a székelyföldi 
és gyimesi iskolákban, illetve a moldvai délutáni iskolában magyarul is megtanultak 
írni-olvasni.

9. Rendszeres, nyugodt étkezés; közös sütés

A gyerekek számára a rendszeres és elegendő táplálék annyira fontos, olyan, mint 
a levegő. Ez fokozottan érvényes a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű, mélyszegénység-
ben élő gyermekekre, hiszen éhezni embert próbáló dolog. Ahhoz, hogy a felnőttek-
kel együtt tudjanak működni, hogy tudjanak önfeledten alkotni és játszani, gyerek-
ként megélni a tábori napokat, szükséges a megfelelő táplálék. A táborban így 
kiemelt fontosságú az étkezés: legyen közösségi élmény, legyen nyugodt, és finom 
legyen az étel. Alapvető rítus volt az asztali áldás:

„Földből magba,/Magból szárba,/Szárból virágba,/Virágból kalászba,
Kalászból kenyérbe,/Kenyérből testembe,/Testemből lelkembe,/Lelkemből 

lelkedbe.”

10. Kirándulás, a saját környezet felfedezése más aspektusból

Az a tény, hogy a gyerekek már kicsi koruktól dolgoznak, kenyérkeresők, segítenek 
a szülőknek, ezért egy gyereknek általában nincs ideje arra, hogy a közvetlen 
környezetet megszemlélje, benne játsszon, éljen, sétáljon, magáénak érezze. A termé-
szetművészet mellett a séta és a kirándulás is fontos tevékenység volt, a cél: felismer-
jék, értékes és szép helyen élnek, hogy legyenek rá büszkék, óvják környezetüket és 
az állatokat, növényeket.

11. Sport, szabad játék, szórakozás

A sport és a szabad játék ugyanolyan funkciót tölt be, mint a kirándulás, a saját 
környezet megismerése. Emellett alapvető fontosságú ahhoz, hogy a gyerekek, 
akiknek ez az öt nap jelenti a nyári szünetet, szabadon és vidáman játszhassanak. 
Ehhez még az is hozzájárul, hogy az egészséges testi és lelki kondíciók fenntartásá-
hoz, az agy és a különböző koordinációs készségek fejlesztéséhez a komplex mozgá-
sok sora jótékonyan hozzájárul.

12. Gyógynövények ismerete, sajtkészítés

A gyermekek számára nagyon fontos, hogy a hagyományos gazdálkodás és a mind 
a mai napig alkalmazott népi gyógyítás egyes munkafolyamatait megismerjék. Mivel 
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a régió egyik legfontosabb lehetősége a vendéglátás, a turizmus és a vállalkozás, 
kiváló motiváló erő a gyimesi gyerekeknek, ha van idejük elmenni és megnézni, 
milyen lehetőségek közül választhatnak felnőttként. Ehhez azonban kell az a generá-
ciók közti tudásátadás, ami a nyelv kapcsán is fontos, de ugyanúgy fontos, ha a saját 
kultúra egyéb szegmenseiről beszélünk. 

13. A hitélet közös megélése

Nemcsak a moldvai csángók egyik nyelvi és lelki mentsvára a vallás. A gyimesi 
csángók számára is alapvető fontosságú a hitélet, az egyházhoz való viszony és római 
katolikusságuk. Ezáltal nemcsak felmenőik vallását, a valláshoz és az egyházhoz 
kapcsolódó viszonyát, hanem a liturgia, a vallásos szövegek és imák, az egyházi- és 
népénekek megőrzését segítik elő. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a vallás gyakor-
lásakor (pl. misék, búcsúk) megélt közösségi élmények erősítő, valamint az egyén 
lelki egészségét, saját önbizalmát megerősítő imák és az éneklés fejlesztő és élénkítő 
hatását sem. (Tavaly a táborlakók elutazhattak Csíksomlyóra, s meglátogathatták 
a kegytemplomban Szűz Máriát. A csodatévő Mária (Babba Mária) elé nem minden 
gyimesi jut el év közben, s pünkösdkor is csak ritkán.)

14. Saját kívánságok, jövőtervek kimondása

Mindannyian tudjuk, milyen fontos, hogy a céljainkat megfogalmazzuk, tudjuk, 
merre szeretnénk elindulni, hova szeretnénk eljutni életünk során. Ezek a keményen 
dolgozó gyermekek sokszor még addig sem jutnak el, hogy megfogalmazzák, esetleg 
ki is mondják kívánságaikat. Ezért a táborzáró napon az volt a feladat, hogy kis 
cetlikre írják le, mit szeretnének. Ezután egy fénylámpás segítségével a kívánságok 
felröpültek az égbe. („Édesapám jöjjön haza!”; „Legyek olyan, mint az álmaim!”; 
„Egy rend futballistaruha”...)

4.3.2 Táboron kívüli programok
A kezdeményezés nagy erénye, hogy év közben is segíti a gyerekeket és a családokat: 
szeretetcsomagot, ajándékot kapnak a gyerekek, olyan segítséget, ami valóban 
segítség. Emellett terveik szerint a szülőket is szeretnék segíteni. Olyan kézműves 
technikákat és tanfolyamokat szeretnének, ahol a felnőttek megtanulhatják, hogy 
kell vállalkozást indítani, tárgyakat készíteni, eladni...

1. Kapolcska – 2018

Volt arra is példa, hogy a gyerekek Magyarországra utazhattak és még a Balatonban 
is fürödhettek. Főhadiszállásuk pedig (Márta István jóvoltából) Kapolcs volt. 
Tevékenyen töltötték a napokat, mert az egyik feladat az volt, hogy állítsanak össze 
és mutassanak be egy színdarabot. Emellett zenei workshopokon és drámapedagó-
giai programokon vettek részt, s megmutathatták a közönségnek gyönyörű viseletü-
ket is.
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Ami azonban a nyelvi revitalizáció szempontjából rendkívül fontos, az a korosz-
tályos kapcsolatok kiépítése és kortárs barátságok megalapozása volt. A magyaror-
szági gyermekekkel beszélgetni nagy élmény volt, azóta is tart néhány barátság.

2. Alapítványi ösztöndíj

Az itt bemutatott alapítványi ösztöndíj a legújabb fejlesztése és innovációja a Derék 
Jankó Csángó Mesetábornak. 

Legutóbb az Abbázia Közhasznú Alapítvány támogatta 5 gyimesi csángó gyermek 
részvételét. 

Tanulmányi, zenei, valamint zenei és néptánc ösztöndíjukat különórákra, 
kollégiumi díjra, tankönyvekre költötték. Ezzel nemcsak a mindennapi életüket, 
hanem a magyar nyelvhez való viszonyukat is támogatták. A gyerekek 
videóüzenetben mondták el, mire használták a támogatás összegét.

4.4  A tábori programok elemzése – a nyelvi revitalizáció  
aspektusából is

1. Előkészületek, alapelvek, tárgyi és személyi feltételek

A tábor fő tematikáját és kellékeit a táborvezetők a tábor előtti hónapban állítják 
össze, de a napi program mindig alakul a gyerekek igényeire. Emellett nagy segítség 
számukra a hely ismerete, és a hatalmas előzetes tapasztalat és tudás. 

A csapat tudatosan döntött úgy, hogy családjaikkal együtt vezetik a tábort, s saját 
családjuk példáján mutatják meg, milyen kétszülős családban élni. Emellett fontos 
szerepet kap a közös munkálkodás (sütés, főzés, ház körüli munkák), s alapvető 
szempont, hogy a tábor ideje alatt egyetlen gyermek se legyen éhes. Valójában ez 
a tábor a gyimesi gyerekeknek a nyarat, sőt, a gyermeki énjük kiteljesedésére szánt 
időszakot jelenti, hiszen az iskolai év végén nekik kezdődik a munka, segítenek 
a gazdaságban: kaszálnak, forgatják a rendet, gondozzák az állatokat.

Ha a személyi feltételeit nézzük a tábornak, elmondhatjuk, hogy a táborvezetők 
komoly tapasztalata és tudása mellett mindannyian számos pedagógiai és nevelési 
folyamat részesei és irányítói: drámapedagógusként, színészként, meseterapeutaként, 
egyetemi oktatóként, de fontos, hogy apaként és anyaként is. Tehát a szakmai 
munkán túl képesek a családi élettel kapcsolatos mintaadáshoz és a családban való lét 
megtapasztalásához szükséges, s mérhetetlenül fontos nevelési feladatokat is ellátni.

A tárgyi feltételek tekintetében hatalmas küzdelmet vívnak, ugyanis hivatalos 
anyagi és erkölcsi támogatást nem kapnak, a tábort adományokból, támogatói 
hozzájárulásokból szervezik, tavaly pedig tisztán adakozói támogatásból jöhetett 
létre a tábor. 

2. A tábor módszertani elemzése

A tábor módszereit kifejezetten a mélyszegénységben élő, segítségre és terápiára 
szoruló félárva gyerekek számára dolgozták ki. Alappillérei a mese, melyet kiegészít 
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a mondóka, a népdal és az ölbeli játékok komplex együttese, a természetművészet 
(land-art) fantasztikus alkotói folyamata, a kézművesség, a mozgás, a természettel 
való harmonikus együttélés élménye, a szabad, kötetlen és az irányított játék, 
valamint a drámapedagógiai gyakorlatok.  

A foglalkozások erős szimbólumok köré szerveződnek, ezek mind a traumatizált 
és nehéz sorsú gyermekek terápiáját hivatottak támogatni. Olyan meséket válogat-
nak, amelyek segítik a veszteségek feldolgozását, a saját, belső értékek felismerését, s 
elhitetik a mese hallgatóságával: ő is lehet hős, le tudja győzni a saját szörnyét és 
sárkányát, s helyre tudja állítani a világ rendjét − vagyis képes megállni a helyét 
a világban. A meséket kiegészítik a versek, a mondókák, az ölbéli játékok, drámape-
dagógiai fejlesztő játékok (pl. „Menjünk medvét vadászni”), illetve a köszöntőkben 
és a tábori rítusokban megjelennek a Waldorf-pedagógia egyes elemei (az asztali 
áldás, a tábori ajándékosztás szövege).

A programot és a tábor menetét erősen és biztonságot adóan szabályozza a rítu-
sok és közös alkalmak jelenléte. Mindennek van kezdete és vége, van ünnepi és van 
hétköznapi sáv, és van lehetőség játszani, beszélgetni, gondolkodni szabadon, 
irányítás nélkül. Az érkező gyerekeket virágkapuval fogadják, s alatta átsétálva 
(mintegy „beléptetve” a táborlakókat) megkezdődik utazásuk Derék Jankó birodal-
mában. Az étkezések fix rendje és rituáléja is ezt szolgálja: naponta ötször irányt 
szabnak a napoknak. És valójában ez biztosítja azt is, hogy lehet a gyerekekkel 
dolgozni (hiszen aki éhes, nem tud odafigyelni).

3. A tábor elemzése a nyelvi revitalizáció szempontjából

Nagyon fontos elem, hogy a tábor elsődlegesen nem nyelvi revitalizációs céllal 
született, hanem nagyon komoly múlttal rendelkező és szervezett karitatív tevékeny-
ségek és terápiás szempontok alapján indult útjára. Ugyanakkor ezekkel a tábori 
alkalmakkal és az év közben is jelen lévő segítséggel (adományok, tanulmányi 
ösztöndíjak) közvetve nagyon komoly nyelvi revitalizációs tevékenységet folytatnak, 
hiszen fenntartják az adott kisközösség belső motivációját nyelve és kultúrája 
megőrzésére.  

Ha a tábort a közösség és az oktatási formák szempontjából a Fishman-skálán 
kellene elhelyezni, akkor a 6., az 5. és a 4.b szintre lehetne sorolni az alábbiak 
alapján:

 ■ a közösséget tekintve: 6. szint – a nyelvet a családi kommunikációban mindhá-
rom generáció használja, a domináns nyelv itt másodlagos. Fishman szerint ez 
a legfontosabb szint, itt fordítható meg a nyelvcsere,

 ■ a tábori oktatás aspektusából: 5. szint – beszélhetünk írás- és olvasástudásról, s 
itt a táborban nem hivatalos, közösségi oktatás folyik,

 ■ a hivatalos oktatás tekintetében: 4.b szint – mivel Romániában biztosított 
a nemzetiségi oktatás, lehetőség van anyanyelven tanulni (vagyis a gyimesi 
gyerekeknek van lehetősége szervezett, intézményi oktatás keretén belül tanulni 
saját anyanyelvüket, a táborban ezt alkalmazzák is).
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A tábori programok olyan komplex, jól átgondolt módszerek alapján zajlanak, 
amelyek közvetett hatása a nyelvi revitalizáció, ráadásul kiválóan erősítik a nyelvi 
revitalizáció mindhárom dimenzióját.

A társadalmi dimenzió kapcsán elmondható, hogy az adott terület közösségei 
közül azokat a kisközösségeket találta meg, amelyek a településszerkezet, a családok 
anyagi helyzete, az egyes családokban élő gyerekek száma és lehetőségeik szempont-
jából a leginkább igénylik a programot és motiváltak is az együttműködésben.

A politikai/ideológiai dimenzió tekintetében a szociálpszichológiai vetületet 
erősíti, hiszen a gyerekek nyelvi attitűdje a programok által pozitív irányba változik. 
A nyelvi jogok is érvényesülnek, hiszen tiszteletben tartják és maximálisan elfogad-
ják a táborlakók nyelvi változatait, nem javítják ki a magyarországi köznyelv változa-
taira, de nem is használják az általuk nem ismert nyelvi formulákat. Megbecsülik 
a táborlakókat és a gyermekek alapvető jogainak tiszteletben tartásával is erősítik 
a nyelvükhöz való pozitív viszonyt. A programok és a segítő karitatív tevékenységek, 
a szeretet és az odafigyelés az identitás kialakulását is ösztönzi.

A nyelvi dimenzió területén az informális, közvetett kisebbségi nyelvoktatást 
valósítja meg a mesék, az anyanyelvi tartalmak és a művészeti tevékenységek 
beemelésével. 

Az itt zajló munka minden nyáron új erőt ad a hidegségi gyerekeknek, s lehetősé-
get is arra, hogy lehessenek terveik, hogy őrizhessék saját kultúrájukat. A táborlakók 
között nagyon sok gyerek tanul erdélyi középiskolákban és felsőoktatási intézmé-
nyekben. A most indult tanulmányi ösztöndíj lehetőséget ad nekik, hogy könyveket 
vegyenek, tanulhassanak, hogy hangszert és órákat vegyenek, de ami a legfontosabb: 
úgy gondolják, hogy tanulmányaik után hazamennek Hidegségbe, hogy ott próbál-
janak szerencsét.

A Derék Jankó Csángó Mesetábor és a köré szerveződő tudatos segítő háló, s 
a komplex oktatási módszer lehetővé teszi, hogy saját közösségükben magyarok, 
gyimesi csángók és tervekkel, megélhetéssel rendelkező felnőttek lehessenek.

4.5 Tervek, lehetőségek
A tábor vizsgálata mindenképpen folytatásra és vizsgálatra érdemes. Újdonság, hogy 
a szervezők ikertábori koncepciót terveztek, de sajnos a 2020-as tábor elmaradt. 
2021-re párhuzamos szervezésű, a résztvevők életkori sajátosságait figyelembe vevő 
fiú- és lánytábort szerveznek, ezen felül anyaországi táborhelyet keresnek, tehát 
maga a tábori tevékenység – és a közvetett nyelvi revitalizációs folyamat nem 
az adott kisközösség lakóhelyén fog zajlani.

Remélhetőleg lehetőségem lesz személyesen is részt venni a táborban, s akkor 
a résztvevő megfigyelés módszereivel vizsgálhatom meg a tábor nyelvélénkítő, 
komplex terápiás tevékenységét. 
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LEVÉLFÉLE JÁKI LÁSZLÓ  
TANÁR ÚRNAK – A TÚLPARTRA

BALOGH MIHÁLY1

Drága Tanár Úr!
Omnes eodem cogimur. Mindannyian ugyanoda kényszerülünk, írta le hajdan 
a költő, Horatius. 

Tudjuk! Mégis mindig megrendülünk, ha közülünk valót, ha szerettünket ragadja 
el a pallida mors, a sápadt halál. 

Mint most téged… 
Némán kell elviselned már a magasztaló búcsúszavakat, a főhajtást. Nem állít-

hatsz meg egy rezignált, szerény, jákis kézlegyintéssel. Nem mondhatod: nem 
az ember a fontos, hanem a tett. Tűrnöd kell, hogy legalább egy végső, múló pilla-
natra körülötted forog a világ, és már nem te sürögsz-forogsz többé a világ körül. 

Mert – Minden Egész eltörött! 
A Minden Egész… egyik kicsiny, de feledhetetlen, fájó hiányt hordozó darabkája 

legyen most a mi odaveszett barátságunk!
Negyven éve találkoztunk először. Hús-vér magad jelen se voltál, amikor odaszólt 

nekünk, hallgatóknak Szabó Sándor tanár úr, hogy aki a neveléstörténeti irodalom-
ban búvárkodna, nem kerülheti ki „A Jákit.” Így: idézőjelben, kurzívval és fettel, 
keresztnév nélkül – a Magyar pedagógiai irodalom 1920–1944 című bibliográfiád 
önazonosaként. 

Aztán eltelt másfél évtized, és megcsörrent egyszer a telefon iskolám könyvtárá-
ban. Lendületes, fiatalos hangon mondtad: Jáki vagyok! Jáki László az OPKM-ből! 

 „A Jáki!” – ugrott volna be – ha hagytad volna. De te folytattad, szárnyas 
szavakkal, hogy a főnököd, volt tanárom, Horváth Tibor ajánlásával keresel. Van-
nak-e a szertárainkban régi taneszközök? Nagyszerű! Hát régi pedagógiai könyvek? 
Comenius is? Az Orbis pictus meg a Ianuae linguarum is? Pláne nagyszerű! Akkor 
meglátogatsz! 

Pár nap múlva ifjonti elánnal érkeztél. Bekalandoztuk az épületet. Mindenre 
kíváncsi voltál, noha mindent tudtál. Kérdeztél és dicsértél, én meg csak loholva 
tudtam lépést tartani veled – fizikai és szellemi értelemben is. Elvben kalauzoltalak, 
a gyakorlatban követtelek.

Legközelebb 1998 forró nyarán találkoztunk az OPKM-ben. Máig előttem van 
a Honvéd utcai, tenyérnyi világítóudvarba beszorult kis nyomda. Néhány özönvíz 

1 Balogh Mihály nyugalmazott főigazgató, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest
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előtti masina volt az infrastruktúra, amelyre épült a cég kiadói tevékenysége. Persze 
sokkal inkább épült a te lehetetlent nem ismerő, sok leleménnyel átjárt lelkesedé-
sedre, ahogyan az unokáid mondanák – „pörgésedre”. 

A kultuszminiszter báró Eötvös József írta le egy helyütt, hogy az iskolában 
„minden módszernek igaz életet a tanár lelkes személyisége ad.” A szakmai környe-
zetemben ez az igaz életet adó lelkes tanárember te voltál egy évtizeden át. Amíg 
megadatott, hogy a munkatársad lehettem a Könyv és Nevelés szerkesztésében, meg 
a két sorozat, a Tudós tanárok…, a Mesterek és tanítványok, meg több más kiadvány 
ágas-bogas gondjaiban. 

Emlékszem, mennyit küszködtünk, mire elindulhatott a folyóirat, meg a két 
sorozat. Fiskálisra erőszakolt bölcsész agyammal belegondolni se mertem, hogy 
a nyers valóságtól micsoda távlatokba kalandoztak el szakmai álmaid. Hisz több-
nyire vékonyan voltunk eleresztve – akár pénzben, akár külső-belső támogatásban. 

Fontos dolgokat tanultam el tőled a tíz év alatt. Kezdetben, egy-egy kudarcunk 
után, leginkább a talpon maradás mesterségét, a fölállni, továbblépni tudást, 
a kitartást. Mert előbb-utóbb sok mindent elértél, de soha nem erővel, hanem 
mindig akarással, kitartással, hittel…

Emlékszem a leányfalusi „faházba kihelyezett” szerkesztőbizottsági ülésekre, ahol 
nemcsak szellemi frissességedet csodálhattuk, hanem a szakácsmesterséged adta 
kulináris gyönyörök élvezőivé is válhattunk. 

Elevenen élnek bennem magyarpolányi világmegváltó „agymenéseink”. A rólad 
ránk is átragadt szellemi-lelki vibrálás. Hogyan is feledhetném mindezeknek 
letaglózó ellentétét: a fásult hangot, ahogy a Fő Illetékes lesöpörte az asztaláról 
ötünk jónak remélt polányi programját. Este sírva-vigadva temettük együtt kikuká-
zott álmunkat – de másnap újra, újat kezdtünk. 

És nem csak a munka kötött össze! Ott volt Dunavecse, a „legkedvesebb közös 
többszörös.” Nekem egy könyv, amit akkoriban írtam róla, neked ifjúkorod „messze 
ringó világa.” Ott volt Leányfalu, a faház a nagy beszélgetésekkel, egy-egy pohárka 
bor mellett. Lefekvés előtt rendre elmantráztuk a túlélési receptünket: minden 
kilégzésre jöhet egy belégzés! 

Drága Tanár Úr! 
Ez a recept most lejárt, mert most – Minden Egész eltörött… 
Vagy mégsem? Hisz mi tudni véljük, amit az angyalok kara még nem is sejt: hogy 

készül már az égi hangok bibliográfiája, gyűlik az anyag a mennyei nevelés történe-
téhez, és mindjárt megjelenik a felhőkön túli folyóiratod első száma: a Könny és 
Nevetés… 

Búcsúznék. Mondanám, hogy nyugodj békében! De talán… lehetetlent várok el 
tőled? 

Emléked felidézve bízvást állíthatjuk rólad Horatius szavaival, hogy: Non omnis 
moriar. Nem halok meg egészen… 

Mert az életed lezárult ugyan, de az életműved teljes, mert te is véghezvitted 
immár nagy hírű munkádat. 

Az ércnél maradandóbbat… 



Jáki László (1931. június 29. – 2020. május 10.) előadást tartott az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban 2019 októberében.

A kép Csík Tibor Jáki László tudományos munkássága az Országos Pedagógiai 
Könyvtárban című tanulmányához kapcsolódik (7–26. oldal).
A fényképet Molnár Imre készítette.

M
es

eh
al

lg
at

ás
 a

 D
er

ék
 Ja

nk
ó 

C
sá

ng
ó 

M
es

et
áb

or
ba

n.
 G

yi
m

es
 (E

rd
él

y)
, 2

01
4.

 A
 m

es
em

on
dó

: K
ec

sk
és

 K
ar

in
a.

A
 k

ép
 B

ak
ó 

K
at

al
in

 N
ye

lv
i r

ev
ita

liz
ác

ió
s t

ör
ek

vé
se

k 
eg

y 
gy

im
es

i c
sá

ng
ó 

kö
zö

ss
ég

be
n.

 M
ód

sz
er

ek
 és

 ta
pa

sz
ta

la
to

k 
eg

y 
jó

 g
ya

ko
rla

t 
tü

kr
éb

en
 c

ím
ű 

ta
nu

lm
án

yá
ho

z k
ap

cs
ol

ód
ik

 (8
9–

12
2.

 o
ld

al
).

A
 fé

ny
ké

pe
t T

át
ra

i V
an

da
 k

és
zí

te
tt

e.



K
ön

yv
 és

 N
ev

el
és

 2
02

0/
1.

XXII. évfolyam
2020/1.

www.eken.opkm.hu

Pa
pí

rs
zí

nh
áz

 sz
ín

pa
da

A
 k

ép
 P

ás
zt

or
 C

sö
rg

ei
 A

nd
re

a 
A

 k
ép

tő
l a

z e
lő

ad
ás

ig
. A

 p
ap

írs
zí

nh
áz

 a
lk

al
m

az
ás

a 
a 

dr
ám

ap
ed

ag
óg

ia
i m

un
ká

ba
n 

cí
m

ű 
ta

nu
lm

án
yá

ho
z k

ap
cs

ol
ód

ik
 (6

3–
88

. o
ld

al
).

A
 fé

ny
ké

pe
t L

en
ka

 D
aň

ko
vá

 k
és

zí
te

tt
e.

 


