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A VII. Országos Braille Olvasási Versenyt
szeptember 17-ére hirdette meg a Vakok és
Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Egyesülete. Az egyesület és a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár között
hosszú ideje fennálló rendszeres és sokolda-
lú jó kapcsolatnak köszönhetõen már nem el-
sõ alkalommal vettünk részt a zsûri munká-
jában. 

Látó ember számára felmérhetetlen az az
energia, amit gyengén vagy egyáltalán nem
látó társaink egy ilyen verseny megszervezé-
sébe belefektetnek. Ugyanakkor irigylésre
méltó, ahogy elõkészítik azt, a pályázat meg-
fogalmazásától a kivitelezésen át az elszá-
molásig. Az elõzõ év októberében Szavak
szárnyán címmel látássérültek írásaiból je-
lentettek meg kötetet síkírással, Braille-for-
mátumban és hangoskönyvként is. Már öt 
alkalommal szerveztünk közösen felolvasó-
napot az ünnepi könyvhét keretében Add az
idõd! Add a hangod! címmel az önkéntesség
jegyében. Számos más szál is összeköti in-
tézményünket és az egyesületet. A fenti pél-
dákkal csak megerõsíteni és alátámasztani
kívántam azt a törekvést, amit az egyesület
munkatársai tesznek sorstársaikért az irodal-
mi élmények biztosítása érdekében.

A Braille olvasási versenyek azonban
nem csupán az irodalmi mûvek közvetítését
szolgálják, hanem egy alighogy meggyöke-
resedett kultúrának a megõrzését is. 

A Charles Barbier által katonai célokra
szerkesztett „éjszakai írást” Louis Braille tö-
kéletesítette a nem látók fejlett tapintásérzé-
kelõ képességére alapozva, és kidolgozta ezt
a pontolvasási rendszert. Azt a rendszert, ami
több mint egy nyelv. Olyan kommunikációs
lehetõség a nem látók rétegének, melyet csak
adott nyelvhez kötötten lehet használni.
Amikor értékmegõrzést emlegettem a ver-
seny ürügyén, akkor a Braille-írás és -ol-
vasás készségére gondoltam. Ezen jelelés
létrejöttének idején (1921) a vakok jelentõs
hányadát az idõsek tették ki (idõskori látás-
gyengeség vagy látásvesztés), a fiatalabb
korosztályhoz tartozók közül pedig kevesen
voltak, akik intézetben nevelkedhettek és le-
hetõségük nyílott a szervezett oktatásra. Az
idõsebb korban látásukat vesztett emberek
már nehezen vagy egyáltalán nem tanulják
meg a Braille-írást, s a tapintásérzékenysé-
gük is gyengébb. Mire széles körben elter-
jedt volna a használata, akkorra megjelentek
azok az elektronikai termékek, melyek a „fá-
rasztó” olvasást kezdték háttérbe szorítani. 
A mai fiatalok elõnyben részesítik a techni-
kai eszközök segítségével közvetített irodal-
mi és szakmai információkat. A vakok és
gyengénlátók alig tíz százaléka ismeri ezt az
írásmódot, pedig egyértelmûen bizonyítható,
hogy ennek birtokában jobban haladnak a ta-
nulásban és a munkában is. 
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Értékmentés – Egy Braille olvasási verseny ürügyén



Azt kell mondanunk, a Braille-olvasás
kultúrájának elsajátítása, ápolása már csak
hobbinak tekinthetõ. Ezért is van különösen
nagy jelentõsége egy ilyen versenynek a
Braille-írás népszerûsítésében. Egy olyan
megmérettetésnek, ahol egy mércével mérik
a tizenkét éves, vakok intézetében nevelkedõ
szabolcsi kislány tudását és a Szilágyságból
származó, ma Nagyváradon élõ, eredendõen
a bukaresti vakok intéztében tanult középko-
rú férfi olvasási technikáját. Õ például a ro-
mán Braille-írást tanulta meg, anyanyelvi
környezetébe visszatérve a magyar nyelvût
önszorgalomból sajátította el. Volt olyan
résztvevõ, aki saját otthonában is nehezen tá-
jékozódik, de kiválóan olvas, s olyan is, aki

oktatja a Braille-írást, hogy továbbadja ezt a
kultúrát, de olyan is, aki idõs fejjel, önszor-
galomból tanulja. Egy, a gyerekeinek min-
den este „mesét tapintó” zenetanár és a tele-
fonközpontos lány is megmérette magát.
Utóbbi szintén teljesen vak párjával érkezett
a vadidegen városba. Elkötelezettségbõl, hit-
bõl és ügyszeretetbõl is kitûnõen vizsgáztak
a versenyzõk, akik minden évben egy me-
gyei kötõdésû író mûvébõl olvasnak fel rész-
letet. Ebben az esztendõben Osztojkán Béla
Átyin Jóskának nincs aki megfizessen c. regé-
nyét választották a szervezõk. A látó zsûri
síkírásban követte a szöveget. Betû- és szó-
taghibákat, folyamatosságot és értõ olvasást
figyelve, értékelve. Az ország különbözõ
pontjairól idesereglett résztvevõk és az õket
kísérõ segítõk (családtagok vagy hivatáso-
sok) egy nagyon izgalmas, derûs vetélkedés-
nek lehettek részesei. 

S akiknek ez a jelenlévõk közül megada-
tott, azok megcsodálhatták az Apróságok
nagy tettei címû kiállítást. A rajzok (250) az
egyesület által a tavasszal meghirdetett pá-
lyázatra érkeztek be. A cél az volt, hogy mu-
tassák be a 3–14 éves alkotók hogyan, miben
tudnának õk segíteni egy fogyatékkal élõ tár-
suknak, mint önkéntesek. A pályamunkák
legjobbjait még az õsz folyamán bemutatjuk
könyvtárunkban is. ■
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Louis Braille  és írása

Louis Braille (1809. január 4. – 1852. 
január 6.) maga is vak pedagógus,
feltaláló, a vakírás, azaz a róla elnevezett
Braille-írás létrehozója. 

Munkahelye a párizsi Vakok Intézete
volt. A Braille-írásnak köszönhetõen a
Vakok iskolájában elismert tanár lett. 
A tisztelet ellenére életében, iskolájában
nem tanították találmányát. 1852-ben
tuberkulózis betegség miatt elhalálozott.
Halálát követõen 1854-ben Francia-
országban hivatalosan is elismerték
kialakított írásrendszerét. A 19. század
végén az egész világon elterjedt.
Magyarországon 1893-ban vezették be.

(forrás: wikipedia)

A díjazottak: 
I. Magyar Csaba (tanár, Vakok Ált. Isk.)
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III. Ferenczi Edit (telefonközpontos)
Különdíj: Hegyes Vivien (tanuló, Vakok Ált. Isk.)




