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1. Elõzmények

A súlyosan értelmileg és halmozottan akadályozott emberek kommunikációs
nehézségei je lentõsen hátráltatják önrendelkezési és szociális beilleszkedési
lehetõségeiket. A kommuni kációs gátak olyan mértékû frusztrációs helyzetet
jelentenek számukra, amelyben gya kori a magatar tászavarok kialakulása, súlyos-
bodása. Eddig csak a siket személyek számára állt rendelkezésre jelnyelv. Ez
azonban nem fedi le a súlyosan, hal mozottan akadályozott emberek igényeit.
Ennek felismerése vezette el a velük foglal kozó szak embere ket oda, hogy számuk-
ra segítõ kommunikációs lehetõségeket dolgoz zanak ki. Ezek közül az egyik már
a gyakorlatban is bevált gesztus nyelv használata, amely a kommuni kációs
fejlõdést (a beszéd kialakulását) támo gathatja, vagy adott esetben kiválthatja. A
gesztus nyelv használatának több országból származó ta pasztalatai alapján készült
Németországban a gesztusnyelv-könyv, amely képi segédletet is tartal maz. A
gyûj temény eredeti címe: „Schau doch meine Hände an“. 1991 óta már a 14. 
kiadást éli meg. 400 oldalon, 750 kifejezést mu tat be, és azok hasz nálatához rövid
útmutatót kínál. Emellett a módszer számítógépes program for májában is al kal-
maz ható vagy tanfolyamon tanulható. Az elmúlt több mint 10 évben egész
Németor szágban egyre sike re sebben használják ezt az egyszerû gesztusgyûj-
teményt (Bundesverband Evangelische Behindertenhilfe e.V. (Hrsg.), könyv: 9.
kiadás 2001, elektronikus adathordozó: 1. kiadás 2000).
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* Az MTA IV. Országos Neveléstudományi Konferencián (Budapest, 2004. október 22-én)
elhangzott elõadás.



Magyarországon az alternatív és augmentatív kommunikációs módszerek
közül eddig csak a grafikus és elektronikus rendszerek terjedtek el (Kálmán 1989,
1999a, 1999b, 2000, 2001), holott a beszédképtelen gyermekek jelentõs csoportja,
különösen az értelmi képes ségeikben korlátozott gyermekek – feltehetõen az ala -
csonyabb szintû absztrakciós képesség miatt – lényegesen könnyebben sajátítják
el a gesztus nyelveket, mint bármilyen grafikus formát. A harmadik terület, a gesz-
tusok általi kommu nikáció, eddig hiányzott. Ezt a hiányt a „Nézd a kezem” címû
gesztusnyelv pótolni szeretné: egy országosan egységes, egyszerû, logikus, átte-
kinthetõ, könnyen tanítható gesztusnyelv formájában (Erdélyi, 2002).

A kutatás folyamata többek között a Magyar Tudományos Akadémia, több egyetem, 
minisztérium és alapítvány, német oldalról pedig a gesztus nyelv központja és a lipcsei egyetem
támogatásával kez dõdött 2001. novemberében a német gesztusnyelv fordításával. Mivel egy ide-
gen gesztusnyel vet kulturális és nyelvi különbségek miatt nem szabad és nem is lehet egy az egy-
ben lefordítani és alkalmazni, 2002-ben kidolgoztam az adaptálás és kutatás tervét, és össze -
állítottam az elsõ magyar verziót (Erdélyi 2002). 2003. január 29-én bemutattam a Kézenfogva
Alapítvány által szerve zett továbbképzés keretében 35 intézmény képviselõinek 13 intéz mény -
fajtából, ahol súlyosan, halmozottan akadályozott emberek segítséget kapnak. 26 in tézmény nagy
érdeklõ déssel vállalta a kutatásban való részvételt. Azóta megfelelõ elõkészítéssel és megfelelõen
össze állított eszközökkel, kérdõívekkel zajlik a kísérlet. A vissza jelzések bátorítanak, hogy ez a
kísérlet sikerrel végzõdik.

2. A gesztusnyelv leírása

– A gesztusjelgyûjtemény nem képez jelnyelv-rendszert. 
– A gyûjtemény a min dennapi élethez feltétlenül szükségesnek tartott jelekre

korlátozódik.
– A gesztusjelek egyszerûen strukturált, látható “egész szó”-jelek, melyek leg -

többször konkrétan utalnak arra a dologra, amit a kezünkkel megjelenítünk.
Ezek úgynevezett ikonikus (képszerû) jelek és ezáltal sok súlyosan fogyatékos
ember számára megfelelõ kommunikációs eszközt jelenthetnek.
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1. ábra: Alternatív és Augmentatív Kommunikáció fõ területei

Alternatív és Augmentatív Kommunikáció
(AAK)

ELEKTRONIKUS

RENDSZEREK:
pl. számítógépek, 
kommunikátorok

GRAFIKUS RENDSZEREK:
pl. tárgyak, képek, PCS,

Bliss, betûtáblák

MANUÁLIS RENDSZEREK:
pl. gesztusnyelv



– Egy gesztusjel képez tágabb értelemben vett fogalmakat. Igére, fõnévre,
mellék névre sokszor ugyanazt a gesztust használjuk.

– A gyûjtemény tartalmaz gesztusokat különbözõ absztraktciós szinten:
Könnyen elsajátíthatóak a természetes gesztusjelek mint “eszik”, “iszik”, 
“alszik”, “nagy”, “kicsi” stb., a formaleíró jelek mint “ház”, “fa”, “labda” stb.
vagy éppen a tevékenység-utánzó jelek mint “fûrészel”, “varr”, “fõz” stb. Az
utaló jelek mint “én”, “te”, “itt”, “ott” stb. mutató jelként egyértelmûek, 
ilyenek a testrészekre vonat kozó jelek is. Nehezebb megtanulni a ha -
gyományos, rögzített jeleket, példá ul a színek jeleit stb. Személy- és egyéb
nevek jelölésére a fonomimikai jelrendszer absztrakt jeleit (hangjelek) mint
kezdõbetûket alkalmazzuk.

– A gesztusjelgyûjtemény nem tartalmaz a beszédnek (vagy jelnyelvnek) meg -
fe lelõ nyelvtani rendszert. Hi ányzik számos, a nyelvtani forma kifejezésére
szolgáló jel. Egy külön fejezetben azonban összegyûjtöttünk a kommuni -
kációhoz nélkülözhetetlen fogalmakat: pl. néhány személyes névmást, részes
határozót, kérdõszót, ragot és helyhatározót. 

– A “sza vak” egyszerû egymás utáni felsorolásával alkothatunk rövid mon -
datokat. Nem jelelünk minden szót, hanem csak a megértéshez szükséges
kulcs szavakat. Az elején akár csak egy gesztust, késõbb 2-3 gesztust haszná -
lunk egy mondathoz. 

– A múlt idõt az “elmúlt” gesztusjel használatával fejezzük ki, pl. “3 nappal
ezelõtt”. A jövõ idõt a még elõttünk álló idõszak jelzésével („majd“ gesz tus jellel)
írjuk körül. A többes számot számokkal vagy a “sok” jelével fejezhetjük ki.

A fenti leírások alapján látható, hogy a beszédet nem lehet szó szerint ezekre a
gesztusje lekre lefordítani. Mivel ennek a gesztusnyelvnek a kifejezési lehe tõségei
meglehetõsen korláto zottak és nagyon egyszerûek, a mondanivalót rövid és egy -
szerû mondatokban kell megfogal mazni. Összetett és mellékmondatok kifejezé -
sére nem alkalmas.

3. Hipotézisek

1. Az egyszerû gesztusnyelvet mindenki használni tudja, 
• aki a sérülés súlya miatt nem vagy alig érthetõen tud beszélni,
• aki értelmileg nem képes a komplex siketek jelnyelvét megtanulni,
• akinek a kognitív fejlõdése legalább részben a szimbolikus gondolkodás

szint jét elérte,
• aki a kezét annyira mozgatni tudja, hogy megmuthassa a gesztusokat.

2. Ez a gesztusnyelv beszédindításhoz, beszédtámogatáshoz és beszédpótláshoz
alkal maz ható.

3. A gesztusnyelv minden életkorban alkalmazható.
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4. A gesztusnyelv használható súlyosan értelmileg akadályo zott, értelmileg aka-
dályozott és hallás sérült, mozgás sérült, látás sérült, si ket-vak és autiszti kus
embereknél.

5. A gesztusnyelv használatával csökkennek a viselkedési problémák, amelyek a
kom muni kációs lehetõség hiánya miatt alakultak ki.

6. A gesztusnyelv alkalmazása nem gátolja a beszéd kialakulását, hanem támogatja.

4. Kérdések

1. Mely feltételek szükségesek a segítõ és az akadályozott ember oldaláról, hogy
a gesztus nyelv sikeresen alkalmazható legyen?

2. Vajon a gesztusnyelv korlátlanul alkalmazható, vagy szükséges-e, hogy bizo -
nyos fogyaté kos csoportok részére vagy korosztály részére átdolgozzuk?

5. Módszerek

1. Egyrészt a hermeneutika (irodalom elemzése), másrészt
2. a kvalitatív terepkutatás, amihez csatlakoznak a gyakorlati kisérlet bevezetõ,

folyamat- és zárómegfigyelé sek kérdõívekkel, megfigyelõla pokkal, jegyzõ -
könyvekkel és interjúkkal.

6. Az adaptálás célja és remélt következményei

A fõ cél: egy egyszerû gesztusnyelv bevezetése súlyosan és halmozottan aka dá -
lyozott embe rek számára Magyarországon.
Részcélok:
1. a gesztusnyelv magyar változatának elkészítése és kiadása, 
2. az alkal ma záshoz szükséges útmutató kidolgozása, 
3. a számítógépes program és 
4. képes kártyák átdolgozása, 
5. egy oktatófilm elkészítése, 
6. oktatás a szakemberek részére, továbbképzési program kidolgozása,
7. a használha tóság evaluációja és 
8. az eredmények bemutatása. 
Remélt következmények:
1. az izoláció feloldása (—› társadalmi integráció),
2. az egyenlõ esély nyújtása az önrendelkezéshez (—› esélyegyenlõség, „empo -

werment“),
3. az életvitel „normalizációja“ (—› normalizációs elv).
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7. Várható eredmények, tudományos és társadalmi
hasznosításának lehetõségei, jelentõsége

Várható, hogy a gesztusnyelv alkalmazása a nem vagy nehezen beszélõ súlyosan
értelmileg aka dályozott embereknek egy olyan kommunikációs eszközt kínál,
amivel kifejez hetik magu kat. Sztereotíp, agresszív és autoagresszív megnyilvá nu -
lásuk ennek segítségével sok esetben csök kenhet. A ko rai fejlesztésben a gesz tus -
nyelv elõsegíti a beszéd kialakulását. A módszer al kalmazásával a szak emberek
szemléletének olyan pozitív irányú változását várjuk, ahol a súlyosan akadá -
lyozott embe rek esetében még inkább elõtérbe kerül az individuum figyelembe
vétele, annak összes jogos kívánságával, szükségleteivel, érzelmei vel együtt. A
kommuni kációs módszerrel lehetõvé tennénk a súlyosan akadályozott gyermek
iskolai integrációját, miután a 1993-as oktatási törvény ellenére többségük a mai
napig gyakorlatilag továbbra is ki van zárva a rendszeres tanulás-tanításból. Tudo -
mányos szem pontból, kézikönyv elkészítésével és a széleskörü esettanul mányok
elemzésével egy olyan anyag készül, ami még nemzetközi szinten is ritka.

8.  A kutatás lebonyolítása

A kutatásban eddig a gesztusjelkészlet kipróbálása és átdolgozása kapott elsõbb -
séget. Ennek érdekében 2003. január óta sikerült a következõ lépések kel elõre -
haladni:
1. rendszeres találkozók, egyéni tanácsadás,
2. egy hallgatói kutatócsoport létrehozása,
3. a jelszótár átdolgozása és
4. az útmutató kidolgozása.
Elõkészítésben vannak az említett részcélok alatt felsorolt további projekt részei.

A projekt kezdete óta folyamatban van több kérdõív, megfigyelõlap és interjú
kidolgozása, alkalmazása a fejlõdésdiagnosztikához, a munkatervezéshez, vala-
mint a kutatási eredmények felméréséhez.

9. Néhány elõzetes eredmény

A kutatási, adaptalási projekt még folyamatban van. Az eddigi eredmények közül
két területet szeretnék kiemelni:

9.1 Szempontok és faktorok a gesztusjelszótár adaptalásához

Az adaptálási folyamat eddigi eredménye, hogy 8 szempont valamint 10 faktor
jött létre, amelyek alapján a gesztusokat át kellett dolgozni. Különös nehézséget
okozott, amikor több szempont vagy faktor egymással ellentétbe került.
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A szempontokat az adaptálás elején kitûztem és két csoportba osztottam. Az
egyik az álta lános szempontokat tartalmazza, amelyek a nyelvtõl függetlenül, bár-
melyik gesztusjelrendszerre, súlyosan akadályozott emberek számára alkal masak.
Ezek:
1. a kognitív egyszerûség, egyértelmûség,
2. a motorikus egyszerûség,
3. a téveszthetetlenség és
4. az általános érthetõség.
A második csoporthoz azok a szempontok tartoznak, melyek a német és a magyar
nyelv valamint kultúra korlátozott átültethetõségébõl adódnak. Így:
1. a magyar nyelvhasználat,
2. a magyar életmód, szokások családban és intézetekben, és
3. a magyar jelnyelv sajátosságai.
Ezenkívül mint 8. szempontot azt is figyelembe kellett venni, hogy kétséges eset-
ben a német gesztus megtartása mint alap elsõbbséget élvez. Ezzel, a jövõben
remélhetõleg növekvõ nemzetközi találkozásoknál csökkenhetnek a kommuni -
kációs nehézségek.

Többszöri tárgyalás után különbözõ munkacsoportok és szakemberek segít -
ségével a végleges átdolgozás megtörtént. Ebbõl a következõ 10 faktor adódott,
amely szerint egy gesztus megmaradt, megváltozott vagy újként hozzákerült:
1. logikus összefüggések (pl. virág – rügy),
2. új gesztusok bevezetése (pl. nincs),
3. hasonlóság elkerülése (pl. nincs – nem – kész),
4. életszerûség (pl. ünnepek, élelmiszerek stb.),
5. szavak azonos értelemmel (pl. fa (ipari anyag) – fa (növény) ),
6. a német nyelvhez képest nagyobb magyar szókincs (pl. utca – út),
7. más nyelvstruktúra és nyelvtan (pl. “haben”, ragok, toldalékok),
8. más természetes gesztusok (pl. német „esetleg“ = magyar „nem“),
9. különbözõ szóeredet ill. asszociációk (pl. a hét napjai, Montag - hétfõ), végül
10. megváltozó életkörülmények (pl. írógép – számítógép).

9.2 A projektben résztvevõk hozzáállása

Második eredményként szeretném a 2003-as felmérésnek egyes adatait megem -
líteni, amihez 19 résztvevõ küldte vissza a kérdõívet. Ennek kiértékelése többek
között azt mutatta, hogy
1. a gesztusnyelvvel dolgozóknak kétharmada nem vett részt gyógypedagógus -

képzésben. A könyv és a továbbképzés kidolgozásában erre tekintettel kell
lenni.
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Gyógypedagógus 7
Gyógypedagógiai asszisztens 5
Pedagógus 1
Ápoló – gondozó 3
Érettségizett 2
Nincs válasz 1
Összesen 19

1. táblázat: a felmérésben részt vett személyek végzettsége

Az intézetekben élõknek majdnem 50%-a kommunikációs nehézségekkel küzd,
de csak 3% kapott eddig lehetõséget más alternatív kommunikációs eszközökkel
kommunikálni. Három hónappal a projekt kezdete után 6,8 % találkozott a
gesztus nyelvvel, azaz 470 akadályozott ember közül 32 személy.

Érintettek Gondozottak 470
Kommunikációs nehézségekkel élõk 230
Alternatív, augmentatív kommunikáció használók 14
Gesztusnyelvet használók 32

Segítõk Munkatársak 200
Gesztusnyelvvel dolgozók 43

2. táblázat:  a projektben résztvevõk

A segítõk közül majdnem mindenki úgy vélekedik, hogy a gesztusnyelv beve ze -
tése szük séges. A többség a gesztusnyelvet túlnyomó részben vagy legalább par -
ciálisan használhatónak tartja, továbbra csak kisebb mértékben tart változásokat
szükségesnek. Ez megerõsít abban, hogy a gesztusnyelvet érdemes magyarra
adaptálni.

A fenntartások, aggodalmak az esetleges korlátozott alkalmazhatóságról nem lep-
nek meg, hisszen a gesztusgyûjtemény több mint 700 jelet tartalmaz. Ebbõl a
gesztusgyûjteménybõl azonban a gyermek egyéni szótárába a bevezetéskor
csupán 4-5 gesztus kerül, a súlyosan akadályozott személy állapotától függõen.
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10. Összefoglalás, kitekintés

A 2003/2004-es tanévben számos szakember, kolléga és hallgató együtt mû -
ködésével sikerült az adaptációs folyamatot egy olyan fokra juttatni, hogy a könyv
közvetlenül kiadás elõtt áll. A további segédeszközök átdolgozása valamint a
továbbképzés kidolgozása 2005. nyárig ter vezett. Evaluációja folyamatosan tör té -
nik. Az eddigi tapasztalatok arra utalnak, hogy nagy az igény egy egyszerû, egy -
séges gesztusjelrendszerre. A segítõk arról számolnak be, hogy egy-egy esetben
rövid idõ után beindult a hangos beszéd fejlõdése, csökkent a visel kedési zavar
mértéke, a gyermek vagy felnõtt sokkal nyitottabb és érdeklõdõbb a környezete
iránt. Tehát megtaláltuk néhány súlyosan akadályozott emberhez a kulcsot, hogy
utat nyithassunk nekik és nekünk – egymáshoz ...
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