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Szerkesztői előszó

Nyugat-európai országokban tett utazások során a magyar turistának
gyakran lehet olyan érzése, hogy a köztereken és közintézményekben – így múzeumokban is – több a mozgássérült, a vak, az értelmileg sérült személy. Ugyanakkor éppen
egy nyugat-európai országban, Nagy-Britanniában végzett mélyinterjús kutatás1 alapján
– amely halmozottan sérült személyek életkörülményeit vizsgálta – szembesülhetünk
azzal, hogy a hétköznapi életben az információ és a megértés hiánya miatt a társadalmi
befogadás, az integráció ugyanolyan súlyos nehézségekkel jár, mint hazánkban.
A hátrányos helyzetű csoportok tekintetében az intézmények szinte mindenhol fejlesztésre szorulnak, hazai és a nemzetközi szinten egyaránt. A magyarországi muzeális
intézmények elemzését ezen a területén legutóbb az SZNM MOKK (Szabadtéri Néprajzi
Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ) végezte el 2017-ben a Múzeumi
és könyvtári fejlesztések mindenkinek című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében végzett országos múzeumi kvantitatív és kvalitatív
mélyinterjús kutatás, majd az erre épülő Múzeumpedagógia Magyarországon 2017-ben
szakmai tárgyú kutatási jelentés által.
Ezen országos kutatások eredményeire is épült, és a kiemelt projekt keretében működött
a Hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása a múzeumpedagógia eszközeivel című
módszertani csoport, melynek tagjai (Czékmány Anna – Petőﬁ Irodalmi Múzeum,
Dabi-Farkas Rita – Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Jakusch Gabriella –
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Mlakár Zsóﬁa – Herman Ottó Múzeum, Molnár
József – Szabadtéri Néprajzi Múzeum) hazai országos és megyei hatókörű városi múzeumokban dolgozó múzeumpedagógusok.
A mélyinterjús anyagok feldolgozása során egyértelművé vált a csoport számára, hogy
a módszertani fejlesztési munka megköveteli a kutatási fázis folytatását. A kvalitatív
kutatás alapján egyértelművé vált, hogy nem áll rendelkezésünkre elégséges számú
magyarországi példa, tapasztalat, így a megfelelő szakmai konklúziók megállapítása sem lehetséges. Ezen a ponton világossá vált, hogy a hátrányos helyzetű csoportok
fogadása sporadikusan és rendszertelenül van jelen a magyar muzeális intézményekben.
Az inspiráló, szakmailag kiemelkedő hazai példák leginkább egyes szakemberekhez, és
kevésbé intézményekhez, még kevésbé egy átfogó rendszerhez kötődtek.
A módszertani csoport tagjai mindannyian készítettek már projekteket a hátrányos
helyzetűek valamely csoportja számára. A hátrányos helyzet gyűjtőfogalmán belüli
egyes feldolgozandó területek kiválasztásához az SZNM MOKK által megadott
kutatási segédanyagot, egy hátrányos helyzetű csoportokat összefoglaló listát vettünk
alapul, ezt követően választottuk ki korábbi tapasztalatainkra alapozva az általunk
elvállalható témákat, mennyiséget. A témák kiválasztásában döntő szerepe volt annak
is, hogy mely hátránnyal élőket említették a kiemelt projekt keretében megvalósult
kvalitatív és kvantitatív kutatásokban, és mely területek azok, ahol az utóbbi néhány
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Fogyatékosságtudományi tanulmányok VI., A súlyos és halmozott fogyatékossággal
elő emberek helyzete Magyarországon (tanulmánykötet) – első rész, in. Súlyosan, halmozottan
fogyatékos emberek életkörülményeinek vizsgálata európai országokban (Bea Maes, Jettie
Demuynck, Katja Petry – Leuveni Egyetem, Belgium) – Sorozatszerkesztő: Könczei György, 2009

évben új kezdeményezések hatására erőteljes lépések születtek a múzeumi megjelenés felé. Ez a szelekciós elv azt is jelenti, hogy vannak olyan szociális, mentális
vagy ﬁzikai akadállyal élő társadalmi csoportok, akik ugyan jelen vannak a magyar
társadalomban, de a kötetben nem vizsgáljuk a múzeumokban való megjelenésük mai
helyzetét.
Az SZNM MOKK által előirányzott módszertani fejlesztés menete bővült a Ludwig
Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum által több alkalommal megrendezett Integrált
Ped.keddek című beszélgetéssorozat eseményeivel, melyeket a módszertani csoport
felelős vezetőjeként a csoporttagok munkáját segítő programként és a kötet szakmai
hitelességének megteremtése érdekében kezdtem el szervezni. Ezen kiegészítő szakmai
találkozók alkalmával egy vagy több meghívott, jellemzően hátrányos helyzetűekkel
foglalkozó szakember mesélte el és mutatta be előadás formájában tevékenységét,
munkaterületét, egy-egy adott projekten keresztül. A bemutatókat informatív viták és
beszélgetések követték.
A kötetben olvasható szövegek írását nagyban segítették azon szakmai találkozók,
amelyeken a kötetben található publikációkat a különböző fázisaikban elemeztük, így
próbáltuk őket több szempontból javítani, a minél tartalmasabb és a múzeumpedagógus
célcsoport számára használható segédletté fejleszteni. A szövegelemző találkozóknak
két fajtáját szerveztem meg: először az adott témakörök, speciális területek szakembereivel vitattuk meg a még nyers verziójú, előzetesen átküldött szövegeket. Megpróbáltam
minden szakterülethez szakembert hívni. Második körben már az egyes hátrányos
helyzetűekkel foglalkozó területek szakemberei véleménye alapján javított nyersanyagot
múzeumi szakemberekkel, múzeumpedagógusokkal véleményeztettük. A múzeumpedagógiában helyénvalóbb nézőpont megtalálásához rengeteget segített a szövegelemző beszélgetéseken részt vett múzeumpedagógus kollégák véleménye, irányadása. A szakmai találkozók mindegyikét hangrögzítővel örökítettük meg, így a kutatási
szövegek írásakor jól visszaidézhetők és felhasználhatók lettek.
Egyes felkért szakemberek egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudtak személyesen megjelenni a beszélgetéseken, de vállalták a szövegek elolvasását és írásbeli véleményezését.
Ezek az írásbeli visszajelzések szintén erősen formálták a szövegeket, nagyban segítették
munkánkat.
A kutatási, gyűjtési és írási folyamatok egyik nagy tapasztalataként említhetjük,
hogy a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó területekről tényszerűen írni a különböző szegmensek szakembereinek bevonása nélkül nem lehetséges. Érzékeny és
terhelt területekről van szó, amelyek megközelítése, értelmezése nagy ﬁgyelmet és sok
nézőpont tekintetbe vételét igényli, amit egy múzeumpedagógus egymaga nem tud
képviselni.
A kutatási és írási folyamat egyértelművé tette, hogy Magyarországon hiányterületen
járunk. A mélyinterjús kutatási szövegekben olvasható félszegség – sokszor zavar – nem
véletlenül van jelen a magyarországi múzeumpedagógus szakmában a hátrányos helyzetűek csoportjaival kapcsolatban. Nagyon szerteágazó az, hogy valójában kit is tekintünk
hátrányos helyzetűnek, és milyen háttérproblémák állnak a deﬁcit kialakulása mögött.
Vannak olyan súlyos jelenségek, amelyekre a magyar társadalom évtizedek-évszázadok
óta nem talál választ, és vannak újkeletűek, amelyek pont újdonságuk miatt hoznak
minket zavarba.
Szinte egyik területen sincsen jól bevált, általánosan használható, országosan elterjedt
módszertani gyakorlatunk.

A kötetben felsorolt múzeumpedagógiai példák a szerzők saját gyakorlatának és
múzeumi tapasztalatának eredményei. A programok gyakran nem jó gyakorlatként
emelkednek ki, hanem tapasztalati értékük miatt fontosak.
A kiadvány a teljesség igénye nélkül kívánja a hazai muzeális intézményeket és múzeumpedagógusokat módszertannal segíteni és támogatni a hátrányos helyzetűek fogadásával kapcsolatban.
A ﬁzikálisan-mentálisan épek vagy szociálisan rendezett háttérrel rendelkezők és a testi
fogyatékkal, megértési nehézséggel vagy szociálisan mélyre csúszott társadalmi rétegek
között nagyon keskeny a választóvonal, és szinte észrevétlenül a másik oldalra lehet
csúszni. A statisztikákból jól látszik, hogy az életkor előrehaladtával számos hátrány
megjelenhet az addig testileg és mentálisan egészséges vagy jólétben élő személyek
körében. Ezek a hátrányok pedig a rendszeres kulturális fogyasztáshoz szokott társadalmi rétegeket is kizárhatják a művelődés terepeiről. Azok a társadalmi rétegek, amelyek
pedig szociális, ﬁzikai, mentális okokból sohasem kaphattak lehetőséget a kulturális
helyek, így a muzeális intézmények látogatásához, szintén egy széles, elveszített bázist
tesznek ki, ha nem lépünk feléjük.
Folyamatosan szem előtt kell tartani, hogy a kultúra eléréséhez mindenkinek alanyi
joga van. Egészséges, ép társadalmat csak úgy hozhatunk létre, ha a szakadékokat,
távolságokat csökkentjük a társadalom pólusai között, és ebben nagy felelősség
hárul muzeális intézményeinkre, amelyek egyre inkább a látogatóbarát központok
irányába változtatják működésüket.
A „múzeumok mindenkinek” szellemiségében irányított, akadálymentesítési stratégiát
felépítő és használó múzeumok adhatják azt a jövőképet, amelyben a társadalom minden
tagja helyet kaphat, megfelelő környezethez, közvetítéshez juthat a számára is érthető,
megfelelő információk, élmények elérésére.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik szakmai segítséget nyújtottak az egyéves
kutatási és írási folyamatban.
Köszönet az Integrált Ped. Kedden való előadásért:
Gégény Noémi, a Para-ﬁtt Sportegyesület alapítója, gyógypedagógus
Hervoly Vanda, pedagógus Dr. Ámbédkar Gimnázium, Sajókaza és Miskolc,
Makárné Bíró Krisztina, tanító és fejlesztő pedagógus, Móra Ferenc Általános Isk.,
Sajószentpéter
és
Joó Emesének a „Hajléktalanok a múzeumokban” című kétalkalmas koordinátori szakmai
nap megszervezésért
Köszönettel tartozunk a szövegek írásbeli véleményezésért:
Hoffmanné Toldi Ildikó, magyartanár, drámapadagógus Szent Mór iskola, a Playback
Színház tagja
Joó Emese, múzeumpedagógus, etnográfus, Néprajzi Múzeum
L. Ritoók Nóra, Igazgyöngy alapítvány Igazgató
Dr. habil. Nagy Emese Ph.D., egyetemi docens Eszterházy Károly Egyetem; óraadó
ELTE; szakmai vezető Miskolc – Hejőkeresztúr KIP Módszertani Központ; intézményvezető hejőkeresztúri iskola.
Dr. habil. Orsós Anna habilitált doktor, egyetemi docens, tanszékvezető, Romológiai
Kutató Központ, központvezető

Köszönettel tartozunk a szövegek szóbeli véleményezésért:
Joó Julianna, múzeumpedagógus, osztályvezető, Iparművészeti Múzeum
Onódi Ágnes, gyógypedagógus, szociopedagógus, Csalogány Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális szakiskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon
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Alacsony iskolai
végzettségű és
szakképzetlen
csoportok múzeumi
elérésének lehetőségei

Bevezető: a múzeumok társadalmi szerepvállalása
„…a tanuló társadalommal a nem tanulók, a tanulni nem akarók, a nehezen
tanulók, a nehezen taníthatók, a nem taníthatók társadalmának többsége áll szemben.”1 –
írja Mayer József oktatáskutató. Ha elgondolkodunk ezen az idézeten, ennek a szembenállásnak több aspektusa is fontos a múzeumpedagógusok számára.
Miből eredhet a tanuló társadalom szembenállása a nem tanulók csoportjával, vagy mi
magyarázhatja a jelenséget? Ha belegondolunk, a kisgyerekek szocializációjukkor már
az óvodai nevelés során is sokszor találkoznak a győztesek és vesztesek, az okosak és
buták, az ügyesek és ügyetlenek a nevelők és a szülők által meghatározott kategóriáival.
Ez a rangsorolás az iskolában az érdemjegyekkel tovább folytatódik, majd megjelenik
a felnőtt élet szinte minden területén, a munkahelytől a médián keresztül a politikai közbeszédig és a közgondolkozásig. Kisgyerekek nevelése kapcsán szokás hangoztatni, hogy
fontos a kudarctűrő képesség. Ez valóban így van, ha mellette sikereket is érnek el. De mi
a helyzet azokkal, akiket szinte kizárólag csak kudarcok érnek? A társadalmi megítélés
a sikerhez kapcsolja a gazdagságot, a boldogságot, az elégedettséget. A szegénység
a boldogtalanság és a sikertelenség szinonimája. Az ebbe a csoportba tartozók úgy érzik,
magukra hagyják őket. Elvesztik reményüket, motivációjukat, és feszültségek, indulatok
ébrednek bennük, ami pedig a társadalmi elvárások elutasításához, devianciához
vezethet.
A másik – Ferge Zsuzsától származó – idézet, amit fontosnak tartok megemlíteni
a bevezetésben, így szól: „A ﬁzikai és társadalmi életesélyek egyenlőtlensége arról szól,
hogy van-e egyenlő jogunk az élethez és a szabadsághoz.”2
Vagyis az életesélyek egyenlőtlensége voltaképpen jogfosztottságot, azaz jogtalanságot
takar. A társadalom szereplőinek, így köztük természetesen a múzeumi szakembereknek
is felelősségük, hogy mennyit tesznek a Mayer József állításában szereplő csoportok
szembenállásának enyhítésében, és mennyit az életesélyeik javításának, vagyis a jogfosztottság mérséklésének érdekében.
A múzeumok számára az alacsony iskolai végzettségűek elérésének egyik legfőbb
nehézsége az, hogy csoportjuk semmilyen szervezethez nem köthető, lakóhely és életkor
szerint is polarizált, így nehezen megszólítható. A különböző esti iskolák és OKJ-s tanfolyamok azok, ahol ennek a csoportnak bizonyos szintű koncentrációja megjelenik, de
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ez korántsem fedi le a teljes létszámot, mivel pontosan azok elérése a célunk, akik nem
vesznek részt ilyenfajta képzéseken sem.
A tanulmány az alacsony iskolai végzettségűek és a szakképzetlenek csoportjának
múzeumi bevonódási lehetőségeit vizsgálja a fentebb említett szempontok ﬁgyelembevételével. Igyekszünk bemutatni, milyen kapcsolódó rendszerben kell a múzeumoknak
a társadalmi felelősségvállalás érdekében részt venniük az alacsony iskolai végzettségűek társadalmi felzárkóztatásának segítésében.
Az alacsony iskolai végzettségűek csoportja a magyar társadalomban
A CSOPORT MEGHATÁROZÁSA
Alacsony iskolai végzettségűeknek tekinthetjük egyrészt azokat, akik
még az általános iskolát sem fejezték be, másrészt rendelkeznek ugyan általános iskolai
végzettséggel, de versenyképes, a munkaerőpiacon könnyen konvertálható szakképzettséggel nem. Az alacsony iskolai végzettségűeké a munkaerőpiaci szempontból hátrányos
helyzetű munkavállalók egyik jelentős csoportja. Ugyanakkor ezt a csoportot meghatározza a folyamatos újratermelődés, az izolált lakóhelyi környezet, az alacsony életszínvonal, a generációk óta hasonló életvezetés. Ez a hátrányos helyzet a legegyszerűbben
az átlagnál alacsonyabb munkaerőpiaci eséllyel jellemezhető.3
A foglalkoztatás és a képzés szempontjából az alacsony iskolai végzettségűek mellett
azok a ﬁatalok tekinthetők hátrányos helyzetűnek, akik nem szerezték meg az általános
iskolai képzésben a szakmatanuláshoz szükséges ismereteket, kompetenciákat, nem
tanultak tovább, vagy elkezdték ugyan tanulmányaikat, de lemorzsolódtak a szakképzés
során. Arányuk évfolyamonként meghaladja a 25%-ot, azaz a 30 000 főt. Az ilyen kifejezetten rossz foglalkoztatási eséllyel rendelkező, 26 évesnél ﬁatalabb alulképzettek
száma Magyarországon hozzávetőlegesen 300 ezer fő.4 Becslések szerint 200 és 500
ezer közé tehető azoknak a 16–25 év közötti hátrányos helyzetű ﬁataloknak a száma,
akik megkülönböztetett bánásmódra szorulnak ahhoz, hogy felnőttként munkavállalókká
váljanak, és ne a társadalom eltartottjai legyenek.5
Mi jellemzi a ﬁatal alacsony iskolai végzettségűek csoportját?
Általában e több szempontból is heterogén csoport tagjaihoz sok negatívumot társítanak:6

3
4
5
6

–

magányosság;

–

szegényes kortárs kapcsolatok;

–

a baráti csoportok negatív hatása;

–

magatartásbeli devianciák;

T
D
K
T

, 2007.
–S
–F
, 2011.
, 2003.

, 2007.
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–

frusztrációtűrés alacsony foka;

–

agresszivitás;

–

ragaszkodás a megszokott állapothoz;

–

döntésképtelenség;

–

értékbeszűkülés;

–

kulcsképességek hiánya;

–

alap- és praktikus ismeretek hiánya;

–

iskolai kudarcok;

–

negatív énkép;

–

cinizmus;

–

irreális jövőkép;

–

rossz egészségi állapot ;

–

diszfunkcionális család;

–

lakhatási problémák;

–

hiányos ismeretek és szókincs;

–

alacsony értő olvasási szint;

–

erősen tanárfüggők;

–

lassan haladnak, gyakran leragadnak egy feladatnál, s csak
a pedagógus segítségével tudnak továbbmenni.

Ugyanakkor a tapasztalatok alapján pozitív tulajdonságok is kapcsolhatók e csoport
tagjaihoz, amelyek sok esetben ellentmondanak az előbb felsorolt negatív jellemzőknek:
–

nagy önkifejezési igény;

–

a zene és a képzőművészet szeretete;

–

szívesen alkalmazott kifejezőeszköz a vizualizált ábrázolásmód;

–

jó nonverbális kifejezőképesség, a nyelv képi gazdagsága;
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–

az elvont helyett a konkrétumok iránti fogékonyság;

–

kíváncsiság, az új dolgokra való nyitottság, kísérletezési hajlam;

–

humorérzék;

–

vezetésre való hajlam;

–

kockázatvállalás;

–

állandó segítségre és ösztönzésre, külső motivációra való igény;

–

fejlett emlékezet és megﬁgyelőképesség.

–

rengeteg ötletük van, igen jó problémamegoldók;7

–

szeretik a kreativitást, a többféle megoldást megengedő feladatokat
(például a brainstormingot, a divergens gondolkodást, valamint
a különböző területeken létrehozott alkotásokat);8

–

a jól strukturált, kiszámítható oktatást kedvelik;

–

maguktól ritkán vesznek a kezükbe könyvet, inkább más tanulókkal
vagy számukra fontos felnőttekkel beszélgetnek.9

Vagy:

Akkor most mi is az igazság? Valószínűleg, mint minden csoport, ez is sokszínű.
A nemzetközi szakirodalom segítségével összeállított felsorolás10 támpontokat adhat,
hogy milyen jellemzőket kell ﬁgyelembe vennünk a csoport fejlesztésekor, és melyek azok
a pozitív tulajdonságok, amelyekre viszont alapozhatunk a közös munka során. Ha ﬁgyelmesen megvizsgáljuk ezeket a jellemzőket, látszik, melyek azok, amelyekre múzeumi
környezetben is építeni lehet. Mivel a múzeumi környezet élményközpontú oktatásra ad
lehetőséget, olyan tulajdonságokat hívhat elő, amelyek az iskolai oktatásban háttérbe
szorulnak, vagy olyan mindennapi tudásra, tapasztalatokra épít, amelyek az iskolában
szintén nem alkalmazhatók.

7
8
9
10

T
M
B
K

, 1968.
, 1982.
, 1982.
, 2011.
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Az alacsony iskolai végzettség területi megoszlása
Magyarországon jellemzően halmozottan hátrányos helyzetű kistelepüléseken, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Somogy, Baranya, Zala és Nógrád
megyében jellemző az alacsony iskolai végzettségűek magas száma, ami a leginkább
a roma lakosok körében tipikus. Ezzel természetesen a munkanélküliség is összefügg.
„2016-ban a 15–19 éves népesség 1,8 százaléka volt munkanélküli. A munkanélküliségi arány változása a legﬁatalabb korcsoportban – más tényezők hatása mellett
– valószínűleg összefüggött a tankötelezettségi szabályok változásaival. A 20–24
évesek között a munkanélküliek aránya 2005 és 2012 között 8,3-ról 12 százalékra nőtt,
majd az arány csökkenni kezdett, 2016-ban 6,1 százalék volt. Hasonló ívű folyamat
volt a munkanélküliek arányának változása a 25–29 évesek körében. 2005 és 2010
között nőtt, majd csökkenni kezdett. 2016-ban 5,1 százalék volt. Nemek szerint
vizsgálva az arány változásait, azt látjuk, hogy a férﬁak között mindhárom korcsoportban
nagyobb a munkanélküliek aránya, mint a nők között.”11 Ezek az adatok természetesen
összefüggnek a közmunka rendszerével, ugyanakkor a legutóbbi felmérések azt mutatják,
hogy a közmunkások elenyészően kis százaléka lesz később valódi munkavállaló.
AZ ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG OKAI
Környezeti okok
Családi és lakókörnyezet
A rossz iskolai teljesítmény, bukás, lemorzsolódás, aminek eredménye
az alacsony iskolai végzettség, összefügg a családi és lakóhelyi környezettel. Ezeken
a kistelepüléseken, ahol magas a roma lakosság aránya, a munkaképes lakosságnak
szinte teljes mértékben csak a közmunka az egyetlen munkalehetősége. A közmunkában
sokszor csak formálisan foglalkoztatott szülők, az ezzel összefüggő deviáns családi
példák, a rossz anyagi és lakhatási körülmények kihatnak a tanulók iskolai teljesítményére, erősen befolyásolják motivációjukat. A roma családokban a gyerekkort szinte
átmenet nélkül követi a felnőttkor. A 13–15 évesekre mint felnőttekre tekintenek, akikre
munkavállalóként számítanak, és akik ebben a korban már családot alapítanak. Több
tanár beszámolója szerint is a tehetséges gyerekek hiába jutnak el akár a középiskoláig, a család más igényt fogalmaz meg velük szemben, ezért pár hónap után elhagyják
a középiskolát. A kollégiumi életforma, a családtól való elszakadás sokuk számára nehézségeket okoz: ehhez hozzájárul az új közegben tapasztalt vélt és valós kortársi elutasítás
is, ami a kisebbrendűségi érzést és a kudarcorientáltságot erősíti bennük.
Ezeken kívül meg kell még említeni az itt élők kulturális ellátottságának alacsony szintjét,
a kultúrához való hozzáférésük nehézségeit. Így természetszerűleg nem alakulnak ki
kultúrafogyasztási szokásaik sem, mindezek pedig a kultúra alacsony presztízséhez
vezetnek az alacsony iskolai végzettségűek körében.

11 V

, 2018, 249–250.
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Az oktatási rendszer hiányosságaiból fakadó okok
Az iskolának a fentebb ismertetett környezetből érkező tanulók olyan
kihívást jelentenek, amelyekkel nem vagy csak részlegesen és nagyon nehezen
tud megbirkózni. A halmozottan hátrányos helyzetű települések iskoláiban évek
óta rendszeres látogatásaink alapján személyes tapasztalatunk, hogy a felzárkóztatást
alapvetően határozza meg az iskola oktatási szemlélete, a tanárok módszertani felkészültsége. Ahol az iskolavezetés és a tantestület belátta, hogy az eredményes munkához
korszerű oktatási módszereket kell alkalmaznia, ahol igyekeznek a tanulók tehetségét,
kreativitását kibontakoztatni, sőt a szülőket is törekszenek bevonni az iskolai munkába,
biztató eredményeket tapasztaltunk. Erre jó példa a hejőkeresztúri iskolában kidolgozott Komplex Instrukciós Program, amelyet 2016-ban már 40 iskolában alkalmaztak,12
a Berettyóújfaluban működő Igazgyöngy Alapítvány oktatási, sőt az egész lakóközösségre kiható programjai vagy a középiskolai tanulmányok befejezését segítő Van Helyed
Alapítvány, a Dr. Ámbédkar Iskolák, a Gandhi Gimnázium és egyéb művészeti és alapítványi iskolák. Ezekben az intézményekben nagyon szép oktatási és integrációs eredményeket érnek el, de ezeknek a módszereknek az elterjedése még nem általános. A kompetenciaalapú oktatást bevezető iskolák közül is azok az eredményesebbek, ahol kevesen
járnak az osztályokba, és a tanulók alacsony létszáma ellenére működik a faluban más
oktatási intézmény is – erre láttunk nagyon jó példát Kétegyházán. A többi iskolában,
jellemzően a felső tagozatban a tanárok a motiváció, a tanulási technikák, készségek
hiányát, valamint a fejleszthetőség és a képességek korlátait tapasztalják. A megoldatlan,
differenciálatlan tanulási helyzet feszültségeket gerjeszt a diákokban, és magatartászavarokhoz, deviáns viselkedéshez vezet, ami az egész osztályközösség tanulmányi munkáját
negatívan befolyásolja. Ezeket a tanulókat a hagyományos oktatási módszerek nem
juttatják sikerekhez, folyamatos kudarcok érik őket, ami elszigeteltséghez, fásultsághoz
vezet. A diákok elvesztik érdeklődésüket, passzívak, még a szemkontaktust is kerülik
a tanárral, túl akarják élni az órát, arra vágynak, hogy hagyják őket békén, vagy pedig épp
deviáns viselkedésükkel próbálják magukra vonni a ﬁgyelmet.
AZ ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉGŰEK HELYZETÉNEK
ÉRTÉKELÉSE
„A halmozottan hátrányos helyzetű ﬁatalok, különösen az etnikumhoz
tartozók nehezen tartanak lépést az általános iskola követelményével. Ebből következően
közülük jelentős számban kerülnek ki azok, akik az iskolaköteles kort elérve nem fejezik
be a nyolc általánost, és lemorzsolódnak az iskolából. Meggyőződésünk, hogy az iskolai
tanulmányokhoz kapcsolódó kudarcok egy védekező magatartást alakítanak ki e ﬁatalokban. E csoport ﬁataljai túlélési technikákat alkalmaznak az iskolákban, és a kudarcok
miatt nem alakul ki a rendszeres munka igénye, valamint a munkához, a teljesítéshez
kapcsolódó öröm sem.”13
Ennek a csoportnak a kiszolgáltatottsága talán a legnagyobb. Önbizalmuk sérült, amit
sok esetben elutasító magatartással, agresszióval kompenzálnak. Az eredményes
tanuláshoz személyes kapcsolatra, egyéni fejlesztésre van szükségük. Rendkívül fontos

12 A KIP módszer és a „nagy ötlet” – interjú Kovácsné Dr. Nagy Emesével, Modern Iskola, http://
moderniskola.hu/2016/02/16731/ (letöltve: 2018. augusztus 14.)
13 K
, 2011.
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számukra a pozitív megerősítés és a pozitív példa, hiszen nagyon nagy hátrányt kell ledolgozniuk, és könnyen visszacsúszhatnak oda, ahonnan érkeznek. Sok esetben a családi
környezet sem támogatja őket, ezért is lenne fontos az eredményes tanuláshoz a család
bevonása. Az idősebb korosztály számára a praktikus, mindennapi élethez kapcsolódó
rövidebb képzések vezethetnek eredményre.
Szakképzetlenek: általános iskolai végzettségűek, szakképzést elkezdők,
de végzettséget nem szerzők
A CSOPORT MEGHATÁROZÁSA
Ez a csoport számos átfedést mutat az előzővel, viszont lényeges
különbség, hogy tagjai közül sokan elkezdték a középiskolai tanulmányaikat, jelentős
részük valamelyik szakiskolában.
Akik továbbtanulnak, az általános iskola jobb képességű tanulói közé tartoztak, így
sikerélmények is érték őket a tanulással kapcsolatban. Erre is alapozva kell megtalálni
számukra azokat az oktatási célokat, amelyek motiválttá, céltudatossá teszik őket, hogy
eredményessé válhassanak.
A különbségek:
–

kevesebb vagy enyhébb tanulási nehézségek;

–

taníthatóság, kompetencia- és készségfejlesztés;

–

nagyobb mobilitás;

–

kisebb mértékű kudarcorientáltság;

–

több munkalehetőség – könnyebb munkaerőpiaci képzési lehetőség
– könnyebb motiválhatóság.

A munkaerőpiacon is jelentős különbségek érzékelhetők. Bár a munkakörök hasonlók
(húsfeldolgozó, gépi varró, építőipari munkás), míg az általános iskolai végzettséggel
nem rendelkezők számára 19 hirdetés volt található a tanulmány írásakor,14 a 8 általános
iskolai osztályt végzettek 267 hirdetés15 közül választhattak.

14 Virtuális Munkaerőpiac Portál, https://vmp.munka.hu/allas/talalatok?kulcsszo=&kategoria=22&isk=2250&oszk=&feor=&helyseg=&tavolsag=&kereses=Keres%C3%A9s (letöltve: 2018.
augusztus 14.)
15 Virtuális Munkaerőpiac Portál, https://vmp.munka.hu/allas/talalatok?kulcsszo=&kategoria=22&isk=2251&oszk=&feor=&helyseg=&tavolsag=&kereses=Keres%C3%A9s (letöltve: 2018.
augusztus 14.)
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A SZAKKÉPZETLENSÉG OKAI
A lemorzsolódás oka lehet az iskola oktatási rendszerének hiányosságain túl az elhibázott pályaválasztás, amit persze jelentősen befolyásol az információk,
a megfelelő önértékelés és a motiváció hiánya. Mivel hiányoznak a mobilitás feltételei,
a helyi képzési lehetőségek a meghatározók.
A SZAKKÉPZETLENEK HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE
„E csoportok felzárkóztatása egyértelmű gazdasági igény, amely azonban
nem társul társadalmi konszenzussal. A nehézség abban van, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű ﬁatalok pályaorientációja, képesség- és készségfejlesztése, a munkához
való pozitív viszony elfogadtatása jelentős gazdasági ráfordítást igényel a társadalomtól. A nemzetközi tapasztalatok alapján a civil szervezetek szerepe válik jelentőssé e
területen, különösen kistérségi összefüggésben.”16
Mit is jelent ez a megállapítás? Ahhoz, hogy ezt a csoportot bevezessük a munkaerőpiacra, és hatékony képzéseken vegyen részt, erős társadalmi konszenzus szükséges, hogy
a társadalom hajlandó legyen anyagi hátteret is biztosítani a különböző korú szakképzetlen csoportok képzésére vagy megélhetési lehetőségeik bővítésére. Ehhez szükséges
az esetleges munkaerőhiánnyal küzdő cégek bevonása is. A különböző korosztályok
motiválhatósága, taníthatósága között nagyok a különbségek. A 50 évnél idősebb korosztály tanulási motivációja, tanulási kompetenciái csekélyek, családi és egészségi állapotuk
nagymértékben meghatározzák képzésüket. Elsősorban gyakorlatorientált, helyi, saját
tapasztalataikhoz kapcsolható rövidebb képzésekbe vonhatók be, amelyek hasznossága könnyen átlátható számukra. A ﬁatalabb korosztályra is igaz, hogy nincsenek
megfelelő tanulási technikáik, ezért képzésükhöz a hagyományos tanítási formák és
módszerek nem megfelelőek.
Az alacsony iskolai végzettségű és szakképzetlen csoportok fogadása a
hazai múzeumokban
MEGELŐZÉS
Mit tehetünk, hogy az alacsony iskolai végzettségűek csoportja ne
maradjon magára a társadalomban, hogyan segíthetünk a felzárkózásban, hogyan
segíthetünk, hogy ne veszítsék el végleg a normális, elfogadható élet iránti reményt?
Mivel ennek a csoportnak az iskoláskort követő célzott, hatékony elérése intézmények
vagy civil szervezetek bevonásával is csak nagyon korlátozott módon lehetséges, ezért
a megelőzés kiemelten fontos. A különböző kompetenciák, tanulási készségek korai és
folyamatos fejlesztése óvodáskortól az egész iskoláskor ideje alatt hatékony módszer
lehet az iskolai lemorzsolódás visszaszorításában. A múzeumok EU-s és hazai pályázatok segítségével, rendszeres és hosszú távú projektek elindításával és fenntartásával
vehetnek részt a megelőzésben, amennyiben célzottan keresik az együttműködés

16 K

, 2011.
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[1] Halmaji diákok, Skanzen Örökség Iskola, 2012.

lehetőségeit olyan települések iskoláival, amelyek halmozottan hátrányos helyzetűek, és
ahol potenciálisan magas az alacsony iskolai végzettségűek aránya.
A múzeumpedagógiai foglalkozások alkalmasak lehetnek olyan készségek fejlesztésére, amelyekre az iskolai oktatásban kevésbé nyílik lehetőség. Ezek az együttműködés,
az önálló ismeretszerzés, az ismeretek és a gyakorlat összekapcsolásának képességei
lehetnek, de akár a gyári betanított munkához szükséges ﬁnommotorikus képességek
fejlesztése is idetartozhat. A megszokott iskolai kötöttségektől, beidegződésektől
terhelt tanulási folyamat új helyszínre és új keretek közé kerül a múzeumban. Az új tér,
a gazdag tárgyi környezet, a múzeumpedagógus személye, akit nem befolyásol a tanulók
iskolai előélete, új, inspiráló lehetőségeket nyújt a tanulóknak. A nem verbális, élményszerű, interaktív múzeumi ismeretszerzés eredményes lehet a tanulók motiválásában.
A különböző érzékszervek bevonásával végzett gyakorlati tevékenységek, a cselekvésen
keresztüli tanulás segíthetik őket saját képességeik feltérképezésében. A múzeumi tér
lehetővé teszi a múzeumpedagógusoknak, hogy változatos módszereket és tanulási
formákat alkalmazzanak. Az egyéni ismeretszerzésen alapuló páros és csoportos
munka arra is lehetőséget biztosít, hogy a tanulók nemcsak saját képességeiket, hanem
egymást is jobban megismerjék. A páros és csoportos interakciók sikerélményt adnak,
segítik a felelősségérzet kialakulását, hiszen az egész csoport teljesítménye függ
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az egyes résztvevők munkájától. Mindez segíthet a diákokban rögzült hierarchia és értékítélet megváltozásában, ami pozitívan hathat iskolai teljesítményükre is. Hosszú távon
mindez hozzájárulhat a képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő pályaválasztáshoz,
csökkentve a későbbi lemorzsolódás esélyét. A különböző kézműves tevékenységek
fejlesztik a gyártósorokon végzett munkához szükséges ﬁnommotorikus képességeket is.
A Skanzen múzeumpedagógusaként például a Munkák a házban és a ház körül című
foglalkozásainkon sokszor tapasztaltam, hogy a gyerekek rácsodálkoztak társaik
gyakorlati tudására vagy addig előttük is rejtve maradt képességeire. Jó volt látni, hogy
az osztály gyengébb tanulói elismerést szereztek társaik előtt gyakorlati tudásukkal,
képességeikkel vagy kreatív, újszerű meglátásaikkal. Az iskolában rosszul teljesítő roma gyerekek például az állatok gondozásával kapcsolatos ismereteikkel vagy
a ﬁzikai munkában való jártasságukkal vívtak ki elismerést társaik előtt. A csoportmunkákban is egyenrangú társként tudtak hozzájárulni a csoport munkájának sikeréhez.
A foglalkozásainkon többször is úgy ítéltem meg, hogy a hátrányos helyzetű, tanulási
nehézségekkel küzdő gyerekek egészséges önértékelését, önbizalmát is tudtuk fejleszteni. Megnyíltak, kilépve az iskolában megszokott hárító, passzív szerepből bátrabban
vettek részt a foglalkozásokon. A szorongásmentes légkör és a saját tapasztalatokhoz
is köthető információk kíváncsivá teszik a gyerekeket. Az új, aktív helyzet következtében
a tanulási, verbális és nonverbális képességeik is fejlődnek. Tapasztalataim szerint
a komplex, különböző érzékszervek bevonására alkalmas múzeumi tanulási folyamat
az egész csoportra jó hatással van. A motivált ismeretszerzési helyzetből adódó együttműködési igény maga után vonja az interakciók számának növekedését, így a résztvevők egymást is jobban megismerik. Így javul a gyerekek empatikus készsége, és
ezzel együtt toleránsabbak lesznek egymás iránt. Egy elfogadóbb közösség pedig nem
hagyja magára a lemaradókat, hanem segíti, inspirálja őket.
A másik nézőpont
A korai iskolaelhagyók vagy a középiskolában lemorzsolódó tanulók
motiválatlanságának egyik legfőbb oka, hogy nem látnak kiutat saját helyzetükből, ezért
nem képesek hosszabb erőfeszítésre, kitartó munkára, amivel hátrányaikat csökkenthetnék. Múzeumpedagógusként a foglalkozások tervezésekor mindig azt keresem,
milyen lehetőségek adódnak a foglalkozáson arra, hogy a résztvevők megismerjék
különböző élethelyzetekben lévő emberek konﬂiktusait, dilemmáit. A változatos történelmi szituációkban megismert választási lehetőségek, a lehetséges döntések következményeinek végiggondolása segítheti a résztvevőket saját élethelyzetük mérlegelésében,
rálátást adhat saját helyzetükre egy új, az övéktől eltérő nézőpontból. A példák arra is
rávezethetik őket, hogy a nehézségek megoldásához az ő aktív részvételük és elszántságuk is feltétlenül szükséges. A foglalkozásainkon közvetett módon segítséget tudunk
nekik adni azzal, hogy megtapasztalják, gondjaikkal nincsenek egyedül. Ennek felszabadító hatását a múzeumpedagógiai foglalkozásokon a résztvevők többször is jelezték.
A motiváció felkeltése után a legnagyobb kihívás számunkra, hogy miképp tudjuk ezt
a pozitív attitűdöt minél hosszabb ideig megőrizni bennük. Ehhez támogató környzetre
és rendszeres pozitív visszajelzésre van szükség, a múzeumok helyét és szerepét pedig
ebben kell megkeresnünk.
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[2] A Hild József Építőipari Szakközépiskola diákjai, Értékmentő Skanzen
tábor, 2014.

26

Molnár József

Alacsony iskolai végzettségű és…

Jó múzeumi gyakorlatok: foglalkozások a múzeumban
Szinte minden múzeum kínálatában szerepelnek interaktív, tevékenységközpontú múzeumpedagógiai foglalkozások, amelyek alkalmasak a tanulási nehézségekkel küzdők vagy motiválatlan tanulók készségfejlesztésére, érdeklődésük felkeltésére.
A közös múzeumi és iskolai projektek is hatékony eszközei lehetnek a felzárkóztatásnak,
az iskolai lemorzsolódás csökkentésének. Mivel a Skanzen múzeumpedagógusaként
dolgozom, általam jól ismert saját példákat szeretnék bemutatni.
Skanzen Örökség Iskola
2011-ben a Skanzen közös múzeumi és iskolai projekteket dolgozott ki
10 témakörben 10 iskola bevonásával. Az iskolai partnerek között volt az edelényi Szent
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola is, amelynek
tanulói között sok a hátrányos helyzetű diák. A projekt témaköreihez munkafüzetek
készültek a 10–18 éves korosztály számára, amit egy módszertani ajánlás egészített ki
a pedagógusoknak. A kiadványok a múzeum honlapjáról is letölthetők.17 A pályázat egy
éven keresztül ﬁnanszírozta a részt vevő iskolai csoportok, így többek között halmozottan
hátrányos helyzetű településeken tanuló diákok utazását és múzeumpedagógiai foglalkozását is.
A Skanzen különböző korokat és élethelyzeteket bemutató kiállításai, a természeti
környezet és a szabad tér alkalmasak a cselekvésen alapuló tanítási módszerek alkalmazására, amelyek különösen hatékonyak a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek aktivizálásához. A projektoktatás, amely több tantárgyat is összefog, lehetővé teszi a témák
tantárgyközi, komplex megközelítését.
Témák:
Bio-kert-ésszel – Hagyományos kiskertek és haszonnövények mai
szemmel
Év-kör-kép – Ünnepek és hétköznapok
Ételünk – életünk – A hagyományos és az egészséges táplálkozás
Gazdálkodj ökosan!
„Ki ﬁa, borja?” – A hagyományos családformáktól a fogadott rokonságig
Városképző – Ipar, kereskedelem a város és falu határán
Mentés másként – Hagyományos technológiák alkalmazása a népi
műemlékek megőrzésében
Szín-Patika – A festő- és gyógynövényismeret alapjai
Vaspálya Rt. – Alapítsunk részvénytársaságot!
Népek, nyelvek, kultúrák
A projekt három részből állt:
1. rész: gyűjtőmunka a könyvtárban és otthon
A múzeumlátogatás előtt a tanár irányításával a diákok a témához
kapcsolódó egyéni gyűjtőmunkát végeztek, aminek eredményét megosztották társaikkal.
A feladat a témától függően a saját családi környezet vagy a lakóhely megismerését

17 Letölthető pedagógiai kiadványok, Skanzen, http://skanzen.hu/hu/tanulas/pedagogusok/
letoltheto-pedagogiai-kiadvanyok (letöltve: 2018. augusztus 14.)
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célozta. Elképzelésünk szerint a múlt problémái csak akkor relevánsak, ha a jelenünk
megismeréséhez köthetők. Ehhez pedig szükséges, hogy a diákok saját koruk kérdéseivel
is minél mélyebb kapcsolatot alakítsanak ki. A projekt első iskolai szakasza elsősorban
a ráhangolódást, a tanulók ismereteinek bővítését, a problémafelvetést segítette elő.
Volt arra is példa, hogy a tanár kérésére iskolába kihelyezett múzeumpedagógiai foglalkozás előzte meg a múzeumlátogatást. Elképzelésünk szerint a motivált, előzetes
ismeretekkel rendelkező gyerekek hatékonyabb ismeretszerzésre képesek a múzeumi
foglalkozásokon.
2. rész: kutatómunka a múzeumban
Két múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt a diákok a múzeumi
helyszíneken. Az elsőn a témához kapcsolódó múzeumi kiállítást ismerték meg
aktív, az egyéni megﬁgyelést, páros és csoportmunkát váltakozva alkalmazó módon.
A múzeumpedagógus a diákok előzetes munkájára építve segítette az élményszerű,
cselekvésen alapuló ismeretszerzést. Ezt követte a témát kiegészítő gyakorlati foglalkozás, amely elsősorban a megszerzett ismeretek felhasználásának módját, a mindennapokhoz köthető praktikákat mutatta be közös tevékenységeken keresztül a gyerekeknek.
3. rész: Feldolgozás az iskolában, alkotás
A diákok az iskolába visszatérve önálló vagy csoportos alkotásokat hoztak
létre. Ezek között akadtak képzőművészeti alkotások, ﬁlmek, fotó- vagy szövegdokumentációk és zenei gyűjtések is. Ezeket a produktumokat a résztvevők nemcsak az iskolájukban, hanem a Skanzenben is bemutatták.
A projekt lezárulása után az iskolák sajnos elmaradtak, mivel a szülők nem tudták fedezni
a gyerekek költségeit, és az iskolák sem találtak erre új pályázati forrásokat.

Foglalkozások a múzeumon kívül
A Skanzen Örökség Iskola projekt folytatásának nehézségei vezettek
bennünket ahhoz a felismeréshez, hogy ha a hátrányos helyzetű településeken élő, nagy
valószínűséggel alacsony iskolai végzettséget szerző tanulói csoportok nem tudnak
eljönni a múzeumba, akkor az elérésük másik módja lehet, ha a múzeum megy el ezekre
a településekre.
Bőröndmúzeum18
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2015-ben kezdődő rendszeres
programja halmozottan hátrányos helyzetű települések iskoláiba kihelyezett, az iskolai
tanítási órák keretein belül megvalósuló, több tematikát is felölelő foglalkozáscsomag.
A témák – Család és közösség, Ünnepek és hagyományok vagy Ételünk – életünk –
a gyerekek mindennapi életéhez kapcsolódnak. Úgy tűnik, a több mint negyven, köztük
határon túli települések iskoláiban is tartott több mint kétszáz ingyenes foglalkozás,

18 Bőröndmúzeum, Skanzen, http://skanzen.hu/hu/tanulas/borondmuzeum (letöltve: 2018.
augusztus 14.)
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[3] Dolgozik a család, Bőröndmúzeum, Bátka, 2016.
amelyekkel ötezernél is több tanulót értek el a múzeumpedagógusok, mára beépült
a Skanzen oktatási rendszerébe.
A múzeumpedagógusok az interaktív, játékos foglalkozások során múzeumi demonstrációs tárgyak segítségével mutatják be a témához kapcsolódó ismereteket. Egy-egy
tárgy megﬁgyelése, használatának megbeszélése után idézik fel a tárgy potenciális
használójának életmódját és mindennapi életét: így szemléltetik a hagyományos paraszti
család munkamegosztását. Mindez kiemelten fontos olyan helyszíneken, ahol generációk
óta magas a munkanélküliség, és a diákok családi környezetében nem ez a jellemző.
A foglalkozásokon önálló és csoportos ismeretgyűjtésre biztatják a gyerekeket: ismerjék
meg saját családtörténetüket, szokásaikat is. A cél a diákok kompetenciáinak fejlesztése,
szemléletformálása és érdeklődésének felkeltése a felmerülő témák iránt. A múzeumpedagógusok a múltból kiindulva, a jelen tapasztalatait felhasználva adnak korszerű,
hasznosítható ismereteket.
Az iskolai látogatások alkalmával a múzeumpedagógusok hospitálásra invitálják
az iskola tanárait, és ők is óralátogatási lehetőséget kérnek a szakórákra, hogy ezek
után valódi módszertani konzultáció és tapasztalatcsere alakulhasson ki a tanulási
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[4] Kemence építő tanfolyam, Skanzen Örökség Műhely, 2018.
nehézségekkel küzdő, lemorzsolódásra esélyes tanulók fejlesztésének lehetőségeiről.
Ezeket a tapasztalatokat később mindkét fél hasznosíthatja saját munkája során.
Természetesen egy mélyinterjús kutatásból19 kiderül, hogy több múzeumnak is vannak
hasonló programjai. A skanzenes projektet azért emeltem ki, mert a múzeum nem pályázati forrásból, hanem saját költségvetéséből gazdálkodja ki a rendszeres, évek óta tartó,
ingyenes programot.

MÚZEUMI RÉSZVÉTEL A FELNŐTTOKTATÁSBAN, AZ EGÉSZ ÉLETEN
ÁT TARTÓ TANULÁS
Világszerte egyre több múzeum ismeri fel részvételének fontosságát
a felnőttoktatásban, ezzel is hozzájárulva az életen át tartó tanulás (lifelong learning)
lehetőségéhez. A múzeumok igyekeznek a felnőttek érdeklődésének és a múzeum
proﬁljának megfelelő kiscsoportos képzéseket kínálni az érdeklődőknek. Az így kialakult
csoportok segíthetik az alacsony iskolai végzettségűek szocializációját, és a résztvevők
önértékelését is erősíthetik. Ezek a képzések alkalmat teremtenek, hogy a résztvevők
olyan képességeiket, készségeiket mutassák be, amire az iskolai oktatásban esetleg nem

19 D

, 2018; S

, 2018.
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kaptak lehetőséget. Ez segítheti motivációjukat, pályaorientációjukat, valamint a csoport
különböző képzettségű és végzettségű tagjai közötti kapcsolatok erősítését, a csoportok
közötti szembenállás enyhítését, vagyis a szocializációt.
Pozitív múzeumi gyakorlat
Skanzen Örökség Műhely20
2011 óta évente 6–10 alkalommal egyéni jelentkezők számára tartunk
kiscsoportos hétvégi foglalkozásokat. Ezeken a rövid előadásokból, de főleg gyakorlatokból álló változatos, a múzeum tematikájához köthető képzéseken igyekszünk
a mindennapi életben is hasznos ismereteket, technikákat átadni a résztvevőknek.
A foglalkozások a „csináld magad!” elvét követve a gyógynövények hasznosításától
a kemenceépítésig és -használatig nyújtanak gyakorlatban megszerezhető ismereteket.
Előképzettség nem szükséges, így a különböző társadalmi és oktatási háttérrel rendelkező résztvevők együttes tevékenységeken keresztül közösen szereznek ismereteket.
Mindez elősegíti az alacsony iskolai végzettségűek társadalmi kohézióját is. Módszerünk
a tevékenységalapú tanulás elvét követi, és azonnali közös sikerélményt eredményez.
Nagyon fontos számunkra, hogy a résztvevők megtapasztalják, hogy továbbadható tudást
szereztek, aminek alkalmazása már csak rajtuk múlik.
Megoldási kísérletek és javaslatok az alacsony iskolai végzettségű és
szakképzetlen csoportok kapcsán felmerülő problémákra
CÉLZOTT PÁLYÁZATOK, CÉLZOTT FELNŐTTKÉPZÉS: SEGÍTŐ
PROGRAMOK
A Köznevelési Hídprogramok azoknak a ﬁataloknak adnak esélyt és lehetőséget, akik az általános iskola elvégzése után nem jutottak be középfokú iskolába (Híd
I.), illetve akiknek a tanulás korábban csak kudarcélményt jelentett, és emiatt nem tudták
befejezni az általános iskolát, de már betöltötték 16. életévüket (Híd II.). A Hídprogramok
segítik őket abban, hogy benn maradjanak az oktatás-képzés világában, vagy visszataláljanak oda.21 A közép-magyarországi régióban az Ifjúsági Garancia Program22 segíti
a ﬁatalokat. A 25–64 év közötti korcsoport számára az Út a munkaerőpiacra programok
állnak rendelkezésre.23
Főleg roma felnőttek számára nyújt segítséget a Kiútprogram Közhasznú Nonproﬁt
Zrt.,24 amely magánadományokból, állami és uniós segítség nélkül végzi munkáját.
Céljuk az alacsony iskolai végzettségű, nehezen munkát találó, kiszolgáltatott emberek
bevonása az önálló vagy családi mezőgazdasági termelésbe, amihez képzést és segítséget is nyújtanak.
Szintén civil kezdeményezésre jött létre a Van Helyed Stúdió nyári tábora, amely
az alkotást helyezi középpontba. A nyári táboron kívül a tanévben is folyamatos
20 Örökség Műhelyek, Skanzen, http://skanzen.hu/hu/tanulas/felnottek/orokseg-muhelyek
(letöltve: 2018. augusztus 14.)
21 KLIK, 2014.
22 Ifjúsági Garancia Program, http://www.ifjusagigaranciaprogram.hu/ (letöltve: 2018. augusztus 14.)
23 https://nfsz.munka.hu/Lapok/programok/ginop/ginop_g511.aspx/ (letöltve: 2018. augusztus 30.)
24 http://kiutprogram.hu/ (letöltve: 2018. augusztus 30.)
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oktatást biztosítanak a rászorulók számára. Az alkotásközpontú képességfejlesztésben és a családok bevonásában látják a sikeres kivezető utat a hátrányos helyzetből.
„A Van Helyed Alapítvány a marginális csoportok integrációjában és felemelkedésében eszközként használja az alkotást. A 2013-ig zajló Settlement Hétesi program
alapvető újítása volt az alkotásközpontú módszer. A telepi munka a szükséglethierarchia legmagasabb lépcsőinek bevételével kezdődött. Később a helyi viszonyok ismeretében az alkotás igényét megőrizve építette fel a telep többszintű fejlesztését szolgáló
komplex projektjét.”25
Megemlítendő még az Autonómia Alapítvány Aktivizáld a közösséged! projektje,26 amely
a Szúcs-Bányatelepen élő főleg roma munkanélküli felnőttek önálló munkahelyteremtését
és közösségi terek létrehozását támogatta.
MÚZEUMI JAVASLATOK
Megoldási kísérletek
Véleményem szerint a múzeumoknak meg kell keresniük azokat
a tevékenységi, képzési formákat, amelyekkel kapcsolódhatnak a fentebb ismertetett
különböző állami vagy uniós pályázatokhoz, projektekhez, de ugyanilyen fontos, hogy
megtalálják az összeköttetést a civil szervezetekkel is, akik tapasztalataikkal, helyismeretükkel segíthetik a múzeumi szakembereket közös programok kidolgozásában. Sőt,
a múzeumoknak inspirálniuk, segíteniük kell a helyi önszerveződő közösségi tevékenységek, tanulási formák létrehozását is. Erre példa a Skanzen módszertani együttműködése a Magyarországi Tájházak Szövetségével, aminek keretében a múzeumpedagógusok megosztják oktatási tapasztalataikat a tájházakban dolgozó munkatársakkal,
így inspirálva és készítve fel őket a helyi közösségek számára tervezett saját oktatási
programok elindítására.
Célzott pályázatok
Évről évre jelentős európai uniós pályázatok segítik az alacsony iskolai
végzettségűek továbbképzését és munkához jutását. A legnagyobb kérdés mindig az,
hogy valóban hatékonyan jut-e el a segítség a rászorulókhoz, és sikerül-e az időszakos
segítséggel hosszú távú folyamatokat elindítani.
Célzott felnőttképzés
Az oktatási intézmény, múzeum, könyvtár és munkahely együttműködése,
kapcsolódása erősítheti a programok hatékonyságát.

25 Alkotásközpontú módszer, Van helyed, http://vanhelyed.org/rolunk/tortenetunk/
alkotaskozpontu-modszer/ (letöltve: 2018. augusztus 14.)
26 M
, 2018.
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Munkaerőpiaci szempontból fontos készségek, képességek fejlesztése
Azon túl, hogy a múzeumban vagy a helyi tájházban bemutatott lokális
munkaformák, tevékenységek a helyi identitást erősítik, és a rendszeres munkavégzésre vagy a családi munkamegosztásra is például szolgálnak, bizonyos munkaerőpiaci
szempontból fontos készségek fejlesztését is erősíthetik. Például a ﬁnommotorikus
mozgások fejlettsége egyes betanított gyári munkáknál rendkívül fontos lehet, ezek akár
hagyományos kézműves foglalkozások tanításával is fejleszthetők. A monotóniatűrés,
a tartós ﬁgyelem fejlesztése is járulékos hozadéka lehet ezeknek a foglalkozásoknak.
Az alacsony iskolai végzettségűek múzeumi elérése
Az egyik legnagyobb kihívás a múzeumok számára, hogyan érjék el
az alacsony iskolai végzettségűek csoportját, hogyan kerüljenek kapcsolatba velük.
A jellemzően halmozottan hátrányos helyzetű településeken élők rendszeres utaztatása a városi múzeumokba ﬁnanszírozhatatlannak tűnik. Ezért az egyre inkább kezdeményező szerepet vállaló helyi tájházak lehetnek a helyi foglalkozások szervezői és lebonyolítói. Ezt kiegészíthetik vagy helyettesíthetik a körzetben található múzeumok kihelyezett
foglalkozásai.
Készségfejlesztés
A foglalkozások tematikájának kialakításakor gyakorlatias, a mindennapi életben is hasznosítható tudást érdemes nyújtani. Ennek előnyeit könnyen átlátják
a résztvevők, így egyszerűbb részvételre motiválni őket. Ha a meghirdetett foglalkozás
általános érdeklődésre tart számot, és mindenkinek szól, alkalmat teremt az integrációra.
A különböző végzettségű résztvevők együtt tanulhatnak, nem számít az előképzettség.
Olyan iskolán kívüli tapasztalatok értékelődnek fel, amelyek egyenrangúvá, partnerré
teszik a résztvevőket. A közös tevékenység öröme, egymás megismerése a helyi közösségek kialakítását, a kölcsönös bizalom erősítését is segíti. Erre nyújthatnak példát a már
említett múzeumi, tájházi integrált képzések, ahol a különböző képzettségűek együtt
szerezhetnek gyakorlati ismereteket.
Kulturális küszöbök átlépése
Az alacsony végzettségűek jellemzően idegenkednek a múzeumi környezettől. Úgy érzik, a kiállítások nem nekik szólnak, nem fogják megérteni őket, feszengenek
a múzeumi térben. Olyan foglalkozásokat kell szervezni, ahol mindenki kapcsolódni tud
a témákhoz, releváns tapasztalatokkal tudja azokat kiegészíteni.
Motiváció
Az alacsony iskolai végzettségűek csoportjára jellemző, hogy sok kudarc
érte őket az iskolában. Nehézséget okoz nekik az egyszerű szövegek értelmezése,
nehezen fogalmazzák meg a gondolataikat is. Ezen segítenek az elsősorban élményszerű, tevékenységközpontú foglalkozások. Ezeken sikerekhez juthatnak a résztvevők,
aminek megtartó ereje van, és hosszú távú kitartásra, motivációra sarkall. A résztvevők
egymást is erősítik, egymás számára is pozitív például szolgálhatnak. A foglalkozásokon
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kialakult személyes kapcsolatok csökkentik az elszigeteltséget, az itt verbuválódott
közösségeknek nagyon nagy a hajtóerejük.
Ha családi foglalkozásokat szervez a múzeum, annak különösen sok pozitív
hozadéka lehet. A családtagok közös tanulása segíti egymás kölcsönös megbecsülését, erősíti egymás segítésének gyakorlatát. Az együtt átélt sikerek kihatnak az egész
család mentalitására, megszilárdítják a családi kohéziót. A családi munkamegosztás
különösen fontos lehet olyan családokban, ahol jellemzően generációk óta magas
a munkanélküliség.
Önképzés
Információkkal kell segíteni az önképzés lehetőségeinek megismerését,
az önképzés igényének erősödését.
Információátadás, információszerzés
A múzeum nagyon fontos szerepet játszhat az információátadásban.
Az információszerzés technikájának, az információfeldolgozás képességének
javítása szintén fontos múzeumi lehetőség az alacsony iskolai végzettségűek számára.
A múzeum kiállításaihoz kapcsolódóan fórumot teremthet olyan társadalmi problémák
megvitatásához, amelyek révén a helyi közösség tagjai is releváns ismeretekhez
juthatnak. A különböző civil kezdeményezések, a munkaerőpiaci szereplők mind megjelenhetnek és információkat cserélhetnek ezeken a fórumokon. Így a múzeumi intézmények a tájékoztatás fontos helyszínévé válhatnak.
Mobilitás
A munkához jutás egyik legfőbb akadálya sok esetben a mobilitás hiánya.
Gyakran a helyi munkavégzéshez is elengedhetetlen, mivel esetleg nem helyi tanfolyamon
kell részt venni, anyagokat kell beszerezni vagy szállítani. A mobilitás csökkenti a kiszolgáltatottságot, új lehetőségeket teremt az emberek számára. A mobilitást az utazási
kedvezményekkel kellene lehetővé tenni.

Tehetséggondozás
Meg kell találni azokat a formákat, lehetőségeket, ahol a résztvevők feltárhatják vagy kibontakoztathatják tehetségüket. A zenei, képzőművészeti, színészi vagy
bármilyen jellegű tehetség megmutatása, helyzetbe hozása az egész személyiségre kihat.
Együtt a közösség, együtt a család!
Az együttes, tevékenységközpontú tanulás is eredményes lehet. Ki kell
dolgozni családi, kis közösségi képzési formákat, ahol akár a család több tagja, a különböző generációk együttesen vehetnek részt a programokon.
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Múzeumi szakemberek képzése az alacsony iskolai végzettségűek
és a szakképzetlenek fogadására
A múzeumok társadalmi felelősségvállalása a múzeumi szakemberek
felkészítését is alapvetően befolyásolja. Olyan feladatok ellátásában is részt vesznek
a múzeumok, amelyek eddig nem tartoztak a látókörükbe. A legkívánatosabb helyzet
az lenne, ha más intézmények keresnék meg a múzeumokat, tőlük ellenszolgáltatás
fejében különböző szolgáltatásokat rendelve.
Munkaerőpiaci tájékoztatás
A munkaerőigényeket ismerve cégek, munkaközvetítő szervezetek
a munkahelyek betöltéséhez szükséges ismeretek és készségek felmérése után tudnának
megrendelőkként fordulni a múzeumokhoz. Amennyiben a szakembergárda felkészültsége megfelelő, a múzeumnak az igények alapján képesnek kell lennie a megfelelő foglalkozások összeállítására és lebonyolítására.
A felnőttképzés módszertana
A múzeumi szakembereket fel kell készíteni a felnőttképzés korszerű
módszertanára, hogy olyankor is sikereket érjenek el, amikor a résztvevők előzetes
tudása, tanulástechnikája, kudarc- és konﬂiktustűrő képessége nagyon alacsony szintű.
Oktatástechnikai képzés
Az IKT27 (információs és kommunikációs technológiák) alkalmazása egyaránt fontos a mai ismeretátadásban és ismeretszerzésben. Az ebben való
jártosság elengedhetetlen a múzeumi szakemberek, múzeumpedagógusok számára is.
Szociálpszichológiai képzés
A múzeumi szakembereknek tisztában kell lenniük az oktatásban résztvevők helyzetével, problémáival.
Romanológia
Mivel az alacsony iskolai végzettségűek csoportjában magas a romák
aránya, fontos a romanológiai képzés. A foglalkozásvezetőknek érteniük kell a résztvevők
viselkedését, attitűdjét. Ehhez alkalmazkodva kell a képzéseket kidolgozni. Figyelembe
kell venni a roma résztvevők érzékenységét, a múzeumi szakemberekétől eltérő életvezetési szokásait.

27 L

–K -T

, 2015.
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[5] Szerepjáték megbeszélés, Bőröndmúzeum, Varsány, 2015.

Attitűd vagy szemléletváltás
A jelen problémáira reagáló kiállítások, a közönséggel folytatott párbeszéd,
partneri viszony szükséges.
A múzeumi szakemberek feladata elősegíteni, hogy a kiállítások több szinten is értelmezhetők legyenek. A szövegek legyenek könnyen érthetőek, egyszerű nyelven megfogalmazottak. Segítsék a látogatót, hogy a felvetett problémákat össze tudja kötni saját
tapasztalataival. Ehhez a művek, kiállítások alapos megértése, sokoldalú értelmezése
szükséges.
Összegzés
Véleményem szerint a hazai múzeumok egyedül nem tudnak megoldani oktatási, társadalmi és szociális problémákat, viszont helyszínei és aktív résztvevői lehetnek az e felé törekvő rendszernek. Ha hálózatban gondolkodunk, annak
mindig erősebb a hatása, mint az elszigetelt szereplőké. Ha a háló sűrűbb, akkor talán
kevesebben hullanak ki rajta. Nagyon fontos, hogy nem alkalomszerűen, hanem hosszú
távon, kiszámíthatóan kell olyan múzeumi programokat szervezni, amelyeknek nagyon
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fontos eleme a visszacsatolás és az utánkövetés. A múzeum csak folyamatos önreﬂexióval tud rugalmasan és naprakészen reagálni a munkaerőpiaci folyamatokra. A múzeum
támogatásával létrejövő közösség az, amelyben bátorító személyes példák ismerhetők
meg, amelyben a „Nekem is sikerülni fog!” élménye segíthet fenntartani az alacsony
iskolai végzettségűek motivációját, ami elengedhetetlenül szükséges a hosszú távú
tanulási, önképzési attitűd kialakításához.
A múzeumi szakemberek közül is egyre többen ismerik fel, hogy a sikerhez szemléletváltásra, módszertani tájékozottságra és tudásra, valamint új kompetenciák megszerzésére van szükség. A múzeumok aktív, kezdeményező társadalmi szerepvállalása, az új
tevékenységek elősegítik a múzeumok mélyebb társadalmi beágyazottságát, mindezek
pedig biztosíthatják a múzeumok jövőjét, és garantálják fennmaradásukat.
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Abstract

Opportunities to reach unskilled and low-educated people by museums
This paper examines the various opportunities museums have regarding
their outreach to unskilled and low-educated people. I intend to present
how museums should take social responsibilities, and participate in
the process of social inclusion of people with low level of education.
The paper argues that museums in Hungary alone would not be able to
solve educational and social problems, however, they can be the places
and active agents in these endeavours. Working in a network is always
more effective and powerful than the efforts of isolated actors. It is
highly important that museum programmes should not be organized in a
sporadic and occasional manner, but rather with a long-term perspective
that is predictable. Moreover, the elements of feedback and follow-up are
necessary for these efforts. The museum can respond ﬂexibly and in an
up-to-date manner to the changes in the labour market only with continuous self-reﬂection. The community created by or with the support of
museums can provide encouraging personal examples, in which the notion
of "I will succeed!" can help maintain the motivation of people with low
level of education, which is indispensable to develop a long-term learning
and self-educational attitude. More and more museum professionals
recognize that success requires a change in approach, methodological
knowledge, and awareness, furthermore the acquisition of new competencies. This active and socially responsible role of museums, along with the
related new activities and functions, can enhance a deeper social embeddedness of museums, all of which can secure the future of museums and
guarantee its survival.
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Pattintás, avagy roma
származású diákok
a múzeumban

1. A tanulmány célja
Hogyan lehet múzeumpedagógiai eszközökkel részt vállalni a cigány
származású és/vagy identitású vagy a többségi társadalom által cigányként identiﬁkált
diákok helyesebb önértékelésének kialakításában, a körükben kiemelkedően magas
korai iskolaelhagyás kockázatának csökkentésében, a társadalmi előítéletesség enyhe
mérséklésében?
Ahhoz, hogy ezt a kérdést egyáltalán fel tudjuk tenni, s pontosabban értsük, mire mutat
rá, elengedhetetlen tisztázni, mit is jelent(het) az előítélet fogalma, mi különböztet(het)i
meg a sztereotipizálástól, illetve milyen jellemző, cigányokkal kapcsolatos előítéletei vannak a többségi társadalom tagjainak Magyarországon. De megkerülhetetlen
az a talány is, hogy a múzeum, amelyhez elsősorban még napjainkban is a „megőrzés”,
„bemutatás” aktusa társul, milyen szerepváltozásokat követően jutott el oda, hogy
társadalmilag súlyos és fontos problémák kezelésében részt vállaljon. Hihetetlenül
tág és különböző iskolák meggyőző vagy kevéssé lenyűgöző megközelítésmódjából
táplálkozik mind az előítélet, sztereotipizálás jellemzően szociológiai, szociálpszichológiai fogalma, mind a kortárs múzeum értelmezési lehetőségei. Célom semmiképpen
sem ennek a tágasságnak az érzékeltetése, hanem mindösszesen egy-egy fogalom
jelentéstartományának – témám szempontjából elengedhetetlen – körülhatárolása,
szükségszerűen szűkítő értelmezése annak érdekében, hogy jelezzem azt a terminológiai, interdiszciplináris bázist, amely alapját képezte a Petőﬁ Irodalmi Múzeum
hat hónapig tartó, Ki vagyok én? Én mondom meg! című mintaprojektjének,1 amelyben
múzeumpedagógusként koordináltam a Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Iskolával, illetve
a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel kooperációban folyó munkát. Személyes
tapasztalataimra is építek tehát, amikor megkísérlem körvonalazni milyen pedagógiai eszközök mutatkozhatnak alkalmasnak a cigány származású és/vagy identitású
diákok, ﬁatalok inklúziójának, befogadásának támogatására. A heti rendszerességgel
folyó, intenzív munka tanulságos buktatókat tartogatott, és fontos pedagógiai, szemléletmódbeli következtetések artikulálására adott lehetőséget. A ﬁgyelmet a folyamatos és szakmailag kérlelhetetlen reﬂexió fontosságára irányította, hogy a tapasztalatlanságból, információszegénységből, kommunikációhiányból eredő „kitérők”,
„félresiklások” elkerülhetők legyenek azok számára, akik múzeumi szakemberként
részt vállalnának a korai iskolaelhagyás kockázatának csökkentésében, s kiemelt
ﬁgyelmet fordítanának a roma származású és/vagy identitású ﬁatalok önértékelésének
javítására.

1

Az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című kiemelt projekt keretében megvalósuló Ki vagyok én? Én mondom
meg! mintaprojekt.
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A mindössze féléves projekt nem tette lehetővé egy komplex módszertan
körvonalazását, azonban leírhatóvá vált egy értelmezési, megközelítési keretrendszer,
amely segítséget nyújthat múzeumpedagógusoknak, múzeumi szakembereknek egy
hasonló program elindításához, hatékonyabb lebonyolításához.
Az összegzésben tehát semmiképpen sem határozott és egyértelmű válaszok megfogalmazására törekszem, hanem megkerülhetetlen problémák, kérdések felvillantására,
egyfajta produktívnak ható viszonyulásmód, magatartásforma megérzékítésére.
PÁR SZÓ A FOGALMI HÁLÓRÓL
Sztereotípia
A „stereós” (στερεός) – ami szilárdat jelent – és a „týpos” (τύπος) –
vagyis forma, sablon – szavak összetételéből áll.
A sztereotípiák olyan személyiségsémák, amelyek a gyors és hatékony adatfeldolgozást
segítik elő. A köztudatban a sztereotípia fogalma negatív csengésű – sokszor tévesen
azonosítják az előítélettel –, de agyunk számára nélkülözhetetlen információ, egy osztályozó folyamat része. Az így meghatározott és elraktározott adatok azonban az egyénre
kivetítve pontatlanok és ezért félrevezetők lehetnek, viszont a sémák használata nélkül
sokkal kevesebb információt tudnánk feldolgozni.
Ránézésre vélelmezzük (természetes módon és szükségszerűen), kivel beszélünk,
a berögzült értelmezési sémák azonban lehetetlenné tehetik, hogy rugalmasan reagáljunk
az adott helyzetre, és valóban kétoldalúvá váljon a kommunikációs kapcsolat (szerepet
osztunk a másikra és magunkra is – és nem nagyon akarunk eltérni a gyakran implicit
„forgatókönyvtől”) – vagyis, ha megváltoztatjuk szerepünket, megváltozik a viszonyulásunk is, a viszonyulásunk megváltozása pedig szükségszerűen kihat a szerepünkre.
A külső viselkedés alapján szinte kényszeresen hajlamosak vagyunk jellemvonásokat
társítani beszélgetőtársunkhoz.2
Agyunkban is különböző területeket aktiválunk, amikor egy új emberi arccal találkozunk.3 Azonban még ha az agyi ingerek csak kismértékben is, a tudatos következtetés
nagymértékben reﬂektálható, vagyis részben tudatosítható a saját viselkedés, s így
maga a kommunikációs (társadalmi, emberi) helyzet is.
Melyiket tartjuk rokonszenvesnek? (A négy semleges arckifejezésű arc ugyanaz, csak
a négy rassz jellegével ruházták fel őket.)
A sztereotípiák egyfajta sémarendszert képeznek, amely elengedhetetlen az embertársaink közötti tájékozódáshoz. (S ennek persze evolúciós oka, hogy hamar észre kellett
vennünk, kik azok, akik ellenséges szándékkal közelednek.)

2
3

Remek példa Heider és Simmel kísérlete: https://www.youtube.com/watch?v=VTNmLt7QX8E
Az amigdala olyan primer reakciókért felelős, mint a félelem, a ventromediális frontális lebeny
tapasztalatainkkal létesít kapcsolatot, sémák felismerését segíti elő tehát, a jobb szomatoszenzoros kortikális részek pedig összehangolják a test, az érzelmek és a társas viselkedés
hármasságát.
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Egy adott helyzet értelmezése függ:
–

az én aktuális érzelmi állapotától és szocializációjától;

–

a másik aktuális érzelmi állapotától és szocializációjától.

Vagyis vannak olyan jelek, amelyek antropológiai beágyazottságúak, illetve olyanok,
amelyeket a társadalom kreál, és jelöli ki értelmezési lehetőségeiket. Antropológiai
sajátosság például, hogy nagy biztonsággal felismerjük az alapérzelmeket, társadalmilag
meghatározott, hogy miként értelmezzük a hanghordozást, szókészletet, gesztusrendszert, öltözködést – e jelrendszerekből is hajlamosak vagyunk messzemenő következtetéseket levonni, holott gondoljunk csak bele, milyen változatosságot mutathatnak
koronként és kultúránként (az 1970-es évek Magyarországában a hosszú haj férﬁaknál
a lázadás jelének számított, a nők alig száz éve viselhetnek nadrágot, egy izraeli vagy
spanyol ember intimszférája pedig bizonyosan kisebb egy skandinávénál, amint a hangosabb beszéd is általános az előbbi két kultúrában).
A sztereotipizálás egy fajtája az előítéletesség, amely valamilyen vélelmezett jellemvonást tulajdonít egy embernek vagy emberek csoportjának. Ez az előítéletes személy
identitása részét képezi, aki ilyenformán nem képes a rugalmas véleményváltoztatásra.
Előítéletesség
Heller Ágnes a rendszerváltás előtt született szövegében szellemesen
jelzi, hogy meglehetősen nehéz az előítéletet a sztereotipizálástól vagy, Heller szóhasználatával élve, a „túláltalánosítástól” elkülöníteni: „A mindennapi élet és előítélet elemzésénél már említettük, hogy nagy számban vannak olyan túláltalánosítások, melyek nem
előítélet jellegűek. Így ugyanabban a vonatkozásban, melyben az előítéletes sztereotipok
megjelennek, vannak nem előítéletes sztereotipok is. A határt nem lehet minden esetben
pontosan meghúzni, de elvileg igen: a makacs ressetiment léte vagy nemléte […] dönt
végső soron arról, hogy egy sztereotip előítéletes-e. Kialakulhat pl. a franciákról olyan
sztereotip, mint »szorgalmasak«, »szellemesek«, »szabad erkölcsűek«, »piszkosak«, ahol
a negatív értékelés sem teszi a sztereotipot előítéletessé.”4
Természetesen az előítélet kapcsán születtek normatív, tudományos deﬁníciók (hogy
csak Allport oly sokat hivatkozott meghatározására utaljunk), s mind kialakulására,
mind tipizálására találunk valid teóriákat, azonban e tanulmány mindössze irodalomjegyzékében tud szemezgetni a könyvtárnyi irodalomból, s elfogadja azt a köznapival is
megegyező vélekedést, miszerint az előítélet pozitív vagy negatív, kevéssé racionalizált
elfogultságot jelent egy adott csoporttal és vélelmezett tagjaival szemben.
Múzeum
A múzeumoknak is lenyűgözően sok keletkezéstörténetét ismerjük
a reneszánsztól a wunderkammerekig, azaz csodakamrákig: ezek közül én egy eredettörténet-interpretációs lehetőséget emelnék ki, amely az első múzeumi boom idején
megszilárduló, etnikailag homogén nemzetállamok ideológiai bázisához kapcsolt

4

H

, 1971, 108.
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axiómarendszer felől értelmezi a kortárs múzeum strukturális, szemléletmódbeli
átalakulását.
Az európai múzeumok jellemzően a 19. században létrejövő, etnikailag homogén
nemzetállamok hatékony legitimátoraiként és reprezentációs tereiként formálták
alapvető működési rendszerüket és céltételezéseiket. A múzeum tehát olyan helyként
kezdte a pályafutását, amely a legszélesebb közönség számára állítja ki, viszi színre
egy adott nemzet szellemi, anyagi stb. gazdagságát, egyáltalán létezésének jogosultságát. A múzeumokban mindenki (a liberté, egalité, fraternité szellemében) találkozhat az eredetivel, az igazzal, a valóssal, ami már a 19. században is ritka portékának számított. A múzeum tehát nagybetűs és megkérdőjelezhetetlen jelentőségű,
értékű és jelentésű tárgyakat mutatott be objektívnek hitt értelmezői rendszereket
használva, hogy alakítsa és erősítse (sőt esetenként megteremtse) a közösség
nemzeti tudatát.
Aztán elérkezett a 20. század, annak is a második fele, és a múzeumok változtak, leginkább azért, mert az olyan szókapcsolatok, mint az „etnikailag homogén nemzetállam”,
az „objektiválható jelentés”, a „szemlélőtől független érték”, a „történelmi fejlődés” egyre
használhatatlanabbá váltak az idézőjelek fanyar, ironikus, távolító gesztusa nélkül.
A teleologikus (egy megkérdőjelezhetetlen cél felé haladó) gondolkodásmódot a reﬂexív,
a tárgyak objektív értékének és fejlődési sorba illeszthetőségének ideáját a szelekció
és kombináció vállaltan szubjektív (habár még szakértelemmel súlyozott) folyamata váltotta fel. S persze az egyszeri látogató sem azért jár többé múzeumba, hogy
szinte észrevétlenül sajátítsa el és fogadja el normatívnak a kiállítás által felépített kulturális, politikai, társadalmi „valóságot”.
Vagyis vége a monokróm kulturális identitásnak, a homogén egylényegűségnek, a tárgyak
„bennfoglalt” értékének, vége a célelvű fejlődésnek, és vége annak, hogy a kurátorok,
szakemberek az egyetlen hiteles és igaz értelmezést viszik színre. Mi maradt a heterogén
mozaikidentitás, a szubjektum által képzett jelentés érájában?
A kortárs múzeum egyre inkább értelmezi önmagát a látogató felől, aki már nem
a kommunikációs folyamat egyik és utolsó láncszeme, hanem aktív alakítója s akár
kezdeményezője is. A múzeum szinte megejtő őszinteséggel teszi egyre nyilvánvalóbbá,
hogyan és milyen elvek mentén épülnek fel tárlatai, rendezvényei, múzeumpedagógiai
programjai, és lehetőséget teremt csoportok számára, hogy – felismervén a működés
szabályrendszerét – közösségként saját(os) világértelmezésük (re)prezentációs tereként
alkalmazzák, támaszkodva a mai napig is vitathatatlanul élő legitimációs („igazoló”,
„súlyozó”) erejére.
Az önreﬂexió: a múzeum egyre pontosabban érzékeli, hogy hatalmi szereplő, amelyik
ráadásul alig kopott hitelesítő erővel bír (boldog 19. századi örökség), vagyis terében
másként értelmeződnek reprezentácók, viszonyrendszerek – így a múzeumnak kötelessége megmutatni a látogatóknak nem csupán a mit, hanem a hogyant is, a válogatás és
a szelektálás szempontjait is.
A közönség, avagy a közösség: maradt a nyitottság, hogy Magyarországon – túlnyomórészt – közintézmények a múzeumok, így elvben mindenki számára nyitottak.
Marad tehát a múzeum mint saját erejét és lehetőségeit minél pontosabban artikulálni törekvő, társadalmi, közösségi szereplő – kerestetnek a célok és
legtesthezállóbb szereplehetőségek…
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Cigányság
„Szemeink előtt bizonyos tekintetben állati életet él […]. E nép, […] mely
maga sem tudja, honnan jött, és hová megy, mely egészen szabálytalan életet él, melynek
semmi hagyománya, sem évkönyvei, semmi határozott meggyőződése, semmi magaviseletbeli szabálya, s csak golyhó babona, üres szokás, állandó nyomor és mély lealázás
folytán látja magát egyesülve; e nép, mely mindamellett makacsul megőrzi minden lealáztatása és minden nélkülözése árán sátorait, rongyait, éhségét és szabadságát; e nép,
mely a mívelt nemzetekre leronthatatlan és leírhatatlan igézetet gyakorol, mi mint valami
hagyomány vakbuzgólag őrizve századokról századokra megy által; e nép, mely gyaláztatva, ahogy van, nem kevésbé szolgáltat legnagyobb költőinknek néhány igéző típust.”5
Mintha mi sem változott volna a cigánysággal kapcsolatos előítéletekben, mióta Liszt
Ferenc a romantika nonkonform viselkedésminták iránti megélénkülő érdeklődésétől
vezettetve papírra vetette e sorokat.
A cigánysághoz kapcsolódó leggyakoribb jelzők a rendszerváltás után, illetve a kortárs
szociológiai, reprezentatív és nem reprezentatív felmérésekben, kutatásokban egyaránt
a szegény, mosdatlan, hazudós, lopós stb. (A változatlanság természetesen messze
nem jelent „állandóságot”, hiszen a cigánysággal kapcsolatos előítéletek okai erősen
hely- és időfüggők, teljesen mások voltak például a létező szocialista vagy posztszocialista társadalmakban.)
Egy 2011-es kutatási jelentés tanúsága szerint az interjúalanyok szinte egybehangzóan
rasszjegyek alapján azonosítják a cigányokat („A romáknál nekem ezek a külső jegyek
című történet, ez egy kicsit ilyen nehezen deﬁniálható.”), és szemben a fogyatékossággal
élőkkel, a vizsgálatban résztvevő többség saját hibájukként értelmezi szegénységüket, kiszolgáltatottságukat, marginalizáltságukat. Ritka ellenvéleményként fogalmazza meg az egyik interjúalany e jelenséget: „Alapvetően szerintem a két dolog között
az a különbség, hogy amíg egy mozgássérült vagy mentálisan sérült embert nem szoktak
hibáztatni azért, vagy nem szoktak úgy viselkedni velük szemben, hogy ez a saját hibád,
ahol tartasz, addig a romák felé sokszor van olyan hátrányos megkülönböztetés, hogy ők is
tehetnek arról, ami feltétlenül nem igaz.”
A cigányokat jellemzően a „társadalmi bőr” sorolja a többségi társadalom tagjai
szemében a cigánysághoz, ami sajátos ön- és csoportértelmezési mechanizmusokat
generál az érintettek részéről, akiknek nem feltétlenül van bármifajta cigány kulturális
tradíciója vagy identitástudata, saját identitásukat a többségi társadalom értelmezői
keretrendszere felől kénytelenek felépíteni:
–

5

elkülönítik magukat a „többi cigányoktól”, reﬂektálatlanul átvéve
az előítéleteket, és hangsúlyozzák, hogy ők nem „rendbontók”,
„rendes egzisztenciával rendelkeznek”, „megbízhatóak”, „tiszták”
(például egy vegyes házasságból származó magyar roma felháborodottan válaszolta: „Hogy lehetnék cigány, ha ilyen nagy házunk
van?”);

A „cigány zene” fogalma Liszt Ferenctől származik. Előbb franciául, majd magyarul is megjelent
könyvében a hivatásos roma zenészek által játszott muzsikát nevezte így. L
, 1861, 78.
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büszkén vállalják saját csoporthoz tartozásukat, és előítéletes feltevéseket fogalmaznak meg a gádzsókról, azaz a nem cigányokról
(lefelé tartó spirál);

az „ember” mivoltot hangsúlyozzák, ami független attól, hogy valaki cigány, vagy nem
(„A parasztok biztos azt mondták magának, hogy a romák ilyenek meg ilyenek. Nem igaz!
Romák vagyunk, és akkor mi van! Nem az a fontos, hogy roma vagy, vagy nem, hanem az,
hogy jó vagy-e. Nincs igazam6
2. Cigányok a múzeumban
Mit és hogyan tehet az önmagát egyre inkább újragondolt társadalmi
szerepe felől értelmező múzeum, pontosabban a múzeumpedagógia, hogy egyfelől
a cigánysággal kapcsolatos durva előítéletekre és ezek társadalmi, politikai, kulturális
következményeire irányítsa a ﬁgyelmet, másfelől a kultúrafogyasztásból szinte teljesen
kiszoruló cigány gyerekeket, ﬁatalokat támogassa a magasabb önértékelés kialakításában, hatékonyabb szocializációs sémák elsajátításában?
ORSZÁGOS KÖRKÉP A MÚZEUMPEDAGÓGIA MAGYARORSZÁGON
KUTATÁS KÉT JELENTÉSE ALAPJÁN
Simonné Lechner Judit és Dömötörné Göttinger Eszter kutatási jelentéseiből, amelyek tartalmazzák a hátrányos helyzet jogi meghatározását is, kiolvasható,
hogy egyfelől a cigány tanulók fokozottan veszélyeztetett csoportba tartoznak, másfelől
a múzeumpedagógusok jelentékeny többsége fontosnak tartja, hogy bármilyen hátrányos
helyzetű csoporttal foglalkozzon, azonban e munka professzionalizálásához számos
feltétel hiányzik (szakértelem, a múzeumi felső vezetés hangsúlyos elkötelezettsége,
tapasztalatlanság, előre tervezhetőség stb.). A célzottan cigány származásúnak tételezett és/vagy identitású diákok számára kínált programok esetlegesek, gyakran egy-egy
személy elkötelezettségéhez fűződnek, fenntarthatóságuk kérdéses. Gyakoribbak a nem
romákra „specializált”, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű diákoknak tartott
foglalkozások vagy foglalkozássorozatok, s releváns véleményként kiemelhető a szegedi
Móra Ferenc Múzeumban készített mélyinterjú egyik gondolata: „Nem szükséges
a hozzájuk kötődő célok külön meghatározása, mert pl. egy gyerekfoglalkozáson ugyanolyan jól érezheti magát a cigánygyerek, vagy a munkanélküliek gyereke, mint a többiek,
egyformán élményt kell adnunk nekik. A pedagógusokat kell bevonnunk a munkánkba,
mert ők ismerik a legjobban a gyerekek helyzetét. Ezt a réteget nehezen, vagy egyáltalán
nem tudnánk elérni egyénileg.”
KI VAGYOK ÉN? ÉN MONDOM MEG! – MINTAPROJEKT
A korai iskolaelhagyás kockázatának csökkentése múzeumpedagógiai
eszközökkel – az alábbiakban a Petőﬁ Irodalmi Múzeum Ki vagyok én? Én mondom meg!
című mintaprojektjét fogom bemutatni.

6

http://rubeus.hu/wp-content/uploads/2013/09/24292_keja_fokuszcsoportok_elemzes.pdf
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Kitérő – élettörténettárgyak, avagy miért pont ebbe
a projektbe vágtunk bele?
Bevezetőként érdemes lehet egy bekezdésben, még a pályázat céljának,
keretrendszerének és kooperációs hálózatának vázolása előtt jelezni, milyen sajátosságok jellemzik a projektet megvalósító intézményt, a Petőﬁ Irodalmi Múzeumot, s
múzeumpedagógusaként kollégáimmal miért döntöttünk ilyen fókuszpontú kísérlet
megvalósítása mellett, ugyanis az a tény, hogy a Petőﬁ Irodalmi Múzeum nagyrészt
élettörténet-tárgyakat gyűjt, értelmezhetővé teszi a projekt alapvető célkitűzéseit.
A Petőﬁ Irodalmi Múzeum gyűjtőköre meglehetősen sajátos, hiszen elsődlegesen, de nem
kizárólag írókhoz, költőkhöz, irodalomközeli, magyar nyelven (is) alkotó művészekhez
kapcsolódó tárgyakat emel terébe, aminek eredménye olyan heterogén és folyamatosan
gyarapodó gyűjtemény, ami Nádas Péter fotóitól Petőﬁ Sándor Nemzeti dal-kéziratán
keresztül Térey János egyik kedvenc leveles táljáig rengeteg mindent magában foglal.
Az élettörténettárgyak izgalmas kortárs múzeumelméleti diskurzusok szereplői, jelentésüket és jelentőségüket, értéküket és történetüket ugyanis egy jelen nem lévő testtől
nyerik, így leplezhetetlen nyilvánvalósággal állítják jelölő és jelölt különbözőségét, a jelentésalkotás közel sem problémátlan és egyértelmű folyamatát, ám hordoznak valamit
az aura önazonos ígéretéből is. Csodás alanyai a reﬂexív múzeumi gondolkodásnak,
hiszen bennük és velük válik nyilvánvalóvá az objektív érték és teleológia tarthatatlansága, a jelentés hasadtsága, az önazonosság veszélyes és szép kísértése, amelyek utat
nyitnak a megmutatkozás önreﬂexív, kreatív játékának.
Az élettörténettárgyak ideje a holt test idejéhez hasonlíthat, amely a jelenlét–távollét
játékában feloldja azok bináris oppozíciós rendszerét, és az önazonos jelenlétbe
emeli a hiány távollétét; jelölők, amelyek azonosak önmagukkal, és jelöltjük hiányában
megnyitják a narráció és a performativitás lehetőségét.
A 19. századi eredetével szembenéző múzeum a reﬂexió, önreﬂexió eszközével
teszi egyre gyakrabban nyilvánvalóvá az „objektív érték”, a sajáttá szelídített idegen,
illetve a célelvű gondolkodásmód tarthatatlanságát, és mutatja meg és fel tárlataiban
a múzeumi színrevitel, a szelekció és kombináció alkotott logikáját. A múzeumi tárgyak,
habár kiemelődnek a kortárs tárgyburjánzás jelentésmállasztó hétköznapjaiból, egyre
több tárlatban nem a jelentés egyértelműségét és kikezdhetetlenségét jelenítik meg,
hanem játékos módon, a színszerűségnek is helyet adva jelentésességük, jelentésképzésük szerkezetét viszik színre. A színházi szókészlet használata nem véletlen esetlegesség, a múzeum terében egyre meghatározóbb szerepet kap a teatralitás, vagyis annak
felismerése, hogy saját kifejezési eszközökkel rendelkező művészet vagy intézmény
alakítja, sőt teremti a valóságot, nem pedig azonos azzal. A múzeum axiómának tételezett alapító szabályrendszerét viszi színre egyre gyakrabban, hogy magáról, hatalmi
szerepéről is beszélhessen. Így juthatnak kitüntetett szerephez az élettörténettárgyak:
egyszerre hordozzák a távollévő jelenlétét, vagyis őriznek valamit az egyszeriségből,
egyediségből, amely máig megmaradt a múzeum egyik visszavonhatatlan céljának és
ígéretének (mi több, igézetének), illetve a jelenlévő jelölő és soha jelen nem lévő jelölt
elfedhetetlen távolságában utat nyitnak az egyéni, látogatói reﬂexiónak, a megismételhetetlent, a véletlent alakító elvévé szervező performanciának.
Vagyis egy olyan gyűjtemény, amelyben jelentékeny az élettörténettárgyak aránya, s
egy olyan tárlatkoncepció, amely írói szövegeket, irodalmi korszakokat visz színre,
óhatatlanul a jelentésképzés hatalmi gesztusát is reﬂexió tárgyává teszi, megmutatja,
felmutatja, s kiszolgáltatja a kritikai vizsgálódásnak, a lebontásnak, megkérdőjelezésnek,
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újraértelmezésnek. A diákok számára így egyértelműen felkínálhat egy érzelmi/értelmi,
értelmező, esetenként kritikai viszonyulást, amelynek érvényességét a múzeum tere (és
múltja) legitimálja. Sarkított egyszerűséggel fogalmazva, az irodalmi múzeum tárgyai
lehetőséget kínálnak arra, hogy egy hatalmi intézményben marginalizálódott emberek
döntéshozó, releváns véleményformáló, alkotó szerepbe helyezzék magukat. Múzeumpedagógiai feladat ennek a potenciálnak a felismerése és kihasználása.
A projekt keretrendszere
A Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Iskola második esélyt ad: jellemzően olyan
16–22 év közötti, elsődlegesen roma származású ﬁatalok járnak ide, akik átlagosan két
másik közoktatási intézményből már távoztak.
A féléves projekt elsődleges célja az volt, hogy két irodalmi szöveget
alapul véve a heterogén kulturális és etnikai identitás megélésének hatékony (re)prezentálására legyenek képesek a résztvevő ﬁatalok, vagyis egy közösségi kiállítás keretében
használják a múzeum terét önnön valóságértelmezési struktúráik meg- és felmutatására.
A Kalyi Jag tanulóinak, előzetes tapasztalatok híján, egy múzeum világértelmezési módja,
szelekciós és kombinációs technikái lényegében hozzáférhetetlenek és olvashatatlanok.
A közösségi kiállítás megteremtése során, ha mégoly felszínesen is, de megismerhetnek
egy olyan nyelvrendszert, amely támogathatja őket közösségiként felismert egyéni
céljaik szélesebb társadalmi nyilvánosság számára is érzékelhető megfogalmazásában,
megmutatásában.
A kiválasztott diákok három (10–15 fős) csoportban dolgoztak heti
rendszerességgel, órarendbe épített 90 perces foglalkozásokon fél éven keresztül.
Az egyik csapat a színház és drámapedagógia eszközeivel játszott, a másik képzőművészeti eszközökkel, egy közös kollázs létrehozását tűzve ki célul, míg a harmadik a kreatív
írás és olvasás eszközrendszerével a szavak valóságalakító szerepére igyekezett ráirányítani a ﬁgyelmet.
A cél tehát, hogy irodalmi szövegeken keresztül, társművészeti módszerek
bevonásával a diákok képessé váljanak egy múzeum terében megnyilatkozni önnön kulturális és etnikai identitásukról, s mindezt közösségként tegyék.
Mindhárom csapatnak két szöveg, Babits Mihály és Erdős Virág Petőﬁ
koszorúi című művei szolgáltak a kiindulópontul, mert egyfelől e szövegek lehetővé teszik
a diákok számára, hogy irodalmi szövegeken keresztül megtapasztalják a korszak- és
akár korfüggő értelmezői perspektívaváltásokat, s Alexandr Petrovics vitathatatlanul
fordulatos életútján keresztül szembesüljenek egyes döntések következményrendszerével, a vállalt és a környezet által adott esetben negatívan sztereotipizált kulturális
identitás okozta feszültség jelenségével, kezelési módjaival.
Valami más… hitek, tévedések, tanulságok
A két szöveg azonban hozzáférhetetlennek bizonyult, és tökéletesen
elhibázott kiindulópontnak egy olyan közösségben, amelyben a tagoknak szinte egyáltalán nem voltak előzetes mintái irodalmi szövegek akármilyen szempontú, eszközrendszerű és célú értelmezéséhez.
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Viszony a cigánysághoz
A heterogén mozaikidentitás megélésének és múzeumi térben való
megmutatásának támogatása erősen túlméretezett célként ismertette fel magát, hiszen
a diákoknak jellemzően semmilyen kapcsolatuk nem volt a cigányság kulturális tradíciójával, életformájával, ismeretlen volt előttük története, szokás-, hit- és hagyományrendszere, heterogenitása, illetve nyelve. Jellemző példaként egy játék során, amikor szavakat
dobtunk egy kalapba, és ki kellett találni, ki és miért írhatta, az egyik 20 éves lány a cigány
szót vetette papírra. Végigkérdezve a csoport tagjait, mi erről az első asszociációjuk:
egyetlen ﬁatal volt, aki a „táncot” kapcsolta a szóhoz, a többiek a „büdös”, „lopós”, „csóró”,
„csaló” jelzőket. A többségi társadalom által a „cigány/roma” szóhoz társított, jellemzően
negatív sztereotípiákat szinte változtatás nélkül átveszik, önmagukat mint a romaságon
belüli kisebb csoportot különböztetik meg, és mély ellenszenvet táplálnak a „többi cigány”
iránt. A szociológiai kutatásokban felbukkanó másik két cigánysághoz fűződő viszonyulás is tetten érhető megnyilvánulásaikban. Magukat, s nem csupán azért, mert
cigány nemzetiségi iskolába járnak, hanem mert „társadalmi bőrük” alapján a legtöbbjüket a többségi társadalom egyértelműen cigányként azonosította, cigánynak tartják, s
zömüknél megdöbbentő előítéletrendszer alakult ki a gádzsókkal (hülyék, szűkagyúak,
előítéletesek, érdemes őket provokálni, mert fent hordják az orrukat, stb.), más kisebbségekkel (elsődlegesen az LMBTQ közösség tagjaival), illetve a társadalom által sikertelennek vagy egyenesen deviánsnak ítélt életviteli módokkal (drogfogyasztás, prostitúció)
szemben. Sarkító, esetenként kegyetlen és érzéketlen véleménynyilvánításaikat sajátos
fénytörésbe helyezte, amikor kiszolgáltatott, szenvedő embereket ábrázoló képekről
fogalmazták meg gondolataikat, érzéseiket. Mélyen odaforduló, empatikus emberség,
megértés, részvét és elfogadás volt minden megnyilvánulásukban, függetlenül attól, hogy
börtönmunkások vagy menekült család szerepelt a képen. Visszatérő kijelentésük volt,
hogy az ember származásánál sokkal fontosabb, hogy a rossz vagy a jó utat választja-e,
és ebben a döntésben semmilyen szerepet nem játszik szerintük, hogy valaki cigány vagy
nem cigány származású.
Vagyis a diákok heterogén identitása reﬂexív megélésének támogatása helyett az előítéletek mentén formálódó, torzult önkép kialakulásának felismerése vált a projekt egyik
alapcéljává, illetve azoknak a magatartás- és gondolkodásmódbeli mintázatoknak
a feltérképezése, amelyek alapvetően határozták meg a diákok viszonyulását a csoportvezetőkhöz, játékokhoz, elvárásokhoz, számukra ismeretlen helyzetekhez, hogy körvonalazódhasson egy olyan munkamódszer, eszköztár, amely hatékonyan támogatja a ﬁatalok
sérült önértékelésének újraalkotását, kooperációs készségeik erősödését normaés szabálykerülési viselkedési mintáik „hatékonyságának”, eredményességének
megkérdőjelezésével.
Azaz a projekt célja a „második esély” iskolába járó, „társadalmi bőrük” alapján cigányként identiﬁkált diákok viszonyrendszerének és reakcióinak megﬁgyelése, reﬂexív
elemzése, majd adekvát pedagógiai, kommunikációs, művészeti módszerek, eszközök
megtalálása lett annak érdekében, hogy sikerélmények megélése révén javuljon szabálykövetési hajlandóságuk, illetve egy múzeumok, közintézmények és egyetemek közötti
kooperációs séma kidolgozása, amely lehetőséget teremt a hatékony, hibákat orvosló
folytatásra, disszeminációra.
Olyan problémamátrix körvonalazódott, amely nem hely-, múzeum- vagy iskolaspeciﬁkus,
így a közös gondolkodás kiindulópontja lehet.
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Jellemző viselkedési/retorikai mintázatok, avagy
a marginalizáltság kultúrája
A diákok önértékelése kimondottan alacsony, jellemzően két viselkedési
stratégiával próbálják kezelni a számukra ismeretlen szituációkat: vagy hallgatagon
kivonulnak a helyzetből, és megtagadják a részvételt, vagy – általában valamifajta implicit
érzelmi zsarolással – magukhoz ragadják a kezdeményezést.
Az alacsony önértékeléstől elválaszthatatlan a bármifajta szabályrendszerrel szemben
táplált ellenérzés. (Részben ebből fakad a mindenfajta „hivatallal”, közintézménnyel, így
a múzeummal kapcsolatos bizalmatlanság is.) Vagyis, ha a diákok azt érzik, hogy valamifajta elvárással fordulunk feléjük, és egy külső normarendszer mércéjének kiépülésére
van lehetőség, elkerülik a helyzetet, vagy mindent megtesznek a formálódó elvárásstruktúra destruálása érdekében. A velük szemben támasztott követelményekhez általában
a kudarc érzete társul, vagyis az „ellenállás” frusztrációelkerülési stratégia.
A kooperációs hajlandóság alacsony foka is szinte evidensen járul az előző két jelenséghez. A feladatokhoz kapcsolt negatív érzések, tapasztalatok, az ön- és valóságismeret
torzult volta lehetetlenné teszi a megoldásorientált közösségi létezést.
Mindhárom csoportban olyan feladatokat7 kellett tehát megfogalmazniuk a diákoknak,
hogy egyfelől vállalják az esetleges kudarccal járó kockázatot, másfelől a sikerélmény
olyan visszaigazolást jelenthessen a számukra, ami elbizonytalaníthatja „elkerülő”
magatartásmintájuk egyedüli érvényességét.
Jellemző példa, hogy a bemutatkozás alkalmával arra a kérdésre, mik szeretnének lenni,
vagy nem válaszoltak (visszahúzódó-védekező reakció), vagy olyan jövőképet vázoltak,
amelynek adott helyzetükben semmilyen realitása nem volt, azonban a közösség előtti
deklarálásával egyfajta pillanatnyi legitimációt nyert. A vágyott jövőképek túlnyomó
része azért elérhetetlen számukra, mert nem tartják be az időpontokat, illetve kiszámíthatatlanul viselkednek. Egyikük például, hívjuk Melindának, fogorvosi asszisztens
szeretne lenni, miközben szinte semmilyen időbeli keretet nem visel el, s hihetetlen
indulatkezelési problémái vannak, amelyek miatt a törvénnyel is összeütközésbe
került. Osztálytársa, Brigi tetoválóművészként, kozmetikusként és/vagy műkörmösként
szeretne elhelyezkedni, de egyik szakmáról sem tudja, hol és hogyan tanulhatná ki.
Harmadikuk, Mercédesz álma, hogy énekesnővé válhasson, de a csoportvezető által
felajánlott szakmai segítséget (énektanár, tehetséggondozó program) nem fogadta el.

7

A projekt elején mindhárom csoportvezető kidolgozott egy féléves forgatókönyvet, amely tartalmazta az egyes, heti alkalmak célkitűzését, illetve vázlatosan az alkalmazni kívánt pedagógiai
módszereket is. Ez a képzőművészet felől közelítő csoport esetében volt a legkevésbé komplex, itt
egyetlen cél tételeződött, elfogadtatni velük, hogy amit alkotnak, legitim és értékelhető önkifejezés:
ehhez egy cigány származású festőművész saját élettörténetének fragmentumait mesélve s
a diákokéit hallgatva vitte közelebb őket. A kreatív írás-olvasás csoport vezetői egy kortárs cigány,
városi mese létrehozására törekedtek volna. A bevezető játékok alkalmával (folytasd egy tetszőleges
szóval a történetet, nevezz meg fontos szereplőket a saját életedből, mindenki egy mondattal
fűzze tovább a közös mesét, stb.) nyilvánvalóvá vált, hogy nem megfelelő módon közelítünk
hozzájuk, főképp azért, mert nem vettük ﬁgyelembe minden szabályrendszert elutasító attitűdjüket.
A harmadik, elsősorban drámapedagógiai eszközökkel dolgozó csoportnak is hasonló tapasztalatai
voltak. A csoportvezetők itt egy a diákok által összeállított színházi esemény megalkotását vizionálták, de már a bemutatkozó ritmusjátékok is olyan ellenállásba ütköztek, hogy elfogadtatásuk két
alkalmat is igénybe vett. Tanulságként egyértelműen levonható, hogy elképesztően fontos a kidolgozott terv, de a rugalmas változtatás iránt elkötelezettség éppen ennyire meghatározó. A projekt során
nem ezeknek a játékoknak, pedagógiai megközelítésmódoknak az alkalmatlansága vált nyilvánvalóvá, mindössze az, hogy dramaturgiailag teljesen más helyen és szerepben kell őket alkalmazni.
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[1] Képzmőművészeti foglalkozás, Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Iskola,
2018.
A segítség, támogatás visszautasítása szintén a marginalizációból fakadó viselkedésséma-együttes jellemző gesztusa, s nem csupán a tehetetlenség állandósult érzete húzódik
meg mögötte, hanem az attól való rettegés is, hogy irreális álmaik megmérettetnek és
könnyűnek találtatnak, aminek eredményeként elvesztik azt a meta-, esetenként már ﬁkcionalizálódott narrációs rendszert, amely egyfelől támogatja önértékelésüket, másfelől
a valóság és az elképzelések/álmok közötti szakadék növekedése révén frusztrációs
spirálba is rántja őket. Az egyik legmegrázóbb én- és jövőképet a projektben nem résztvevő, de a karácsonyi ünnepségünkre betévedő ﬁatalember fogalmazta meg, aki kereskedő szeretne lenni, mert az édesapja X ország lakosa, s ő oda tervezi kiköltözését, illetve
üzletének beindítását. X identitása van, és mind a magyarokról, mind a cigányokról lesújtó
a véleménye. A kimondottan értelmes, pontosan és találóan fogalmazó diák édesanyja X
országban próbálta fenntartani magát, gyermekét azonban már Magyarországon
hozta világra. Az apa neve nem ismert. E ﬁatalok történetei identiﬁkáló erővel szervezik
önképüket, és ellehetetlenítik a társadalmi érvényesüléshez elengedhetetlen reálisabb önés valóságérzékelés kialakítását.
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Viszony a múzeumhoz
A projekt során mindhárom csoport diákjai négyszer 90 percet töltöttek
a Petőﬁ Irodalmi Múzeumban. A 15–20 diák utazásának lebonyolítása minimum 2, de
optimális esetben 3-4 felnőttet igényelt. Egyfelől, mert a tömegközlekedési eszközökön
„összetartó csoportként” provokatívan viselkedtek, s a „nem cigányokkal” szembeni
előítélet-rendszerük határozta meg viselkedési mintázataikat (hangos beszéd, utastársak
igényeinek ignorálása, káromkodás). Természetesen ez egyfajta kamaszkori önhatár-kijelölési kísérletként is értelmezhető magatartásforma, azonban esetükben erősítette
a nonkonform megnyilvánulásokat a „társadalmi bőr” alapján nekik tulajdonított viselkedési mintázat okozta frusztráció, illetve a sokuknál tetten érhető indulatkezelési
problémák. Minden utazásnál előfordult, hogy valaki megpróbált elszakadni a csoporttól
(fennmaradt a trolin, elindult az ellenkező irányba, stb.), ami megdöbbentően értelmetlen,
nyersen és kétségbeesetten ﬁgyelemfelhívó gesztus volt, hiszen többségük az iskolába is
csak alkalmanként járt, s onnan is bármikor távozhattak (az első hónapban még zárták
az iskola kapuját, aztán, szerintem pénzhiány miatt, már nem).
A múzeumban a palotasorral, illetve a Petőﬁ-tárlattal ismerkedtek meg, és bizonyos viselkedési minták/viszonyulási módok többségüknél megﬁgyelhetőek voltak.
–

Kiderült, hogy hiába jelezték újra és újra, hétről hétre a csoportvezetők, hogy a projekt célja egy tárlat létrehozása, a diákok túlnyomó
többségének semmilyen múzeumi előismerete, tapasztalata nem
volt, semmilyen olvasási stratégiával nem rendelkeztek, amely ezt
az idegen teret személyükhöz kapcsolhatta volna.

–

A vezetés alatt viselkedésük nem normakövető magatartásuknak
köszönhetően döbbenetesen üdítő volt: nyers érdeklődés, rácsodálkozó odafordulás, kételyek nélküli kíváncsiság, személyes vonzódások, érdeklődések nyílt vállalása – vagyis a tér elképesztően
érdekes volt számukra (az egyik ﬁú megjegyezte, hogy nem akart
jönni, de ez annyira izgalmas, hogy vissza fog térni).

–

Elsődlegesen a palota fényűző berendezése, illetve Petőﬁ személyisége jelentett számukra fontos kapcsolódási pontot. József
az egyik olyan diák, aki az iskolában nehezen vesz részt bármifajta kooperációban, sőt hatékonyan és szándékoltan destruál
mindenfajta együttműködést (hangosan beszélget, telefonját
nyomogatja, zenél, stb.). A vezetés során utaltam rá, hogy
ő a csoport Petőﬁje állandó lázadó attitűdje, kiemelkedő humorérzéke, szellemes, gyors észjárása miatt. Ez az identiﬁkáció –
valószínűleg átmenetileg – annyira fontosnak bizonyult számára,
hogy „pacek csávónak” titulálta a költőt, és jelezte, hogy ő magát
az embert lájkolja, mert mindig kitartott az eszméi mellett, bátor
és szókimondó volt, és nem utolsó sorban remekül felépítette
magát (ruházkodás, róla készült festmények stb.) Józsefnek
egyetlen gesztusa sem volt a múzeumi látogatás alatt, amely
a csoportmunka ellen hatott volna, ötletei mind a közös kiállításra vonatkoztak, és kimondottan kreatívak voltak. (A projekt
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egészére jellemző, szinte szimbolikus fordulat, hogy József
otthagyta az iskolát, mert a családot évekkel korábban elhagyó
édesapa felbukkant, és könnyű pénzt ígért ﬁának.)
–

Végtelen érzékenységgel reagáltak mindenre, ami eredeti. Rácsodálkoztak az egyszeriség, pótolhatatlanság, értékesség korábban nem
ismert regiszterére.

VALAMI ELINDULT… PRODUKTÍVNAK MUTATKOZÓ
MEGKÖZELÍTÉSMÓDOK
A motiváció evidensen kínálkozó eszközei (rájuk irányuló ﬁgyelem,
kötetlen foglalkozásformák) esetükben kevéssé hatékonyak, hiszen „jelzőkarók és gátak”
nélküli hétköznapi létezésükben általában azt teszik, amihez éppen kedvük van. Természetesen ez a markáns kilógás mindenféle rendszerből elképesztően demotiváló és
destruáló számukra is.
Az eddigi tapasztalatok alapján a legsikeresebb pedagógiai hozzáállás abból a belátásból
fakad, hogy kontraproduktív egyfajta „kettős mérce” alkalmazása, mely a diákok nehéz
sorsából kiindulva, jóindulattól vezettetve eltekint a szabályrendszerek alkalmazásától,
követelménykeretek megfogalmazásától, alapvető kooperációs normák betartásától.
Hiszen ez olyan középtávon eredménytelen viselkedésformákra kényszeríti őket, amelyek
semmilyen sikerrel nem kecsegtetnek a mindennapi érvényesülésben (nyugodtan
felrúghatom a szabályokat, mert lesajnált cigány vagyok, bátran és agresszíven visszaszólhatok neked, mert egyfelől úgyis mindegy, másfelől rettegek azoktól az elvárásoktól,
amelyeket szerintem felém támasztasz, és így tovább).
A kreatív írás és olvasás csoport három hétig 45 percen keresztül egy-egy sikeres,
cigány származású és/vagy identitású művészt faggathatott. A diákok szinte egyetlen
kérdést sem fogalmaztak meg. (Az ok sokkal inkább volt a jelenbeli érzelmi viszonyulás
bizonytalanságból, a kiszolgáltatottságtól való félelemből eredő rettegő takarása, mint
érdektelenség.) A csoportvezető utolsó meghívottja egy fotóművész volt, aki elsősorban
budapesti utca- és hangulatképeket, illetve íróportrékat készít. A fotográﬁák nézegetése annyira lekötötte őket, hogy 12:50-ig tartott az óra, szünet nélkül! Esetükben
a szünet egyfajta legitim kiszállás az iskola rendszeréből, a jelenlét hiányának 40
percenkénti „bizonyítása”, így az erről való lemondás nagyon komoly odafordulást jelez.
A legelső alkalommal olvasott mese szövegét nehezen értelmezték, és bár folyékonyan
olvasnak, a szöveg „áttételeinek” értelmezése, vagyis bármifajta absztraháció szinte
megoldhatatlannak tűnt számukra önállóan, tehát szemben a projekt kiindulópontjaként
már az első alkalommal „megbukott” szövegekkel a képeket hihetetlenül fogékonyan
értelmezték, pontosan interpretálták struktúrájukat, érzékenyen ﬁgyelték meg a legapróbb
részleteket, és döbbenetes, odaforduló empátiával értették meg a kiszolgáltatottságot,
elhagyatottságot, szegénységet vagy akár a menny és pokol misztériumát. A cigány
képzőművészek által létrehozott graﬁkák, a fotóművészek szociofotói a kreatív írás és
olvasás csoportban a diákok által közösen írt történetek alapjait képezték. Olyan költői
mondatok is megfogalmazódtak, mint egy Szécsi Magda-kép kapcsán, ahol egy ovális,
félig fehér, félig fekete elem szerepelt, amelyet az egyik diák a mennyország kapujaként
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[2] Képzmőművészeti foglalkozás, Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Iskola,
2018.
értelmezett, s arra a kérdésre válaszolva, miért, kijelentette, hogy „A fehér, felső rész azért
a paradicsom kapuja, mert az árnyéka fekete.”
A képek keltette érzésekből, víziókból, indulatokból születő, formálódó és torlódó szavak
vezettek el a projekt egyik legfelkavaróbb tapasztalatához is. Az egyik lány – sémaanalóg
módon, vagyis a beszélgetés regiszterét megtörőn – azt a kérdést tette fel, hogy miért
vannak szegények, és miért ilyen végtelenül igazságtalan a világ? Majd elmesélte, hogy
az egyik ismerősét most szúrták le, és egy kisﬁú maradt utána. Aztán kérésemre hosszan
tanulmányozott egy szociofotót, amelyen egy idősebb, farönkökkel megpakolt cigány
ember és egy a képből szinte kifutó kisﬁú volt látható, s a lány arra a kérdésre kereste
a választ, hol lehet az édesanya? A csoport érzelmi, hangulati diszpozicionáltságát
alapvetően meghatározó lány, akinek indulatkitörései esetenként tettlegességig fajultak,
két percig gondolkodott, olyan elmélyülten, hogy meg kellett kérnie az ajtó előtt dohányzó,
énekelgető osztálytársnőit, hogy egy kicsit maradjanak csendben. Csendesen, higgadtan,
de határozottan kérte őket, se a hangját nem emelte fel, se az ajtót nem csapta be
maga után. A történet, amit megformált, tulajdonképpen érdektelen – a lényeg az elköteleződése volt, s az a tapasztalata, hogy indulatai (legalábbis a banális hétköznapi
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felcsattanások) „transzformálhatók”, a mesélésnek, a történetek egymásba fűzésének
feszültséglevezető, az önuralmat támogató hatása lehet.8
A múzeum legitimációs potenciálja egy egészen sajátos perspektívából, elementáris
erővel érzékelhető a számukra. Az intézményekkel, rendszerekkel szembeni ellenérzésüket ellensúlyozza, hogy végtelen érzékenységgel viszonyulnak a múzeumi tárgyak
aurájához, vagyis egyediségéhez, egyszeriségéhez, eredetiségéhez, illetve identitﬁkációs
lehetőséget hordoz számukra, ha „híres” emberek hasonló jellemvonásokkal rendelkeznek, mint amit maguknak tulajdonítanak, és ha számukra ismerős problémákkal
kellett megküzdeniük egykor. Vagyis a Petőﬁ Irodalmi Múzeum elsősorban a személyes,
alig reﬂektált idolhoz viszonyulás, illetve a megismételhetetlen átélésének tere, amely
ezért közép- és hosszú távon jelentősen javíthatja önértékelésüket, illetve olyan olvasási
rendszer elsajátítását támogathatja, amely segít az egyéni és csoportos érdekek, világlátási módok kommunikációjában, reprezentálásában.
A projekt végén megvalósuló tárlat nem közösségi kiállítás lett, hanem a féléves munkafolyamat vázlatos bemutatása öt roll-upon a diákok képeivel, szövegeivel. A megnyitó
műsorát a diákok adták, s az ünnepség kezdete előtt percekkel egyáltalán nem volt
biztos, hogy bárki is fel fog lépni a Díszterem színpadára, hogy énekeljen, táncoljon
vagy éppen verset mondjon. Az utolsó két hét próbái alatt mindent megtettek a műsor
összeállításra jelentkezők, hogy megkérdőjelezzék a feléjük irányuló elvárás érvényességét, és ellehetetlenítsék saját megmutatkozásukat. Ezzel párhuzamosan azonban
érzékelhető volt, hogy elkezdtek bízni bennem, és a múzeumot sem elvont, absztrakt,
ellenséges hivatal-szabályrendszerként értelmezték, hanem olyan helyszínként, ahol
releváns lehet tervezett, valamely normarendszerbe (próba – előadás, felkészülés –
sikerélmény, munka – siker stb.) tagozódó megnyilvánulásuk, gesztusuk. Végül mindenki
bemutatta produkcióját egy klasszicista palota egykori báltermében. Sőt, az egyik
fellépő két interjút is adott az eseményt követően a közszolgálati televíziónak, illetve
a Kossuth Rádiónak. Ugyanaz a lány, aki egyszer ajtócsapás és kiabálás nélkül csendesítette le iskolatársait, amikor magánéleti tragédiákat, hihetetlen keserűséget, kiszolgáltatott dühöt törekedett szövegbe formálni…
A HOSSZÚTÁVFUTÓ MAGÁNYOSSÁGA?
AVAGY A FOLYTATÁS LEHETŐSÉGEI
A projekt egyik legfontosabb tanulsága, hogy fél év alatt – valid értékelő,
utánkövető rendszer hiányában végképp – szinte semmilyen „eredmény” nem érhető el,
amely segítséget jelentene a diákoknak abban, hogy értékesebb énképet kezdjenek
magukról kialakítani. Egy-egy ilyen együttműködés minimális hossza egy év lehetne,

8

Szinte „előítélet-egyértelműséggel” asszociálódik a cigány származású és/vagy identitású
emberekkel, hogy bizonyosan pompásan zenélnek, és remek a ritmusérzékük. Felületes benyomásaim, amiket a projekt előkészítése során szereztem, ugyanezt erősítették meg: az iskolában
minden szünetben csoportokban játszottak, folyamatosan muzsikákat hallgattak (órán is),
és nem egy diákról derült ki, hogy rappel, slam poetryvel próbálkozik. Azonban a foglalkozások alatt, mikor egy zeneszám felépítése volt a cél, kiderült, hogy egyrészt alig a diákok
20–30%-a játszik bármilyen hangszeren, vagy van bármiféle szorosabb viszonya a muzsikához,
másrészt a „közös zenélés” hétköznapjaikban tulajdonképpen egyéni produkciók egyidejűsége,
amelyek, jóllehet pillanatokra „összecsengenek”, bármilyen impulzus hatására dal- és ritmusváltás történik. Nyilvánvalóvá vált, hogy a játékszabályok kerülése, a kooperációs készségek
sérültsége ellehetetleníti az egymásra ﬁgyelő, hatalmas önuralmat és koncentrációt kívánó
csoportos alkotás létrehozását.
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optimális esetben azonban 5-6 évre előre kellene tervezni a folytatást. Illetve a múzeumpedagógusoknak, múzeumi szakembereknek mindenképpen kooperációban kellene
elképzelniük ilyen típusú projekteket. A múzeum feladata, hogy legitimációs erejével
érvényes megszólalásként ismertesse fel a marginalizált csoportok megnyilatkozásait,
kommunikációs eszközrendszerét mozgósítsa annak érdekében, hogy minél szélesebb
közösség számára váljanak elérhetővé ezek a megnyilatkozások, múzeumpedagógusa (vagy múzeumpedagógusai) szakmai kompetenciáit pedig felhasználja, hogy
helyzetadekvát módszerekkel segítsék elérni a célt: jobb és stabilabb önértékelés kialakulását. Egy az együttműködésbe bevont civil szervezet tisztje felelne a logisztikai háttér
biztosításáért, a szervezési feladatok ellátásáért, a minél hatékonyabb együttműködési
struktúra kialakításáért, míg a felsőoktatási partner a projekt tudományos hátterét biztosítaná, ami elengedhetetlen a folyamatos változáshoz, a rugalmas újragondoláshoz (s nem
utolsó sorban a felsőoktatási intézményben tanuló diákok téma iránti alapattitűdjének
körvonalazásához, meghatározásához).
3. Lezárás – javaslatok, észrevételek
A művészetpedagógiai eszközök mindhárom csoportban tartalmaztak
olyan elemeket, amelyekre a diákok érzékenyen reagáltak, motiváltabbá váltak, javult
együttműködőkészségük. Így – meggyőződésem – hihetetlen lehetősége és felelőssége
van a múzeumoknak abban, hogy a diákokat hozzásegítse a művészi alkotás és értelmezés felszabadító megtapasztalásához, a többségi társadalomnak pedig tekintélyére
építve mutassa meg a kérdéskör fontosságát, illetve jelölje ki a hiteles, elfogadható viszonyulási módok keretrendszerét.
Képek elsősorban érzelmi, primer személyes élmények társítása felől indított nyelvi,
kommunikációs és így kooperációs kompetenciákat fejlesztő értelmezése olyan módszer
lehet, amely támogathatja az elvárás (szabályrendszer) és sikerélmény optimálisabb
egyensúlyának, illetve egy partneri viszonynak a megteremtését, ez pedig csökkenti és
reﬂektálttá teszi mind a pozitív, mind a negatív sztereotipizálás gyakran impliciten ható
mechanizmusait. A szabálykövető magatartás vonzóvá tétele esélyt teremt reálisabb
jövőképek s ezzel adekvátabb énkép kialakítására és fenntartására. A múzeum mint
reprezentációs és legitimációs tér pedig lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a szélesebb
társadalmi többség ﬁgyelmét a korai iskolaelhagyás kockázatára irányítsa, valamint
azokra a viselkedésmintázatokra, amelyek főképp a marginalizáció, a kiszolgáltatottság, a perspektívátlanság, a létbizonytalanság tünetei, nem pedig kulturális tradíciók.
A múzeum helyet biztosít és súlyt ad annak, hogy a perifériára szorultak a hatalmi struktúrák működésével kapcsolatban kritikai véleményt vigyenek színre, jelenítsenek meg.
Egyszerre megmutatkozás ez és egy „saját hang” megtalálásának lehetősége – tér és
eszköz.
Kizárólag hosszú távú és kooperációban megvalósuló projektek vezethetnek mérhető,
értelmezhető, tudományosan és társadalmilag is értékelhető eredményhez. A múzeum–
civil szervezet–egyetem hármasságában megvalósuló együttműködésben a feladatok
is szervezetspeciﬁkusan oszlanak meg, így biztosítva a személyfüggetlen, szakértelem
szervezte, professzionális szakmai együttműködést. A civil szervezet a logisztikai,
szervezési háttér megteremtéséért, fenntartásáért, az egyetem az elméleti, módszertani
reﬂexió folyamatos jelenlétéért, míg a múzeum a pedagógiai módszerek kiválasztásáért,
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alkalmasságuk folyamatos vizsgálatáért, a meg- és bemutatkozás lehetőségének biztosításáért felelős.
Fajsúlyos és tisztázandó kérdés, hogy legitim-e egy-egy projektet a cigányság
fogalma köré szervezni, hiszen a tanulmány témájául választott projekt 16 és 22 év
közötti nagyvárosi ﬁataljainak szinte semmilyen artikulált, megélt viszonya nem volt
a cigány kultúrával, „skizofrén”, osztott identitásuk elsősorban társadalmi peremre
szorultságuk eredménye, és semmi köze sincs vélt vagy valós etnikai származásukhoz.
A „társadalmi bőr” által kikényszerített és formált „cigány identitás” hangsúlyozása egy
ilyen projekt esetében kontraproduktív lehet, és nem annyira a kulturális identitás(ok)
választásának jogát kínálja a résztvevőknek, mint inkább – ha mégoly jóindulatú
szándékkal is – részévé válik a marginalizálizációt konstruáló hatalmi folyamatoknak.
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Abstract

Snap, or students of Roma heritage at the museum
This paper examines how the various museum educational methods can
contribute to a higher self-esteem of students of Roma heritage and/or
identiﬁed as Roma by the majority society, to reduce the risk of high-school
dropouts amongst them, and to lower social prejudice towards them.
I write about the pilot programme, entitled Who am I? I'm telling you, as
a case study, initiated by the Petőﬁ Literary Museum, with the collaboration of the Kalyi Jag Roma Nationality School in Budapest and Hungarian
Theatre and Film Academy. The project lasted for six months, and I was
involved as a coordinator between the cooperating institutions and as a
museum educator of the Petőﬁ Literary Museum. Therefore, I heavily build
on my own personal experiences when I outline the various pedagogical
methods which worked in supporting students of Roma heritage. Intensive
work on a weekly basis has shown enlightening pitfalls and has provided
an opportunity to articulate critical pedagogical and conceptual conclusions. These obstacles made us aware of the importance of continuous
and professional self-reﬂection, and gave invaluable lessons in avoiding
"breaks" and "half-shifts" resulting from inexperience, lack of information
and lack of communication for all those who would like to be involved as
museum professionals in reducing the number of school-dropouts and
would like to improve the self-esteem of youth of Roma heritage.
The project with the total duration of six months did not allow for a
complex methodology to be developed, however, a framework of interpretation and approach could be described which would help museum educators and museum professionals to launch a similar programme, however,
implement it more efﬁciently. Therefore, in the summary I do not seek to
formulate deﬁnite and unambiguous answers, rather raise the unavoidable
issues and questions, to outline a certain kind of productive attitude and
point of view.
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módszertani javaslat

Bevezető
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumában hét
éve foglalkozom múzeumpedagógiával: ezalatt a múzeum küldetésébe beépült, hogy
a múzeumi gyűjteményekről kommunikálni kell, interpretálni kell őket, pedagógiai
módszerekkel is. Nagyon fontos számunkra, hogy a potenciális látogatók minél szélesebb
körét szólítsuk meg munkánk során, hiszen a legkisebbektől a legidősebb korosztályig
igyekszünk testre szabott programot kínálni. Az intézmény a kezdetektől fogadóképes
a hátrányos helyzetű látogatókkal szemben, hiszen már az 1980-as években tartottak
megbeszéléseket dr. Szoleczky Emese részvételével, aminek eredményeképp egy
asztalnál ült muzeológus, közművelődési szakember, gyógypedagógus, sőt látásfogyatékkal élő is. A témát a látás- és mozgássérültek múzeumi lehetőségei adták. A kezdeményezés az idő múlásával és támogatás hiányában elhalt, viszont a mai napig élő kapcsolatok és látogatások bizonyítják, hogy mennyire nagyszerű kezdeményezés volt.
Jelenleg is vannak az irányú intézményi törekvések, hogy nyissunk a hátrányos helyzetű
csoportok felé, amire folyik a megfelelő stratégiák kidolgozása. Gyakran látogatnak
intézményünkbe speciális hátránnyal rendelkezők (például hajléktalanok, mentális betegségben szenvedők, fogvatartottak) és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.
Tanulmányom célja, hogy a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP 3.3.3
VEKOP-16-2016-00001 (MKFM) projekt módszertani fejlesztései kapcsán áttekintést
nyújtson a hazai múzeumok helyzetéről a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal,
kiemelten a hajléktalanokkal és munkanélküliekkel összefüggésben. Megvizsgálom,
milyen lehetőségek rejlenek a múzeumokban a hajléktalanok bevonásával a múzeumi
életbe, milyen nehézségekkel kell szembenézniük ma az intézményeknek, múzeumpedagógusoknak, és hogyan fejleszthető a magyar múzeumi rendszer a társadalmi szerepvállalásban. E részterület vizsgálata reményeink szerint segítséget nyújt a múzeumi szakemberek, intézményvezetők és múzeumpedagógusok számára a szemléletformálásban,
hogy bátran, nyitottan, kellő empátiával és interdiszciplináris felkészültséggel dolgozzanak ki programokat az érintett célcsoportok számára. Ezzel nem csupán a múzeumok
széles körű társadalmi elérését teszik lehetővé, hanem komoly szerepet játszhatnak
a korai iskolaelhagyás visszaszorításában, valamint a tehetséggondozás és a felzárkóztatás területén is.
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A hajléktalan személyek hátrányos munkaerőpiaci szerepe/helyzete
a társadalomban
Munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű csoportoknak
tekintjük azokat, amelyeknek az átlagosnál komolyabb nehézségekkel kell szembenézniük a munkaerőpiaci elhelyezkedés során. Esetükben a foglalkoztatási arány
jellemzően alacsonyabb, a munkanélküliség aránya magasabb az átlagos
népességhez képest. Magyarországon a munkaerőpiaci szempontból hátrányos
helyzetűek legjelentősebb csoportjai az alábbiak:
–

az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők,

–

a roma etnikumhoz tartozók,

–

a megváltozott munkaképességűek,

–

a fogyatékossággal élők,

–

a szakképzetlenek,

–

a nők

–

a GYES-ről/GYED-ről visszatérők,

–

a (18–25 éves) ﬁatalok és pályakezdők,

–

az idősebb aktív korúak (55–64 évesek),

–

a legalább 24 hónapja munkanélküliek,

–

a bizonyos speciális hátránnyal rendelkezők
(pl. hajléktalanok, mentális betegségben szenvedők,
szenvedélybetegek, fogvatartottak, büntetés-végrehajtásból
szabadulók).

A hátrányos munkaerőpiaci helyzetnek nincsenek jogszabályban rögzített,
egységes besorolási kritériumai, ugyanakkor a besorolási kritériumok a hátrányos
munkaerőpiaci helyzetűnek minősített egyéneknek szánt támogatások és programok
jogosultsági feltételei. Az aktív korúak ellátásra való jogosultságáról például a települési
önkormányzat jegyzője dönt.
A legfontosabb célkitűzések a hazai és uniós stratégiákkal
összhangban:
–

a társadalmi elfogadottság javítása, az integráció
elősegítése;
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–

a munkaerőpiacra való bekapcsolódás elősegítése, a foglalkoztatás
arányának és hatékonyságának növelése;

–

kompetenciafejlesztés.1

Hajléktalanok
A hajléktalanság, kifejezetten az utcai létforma a társadalmi kirekesztődés legszélsőségesebb állapota, amellyel az Európai Unió minden tagállama kénytelen
szembenézni, jóllehet a probléma súlyossága, esetenként a hajléktalanpopuláció
proﬁlja mutat eltéréseket.2
Mivel a hajléktalanság problémája többdimenziós, így a visszaillesztésre irányuló törekvések is egyszerre több területen, egymás hatásait támogatva vezethetnek sikerre. Amint
a hajléktalanná válás folyamatában az egyes tényezők egymás negatív hatását erősítik
– a lakhatás és a képzettség hiánya akadályozza a munkába állást, a munkajövedelem
hiánya a javakhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférést, és mindez rontja az egészségi
állapotot –, úgy a kivezető komplex megoldási utak is egymást erősítve hatnak a társadalomba való visszailleszkedés irányára.
Múzeumi irányok, alapállások, stratégia a hajléktalan személyekkel és
munkanélküliekkel kapcsolatban
A magyar múzeumok többsége jelenleg nem rendelkezik a hátrányos
helyzetűekkel kapcsolatos egységes szemlélettel. A múzeum az érintettek széles körével
(múzeumi dolgozókkal, orvos és gondozó szakemberekkel, az érintett személyekkel és
hozzátartozóikkal, szervezetek és egyesületek munkatársaival) egyeztetve alakíthat ki
a hátrányos helyzetben élők számára hatékonyan működő tevékenységrendszert.
Jelenleg a múzeumok többségének ezzel a problémakörrel kapcsolatban nincsenek
céljaik, amelyek eléréséért stratégiát dolgoznának ki.
Mivel ezt a feladatot nem lehet kampányszerűen végezni, hiszen az eredmények kizárólag
lassú és rendszeres folyamat eredményeként születhetnek meg, a múzeum hosszú távú,
stratégiai elkötelezettsége nélkülözhetetlen feltétel.
Tapasztalatok alapján az elsődleges feladatok közé tartozik, hogy a múzeumi dolgozók
rendszeresen megosszák tapasztalataikat, jó gyakorlataikat, kudarcaikat és problémáikat,
és közös projekteket is megvalósítsanak. Az ezzel kapcsolatos múzeumi rendezvényeket,
megbeszéléseket ne az esetlegesség jellemezze. Regionális és országos szinten is kialakított hálózatos találkozások kiépítése a cél.
A múzeum társadalmi felelősségvállalásának részét kell képeznie a hátrányos helyzetűek felé fordulásnak. A múzeumoknak a hátrányos helyzetű csoportokkal, látogatókkal

1

2

A múzeumok felkészítése a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok kompetenciáinak
fejlesztésére (kutatási részjelentés, résztanulmány a Múzeumi és könyvtári fejlesztések
mindenkinek című EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt
Múzeumpedagógia Magyarországon című kutatáshoz, készítette: D
Göttinger Eszter
múzeumpedagógus).
B
, 2006.
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kapcsolatos stratégiát kellene kidolgoznia. A hátrányos helyzetű csoportokkal való foglalkozások jelenleg általában pályázatok támogatásával valósíthatóak meg.
A továbbiakban kizárólag akkor működhetnek sikeresen az ilyen típusú projektek,
ha a múzeumi vezetők stratégiai szinten is támogatják őket. Első lépésként a múzeumoknak nem minden csoporthoz kellene stratégiát kialakítaniuk, hanem valós proﬁlt
létrehozniuk. Ki kell választaniuk, mely csoportokkal szeretnének együttműködni,
velük kapcsolatban kell először mélyebb ismereteket szerezniük, és velük megkezdeni
a munkát. Ebben az esetben is elmondható, hogy a kevesebb több, hiszen ezeknek
a foglalkozásoknak a kidolgozása, folyamatos megújítása a látogatói igények ﬁgyelembevételével hosszú és sok munkát igénylő feladat.
Nincs konszenzus arról, hogy milyen múzeumi belépőt kell ﬁzetniük a hátrányos helyzetűeknek, hiszen a törvényben mindössze az alábbi paragrafus található: díjmentes
a múzeum látogatása a fogyatékossággal élőknek és kísérőiknek (jogosultanként legfeljebb 1 fő). A múzeumok általában egyéni szociális érzékenységük alapján határozzák
meg a hátrányos helyzetű személyek belépőjegyének árát. Elsődleges lenne bővíteni
a hátrányos helyzetűek belépődíjának országos meghatározását, ﬁgyelembe véve jó
nemzetközi példákat. Vannak országok, ahol a munkanélküliek, hajléktalanok ingyenesen
vagy 50%-os kedvezménnyel látogathatják a kiállításokat.
Amint másutt, a múzeumokban sem lehetne (!) egy csoportként kezelni a hátrányos
helyzetű embereket. Jellemzőik, lehetőségeik és különbözőségeik szerinti szegmentálásra van szükség ahhoz, hogy „testreszabott” múzeumi lehetőségeket biztosíthassunk
számukra.
Ezeket a lehetőségeket a múzeumi honlapokon és a közösségi felületeken kellene feltüntetni, hiszen a 21. század felgyorsult világában ez a legegyszerűbb tájékoztatási forma.
Az intézményi hálózatok segítségével értesíthetők az ott dolgozók, valamint a hátrányos
helyzetűek, milyen lehetőségeik vannak egyes múzeumokban. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elsőként kereste meg a múzeumokat, aminek hatására egy együttműködés
kezd kialakulni. A szervezet előre meghatározott időpontokban csoportokat visz a múzeumokba, ahol foglalkozásokon vehetnek részt.
Jelenleg az utazás is sok esetben okoz nehézséget, és nemcsak az országon, hanem
a városokon belül is. Gyakran előfordul, hogy a hátrányos helyzetűek a helyi közlekedést
sem tudják megoldani, hogy egy adott intézménybe eljussanak.
A múzeumi dolgozók felkészítése, érzékenyítése az adott célcsoport
fogadására
Tapasztalataim alapján naivitás lenne azt gondolni, hogy minden
múzeumpedagógustól azonos érzékenység és hozzáállás várható el. Fontos meghatározni az érzékenyítés fogalmát: „Az érzékenyítés olyan saját élményt nyújtó, tapasztalati tanulásra építő folyamat, amely a résztvevőket valamilyen társadalmi csoport
helyzetére teszi ﬁgyelmesebbé, érzékenyebbé, elősegítve az önreﬂexiót, amely az ehhez
a csoporthoz való rendszerszintű viszonyulást állítja reﬂektorfénybe (sémák, sztereotípiák, előítéletek, diszkrimináció, rendszerszintű elnyomás).”3 Az érzékenyítés és
a társadalmi felelősségvállalásra nevelés önmagában rendkívül szenzitív folyamat,
ami csak akkor működik hatékonyan, ha a múzeumpedagógus önazonos módon

3

M

, 2014, 9.
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alkalmazhatja foglalkozásain. A múzeumpedagógusok tudás- és készségtára egy
hatalmas, színes paletta, és nem hiányozhat róla az értelem és érzelem harmóniája.
A kettő összhangba hozása szintén csak a gyakorlatban sajátítható el: hogyan kezelhetők
az érzelmekre ható helyzetek, amelyek a szakembert sem hagyják hidegen, ám mégis
tudnia kell kezelni őket.
Ennek a folyamatnak az egyetértésben kialakított múzeumi értékrend és annak tiszteletben tartása az alapja, ami jó esetben nem áll távol a dolgozók személyes és szakmai
értékrendjétől, így nem igényel nagyobb erőfeszítést a közös elvek betartása. Az intézmények által elvárt végeredmény a látogatók magas száma és elégedettsége, ami lehetővé
teszi a múzeumi dolgozók értékelését. Korábban a magyar múzeumokat nem interaktív
foglalkozásokra tervezték, azonban manapság a megújult kiállítási módszerek lehetővé
teszik a szabad mozgást, az interaktív és fejlesztő foglalkozásokat.
Úgy gondolom, hogy a múzeumpedagógusnak feltétlen végig kell
gondolnia az alábbiakat, mielőtt hátrányos helyzetű csoporttal kezdi meg a foglalkozást:
–

hogy viselkedünk a foglalkozás alatt;

–

hogyan szólítjuk meg a résztvevőket;

–

hogyan kezeljük a konﬂiktusokat, a nehéz témákat;

–

milyen berögzült gondolataink vannak bizonyos társadalmi csoportokkal szemben.

A fenti kérdésekre adott válaszokat jó rendszeresen végiggondolni, hiszen
az idő múlásával változhat a véleményünk. Mindezek alapján világosabbá válik, milyen
alapvető értékrendet követünk, és ez segíthet eldönteni, hogyan közelítsünk bizonyos
kihívásokhoz a mindennapi munka során. A csoportokkal való foglalkozások folyamatos
véleményváltoztatásra adnak lehetőséget a mélyebb megismerés révén.
A múzeumpedagógusi fejlődésben, mint minden tanulási folyamatban, kulcsfontosságú
a visszajelzés és a tapasztalatcsere. Egy múzeumpedagógus akkor tud sikeresen foglalkozni az érzékenyítés és felelősségvállalás témáival, ha a múzeum szakmai alapértékei
tisztázottak, éppen ezért a múzeumi etikai kódex kibővítése szükséges a témához
kapcsolódóan, továbbá képzéseket, érzékenyítő kurzusok elvégzését kellene bevezetni
a múzeumok minden dolgozójának.
A legnehezebb a mai múzeumpedagógia számára a fogyatékkal és/vagy hátránnyal,
hátrányokkal élőkkel kapcsolatban, hogy belehelyezkedjünk az életélményeikbe, hogy
megismerjük a világlátásukat, hogy érzékenyek legyünk, és megtaláljuk a kapcsolódási
pontokat hozzájuk/velük. Elsődleges lenne például a hajléktalanellátó rendszernek,
a hajléktalanná válás alapvető okainak megismerése. A múzeumban a múzeumpedagógus célja a kiállítás tartalmának közvetítése: a fenti ismeretek segítségével az épp
aktuális csoportra hangolható a foglalkozás. A múzeumok nyitottak, ám jelenleg inkább
ösztönösen cselekednek: ugyanakkor szívesen vennék a mentorálást, jó gyakorlatok
megvitatását, bemutatását, egyfajta tudatosítást a programok szakmai megtervezésénél.
A múzeumok számára fontos a társadalmi szerepvállalás, azonban nem feltétlen ők
a kezdeményezők. Inkább a speciális intézmények keresik meg őket, és így alakulnak ki
a közös projektek, amelyek sikerességét a múzeumok színes és sokféle programlehetőségei és együttműködései mutatják. A programok kidolgozásához és népszerűsítéséhez,
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illetve a szakemberek támogatásához, mentorálásához anyagi forrásokra lenne szükség.
A probléma az, hogy hiányzik a folyamatosság, rendszeresség. A fenti kérdések globális
áttekintése és a javaslat kidolgozása, majd közös megvalósítása adhat lehetőséget
a múzeumok ez irányú fejlesztésére.
A kooperáció a célcsoportokat összefogó szervezetekkel
A témához értők és a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szakemberek közös gondolkodása teremtheti meg a jó és hasznos múzeumi találkozások és
programok megvalósításának lehetőségét. Például nagyon jó fórum volt a kutatás során
a Ludwig Múzeum kezdeményezésére megvalósuló Integrált Ped.kedd műhelysorozata, amelynek alkalmain a múzeumokba látogató hátrányos helyzetű személyeknek
tervezett programok témafelvetéseivel foglalkoztunk, minden alkalommal más területet
vizsgálva és más meghívott szakemberrel beszélgetve az adott témakörről. A beszélgetések célja az volt, hogy a múzeumokba látogató hátrányos helyzetű személyek
fogadása minél inkább megfeleljen az igényeiknek, valamint hogy a múzeumokban
dolgozó szakemberek bátorítást, fórumot kapjanak a felmerülő nehézségek, kérdések
megvitatásához, ahol a különböző szakterületekkel foglalkozó szakemberekkel is találkozhatnak. Szükség van rá, hogy egy-egy intézmény, illetve a különböző intézmények
munkatársai és a bevonni kívánt szervezetek képviselői együttműködjenek, rendszeresen megvitassák és újragondolják a feladatokat, a módszereket, és együttműködjenek
a további lehetőségek feltérképezésében.
A hajléktalanokkal az őket segítő szervezeteken keresztül lehetséges a kapcsolatfelvétel. Jó példa erre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezése, amely múzeumokba szervez látogatásokat hajléktalanok számára, ezzel segítve a társadalomba való
reintegrálásukat. A csoportos látogatást szervezők visszajelzése alapján a múzeumi
látogatások élményt adnak a hajléktalanoknak, és a közös látogatások segítségével
a csapatba tartozás és a kötődés érzésével ajándékozzák meg őket.
Meglátásom szerint a látogatások a múzeumokkal egyeztetve rendszeressé is válhatnak,
de először csakis a szervező kezdeményezésére. A múzeum a lehetőséget biztosítja,
de a helyi vezető döntése, hogy a hozzá tartozó emberek alkalmasak-e a látogatásra.
A látogatókat minden esetben az őket jól ismerőknek kell kiválogatnia.
Elsődleges feladat volna a hajléktalanokat segítő szervezetek összegyűjtése, valamint
a hajléktalanszállók feltérképezése az oktatási intézmények mintájára. Ezzel egyszerűbb kommunikációt lehetne kiépíteni az intézmények között. Így könnyebben lehetne
tájékoztatni a partnerszervezeteket a múzeumi lehetőségekről. Minden intézmény el
tudja dönteni, hogyan építheti be az integrációs folyamatába a múzeumlátogatási lehetőséget, ezzel is érzelmi, kulturális pluszt nyújtva a célszemélyeknek. A hajléktalanoknak
nagyon alacsony az önértékelésük, nehezen hiszik el, hogy bárkinek is számítanak.4
A múzeumban a múzeumpedagógusok minden esetben egyenrangú félként kezelik
a látogatókat. A múzeumpedagógia célja a kiállítás tematikai közvetítése, ami a közvetített információkon túl segíthet egyéb képességek, készségek fejlesztésében is: ilyen lehet
a szociális képességek fejlesztése indirekt tanulási módszerekkel múzeumi környezetben
(például csoportmunkák, közös beszélgetés, közös feladatmegoldás, együttműködés,

4

Visnyei Emőke szociális munkás, művészetterápiával foglalkozó szakember
megállapítása alapján.
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kooperatív feladatok), amelyek segítik a látogatók egymáshoz és saját magukhoz való
kapcsolódását. A helyi előkészítő fázisként kihelyezett múzeumpedagógiai foglalkozásokat, ismerkedést lehet tartani. Ennek során lehetőség nyílik arra, hogy a látogatók
megismerjék a múzeumi kollégákat, akikkel majd a múzeumi látogatások során találkoznak. Az elfogadó és szeretetteljes múzeumi légkör lehetőséget teremt a mindennapi
élet problémáiból való kibillentésre is.
A múzeumlátogatásokon, foglalkozáson való részvétel természetesen nem oldja meg
a hajléktalanok/munkanélküliek problémáit, de a szociális munkások, pszichológusok
segítő tevékenységével együtt sokat jelenthet. A tematikus programokkal rengeteget
tehetünk a társadalmi érzékenyítésért, az előítéletek leküzdéséért. A múzeum mint
eszköz alkalmazásával a látogatóknak lehetőségük nyílik szabadidejük hasznos eltöltésére, új társas kapcsolatok kialakítására, a hajléktalan létet jellemző kirekesztettségi
határ átlépésére, és pozitív megerősítéseket kaphatnak.
A foglalkozás során a csoportvezetőkkel egyeztetve a múzeumpedagógus
a csoportra módszerben specializált foglalkozást tarthat.
Jó gyakorlatok hajléktalanokkal a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeumban
A múzeumoknak mint közintézményeknek/közgyűjteményeknek általános
feladata, hogy az egész társadalom számára hozzáférhetővé tegyék az általuk gyűjtött
és kiállított javakat. Ugyanígy elfogadott, hogy a nehézségekkel küzdők vagy hátrányos
helyzetben élők számára kedvezményeket/ egyedi lehetőségeket biztosítson. Ahhoz
azonban, hogy ezek az alkalmak ne csak egy „látogatás” szintjén maradjanak, hanem
a múzeumba látogató helyzetén is javítsanak, már többre van szükség egy kedvezményes
belépési lehetőségnél. A kérdés nagyon hasonló a ﬁzikai fogyatékossággal élőkéhez:
„Akadálymentesítés. Szemünk előtt mennyi akadály – s elsősorban ﬁzikai akadály jelenik
meg fogyatékos embertársainkra gondolva. Vajon gondolunk-e nemcsak ﬁzikai akadálymentesítésre, hanem például a kommunikációs esélyegyenlőségre is?”5 Bár csodát nem
kell/lehet várni egy-egy ilyen alkalomtól, mégis fontos lehetőség lehet arra, hogy megszokott közegükből kilépjenek, újra a társadalom egyenértékű részének érezzék magukat
a hátrányos helyzetűek.
A FEANTSA (European Federation of National Organization Working with
the Homeless) nemzetközi hajléktalanügyi szervezet szerint a hajléktalan embereknek
négy nagyobb csoportja van:
1. fedél nélküliek;
2. egyéni lakhatás hiányában, intézményben élő emberek;
3. bizonytalan hajlékban lakó emberek;
4. a lakhatási sztenderdeknek nem megfelelő lakásban vagy nem megfelelő lakhatási
körülmények között élő emberek. 6
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[1] Tárlatvezetés a Lajta Monitor Múzeumhajón, 2017.
A felsorolt élethelyzetekben közös, hogy a hajléktalanság társadalmi kirekesztettséggel jár, valamint a hajléktalan életmód nagyfokú identitás- és személyiségváltozást
is okozhat. A hajléktalanná válás által bekövetkezett szociális elszigetelődés során
az egyén egyre inkább magára marad, korábbi kapcsolatai gyorsan megszakadnak, és
teljesen elveszti a hajléktalanságon kívüli léthez fűződő kötelékeit.7
A Hadtörténeti Múzeum a látogatók számára tárlatvezetésekhez és múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz biztosít lehetőséget. Ahhoz, hogy ezek az alapvetően iskolás
csoportoknak összeállított programok hajléktalanok számára is élvezetesek, hasznosak
legyenek, jelentős hangsúlyeltolások szükségesek. A tárlatvezetések információátadó
szerepe helyett sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyezni a személyes kapcsolatra, amikor
a résztvevőknek lehetőségük nyílik kifejezni véleményüket, beszélgetni a tárlatvezetővel,
hiszen számukra a szociális kapcsolat kiemelt jelentőséggel bír. Ezzel szemben egy
személytelen előadás csak megerősítheti azt a kirekesztettség érzést, növelheti azt
a távolságot, amit a társadalom részéről oly sokszor tapasztalnak.
Különleges alkalmaknak, beszélgetéseknek adhat teret a Hadtörténeti Múzeumnak
az állandó hadsereg történetét végigkísérő kiállítássorának utolsó része, amely a Magyar

7
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Néphadsereg korszakát mutatja be („… és legördült a Vasfüggöny”). A kiállítás kiemelten
foglalkozik a sorkatonasággal, amely a társadalom nagyon széles rétegét érintette
egykor, és jelenthet számukra közös pontot. A hadsereg kötelékében töltött idő gyakran
meghatározó (sokszor nagyon hasonló) emlékeket hív elő a látogatókból, ami által akár
sorsközösséggé is formálódhat a csoport. A közös múlt felelevenítése által a közösségélmény, a valahová tartozás érzése is feléledhet, erősödhet a látogatókban, ami különösen
fontos lehet az említett réteg számára.
A tárlatvezetők a ﬁatalabb generáció tagjaiként gyakran már csak a szakirodalomból
ismerik a bemutatott időszakot, és a látogatók személyes élményei kiegészíthetik szaktudásukat, új aspektusokat adhatnak hozzá. A laktanyaélet mindennapjait megtapasztalt
látogató elbeszélései által egyfajta „közös tárlatvezetéssé” alakul át a látogatás, ahol
az objektív történelmi tényeket kiegészítik a személyes tapasztalatok, élmények.
Hasznos lenne olyan lehetőségekkel, alkalmakkal gazdagítani az oktatást, például
a tárlatvezetők képzését, amikor személyesen megélt élményeket hallhatnak, „szemtanúkkal, túlélőkkel” találkozhatnak.
Megítélésünk szerint a hajléktalan ellátásban nagyobb szerepet kellene szánni az individuumra fordított ﬁgyelmet erősítő pszichológiai szemléletnek.8 Olyan programok, ahol
a ﬁgyelem középpontjába kerülhetnek, őket is meghallgatja valaki, fontos megerősítést
jelenthetnének a számukra, fejleszthetnék az önértékelésüket, pozitív változásokat
idézhetnének elő a mindennapjaikban.
A hajléktalanok jelentős részének ijesztő mértékben hiányzik az életéből mindenféle
emberi kapcsolat, különös tekintettel a nem hajléktalanokkal való érintkezésre.9 Könnyen
tudnak egyre rosszabb és rosszabb helyzetbe kerülni, ahogy egyre több mindent veszítenek el, ami a korábbi életükhöz köti őket. A szakembereknek fontos felismerni ezeket
a problémákat, és lehetőségeket teremteni számukra, hogy korábbi életüket élhessék.
A folyamat természetesen nagyon hosszú, és a múzeum csak egy állomása lehet
a szociális segítők munkájának, de törekednünk kell rá, hogy az itt rejlő lehetőségekből
kihozzuk a maximumot. A hajléktalanokkal való munka és foglalkozás csupán a rehabilitációjuk egyik oldala, hiszen a befogadó közeg, a társadalom érzékenyítése is nagyon
fontos, elengedhetetlen feladat az egyének segítése mellett. A cél a kettős tevékenység,
hogy a társadalom képes legyen befogadni az egyént, az egyén pedig képessé váljon
újra belépni a társadalomba. Ehhez részben hozzájárulhat a múzeumpedagógus, hiszen
a kiállítás megfelelő közeget biztosít az ismeretek közvetítésére. Emellett a foglalkozások
a szociális képességek támogatására, fejlesztésére, az egymás közötti interakciók megteremtésére is alkalmasak.
Jó gyakorlatok: a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkanélküliek
és börtönviselt egyének reintegrációját segítő múzeumandragógiai
programjai
A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Múzeumpedagógiai Osztályának munkatársai az elmúlt években az intézmény szerteágazó kapcsolatai révén
új kihívásokkal néztek szembe. A különböző büntetés-végrehajtási intézetek folyamatosan kerestek minket, valamint több civil és állami támogató csoport, illetve hozzánk
irányított, munkanélküli személyekkel foglalkozó intézmény tartott igényt támogatottai
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[2] Fegyvertár megnyitásán múzeumpedagógusok és tárlatvezetők,
Hadtörténeti Múzeum, 2016.
számára múzeumi időtöltésre, pedagógiai célzatú múzeumi látogatások lehetőségére és
olyan előadások meghallgatására, amelyek segíthetik, kiegészíthetik reintegrációs törekvéseiket. A munkanélküliek és a börtönviselt személyek a társadalomba való visszailleszkedésének segítése megkövetelte, hogy a már meglévő múzeumpedagógiai kínálatot
az ő igényeikhez igazítsuk, és kifejezetten az előttük álló kihívásokhoz, befogadóképességükhöz alkalmazott előadásokat készítsünk. Ezekkel a programokkal kiegészíthetjük azon
korrekciós és reintegrációt segítő pedagógiai törekvéseket, amelyeknek köszönhetően
az adott egyének olyan személyiségjegyeket és viselkedési normákat sajátíthatnak el, ami
nagy hasznukra válhat a munkakeresésben, a börtönviseltek számára pedig ösztönzésül
hathat. E programjainkat hosszú távon kívánjuk biztosítani az említettek számára. Több
visszajelzés alapján kijelenthetjük, hogy a programokon részt vevők pozitív tapasztalatokkal hagyták el intézményünket, és máskor is szívesen tennének nálunk látogatást.
A múzeum kínálta lehetőségek céljai több pontban foglalhatók össze. A magyar hadtörténetből kiemelt példák megmutatásán keresztül arra teszünk kísérletet, hogy a célcsoport
tagjai számára biztosítsuk önbecsülésük fenntartását, valamint a felelősségérzetüket is
fejlesszük önmaguk és embertársaik iránt. A híres magyar hadvezérek életének bemutatásán keresztül pedig a döntési felelősség súlyára hívjuk fel a ﬁgyelmet. A szabadságvesztéssel sújtott egyének alapvetően jó magaviseletük miatt tehettek több alkalommal
látogatást a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban, így programjaink színes skálájával
igyekeztünk ösztönözni őket személyiségük és szociális készségeik fejlesztésére.
A múzeum állandó kiállításain tartott tárlatvezetések képezik további programjaink
alapjait, amelyek során a hozzánk látogató munkanélküli csoportok megismerkedhetnek intézményünk történetével és a magyar hadtörténet kiemelt eseményeivel.
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[3] Múzeumpedagógiai fogalkozás, HM - Hadtörténeti Intézet és Múzeum,
2017.
A tárlatvezetések keretében elsősorban a „Jelszavaink valának: haza és haladás”,
az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc történetét bemutató kiállítás körbesétálását szoktuk ajánlani kezdésként, mivel ez mindenkinek kapcsolódási pontot jelenthet,
már csupán az iskolai emlékek miatt is. A szemléltetés és a magyarázat módszerével
az interaktív tárlatvezetéseket a résztvevők korábbi ismereteinek előhívásával kezdjük,
majd ezekből kiindulva térképezzük fel közösen a szabadságharc fontosabb történéseit,
érintve a Honvédsereg felállítását, a főbb ütközeteket, kitérve a résztvevőkre is. Kiemelt
ﬁgyelmet kap Görgei Artúr tábornok szerepének bemutatása, mivel az ő megítélése
(noha a történész szakma már tisztázta) a mai napig vitákat és félreértéseket generál.
A résztvevők számára az ő személye kapcsolódási pontot jelenthet saját helyzetükkel,
hiszen a világosi fegyverletételt követően Görgei szintén nem tudott elhelyezkedni az őt
ért vádak miatt, de ez hadvezéri tehetségét nem kérdőjelezi meg.
A „Magyarország a Nagy Háborúban 1914–1918”, című, az első világégést ismertető kiállításban tartott vezetés már más szempontból, azaz a kisemberek perspektívájából igyekszik megvilágítani a világháború történéseit. A program során az egyszerű közemberből
lett katona helytállására helyezzük a hangsúlyt, az eseményeket az ő szemszögükből
mutatjuk be.
A rendkívüli helyzetben is helytálló emberek életrajzainak vázolásával, magyarázatával,
kiemelkedő teljesítményük kiemelésével rámutatunk, hogy az ember még egy háború után
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is képes visszailleszkedni a társadalomba. Azt is hangsúlyozzuk (főleg a hadirokkantak
helyzetének ismertetésével), hogy létezik segítség, csak igénybe kell venni. A magyarázat világos, tömör, érdekes és érzelmekkel telített, hogy erős hatást gyakoroljon
a hallgatóságra.
Az „... és legördült a vasfüggöny” című kiállításunkban tartott programok az oral history
fontosságát hangsúlyozzák, és a résztvevők tulajdonképpen a foglalkozások főszereplőivé válhatnak. Az 1956-os események számukra legtöbbször akár élő történelemként is
hathatnak, hiszen számosan közülük akár ﬁatal felnőttként, akár gyermekként megélték
a forradalmat. Így kapcsolódási pontot tudunk biztosítani számukra, az általuk elmesélteket igyekszünk mára feltárt tényekkel alátámasztani vagy cáfolni, így az egyszerű
tárlatvezetésből mindig izgalmas diskurzus kerekedik.
Fegyvertörténeti bemutatóink során nem is igazán maguk a bemutatott haditechnikai
eszközök kapják a főszerepet, hanem inkább a készítési technikákat ismertetjük. A régi
mesterségek felidézésével párhuzamot tudunk vonni a mai és a régebbi korok munkalehetőségeivel, a különböző eljárások, gyártási megoldások pedig több olyan látogató
érdeklődését kötötték le aktívan, akik korábban hasonló munkakörökben voltak foglalkoztatva. A középkori fegyvereket bemutató előadás mellett különösen a lőfegyverek
fejlődését bemutató előadások voltak igazán népszerűek, leginkább a hadseregek
változásaira gyakorolt hatások és technikai jellemzők témái miatt. A fegyverek ismertetésében munkatársaink nagyban hagyatkoztak a múzeum Fegyvertárára, azaz fegyvertörténeti látványraktárára, ahol a résztvevők interaktívan bekapcsolódhatnak az előadások
menetébe.
Több célcsoport nem egy alkalommal látogatott el a Hadtörténeti Múzeumba, így
a kezdeti ismertetőkön felül a múzeumpedagógiai foglalkozások többségét is igyekeztünk elérhetővé tenni a számukra. Külön kiemelendő ezek közül az 1848–1849-es
forradalom és szabadságharc híres és hírhedt személyeit bemutató interaktív foglalkozás, ahol mind követendő, mind elrettentő példákkal találkozhattak a célcsoport tagjai.
Az első világháborúval foglalkozó előadás a lövészárkok mindennapi életét mutatta be,
amely a tárlatvezetést követően kiegészítette az addig szerzett ismereteket, és nyomatékot adhatott az egyén kihívásokkal szembeni helytállása szükségességének is.
A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum továbbra is várja a hasonló nehézségekkel
küzdő csoportokat. Feladatának tekinti, hogy aktívan hozzájáruljon a reintegrációs programokhoz, a szükséges szociális készségek fejlesztéséhez. Bízunk benne, hogy programjaink segíteni fogják a hátrányos helyzetűeket, hogy sikeresen vissza tudjanak illeszkedni
társadalmukba.
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Abstract

Possibilities of receiving homeless people at museums - a methodology
proposal for museum educators
The general mission of museums as public institutions is to make the
items they collect and exhibit available to the society as a whole. The aim
of this paper is to provide an overview of the situation at museums in
Hungary regarding the reception of underprivileged social groups, particularly homeless and unemployed people.
I intend to explore the possibilities museums have with regards to the
involvement of homeless groups at the museums, the difﬁculties that institutions and museum educators face today, and ﬁnally how the Hungarian
museum system can be developed to be more socially engaged. The
examination of this part of the ﬁeld will hopefully help museum professionals, school leaders, and museum educators to develop their attitudes
by developing programmes in an open manner, with sufﬁcient empathy
and interdisciplinary preparedness for the above-mentioned target groups.
This not only allows the broad reach of museums but also plays a major
role in terms of reducing early school drop-outs, talent management, and
catch-up.
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Ajánlás
múzeumpedagógiai
programok tervezéséhez
és megvalósításához
a szociálisan és
kulturálisan hátrányos
helyzetű csoportok
bevonására1

Bevezető
Ebben a módszertani ajánlásban több típusú, részben személyes projektrészvétel útján szerzett tapasztalatot, részben a szakterületen múzeumi kollégákkal
folytatott tapasztalatcsere révén szerzett tudást igyekszem a hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó múzeumpedagógusok számára átadni. Az ajánlás célja, hogy a jövőbeni
múzeumi projektek tervezéséhez és kivitelezéséhez gyakorlati segítséget adjon. Kiindulópontnak a múzeumi szakterületen történt felmérések és országosan elkészített, hátrányos helyzetű csoportokra vonatkozó mérések adatait tekintem. Ez utóbbi alatt az EFOP
3.3.3 VEKOP-16-2016-00001 projektben végzett országos kvalitatív mélyinterjús kutatás
alapján készült jelentéseket értem,2 és kiegészítem néhány, a témában megismert hazai
gyakorlat tapasztalataival is.
Az ajánlásban nem térek ki külön a hátrányos helyzet törvényi deﬁniálására,3 hiszen azt
a részjelentések már alaposan körüljárták.4 Itt főként arra igyekszem koncetrálni, miként
határozzák meg a múzeumok a maguk számára: kik a hátrányos helyzetű múzeumlátogatók, és hogyan kezelik a velük kapcsolatos problémafelvetéseket? Hogyan függ mindez
össze az oktatási szempontból hátrányos helyzetűként deﬁniált csoportokkal? Igyekszem
összegezni a jelentések alapján a kifejezetten szociokulturális tekintetben hátrányos
helyzetű csoportok fogadásának intézményi-szakmai megítélését, lehetőségeit, illetve
az infrastrukturális, anyagi és személyi hátterét érintő véleményeket. Ez utóbbi területeken
a problémafelvetéseken túl a mai helyzetben releváns válaszok megfogalmazása és

1
2
3

4

A Herman Ottó Múzeum projektjèben közreműködtek ès a tanulmány megìrását segìtettèk:
Gáspárné Birta Ágnes, Makárnè Bìrò Krisztina, Takács Gábor.
D
, 2018; S
, 2018.
A legutóbb 2013-ban megváltoztatott jogszabály értelmében a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény mellett legalább egy hátránynövelő tényező meglétét szabja feltételként a törvény
a hátrányos helyzet megállapításához. Továbbá halmozottan hátrányos helyzetűként deﬁniálnak
immár minden gyermekvédelemben felnövő gyermeket, illetve a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülő és legalább két hátránynövelő tényező teljesülésével jellemezhető helyzetben lévő gyermeket. Lásd H
, 2015.
D
, 2018, 3.; S
, 2018, 4.
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a megoldás felé való elmozdulás irányaira, távlati céljaira is kitérek. Ehhez szorosan
kapcsolódva igyekszem összefoglalni a miskolci Herman Ottó Múzeumban megvalósult
hátrányos helyzetű csoportok számára szervezett kísérleti projekt tapasztalatait. Végül
néhány példaértékű hazai gyakorlat hasznos felvetéseit is számba veszem, hogy remélhetőleg hasznos szempontokat kínálhassak a jövőbeni múzeumpedagógiai programok
szervezéséhez.
HELYZETÉRTÉKELÉS: A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK
FOGADÁSA A HAZAI MÚZEUMI GYAKORLATBAN
A hátrányos helyzet meghatározásának főbb kritériumai a közoktatási törvény5 és módosításai nyomán legfőképpen gazdasági, társadalmi és kulturális
szempontból értelmezik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetet. A múzeumok
nagy része igen komplexen értelmezi a hátrányos helyzet fogalmát, és így nem csupán
a szociális, gazdasági vagy kulturális hátrányokra terjeszti ki, de a személyes, ﬁzikai,
szellemi nehézségekre is.6 Ennek megfelelően programjaik nagy része, bár vannak
kivételek, egyelőre ez utóbbi hátrányokkal bíró csoportokra koncentrál, főként, ami
a vidéki múzeumokat illeti. Az oktatási szempontból hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetűként meghatározható személyek köre nagymértékben mutat átfedést
és erős összefüggést a munkaerőpiaci vagy területfejlesztési szempontból hátrányos
helyzetű csoportokkal. A múzeumok kapcsolatát ezekkel a csoportokkal, valamint
a számukra szervezendő programok és foglalkozások módszertanát, főként az oktatási
szempontú deﬁníció megállapításaira alapozva érdemes értelmezni, és ezekre tekintettel
szükséges javaslatokat is tenni. Az oktatási szempontból hátrányos helyzetű csoportok
esetében a szakirodalom a hangsúlyokat az iskolai sikerességet és a személyiségfejlődést gátló tényezőkre7 és a szociokulturális hátrány8 elemeire mint a hátránykompenzáció
szempontjából legfontosabb cselekvési területekre helyezi.
Végigtekintve a fent említett hátrányos helyzetet alakító tényezőkön, nagyon széles
a skála. Akár az egyes személyek/diákok egészségügyi, mentális vagy anyagi helyzetét,
a szülők alacsony iskolai végzettségét vagy munkakörülményeit, akár a rossz otthoni
lakáskörülményeket, a tanulásra-rekreációra szolgáló saját tér hiányát, a legalapvetőbb
szükségletek (élelem, ruha, tanszerek, könyvek) szempontjából tapasztalható hiányokat
vagy a családi kommunikációs és problémamegoldási sémákat, a veszélyeztetettség
különböző szempontjait tekintjük. Ezek mind erősen befolyásolják a hátrányos helyzetű
és halmozottan hátrányos helyzetű diákok, illetve felnőtt tanulók iskolai és munkahelyi
sikerességét. Egyre több múzeum készül aktív társadalmi szerepevállalásra e téren, és
felelős módon látogatóik e széles célcsoportjával kapcsolatos tevékenységek tervezésére és végigvitelére vállakozik. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a célcsoportjaik
problémáit hiteles helyzetértékelésre alapozva ismerjék meg. Csak ebből kiindulva lehet
igazán élményt adó és a hátrányok leküzdésében segítő, hatékony foglalkozásszervezésről beszélni.

5

6
7
8

A 2013. évi XXVII. törvény 45. §-ában meghatározottak szerint a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 67/A. §-ának módosítása értelmében. Lásd S
,
2018.
D
, 2018. csak egyetlen példa a vidéki múzeumok egyre bővülő tevékenységére e téren.
Lásd még B. P
, 2007.
K
–G –G
, 2014, 49.
D
, 2015.
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Anyagi
javak
hiánya
Konstruktív
megküzdési
stratégiák
hiánya

Ingergazdag
környezet
hiánya

SZOCIOKULTURÁLIS
HÁTRÁNY
ELEMEI

A tanulástudás
értékének
hiánya

Tudás,
képességek
hiánya

Verbálisszekvenciáliselemző
gondolkodás
hatékonyságának
hiánya

Sikeres
tanulás
hiánya

1. ábra: A szociokulturális hátrányok elemei (Dávid, 2015 nyomán)
A hátrányos helyzet okozta negatív tényezők kiküszöbölésében nem
csupán a közoktatásnak, de minden, a kulturális tőke9 természetes forrását jelentő intézménynek vagy szervezetnek komoly szerepe van – ezt támasztják alá a kutatások is.
Ezen intézmények közül a múzeum kiemelten fontos terület lehet. Olyan intézménnyé
válhat, amely az iskolán kívüli, nem formális tanulásban, a motiváció felkeltésében,
a kulturális és nyelvi különbségek leküzdésében nyújthat segítséget, pozitívan befolyásolhatja a személyiség fejlődését, illetve a kompetenciafejlesztés révén az iskolai sikerességet. Az 1. ábra is jól szemlélteti, mennyire összetett, a tanulás-tudás-kommunikáció
és személyi-tárgyi-mentális környezet által befolyásolt helyzetet kell ﬁgyelembe venni
a hátrányos helyzetű csoportok fogadásakor a múzeumokban.
A múzeumok szerepe a fokozódó tendenciát mutató társadalmi változások, különösen a hátrányos helyzetű tanulók arányának növekedése mellett különösen
felértékelődhet (2. ábra). A leginkább hátrányos helyzetű kistérségeket, megyéket tekintve
Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg területén kerülnek
szembe a legnagyobb kihívásokkal nem csupán a szociális és gazdasági szféra, de
a kultúra területén az egész intézményrendszer, így a múzeumok is.

9

D

, 2015.
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A SPECIÁLIS HELYZETBEN LÉVŐ CSOPORTOKBA TARTOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK ARÁNYA 2001–2009 (%)

SNI – külön nevelt

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

4,9

4,0

3,9

3,7

3,6

3,4

3,1

2,9

2,7

SNI – integráltan nevelt

0,9

1,4

2,0

2,7

3,5

4,0

4,0

3,8

4,1

Veszélyeztetett

8,7

8,6

8,4

8,3

8,3

7,6

7,1

6,9

6,8

Tanulási, magatartási, beilleszkedési
nehézséggel küzdő

4,7

5,8

6,7

4,9

4,9

5,3

4,9

5,3

5,9

Hátrányos helyzetű

–

–

–

23,0

26,6

26,1

28,1

30,6

33,2

Halmozottan hátrányos helyzetű

–

–

–

–

–

7,4

10,6

12,7

13,7

2. ábra (Dávid, 2015 nyomán)10
A hazai múzeumok hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos tevékenységének
erős országos stratégiai-pályázati programszintű beágyazottsága és meghatározottsága van, mind a célok kijelölése, mind eszközrendszere tekintetében. A 2007–2013
között folyó fejlesztési programok európai uniós tervezési szakaszában a TÁMOP
(Társadalmi Megújulás Operatív Program) adott lehetőséget a múzeumi területen olyan
szakmai fejlesztésre, infrastrukturális, szervezeti, személyi és módszertani megújulást segítő kezdeményezések megvalósítására, amelyek alapvetően befolyásolták
a múzeumok hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos tevékenységét. Amint
a 2008–2009-ben elkészült országos vizsgálat számos ponton jelezte: a közoktatási
intézmények múzeumokkal való együttműködése a legtöbb esetben közös pályázati
projektek keretében indult el.
Az Európai Unió állásfoglalásával11 összhangban megfogalmazott hazai országos
szintű, hosszú távú stratégiai fejlesztési célokat áttekintve a következők emelhetők
ki: az oktatási és gazdasági, társadalmi integráció, a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának hatékonyságát fokozó intézkedési tervek, illetve a kompetenciafejlesztés.
Láthatjuk, hogy ezek mind érintik a múzeumok kínálta lehetőségeket, és szorosan
összefüggnek velük. Ha tehát a hálózatosodás jegyében több intézménnyel összefogva egymást támogató döntések és cselekvési terv születik a múzeumokban is ezekkel
a területekkel kapcsolatban, akkor hosszú távon mindegyik fejlesztési cél eléréséhez
hozzájárulhatnak. Ezzel összhangban érdemes olyan részcélokat megfogalmazni,
amelyek egymást támogatva, közoktatási, valamint' más kulturális és szociális intézményekkel való együttműködésben segíthetik a hátrányos helyzetű csoportokat.
Az eddig vázoltak jól mutatják a hazai és európai szintű gondolkodás stratégiai fontosságát. A következőkben tekintsük át a mélyinterjúk kapcsán kibontakozó képet a magyar
múzeumok hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos tevékenységéről. Összességében minden múzeumtípusban dolgozó kolléga a hosszú távú, kiszámíthatóan
működő programokat tekinti a megfelelő formának a hátrányos helyzetű csoportok

10 D
, 2015 (9.2.2., Hátrányos helyzetű tanulók a köznevelésben).
11 Az Európa Tanács által 2011-ben jóváhagyott nemzeti cselekvési terveket megalapozó stratégiai keretrendszerben nagy hangsúlyt kap a szegénységgel és a kirekesztéssel szembeni
fellépés, alapvetően a hátránykompenzáció a Miniszterelnökség által készített partnerségi
megállapodás szerint: ﬁle:///C:/Users/EKF/Downloads/Partners%C3%A9g_Meg%C3%A1llapod%C3%A1s_2014-2020.pdf.; illetve: C
E
U
, 2011.
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fogadására, amelyekben a folyamatosság és az intézményi vagy fenntartói kötelezettségvállalás lényeges elemek.
A múzeumok többsége ebben a célcsoportban a gyerekekre, ﬁatalokra koncentrál, és
alapvetően nyitottan, ugyanakkor komplexen gondolkodik a hátrányos helyzetről, annak
minden formájával találkozik és igyekszik foglalkozni (ﬁzikai és megértési nehézségekkel
küzdők, oktatási és szociális szempontból hátrányos vagy a munkaerőpiacon speciális
helyzetűek, felnőtt tanulók, szépkorúak és kisgyerekes édesanyák egyaránt).
Kiemelik az interjúalanyok az őket segítő szakmai fórumok, a belső kommunikáció,
tapasztalatcsere szükségességét és a kollégák empátiájának és nyitottságának fejlesztését. Egyes intézményekben az is felvetődik, hogy a speciális hátránnyal érkezőkkel csak
a velük kapcsolatban kompetens szakemberek bevonásával lehetséges igazán hatékonyan foglalkozni.
Az egyes intézménytípusok ugyan eltérő hangsúlyokkal, de alapvetően arról számoltak
be, hogy kis számú a hozzájuk érkező ilyen látogató, aminek nemcsak az az oka, hogy
a legtöbb intézmény még nem akadálymentesített, hanem az is, hogy a hátrányos
helyzetű csoportoknak szóló, többnyire pályázati ﬁnanszírozású programok lezárultukkal
nem folytatódnak tovább anyagi és szervezeti alapok hiányában. Ezenfelül hiányzik
az ezekkel a csoportokkal való foglalkozáshoz szükséges szakirányú végzettség, a velük
való foglalkozást előkészítő, múzeumon kívüli érzékenyítő tevékenység. Mindezt azonban
eltérően ítélik meg az egyes intézményekben. A számszerűleg több ilyen típusú látogatóval találkozó országos, nagy múzeumok már hangsúlyozzák a szemléletváltozás és
a széles körű együttműködés szükségességét a különféle szociális és kulturális területek
között.
Két fontos csoport: a hátrányos helyzetű diákok és felnőtt tanulók
a múzeumban
A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ DIÁKOKKAL VALÓ FOGLALKOZÁS
LEHETŐSÉGEI
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok számára szervezett
programok, foglalkozások a fentiekben kifejtett több okból is fontos részét képezhetik
a múzeumok oktatási, közönséghasznosítási és társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységének. Azonban nagyon sok a tennivaló, hiszen alapvető, stratégiai-tervezési szinten is nagy munka vár még az intézményekre. Amíg ez nem történik meg,
főként akciójellegű, a múzeumok dolgozóinak személyes elkötelezettségén alapuló és
gyakran pályázatokhoz kapcsolódó programok működnek a hátrányos helyzetű csoportok
számára.
Milyen lehetőségeket kínálhatnak a múzeumok kifejezetten a nehéz szociális helyzetű,
a törvényben oktatási szempontból hátrányos helyzetűként meghatározott látogatóiknak, a diákoknak? Az egyik lehetőség az oktatási intézmények által kezdeményezett
projektekben való részvétel, közreműködés a kompetenciafejlesztés és integráció
iskolán kívüli tevékenységeinek szervezésében, szakmai lebonyolításában. A most
végzett kvantitatív és kvalitatív mélyinterjús kutatások is azt igazolják vissza, hogy
döntően ez az egyik jellemzője a hazai múzeumok hátrányos helyzetű csoportokkal
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kapcsolatos munkájának.12 Több intézményben is megfogalmazódott azonban, hogy
itt az ideje a múzeumok oldaláról induló kezdeményezéseknek is. Ezeknek a szintén
pályázati forrásból megvalósuló foglalkozássorozatoknak és programoknak ugyancsak
az állandóságra, kiszámíthatóságra és a következetes, magas színvonalon végzett
szakmai tartalom beépítésére kellene törekedniük. Lehetőség nyílik továbbá a törvényben
előírt Iskolai Közösségi Szolgálat keretein belül fogadni hátrányos helyzetű csoportokat,13
és tematikus projektmunkába vagy múzeumi háttértevékenységekbe is bevonni őket. Egy
lehetséges út még az alternatív pedagógiai programok szerint működő közoktatási vagy
speciális intézmények (átmeneti befogadóotthonok családotthonos intézmények diákjainak és ﬁatal felnőtt tanulóinak) művészetpedagógiai vagy drámapedagógiai módszerekkel dolgozó témanapjainak, témaheteinek lebonyolításában való visszatérő jellegű
múzeumi közreműködés is.
A FELNŐTT TANULÓKNAK NYÚJTOTT MÚZEUMI PROGRAMOK
Talán nem szükséges hangsúlyoznunk, hogy mekkora súlyt fektetnek
a nemzetek feletti és nemzeti oktatási és fejlesztési stratégiák mind hazai, mind európai
szinten a 25–64 év közöttiek bármiféle tanulási programban való részvételére az egész
életen át tartó tanulás célkitűzésével.14 A felnőtt tanulók számára nyújtott múzeumi
programok a gyakorlatban a speciális helyzetből fakadóan sok esetben a tanulók
szakmai képzésével összefüggő programok, illetve kihelyezett oktatás keretein belül
valósulnak meg. Ezekben az esetekben a múzeum helyszínként, illetve egy-egy speciális szakterületen egyfajta „hiteles helyként”, információforrást jelentő intézményként
játszik szerepet. Mint ilyen, elsőrendű lehetőséget kínál a később érettségit szerző vagy
új szakmát elsajátító ﬁatal felnőtteknek, a továbbspecializálódó felnőtt szakembereknek,
a munka világába visszatérőknek, esetleg az éppen szakmát váltóknak a munkaerőpiacon való eredményesebb szereplésre, megjelenésre felkészülni. Több múzeum foglalkozik kifejezetten a nyugdíjasok szabadidő-eltöltésének, önkéntes munkájának és ehhez
kapcsolódó képzésük kereteinek megteremtésével, szervezésével is. A múzeumok
megszólíthatják e csoportok révén az eddig a múzeumlátogatói körből kimaradó ﬁatal
felnőtteket, az identitásuk megerősítésére, képességeik újfajta használatára törekvő,
tanulásban résztvevő felnőtt látogatói kört. Az itt megszólítottak egyfajta generációs
hidat képviselhetnek a közoktatásból ki- és a felsőoktatásba, vagy egy új munkahelyre
bekerülő korosztály, illetve a felnőtt dolgozók között.
Nem mellékes az sem, hogy az interkulturális kapcsolatok formálásával, az egymás
megismerését segítő, speciálisan ilyen témájú tárlatok létrehozásával őket közvetlenebbül is megszólíthatja a múzeum, amennyiben például egy kisebbségi etnikum vagy
valamiféle nehézséggel élő csoport tagjai. E lehetőséggel a jövőben a múzeumoknak
fokozottan érdemes lenne foglalkozniuk. A felnőtt tanulók csoportjainak egy részét
ugyanis olyan roma ﬁatalok alkotják, akikben a saját kulturális identitásukról szóló
kiállítások megerősíthetik az értéktudatosságot, kultúrájuk és problémáik megismertetésével pedig segíthetik a beilleszkedésüket. Az egyes etnikai csoportokat, a különféle
12 D
, 2018, 13.
13 Ez a lehetőség még kevéssé kiaknázott, illetve az Iskolai Közösségi Szolgálatban meglehetősen
alulreprezentált még a hátrányos helyzetűek részvétele. Lásd B
, 2015, 13.
14 A felnőttek képzésének szerepét és lehetőségeit számos publikációban részletesen körüljárták
már. Összefoglalóan, a teljesség igénye nélkül: V
, 2009a, 2009b; K
, 2007; K
,
2017.
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akadályokkal és hátrányokkal élők helyzetét bemutató tárlatok területén azonban még
számos hiányosság tapasztalható.15
A múzeumok felelősségvállalását tekintve a kiállítási tematikák még ritkán nyitnak ebbe
az irányba. Amint az sem túl gyakori, hogy egy-egy múzeum önálló, különböző látogatói
csoportokra lebontott tanulási stratégiát dolgozna ki, vagy reﬂektálna a tanulásban játszott
saját szerepére, és ezt rendszeresen és tudatosan felhasználná kiállítási és közönségkapcsolati tervei kidolgozásánál. Talán ez lehet a jövő egyik célkitűzése. Ennek kapcsán javasolható a szakképzési centrumokkal, intézményekkel való kapcsolatfelvétel és együttműködés,
amelynek során a múzeum egy speciális modul helyszíne lehetne az adott szakma kapcsolódó tantárgyi képzési tervében, illetve gyakorlati helyszínt nyújthatna.16
Kulcs a hatékony programfejlesztéshez: megismerés,
módszertani-szemléleti megújulás és együttműködés
A múzeumi világ szakirányú ismereteiből és beállítottságából fakadó
érzékenysége a társadalmi problémák iránt, illetve felelősségvállalásának mértéke
és lehetőségei egyaránt abba az irányba mutatnak, hogy az egyébként főleg a gyűjtemény megőrzésére, kutatására, bemutatására hivatott intézmények mégis kilépjenek
e keretek közül. Helyesebben, ezeket véve alapul olyan programokat kezdeményezzenek, amelyek példát mutathatnak, és szélesebb összefogással akár országos szinten
is irányokat adhatnak e tevékenységnek. A múzeumi kollégák szakmai összetétele,
leterheltsége, a reális értékelésen alapuló helyzetfelmérés tudatában ma a hátrányos
helyzetű csoportokkal kapcsolatos tevékenységét egy-egy muzeális intézmény a leghatékonyabban a célzott, anyagilag is önálló háttérrel biztosított programok keretében
indíthatja el. E tapasztalatokra alapozva és természetesen az országos szakmai
konferencia és kapcsolati háttér, találkozási pontok és tapasztalatcsere segítségével,
saját stratégiai céljaival összhangban kell hosszú távú cselekvési tervet és ehhez
kapcsolódó módszertant alkalmazó mindennapi gyakorlatot kialakítania a múzeumoknak a hátrányos helyzetű látogatók számára szervezett múzeumi programokhoz,
múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz.
Különösen igaz ez az olyan régiókban, ahol nagyarányú a munkanélküliség, és nagyszámú
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diák tanul a közoktatási intézményekben.17

15 S
, 2018, 13.
16 Erre jó példák lehetnek a 2017–18 folyamán az EFOP3.3.3-VEKOP-16 keretében megvalósuló
mintaprojektek között a szakképzést megújító szándékkal végigvitt kísérleti projektek a szennai
Skanzenben, a makói vagy a szombathelyi múzeumban. Lásd: Szabadtéri Néprajzi Múzeum
– Szennai Skanzen: Mestereknek Mestere – Épített örökség védelme, hagyományos szaktudás
átadása, élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése a szakképző iskolák
diákjai számára, http://mokk.skanzen.hu/szabadteri-neprajzi-muzeum-szennai-skanzen-mestereknek-mestere-epitett-orokseg-vedelme,-hagyomanyos-szaktudas-atadasa,-elet.html; József
Attila Városi Könyvtár és Múzeum: A szakképzéstől a kreatív iparágakig – múzeumi katalizálással
– Hagyma-ma, Újratervezés, Testhönálló textíliák, http://mokk.skanzen.hu/jozsef-attila-varosi-konyvtar-es-muzeum-a-szakkepzestol-a-kreativ-iparagakig-muzeumi-katalizalassal-hagyma-ma,-ujraterveze.html, illetve: Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum: A divat elhalványul,
a stílus örök – a szakképzéstől a kreatív iparágakig múzeumi katalizálással, http://mokk.skanzen.
hu/savaria-megyei-hatokoru-varosi-muzeum-a-divat-elhalvanyul,-a-stilus-orok-a-szakkepzestol-a-kreativ-iparagakig-muzeumi-kataliz.html (letöltve: 2018. augusztus 11.)
17 A Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megyékben az általános iskolai
tanulók között a hátrányos helyzetű diákok aránya 50% fölötti. H
–K
–N
, 2012,
16–17.

90

Mlakár Zsóﬁa

Ajánlás múzeumpedagógiai programok…

[1] Íjászat, 2015.
E területeken, vagyis az észak-alföldi és észak-magyarországi megyékben az országos
átlaghoz viszonyítva a foglalkoztatottsági problémák, a nehéz szociális viszonyok,
a halmozottan hátrányos helyzetű diákok és családjaik magas száma egyaránt indokolják,
hogy a társadalmi felzárkózás olyan kiemelt terület legyen, amely mindenki (közintézmények és magánszemélyek) számára feladatot jelent.
Mivel a hátrányos helyzetű diákok fejlesztése, felzárkóztatása csak többszintű együttműködéssel lehetséges, ezért az intézményi innovációknak, az országos, helyi és megyei
kezdeményezéseknek és a civil társadalom szereplőinek egyaránt fontos szerepe van
ebben a folyamatban.18 A települési és térségi szinten kidolgozott esélyegyenlőségi
stratégiai célok megvalósulásában az említett régiók múzeumainak, de országos szinten
is minden múzeumnak feladatot kell vállalnia. Emellett lényeges lenne, hogy a múzeumok
a rendelkezésre álló lehetőségeket kihasználva, a képzés, az ismeretek és a szemléletmód megújításával keressenek új, előremutató megoldásokat a problémákra ezen
a területen. Az ilyen módon való progresszív szakmai feladatellátás, a hátrányos helyzetű
csoportok problémáinak kezelésében való hálózati együttműködés a hatályos jogszabályokban foglaltak szerinti kulturális javakhoz való széles körű és egyenlő hozzáférés

18 Természetesen azokban a múzeumi intézményekben, ahol a hátrányos helyzetű csoportok
fogadásához szükséges szaktudással és elhivatottsággal rendelkező kollégák dolgoznak, ezt
a feladatot szerencsés módon maguk is nagyszerűen elláthatják, ez azonban ma nem általános.
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biztosítását is elősegíti.19 Még óriási feladat az intézmények számára mindezt a múzeumi
szakma napi működésének, tevékenységeinek nyelvére lefordítani és jó példákat felmutatva átadható programokat kidolgozni.
A hazai múzeumok körében az utóbbi években indított kezdeményezések, pályázatokhoz
kapcsolódó programok a hátrányos helyzetű csoportok számára – az EFOP-3.3.3VEKOP-16-2016-00001 Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek programjának
mintaprojektjeit is ﬁgyelembe véve – egyre több olyan példával szolgálnak, amelyek egy
új, a múzeumok részéről proaktívabb cselekvési mintát mutatnak.20
A múzeumpedagógiai foglalkozások módszertani eszköztárának megújulásával
mára számos jó gyakorlatot láthatunk a hazai múzeumokban. Ezeket tekintve a legfontosabb tapasztalat, hogy az életkorhoz, csoportösszetételhez, kiállításokhoz és célokhoz,
infrastruktúrához illeszkedő módszertani eszközöket válassszuk ki.
A drámapedagógiával nem csupán az osztályteremben fejleszthető az önbizalom,
az önismeret, a kreativitás és a konﬂiktuskezelés képessége, de a múzeumi foglalkozások keretében is rendkívül rugalmas és hasznos módszere lehet a sokféle múzeumi
téma feldolgozásának. Történeti, régészeti, művészeti, néprajzi, de természettudományos, vagy bármely más szaktudományos területhez kapcsolódó problematika feldolgozható drámapedagógiai módszerekkel nem csupán hátrányos helyzetű, de más speciális
igényekkel rendelkező csoportokkal is, mint amilyenek a felnőtt tanulók, a munkahelyi
vagy a felsőoktatásban résztvevő hallgatói csoportok, a munkanélküliek, esetleg
a munka világába épp visszatérni készülők. Mivel a módszer alapvetően a kommunikációval, a szociális képességekkel, a toleranciával, az egymás megértésével, de akár a folyamatok analizálásával, a döntéselőkészítéssel és a közösségi problémamegoldással
kapcsolatos kompetenciákat fejleszti, hogy csak néhányat emeljünk ki, a megismerése és
alkalmazása mindenképpen ajánlatos múzeumi területen is. Ennek elősegítésére pedig
már szervezett múzeumi keretek között is lehetőség nyílt a Néprajzi Múzeum akkreditált
képzésének égisze alatt.21 A módszer az EFOP3.3.3.-VEKOP-16-2016-0001 keretében
Játszd el magad! címmel indult, a Pécsi Janus Pannonius Múzeum Várostörténeti
Múzeuma által megvalósított sikeres mintaprojekt fő módszertani bázisát is a drámapedagógia jelentette.22
A művészetpedagógia megtermékenyítő hatása a hazai múzeumpedagógiára ma már
tagadhatatlan, és rendkívül pozitív folyamat. Számos kezdeményezés közül először
a kortárs képzőművészeteket bemutató tárlatok és intézmények nyitottak leginkább
a módszer felé intézményesen, és alkalmazzák ma is sikerrel. Csak néhány példát említve
a Ludwig Múzeum, a Műcsarnok, a MODEM, a Miskolci Galéria és Városi Művészeti
Múzeum, a Paksi Képtár foglalkozásai, szakmai és közönségfórumai, konferenciái e

19 Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről.
20 Az országos kutatások részjelentései is összegzik a kiemelendő jó gyakorlatokat a hazai
múzeumi közegben, lásd D
, 2018, 15–20.
21 Mire jó a múzeum? A drámapedagógia mint a felfedezés új módszere a csoportos múzeumi nevelésben címmel indult akkreditált múzeumi szakmai továbbképzés fő célcsoportja a kamaszok
korosztálya, lásd http://www.neprajz.hu/oktatas/mire-jo-a-muzeum.html, illetve B
, 2012.
22 Játszd el magad! Színház a múzeumban, http://pecsimuzeumok.hu/index.php?m=3&s=1&id=746
(letöltve: 2018. augusztus 11.)
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tekintetben példamutatóak.23 Egészen egyedülálló, hátrányos helyzetű és sérült diákok
bevonásával indított kezdeményezés volt Zsin Bence festőművész, művészetpedagógus
projektje 2017-ben, ahol a diákokkal hoztak létre egy közös alkotást egy hét projektből
álló program során, amelyeket a Ludwig Múzeum mutatott be.24 Ehhez hasonlóan
az ország számos pontján szerveztek ilyen jellegű, a közösség bevonásával megvalósult,
a közösségnek szóló projekteket, mindenütt az alkotások révén megszólítva, fejlesztve
a leghátrányosabb helyzetű térségek diákjait.25
Szintén ezen okból érdemes kiemelni azt a művészetpedagógiai módszertani irányt,
amelyet ugyancsak az egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségben vittek sikerre a beretytyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézményben végzett munka26 során,
és ugyanitt érdemes említést tenni a sajókazai központtal működő, alternatív pedagógiai
módszerekre építő Dr. Ámbédkar Iskoláról, amely a térség több, kifejezetten hátrányos
helyzetű településén (Ózd, Kazincbarcika stb.) hozott létre és működtet tanodahálózatot.27 Nem hagyományos iskolai keretek között, de szintén az esélyteremtés és kompetenciafejlesztés, iskolába való bekerülés és személyiségfejlesztés, hátránycsökkentés
céljával jött létre 2013-ban az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány, majd
a Rosa Parks Alapítvány Láthatatlan Tanoda projektje. A programban Budapest VIII.
kerületében, önkéntesen résztvevő szociális és oktatási szakemberek, illetve az általuk
képzett önkéntesek tartanak személyre szabottan kialakított mentoráló foglalkozásokat a hátrányos helyzetű diákoknak, már az óvodáskorú gyermekek az integrált
oktatásba való sikeres belépését segítve.28
2013–14-ben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében más, hagyományos alapfokú oktatási
intézményt bevonó, de felsőoktatási intézményhez kötődő, újszerű kezdeményezés

23 KORTÁRSÍTÁS 1.0 / A kortárs képzőművészet múzeumpedagógiája, Műcsarnok, http://www.
mucsarnok.hu/hirek/hir.php?mid=q69YkemyY4CuIE; 15–18 éves korosztály, Ludwig Múzeum,
https://www.ludwigmuseum.hu/15-18-eves-korosztaly; Mosolygó művészet / művészetpedagógiai
konferencia január 23-án, Egyszülős Magazin, https://www.egyszulos-magazin.hu/single-post/
muveszetpedagogiai-konferencia, Múzeumpedagógia / Foglalkozások, Paksi Képtár, http://
paksikeptar.hu/home/muzeumpedagogia/foglalkozasok/. (letöltve: 2018. augusztus 11.).
24 Zsin Bence: Úszó ház, Ludwig Múzeum, https://www.ludwigmuseum.hu/zsin-benceuszo-haz; A világgá ment úszó ház meséje, Ludwig Múzeum Blog, http://ludwigmuseum.blog.
hu/2017/06/01/a_vilagga_ment_uszo_haz_meseje; Dínóbirodalom az osztályteremben – Művészekkel a kreatív tanulásért, Ludwig Múzeum Blog, http://ludwigmuseum.blog.hu/2017/06/16/
dinobirodalom_az_osztalyteremben_muveszekkel_a_kreativ_tanulasert (letöltve: 2018.
augusztus 12.)
25 A Bódvaszilasi Körzeti Általános Iskola első osztályos diákjai füzeteit a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem hallgatói szerkesztették egybe négy kortárs író szövegeivel. A folyamat során mentorált 17 diák és a hallgatók egyhónapos együttműködése mintaadó lehet múzeumi projektek
számára is, lásd Felhőkönyv, https://issuu.com/momeecolab/docs/felhokonyv_ﬁnal_issuu.
A miskolci INTRO Tehetséggondozó és Művészetpedagógiai Program évek óta valósít meg hátrányos helyzetű diákok bevonásával művészetpedagógiai foglakozásokon művészeti projekteket,
termékeny együttműködésben a Miskolci Galéria és Városi Művészeti Múzeummal, lásd http://
introtehetsegpont.blogspot.hu/. A miskolci Herman Ottó Múzeum Elit alakulat című kiállításához
kapcsolódó, két éven át heti rendszerességgel tartott, hátrányos helyzetű diákok számára szervezett foglalkozássorozat szintén e célcsoport kapcsán szolgálhat módszertani példával, lásd B
Ildikó, Elit alakulat – roma gyerekekkel, Magyar Múzeumok, http://archiv.magyarmuzeumok.hu/
muhely/2616_elit_alakulat_roma_gyerekekke (letöltve: 2018. augusztus 12.)
26 Felzárkóztatás a művészeti neveléssel, Igazgyöngy Alapítvány, http://igazgyongyalapitvany.
org/muveszeti-iskola/jo-gyakorlatok/felzarkoztatas-a-muveszeti-nevelessel/ (letöltve: 2018.
augusztus 12.)
27 http://www.ambedkar.hu/iskolafejlesztes-gettosodasi-folyamatokat-mutato-tersegekben/
28 Miért „láthatatlan”, és mi van a láthatón túl?, Rosa Parks Alapítvány, https://www.rosaparks.hu/
lathatatlan-tanoda/ (letöltve: 2018. augusztus 12.)
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[2] Kiállítás felfedezés, 2015

is indult kifejezetten hátrányos helyzetű gyerekek számra. A Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem hallgatói és tanárai kezdeményezték a projektet Felhő néven, amely az elmaradott Bódva-völgyi településen, Bódvaszilason az iskola első osztályosai számára indított
művészeti-alkotó-motivációébresztő programot a helyi általános iskolával együttműködve, a hallgatók kreatív ötleteit felhasználva, az ő tényleges közreműködésükkel.29
Bármely kiragadott példát tekintjük is, legyen az fővárosi vagy vidéki kezdeményezés,
egyaránt jellemző, hogy a múzeumok, felkeresve a területükön működő, hátrányos helyzetűekkel foglalkozó kezdeményezések koordinátorait, aktívan bekapcsolódhatnak munkájukba. Ugyanis ezekben a szabadidős közösségi programokban a felzárkózás és hátránycsökkentés egyik fontos területe minden esetben a hátrányos helyzetből fakadó korlátok
leküzdése, kompenzálása, ebben pedig rengeteget segíthetnek a múzeumok. Sok esetben
ezek a hálózatosodás jegyében, organikusan zajló, alulról szerveződő folyamatok már
el is indultak (a Dr. Ámbédkar Iskola már több alkalommal működött együtt a miskolci
Herman Ottó Múzeummal és Városi Művészeti Múzeummal), éppen ezért a velük járó
szakmai kihívásoknak cselekvésre kellene ösztönözniük a múzeumokat.
Az pedig nem is szorul magyarázatra, hogy mindez mekkora motivációs, az önbecsülést növelő és a személyiségfejlődést szolgáló erővel, a tanulást és a bevésődést
segítő, a közösségben megtapasztalt önazonosság-tudatot megszilárdító szereppel bír
a megszólított diákok életében.30

29 Cloud Factory, http://cloudfactory.mome.hu/ (letöltve: 2018. augusztus 12.)
30 L. R
, 2018.
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[3] Ráhangolódás, 2015

Egy jó gyakorlatról: a miskolci Herman Ottó Múzeum hátrányos
helyzetű tanulók számára kidolgozott projektje
A PROGRAMRÓL
A Herman Ottó Múzeum hátrányos helyzetű diákoknak szervezett projektje
az Elit alakulat – A Kárpát-medence leggazdagabb honfoglalás kori temetői címmel
megnyílt új állandó régészeti kiállításához kapcsolódott tematikailag.31 A program kialakításához fontos tapasztalati információkat jelentettek a közoktatáson kívül megvalósuló
társadalmi felzárkózási akciók, például a Miskolc-Lyukóvölgyben felépült közösségi
házhoz kötődő jól működő programok is. A sportpálya- és lépcsőépítés, a nyári táborok
olyan, a hátrányos helyzetű közösség és diákok bevonására alapozott tevékenységek,
amelyek a múzeumban indult foglalkozássorozathoz is motivációt jelentettek.
A program beindításában közvetlenül azonban a Miskolc Vasgyár városrészében
működő Nyitott Ajtó Baptista Iskola befogadókészsége jelentett segítséget: náluk
a tanítók alternatív módszerekkel (itt is alkalmazzák a Komplex Instrukciós Program
módszereit) is igyekeznek a hátrányok leküzdésében segíteni a gyerekeket. A múzeumi
programba bevont diákok is innen érkeztek: osztályfőnökeik, szaktanáraik ﬁgyeltek
rá, hogy a szülőkkel való jó együttműködést fenntartva dolgozzanak az iskolai lemorzsolódás megállításában. Nagyon fontos, hogy szaktanáraik a személyesség erejével,

31 M

–T

, 2016.
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a diákok saját igényeire ﬁgyelve kísérik egyénileg a fejlődésüket. Ez adott ösztönzést
a múzeumi projekthez is.
A program foglalkozásain résztvevő diákok mind hátrányos helyzetű, szociálisan
nehéz helyzetben lévő családokból érkeztek. Így kezdettől alapvető kiindulási pont volt
a gyerekek értelmi, érzelmi és élettani-ﬁzikai szükségleteit ﬁgyelembe vevő módszer és
attitűd. Ennek megfelelően a foglalkozásokon a módszertani szempontból indokolt indító,
ráhangoló beszélgetések közben egy kevés teával, harapnivalóval igyekeztünk segíteni
az éhesen érkező gyerekeknek, hogy a foglalkozásokon kizárólag az itteni élményekre
koncentrálhassanak.
A fent említett szociális és érzelmi nehézségek, otthonról hozott feszültségek oldásában
az iskolai tevékenységeken túl ezek a foglalkozások nagyon sokat segítettek a gyerekek
személyes visszajelzései, illetve osztályfőnökeik és szaktanáraik véleménye szerint is.
Olyan tevékenységekbe vontuk be őket, és olyan közös kulturális, a múzeum által őrzött
értékeket igyekeztünk megmutatni nekik, amelyekhez más módon nem jutnának hozzá.
ELVI ALAPOK
A múzeumi foglalkozások megtervezésekor igyekeztünk kijelölni néhány
fontos sarokpontot, amelyeket mindvégig szem előtt tartottunk, és amelyek alapvetően
befolyásolták a módszertani megoldásainkat. Mivel a programban részt vevő megvalósítók mind (sok esetben alternatív) pedagógiai tapasztalattal rendelkeztek, és
az ide érkező gyerekek szociokulturális helyzete is alapvetően ezt kívánta meg, ezeket
a foglalkozásokat nem csupán ismeretátadásnak vagy szabadidőtöltésnek tekintettük, hanem a nevelés eszközének is. Történjék a nevelés az iskolán belül vagy kívül,
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[5] Régészeti gyakorlat, 2015.

alapja a megismerés, ami a hátrányos helyzetű gyerekek esetében fokozottan igaz.32
A gyerekek érzelmeinek, gondolatvilágának, az őket foglalkoztató kérdéseknek a megismerése alapjaiban határozza meg mindazt, hogy mit, mennyit és hogyan adhatunk át
mindabból, amit a múzeum kulturális örökségként egyedülálló módon őriz és közvetít.
A 19. századi klasszikus gyűjtő és őrző szerepet bővítve a múzeumok folyamatosan
a közvetítés látogatókhoz alkalmazkodó formáinak kimunkálásán dolgoznak, hogy
üzenetük a leghatásosabb módon juthasson el a mindenkori közösséghez, amelynek
múltját és jelenét, identitásának gyökereit segítenek újrafogalmazni, ismét megtalálni és
értelmezni. A fentieknek megfelelően ebben a programban is elsősorban a gyerekekből
igyekeztünk kiindulni az egyes foglalkozások megtervezésénél, nem csupán a módszertani keretek, hanem az átadandó információk körének kijelölésével is. Ez a feladat főként
a múzeumi munkatársaknak nem volt mindig egyszerű, de ennek köszönhetően nemcsak
a gyerekek, hanem a kollégák és a múzeum belső szemlélete is változott. A velük való
munka során a múzeumi munkatársak viszonya is változott a diákokhoz, a látogatókhoz,
és formálódott a saját gyűjteményünkről alkotott kép, a közvetítés módszerei és a megfelelő hangsúlyok érzékeltetésének elvei is. A munkatársakban a diákok és általában
a látogatók iránti türelmes és elfogadó attitűd erősödött, illetve a látogatók érdeklődésének, szempontjainak megismerése révén az egyes szakfeladatokban (gondolok itt úgy
a kiállításrendező, mint a teremőr vagy muzeológus kollégákra) sokkal inkább kezdték
szem előtt tartani a célcsoportnak megfelelő kommunikációt.

32 F

, 1994, 10.
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A MÓDSZERRŐL
A módszerünk alapvetően tevékenységközpontú volt. Elsősorban beavató
jelleggel, vagyis az itt végzett tevékenységeken keresztül, közvetlen tapasztalati úton
igyekeztünk átadni a diákoknak az ismereteket úgy, hogy mindezt mélyen átélhessék, és
műhelymunkajelleggel mélyülhessenek el az egyes tevékenységekben. A foglalkozások
során egy-egy miniprojektet valósítottunk meg a gyerekekkel, ami lehetőséget adott arra,
hogy a cigány gyerekekre adaptálva, az ő életkörülményeikből kiindulva közelíthessünk
a múlt, itt szorosan véve a honfoglalás korának egy-egy mozaikdarabjához.
A folyamat tehát alapvetően élménycentrikus, az átélt és megtapasztalt, múlthoz kapcsolódó tevékenységeken keresztül igyekezett elmélyíteni a gyerekek által szerzett ismereteket és segíteni azok beépülését a már megszokott, biztonságos közegben. Azonban
minden mozaikdarab egy fontos kép, üzenet alkotóeleme volt, amivel törekedtünk
abban segíteni a gyerekeket, hogy egységben láthassák az őket körülvevő világot, amely
a megismerés révén többé már nem volt idegen, hanem otthonos, ezáltal pedig jelentősen
előreléphettek önmaguk megismerésében, kifejezésében. Az a kép, amelyet a foglalkozásokon igyekeztünk kialakítani, úgy épült fel, hogy alapjaiban támaszkodjon a gyerekek
saját kultúrájából származó ismeretekre, tapasztalatokra, hogy szervesülhessen az itt
megszerzett tudás. Ugyanakkor egyfajta kívülről befelé haladó szemlélettel a foglalkozások tartalmát tekintve is az embert körülvevő tágabb környezetből kiindulva haladtunk
a tematikánkban a személyes világon át az emberi lélek kérdései felé.
A foglalkozások során szempont volt, hogy minden téren törekedjünk az egyszerűségre,
így a nyelvhasználatban is. A korlátozott nyelvi kódot használó, hátrányos helyzetű családokból érkező múzeumlátogató diákok szempontjából elengedhetetlen, hogy a foglalkozások közbeni személyes kommunikáció során és a múzeumi jelenlét idején speciálisan
rájuk szabott feladatok végzésekor kerüljük az idegen szavak, a sokszorosan összetett
mondatok, a bonyolult utalások és képek használatát. Számos kutatás és gyakorlati
tapasztalat igazolta vissza, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai sikertelenségének
és így minden egyéb színtéren tapasztalt nehézségeinek (kulturális, szociális és munkaügyi helyzet) egyik oka a korlátozott nyelvi-kommunikációs beszédmodell használata,
amelyet a családjukban megszokott szókincs és sémák határoznak meg.33 Rendkívül
fontos ezért az általuk használt nyelvezet, családi háttér megismerése a hasznos és
élményszerű foglalkozások megszervezéséhez.34
Számos tapasztalat azt igazolja, hogy az iskolán kívüli nevelés területén is
nagyon hatékony lehet – cigány tanulók esetében különösen – a sporton, a művészeten
és egyéb kulturális tevékenységeken keresztüli fejlesztés. Ilyenkor ezek a tevékenységek
tudatosan nem produkcióorientáltak, hanem a tág értelemben vett személyiségfejlesztést
szolgálják. Ezt a szempontot ﬁgyelembe véve a tevékenységek között fontos szerepet
kapott a foglalkozásokon a drámajáték, a mese, a szerepjáték, a művészeti tevékenységek: festés, rajzolás, mintázás, bőrművesség, kísérleti régészet. Ezek kapcsán nagyon
kedvező benyomásaink voltak a kötött iskolai foglalkozásokon sokszor nehezen kezelhető gyerekek külön programokon tapasztalható magatartásával kapcsolatban is. Kifejezetten motiváltak, érdeklődők voltak, és a munkát precízen, nagy fokú koncentrációval és
kreativitással végezték.

33 K. N
34 B

, 2012; F
–F

, 1994, 13.
, 2012, 123.
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Abstract

Museum educational proposal for planning and implementing
programmes for socially and educationally disadvantaged groups
In this paper, I present the experiences I gained through the several
museum educational projects I was involved in, and through the
exchanges, I had with museum professionals and museum educators
who had experiences in dealing with disadvantaged groups. The aim of
this proposal is to provide practical guidance to museum educators and
professionals in planning and implementing future museum educational
projects. I write about the institutional and professional aspects as well
as the ﬁnancial and infrastructural context of the reception of socially and
culturally disadvantaged groups. In these latter areas, beyond raising the
obvious issues, I also examine the current situation and direction, furthermore, the long-term prospect of a solution.
To do this, I intend to summarize the experiences of a pilot programme
organized for underprivileged children at the Herman Ottó Museum in
Miskolc. Our ﬁndings conﬁrm that development through sports, arts, and
other cultural activities could be rather effective in the ﬁeld of non-formal
education, especially for students of Roma heritage. In such cases, these
activities are deliberately not production-oriented but rather serve the
personality development of the students. Acknowledging this, dramas,
fairy tales, role-playing, artistic activities, painting, drawing, moulding,
leatherwork, experimental archaeology have played a crucial role in the
activities. In relation to these, we had a favourable impression on the
behaviour of children who were often difﬁcult to handle in separate school
activities. They were particularly motivated, engaged, and worked with
accuracy, intense concentration, and creativity.
Finally, I also take into account some useful examples of Hungarian good
practices that can offer valuable ideas in terms of organizing museum
educational programmes for the underprivileged.
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II.

A ﬁzikai és megértési akadályokkal élők a múzeumokban

Egyszerűbben érthetőbb
- megértési nehézséggel
élők megjelenése a
múzeumpedagógiában

Bevezető
A megértési nehézséggel élőkre vonatkozó módszertani ajánlás próbál
minél hasznosabb, használhatóbb felosztással, formában összegyűjteni tényeket,
tapasztalatokat, irányelveket. A gyűjtés alapjául szolgált a 2017-ben elindult Múzeumi
és könyvtári fejlesztések mindenkinek című EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében végzett országos múzeumi kvantitatív kutatás és
kvalitatív mélyinterjús kutatás (a továbbiakban mélyinterjúkként, interjúkként hivatkozom
rájuk), az ezek alapján készített kutatási jelentések,1 a hazai szakirányú szervezetek,
intézmények anyagai, a hazai akadálymentesítéssel, hátrányos helyzetűekkel foglalkozó
hazai múzeumpedagógiai szakirodalom, az ebben a témában a Ludwig Múzeumban
megrendezett Integrált Ped.kedd beszélgetéssorozat, a kutatáshoz kapcsolódó szakmai
találkozók, szövegelemzések, illetve a saját tapasztalatok (például az Integrált Családi
Délelőtt a Ludwig Múzeumban), programfejlesztések, együttműködések.
A megértési nehézséggel élők társadalmi csoportjának múzeumi fogadásához
szükséges a személyekre vonatkozó társadalmi, szociológiai és pszichológiai tények
ismerete, a szükségszerű együttműködés felismerése és a társadalmi változások irányainak megadása, amelyek nélkül nincs, nem lesz előrelépés a látogatóbarát múzeumok
széles körű akadálymentesítésének megvalósításában. A most vizsgált célcsoport
múzeumba járási gyakorlatának megteremtéséhez fontos elsősorban a programok akadálymentesítésére alkalmas (gyógypedagógiai elemekkel bővített) módszertani paletta használata, a múzeumi dolgozókat fejlesztő rendszeres érzékenyítő tréningek szervezése és nem
utolsó sorban a múzeumi dolgozók empátiája, bátorsága, megtámogatva gyógypedagógusokkal való szoros együttműködéssel és ezirányú továbbképzésekkel. De ugyanilyen fontos
a megértési nehézséggel élő személyek és hozzátartozóik, gondozóik eléréséhez kiépített
stratégia kidolgozása, a minél eredményesebb módszer megtalálása.
A kutatási anyagban2 összegyűjtött múzeumi fogadások alkalmával felismert jó és rossz
tapasztalatok, problémafelvetések és megoldások megjelennek a szövegben. Amint
az intézmények dolgozói által megfogalmazott megítélések szempontjai is: hogy miért
fontos vagy miért nem fontos a megértési nehézséggel élők megjelenése a múzeumokban.
Milyen lépéseket tesznek az intézmények – ha pozitívan ítélik meg a kérdést –, hogy tényleg
megjelenjenek, láthatóvá váljanak a terekben, a programokon a megértési nehézséggel élők
az ép személyek számára is, ezzel is erősítve, hogy helyük van a múzeumok falai között.
Ilyen jó gyakorlatok bemutatása igazolja, hogy egyes ötletek már megvalósultak, és egy

1
2

D
, 2018; S
, 2018.
Lásd a fentebb említett mélyinterjúk, interjúk.
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olyan tendenciát villant fel, amelynek még csak a küszöbén állunk, és amelynek szélesebb
körű elterjedéséhez, a változáshoz szükséges jelen- és jövőbeni nézőpontváltáshoz eddig
még meg nem valósított ideák, új víziók adnak friss szempontokat.
A kutatás célja, hogy világosabban lássuk a megértési nehézséggel élők csoportját,
lehetőségeit, társadalmi helyzetét, múzeumi területeken való megjelenését, és ennek
megfelelően gondoljuk át múzeumi szempontból, hogy mit és hogyan tudunk tenni
a fogadásukért. Melyek azok a szerepek, amelyeket ezen a területen a múzeum kulturális
intézménye felvállalhat, és melyek azok, amiket nem. Meddig terjednek a múzeumpedagógus, az interpretátor szerepében lévő múzeumi dolgozó lehetőségei, cselekvőképessége, és mi az, ami már csak szervezeti összefogással, vezetői döntéssel változtatható.
Továbbá melyek azok a területek, programtípusok, amelyek már nem felvállalhatók,
megvalósíthatóak a hétköznapi kapacitás, az igények, a szakirányú tudás hiánya,
a hétköznapi realitások miatt.
A kutatási jelentés a kvalitatív, a kvantitatív és a mélyinterjús felmérések alapján
egyfajta országos kitekintés alapjairól indul, de az abszolút országos szintet feldolgozó
állapotjelentéshez egy hosszabb, alaposabb előkészítéssel, gyűjtőmunkával végzett
kutatás adna csak módot. A mostani esetben a hazai állapotok, visszhangok összesítése
és a saját környezetből vett és saját tapasztalatok, programok, szakmai beszélgetések
tapasztalatai adják a szilárd alapot a részletesebb elemzéshez.
A megértési nehézséggel élők
TERMINUSMAGYARÁZAT
A múzeumi környezetben fogadott személyek összefoglaló megnevezésekor nem mindig egyértelmű a szóhasználat. Ez kifejezetten igaz a hátrányos helyzetűeket illető megnevezésekre. Egy-egy hétköznapi vagy az adott hátrányos helyzetű
személyekkel foglalkozó szakterületen bevett, hivatalosan használt elnevezés lehet
negatív értelmű, a múzeumi közegbe való integrációnak ellentmondó, nem a befogadást, hanem inkább a kirekesztést erősítő. Másrészről lehet, hogy a hétköznapokban
használt megnevezés nem pontos olyan szempontból sem, hogy egy-egy meghatározás alá nem tartoznak bizonyos csoportok, akiket odasorolunk. Ez a gyakorlatban is
érvényesül, mivel nem biztos, hogy a múzeumi fogadás, programkialakítás szempontjából
a mindennapokban egyneműként kezelt csoportok tagjai egy összefoglaló szaknyelvi
kategóriába sorolhatók. Például ilyen az „értelmi sérült” meghatározás: gyógypedagógiai szempontból idetartoznak az oxigénhiánnyal születettek, a Down-szindrómások
stb., viszont szakszerűen az autisták külön kategóriába sorolandók. Mégis, az akadálymentesített múzeumi programok esetében egy gyógypedagógiai módszertant alkalmazó iskolából vagy felnőtt napközi otthonból érkező csoportokban szinte majdnem
minden esetben találunk autistákat és Down-szindrómásokat is. Így az „értelmi sérült”
vagy „értelmi fogyatékos” megnevezés sokszor nem helytálló a csoport heterogenitása szempontjából. Tehát ha szeretnénk összefoglalóan meghatározni, kinek is készítettünk programot, akkor például a „megértési nehézséggel élő” elnevezés jó alternatíva lehet
erre. Megértési nehézséggel élőnek nevezhetjük mindazokat, akiknek valamilyen
módon akadályozott, differenciált a kommunikációja, és a hétköznapitól, általánostól
eltérő módszerekkel, tempóban, szinteken szükséges kommunikálni velük.
Az előző magyarázat mellett még az is fontos és szimpatikus tulajdonsága a „megértési
nehézséggel élő” elnevezésnek, hogy nem pejoratív, nem negatív, a magyar nyelv hátrányt
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kifejező szavai közül egészen ﬁnoman, érzékletesen, de nem megbélyegezve fejezi ki
az adott személlyel folytatott kommunikáció akadályoztatottságát, vagyis a megértési
nehézséggel élést. Javaslom, hogy a múzeumi gyakorlatban vezessük be ezt a tágabb
értelmű, nem negatív felhangú megnevezést az „értelmi sérült”, „értelmi fogyatékos”
meghatározások helyett.
A „megértési nehézséggel élő” elnevezési javaslatot 2009-ben kaptam az ÉFOÉSZ-től
(Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége), amikor
megterveztem az Integrált Családi Délelőtt című hétvégi családi program beindítását, és
felkerestem a szövetséget felmerülő kérdéseimmel.
A „megértési nehézséggel élő” terminust 2010 óta használom, és sohasem kaptam olyan
visszajelzést a programra jelentkezőktől, a programról hírt adóktól, hogy nem értették
volna, kikre vonatkozik. A „megértési nehézséggel élő” meghatározás mögé a hírlevelek és programkiírások esetében zárójelben oda szoktam írni, hogy pontosan kikre
is gondolok – például oxigényhiánnyal született, Down-szindrómás, autista stb. –, de
a nyilatkozatokban, leíró szövegekben rendszerint már csak a meghatározást használom.
A továbbiakban a fentebb megadott szempontok alapján használom a „megértési nehézséggel élő” elnevezést az alábbi állapotokban lévő személyek összefoglaló neveként:
–

oxigénhiánnyal született,

–

Down-szindrómás,

–

agyvérzéses,

–

autista,

–

afáziás,

–

beszédértési nehézséggel rendelkező/beszédében
akadályozott személy,

–

Williams-szindrómás.

MEGÉRTÉSI NEHÉZSÉGGEL ÉLŐK A MÚZEUMOKBAN
A hazai múzeumi felmérések3 alapján a hátrányos helyzetűek egyik legismertebb és a múzeumokban leggyakrabban fogadott csoportja a megértési nehézséggel
élőké. A korosztályt tekintve a gyermekek és a ﬁatal felnőttek, felnőttek egyaránt megjelennek, a nyugdíjas korosztály, az időskorúak viszont alig vagy egyáltalán nem. Múzeumi
látogatásokkor 90%-ban jellemző a csoportos megjelenés. Ezek a csoportok intézetek,
gyógypedagógiai módszertani központok, oktatási intézetek és civil szervezetek, alapítványok szervezésében jutnak el a kulturális intézményekbe, így a múzeumokba is. Egyénenként, szűk körben, magánszemélyként, családdal, gyámmal nagyon ritkán jelennek meg.
A mélyinterjúkban olvasható, hogy a legtöbb múzeumban jártak már tárlatvezetésen,
foglalkozáson, családi programon, esetleg több alkalomból álló projekt keretében vagy

3

Lásd a tanulmány elején említett mélyinterjúk, interjúk.
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akár integrált táborban hátrányos helyzetűek. Mindezek ellenére a mélyinterjús kutatások
tapasztalatai alapján elmondható, hogy viszonylag sok múzeum dolgozója jelezte bizonytalanságát a célcsoporttal kapcsolatban. Vajon jó módszert választ-e egy program felépítésekor, vajon szakirányú (gyógypedagógus) végzettség nélkül fogadhatja-e a csoportokat? Valószínűleg részben ebből a szakmai bizonytalanságból, bátortalanságból adódik,
hogy a megértési nehézséggel élők megjelenése nem általános a hazai múzeumokban.
Ezek az érvek és félelmek nem ok nélküliek, viszont a tapasztalat azt mutatja, hogy
a gyógypedagógusokkal való együttműködés jól kiegészíti az ilyenfajta programra vállalkozó múzeumpedagógusok általában már meglévő (és a együttműködés során folyamatosan növekvő) empátiájára, szakmai, pedagógiai alaptudására, tapasztalatára és emberi
felkészültségére, a másság iránti elfogadásuk mértékére. A megvalósult programok,
projektek tapasztalata azt mutatja, hogy gyógypedagógiai végzettség nélkül is belekezdhetünk megértési nehézséggel élő személyek fogadásába, számukra akadálymentesített
programok kidolgozásába. A szakmaiság és a jól megtalált módszertan szempontjából
nagyon fontos, hogy felvegyük a kapcsolatot egy-egy szakemberrel, akikkel az általunk
kitalált tervet, forgatókönyvet átbeszélhetjük. Esetleg, ha van rá mód, próbaverziót, pilotalkalmat tartva a foglalkozásból kipróbálhatjuk, megmutathatjuk élőben az eredeti foglalkozást, és miután a szakember élesben látta a gyakorlatot, konklúziók levonására kérhetjük,
majd átbeszélhetjük a tapasztalatokat.
Az a múzeumpedagógus, aki fogadott már megértési nehézséggel élő csoportot, tudja,
hogy konkrét recept nincs, amivel minden akadályt egyből elháríthatunk, amivel minden,
látszólag azonos problémával élő csoportot ugyanúgy fogadhatunk. E csoportok összetétele minden esetben hihetetlenül differenciált, azonos állapotmeghatározású személyek is nagyon különbözőek lehetnek. Amikor a tizedik Down-szindrómás személlyel
találkozik egy múzeumpedagógus, akkor látni fogja, hogy mindegyikük más, és ugyanolyan személyiségjegyek határozzák meg őket, mint az épeket. Viszont az épeknél ezek
a személyiségjegyek egy csoportos foglalkozás első alkalmával nem jelentkeznek igazán
karakteresen (talán a túl harsány, hiperaktív és a teljesen visszahúzódó végletek azok,
amik elsőre kitűnnek), az ép egyén jobbára a csoport részeként működik. Ezzel szemben
a megértési nehézséggel élőknél a karakterjegyek már az első néhány percben nagyon
erősen előtérbe kerülnek, és a foglalkozás ideje alatt végig intenzíven meghatározzák
a kommunikációs és alkotói folyamatokat.
Általános tapasztalatom, hogy a társadalmi szocializáció során megtanultak – valamilyen
szinten ez a felhalmozott tudás egységesíti az ép társadalmat – a megértési nehézséggel
élőknél háttérbe szorulnak, nehezebben érvényesülnek az egyéniséggel és az érzelmi
állapottal/érintettséggel szemben. Így érdemes előre tájékozódni a kapcsolattartótól
minden új csoport összetétele felől, ha még nem találkozott velük a múzeumi dolgozó.
Itt nemcsak az átlagos csoportoknál bevett adatokra gondolok – vagyis hány fő, hány
évesek, milyen iskolából, intézményből érkeznek, mennyi ideig tartson a foglalkozás,
csak a kiállítótérben interakítv tárlatvezetésként vagy alkotással egybekötve –, hanem
lényeges, hogy milyen érintettségűek a csoport tagjai.
Enyhe vagy középsúlyos személyek jelennek-e meg,
és milyen arányban alkotják a csoportot?
–

Fizikailag, mozgásukban érintettek-e, lesz-e kerekesszékes,
bottal, segédeszközzel közlekedő? (Például olyan, aki, ha leül
a kiállítótérben egy padra, nem akar majd fölállni?)
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–

Lesznek-e beszédükben, hallásukban akadályozottak?

–

Autisták, Down-szindrómások, oxigénhiánnyal születettek, esetleg
pszichés zavarokkal rendelkezők milyen arányban lesznek
a csoportban?

Nagyon fontos alapkérdések ezek, amelyek előzetes – legalább alapvető információkon
alapuló – tisztázása nélkül folyamatos „tűzoltásra” kényszerülünk, esetleg kellemetlen
helyzetekbe kerülünk, a múzeumi foglalkozás pedig rosszul kitalált vagy felépített lesz.
Egy egyszeri múzeumlátogatás alkalmával a gyógypedagógus/kísérő valószínűleg nem
fog az összes csoporttagról egyénenként egy rövid jellemrajzot, állapotjelentést írni, de
többszöri, rendszeres találkozás esetén vagy egy hosszabban tartó projektmunka során
ezt mindenképpen nagyon hasznos kérni a csoportot összefogó személytől, mert sokkal
megalapozottabb munkát végezhetünk. Többet tudunk átadni a tartalomból is, ha megfelelő szinten, kellően differenciáltan, az ott és akkor éppen legjobban használható módszerekkel támasztjuk alá. Ez pedig annak ismerete nélkül, hogy pontosan kinek fogjuk tartani
a foglalkozást, viszonylag nehezen megvalósítható.
Ennek az első adatfelvételnek a segítségéül a tanulmányhoz két adatkérő mintalapot
mellékeltem.4
A gyakorlatban tapasztalt állapotok ismeretének elméleti megalapozásához a következő fejezetben a megértési nehézséggel (értelmi fogyatékossággal) élők különböző állapotait meghatározó rendszert és deﬁníciókat ismertetem.
TÁRSADALMI JELLEMZŐK
A múzeumi szerepvállalás helyes módjának, arányának megtalálásához rá
kell látnunk arra az általános társadalmi helyzetre, ami jellemzően meghatározza az adott
társadalmi csoportot. Ezzel a tájékozódással egy múzeum dolgozója, jó esetben
az intézmény vezetősége tudatosítja magában, hogy mire is ad választ valójában, mire
reﬂektál, amikor egy hátrányos helyzetű csoporttal kezd foglalkozni. Felmérheti, mire
képes, és mire nem, mekkora problémakörrel áll szemben, és annak mekkora területét
milyen mélységig tudja, akarja felvállalni. Milyen lehetőségei vannak munkaerő, szakértelem és anyagi lehetőségek terén? Az intézmény proﬁlja alkalmas-e az adott célcsoport
fogadására? Valamint fontos tisztába kerülni azzal is, hogy milyen létszámú társadalmi
csoportról van szó, és ehhez a hátránnyal élő csoporthoz hogyan kapcsolódnak, kapcsolódhatnak ép embertársaink.
A KSH legfrissebb, 2011-es népszámlálási adatai alapján 490 578 fő a fogyatékos személyek létszáma, ebből az értelmi fogyatékossággal élőké 42 779 fő, az autizmussal élőké
5120 fő.5
Az autizmussal kapcsolatban pontos számok nem állnak rendelkezésre, de a nemzetközi számadatok alapján száz emberből egy él az autizmus valamilyen formájával. Ez
az egészen enyhe érintettségtől a súlyos fogyatékosságig terjedhet. Magyarországon

4
5

Az adatkérő lapok Onódi Ágnes gyógypedagógus, pszichopedagógus és Vadász
Zsuzsanna konduktor, művészetterapeuta szakmai segítségével készültek.
KHS, 2014.
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feltehetőleg kb. 100 000 autista ember él. Az érintettek jelentős része valószínűleg nincs
diagnosztizálva.6
A fogyatékos személyek demográﬁai összetételére jellemző, hogy közöttük jelentősebb
számban vannak időskorúak, aminek oka, hogy a fogyatékos személyek nagy része nem
születésétől fogva sérült, hanem életkora előrehaladtával betegség vagy baleset következtében vált azzá.7
Ezekből az adatokból kiderül, hogy Magyarország lakosságának egy jelentős százaléka fogyatékos személy. Az is jól látható, hogy a fogyatékos személyek nem alkotnak
egynemű csoportot, hanem a született értelmi sérültek és a betegség vagy baleset
következtében azzá vált személyek éppúgy beletartoznak. Valamint ne feledkezzünk el
a hozzátartozóikról sem, akik lehetnek szülők, testvérek, közelebbi-távolabbi rokonok,
barátok, akiket az értelmi fogyatékos személyek társadalmi megítélése, helyzete szintén
erősen befolyásol saját hétköznapi életük megélésének, kiteljesítésének lehetőségében.
Ezért is fontos, hogy a művelődés, a kulturális szórakozás, a család- és közösségépítés
terén a megértési nehézséggel élők mellett helyet kapjanak a szorosan hozzájuk tartozó
ép személyek is a látogatóbarát múzeumokban.
A megértési nehézséggel élők állapotának meghatározása
A MEGÉRTÉSI NEHÉZSÉGGEL ÉLŐK ÁLLAPOTÁNAK
ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
A megértési nehézséggel élés egy állapot, amely a megváltozott értelmi
képességek miatt sajátos, az átlagostól eltérő életvitelt eredményez. A megértési
nehézséggel élő személyek számára több idő, nagyobb ﬁgyelem, fegyelem, koncentráció
szükséges bizonyos ismeretek, képességek elsajátításához. A megszerzett ismeretek
mennyisége, mélysége, tartalma korlátozott, és szinte minden esetben fokozott az igény
a környezet támogató magatartására.
A képességek korlátozottsága nagyon sokféle árnyalatot mutathat, az abszolút
önállótlanságtól a bizonyos mértékű támogatással önálló életvezetésre való képességig. Bármennyire is az az általános képünk az értelmi sérült személyekről, hogy
nem képesek az önállóságra, ez az állapot az esetek egy részében mégsem jelenti azt,
hogy képtelenek volnának az önrendelkezésre, döntéshozatalra, önálló életvitelre. „Egy
értelmi fogyatékossággal élő személy fogyatékosságának mértékével arányos támogatással meg tudja fogalmazni akaratát, vágyait, gondolatait, képes az önálló életvitelhez
szükséges ismeretek bizonyos mértékű elsajátítására, tud munkát végezni, közvetlen
környezetével szoros kapcsolatot kiépíteni, családban élni, vagy éppen önmaga is
családot alapítani.”8

6

7
8

Országos Autizmus Kutatás 2009; Autizmus deﬁníciója, Szülősegítő fogyatékos személyeket
nevelő családoknak, http://szulosegito.motivacio.hu/autizmus-deﬁnicioja (letöltve: 2018.
augusztus 17.)
Intézményi férőhelykiváltás, ÉFOÉSZ, http://efoesz.hu/erdekvedelem-jog/intezmenyi-ferohelykivaltas/ (letöltve: 2018. augusztus 17.)
Magunkról, ÉFOÉSZ, https://efoesz.hu/magunkrol/ (letöltve: 2018. augusztus 17.)
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AZ ÉRTELMI SÉRÜLTSÉG DEFINÍCIÓJA
„Az értelmi fogyatékosság a központi idegrendszer fejlődését befolyásoló
örökletes zavar, és környezeti hatások eredőjeképpen alakul ki, amelynek következtében az általános értelmi képesség az adott népesség átlagától az első évektől kezdve
számottevően elmarad, és amely miatt az önálló életvezetés jelentősen akadályozott.”9
Az értelmi fogyatékosság alapvető oka a központi idegrendszer sérülése. Az idegrendszeri sérülések differenciáltak, különböző enyhébb vagy súlyosabb állapotokat eredményezhetnek, ezért ha az idegrendszer valamilyen okból károsodik, még nem feltétlenül
lesz értelmileg akadályozott, fogyatékos a személy, a gyermek. („Mivel az értelmi
képességek elmaradása már az első évektől érzékelhető, ez biztosan megkülönbözteti
az értelmi sérülést a pszichózisoktól és a demenciáktól.”10)
Az általános értelmi képességek mérésének bevett módszere az intelligenciateszt
használata, ez alapján sorolják be az értelmi sérülteket enyhe, középsúlyos és súlyos
értelmi sérült kategóriákba. Halmozott sérülés esetén a társult sérülés fajtájához adaptált
tesztet használnak.11
AZ ÉRTELMI SÉRÜLÉS MAI OSZTÁLYOZÁSA
ÉS A KATEGÓRIÁK JELLEMZŐI
A gyógypedagógiai gyakorlatban a legkorszerűbb és legelterjedtebb
az az osztályozás, amely az értelmi sérülteket két csoportba osztja.
1. Tanulásban akadályozottak
Idetartoznak egyrészt a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által enyhén értelmi fogyatékosnak minősített, másrészt az általános
iskolában tanulási problémákkal küszködő gyermekek.
1.1. Idesorolhatók a tanulási problémákkal küzdő ép értelmű, de alacsony
intelligenciájú gyerekek.
1.2. A szintén ebbe a csoportba tartozó enyhe értelmi sérülteket iskolai
szempontból képezhetőnek, taníthatónak tartják, nevelésüket azonban speciális
iskolában tekintik eredményesnek. A kultúrtechnikák – írás, olvasás, számolás – alapjainak elsajátítására és ezek használatára képesek. Ezért az „enyhe értelmi fogyatékos”
kifejezést mára többnyire felváltotta a „tanulásban akadályozott” elnevezés, amely
arra utal, hogy a gyermek tanítható, de tanításának vannak akadályai, korlátai. Ez gyakran
az iskolaérettségi vizsgálaton vagy az első iskolai években derül ki.
A fejlődési zavarok nem olyan nyilvánvalóak, mint a középsúlyos értelmi
fogyatékosoknál. A fejlődés zavara a magasabb fejlettségi szinteken, magasabb pszichés
funkciókban jelenik meg. Az értelmi fejlődés zavara azokban a funkciókban, helyzetekben
mutatkozik meg, amikor egy csoportban ugyanazon követelményeknek kell megfelelni.
9

Értelmi fogyatékosság deﬁníciója, Szülősegítő fogyatékos személyeket nevelő családoknak, http://
szulosegito.motivacio.hu/ertelmi-fogyatekossag-deﬁnicioja (letöltve: 2018. augusztus 17.)
10 Értelmi fogyatékosság deﬁníciója, Szülősegítő fogyatékos személyeket nevelő családoknak, http://
szulosegito.motivacio.hu/ertelmi-fogyatekossag-deﬁnicioja (letöltve: 2018. augusztus 17.)
11 Értelmi fogyatékosság deﬁníciója, Szülősegítő fogyatékos személyeket nevelő családoknak, http://
szulosegito.motivacio.hu/ertelmi-fogyatekossag-deﬁnicioja (letöltve: 2018. augusztus 17.)
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–

Eltérés mutatkozhat a beszédfejlődés területén, gyakoribb a megkésett beszédfejlődés, felbukkanhatnak a pöszeség vagy más beszédhiba tünetei;

–

a számfogalmuk nehezen alakul ki;

–

térbeli, időbeli tájékozódásuk alacsonyabb szinten működik;

–

viselkedés- és magatartászavarok alakulhatnak ki, nehezen
igazodnak el emberi viszonyokban;

–

erkölcsi értékrendjük nem annyira szilárd, ebben is támogatásra szorulnak;

–

gyakorlati érzékük meglepően jó;

–

kis segítséggel önálló életvezetésre is képesek lehetnek.

A tanulásban akadályozottakkal a múzeumi programokon, foglalkozásokon jól együtt
lehet működni.
2. Értelmileg akadályozottak
Idetartoznak a korábban középsúlyos és súlyos kategóriába sorolt értelmi
sérültek. Az értelmi akadályozottság hangsúlyos jegye a téri tájékozódás nagy fokú
bizonytalansága, a ﬁnommotorika gyengesége, a bonyolultabb gondolkodási, absztrahálási funkciók szembeötlő gyengesége, a kommunikáció korlátoltsága, a ﬁgyelemkoncentráció nehezítettsége, a szociális és életvezetési minőség megrekedése. Az értelmi akadályozottságnak már többnyire külső jelei is vannak. Ilyen például a járásuk, a tekintetük,
a tátott szájuk, de gyakran a koponya is deformált.
2.1 A középsúlyos értelmi sérült gyerekeknél a fejlődési zavar szinte
minden fejlődési területet érint: a mozgásukat, a beszédüket, a játékukat, a szokáscselekvéseiket. Jellemző a szenzoros és motoros vagy mentális képességek részleges vagy
teljes hiánya, fejlődési tempójuk lassú. Az iskoláskor végére is csak egy részük képes
írásra, olvasásra – számolásra pedig alig néhányan. Önállóságra csupán közvetlen
környezetükben képesek, és csak egyszerű munkák elvégzésére alkalmasak, például
a ház körüli teendőkére, ha értelmi és mozgásképességük ezt megengedi. Környezetváltozásra inkább érzelmekkel, mint értelemmel reagálnak. Mérhetetlen szeretetet tudnak
adni, ha biztonságban érzik magukat. Erősen kötődnek. A krízishelyzeteket nehezebben
élik meg, mivel mentálisan nem képesek feldolgozni azokat. Önálló életvezetésük nagyon
jelentősen akadályozott, de segítséggel, állandó fejlesztéssel nagymértékben javítható.
Szociális foglalkoztató intézetekben, szakosított otthonokban, családjukkal és legújabban
kiscsoportos lakóotthonokban élnek. Múzeumi programokon a legtöbbjükkel jól együtt
lehet működni.
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2.2 A súlyos értelmi sérültek esetében az alapvető funkciók fejlődése
súlyosan akadályozott. A motorikus funkciók alig fejlődnek ki, az ülés és a járás megtanulása nehézségekkel jár, a kialakult mozgások is gyakorlati rendellenességeket mutatnak,
elsősorban a koordinációban, a sztereotip-ritmusos együttmozgásokban. A kéz ujjainak
ﬁnommozgásai nem fejlődnek ki. Az önkiszolgálási, higiéniai szokások nem vagy alig
alakulnak ki. A súlyosan sérült értelmi fogyatékosok nem sajátítják el az artikulált, tagolt
beszédet. A kognitív funkciók fejlődése alig mérhető, személyiségfejlesztésükről nemigen
beszélhetünk. Állandó ápolást, gondozást igényelnek felnőttkorukban is. Egyesek individuális gyógypedagógiai tevékenység által fejleszthetők, elsősorban az önkiszolgálás
és az elemi kommunikáció terén, de ellátásukban döntő szerep jut az orvosi felügyeletnek és gyógykezelésnek. Életük fenntartása speciális szociális intézményi ellátással
biztosítható.
A súlyos értelmi sérültek a múzeumokban már nem jelennek meg.
A fenti, ma elfogadott gyógypedagógiai megközelítés a korábbi hármas
osztályozásra épül, amely szerint az értelmi sérüléseknek három fajtája van: enyhe
(50–70-es IQ), középsúlyos (35–49-es IQ) és súlyos (35 alatti IQ).12, 13
Múzeumi közegben csak a tanulásban akadályozottak, az értelmileg akadályozottak
közül pedig az enyhe és a középsúlyos katagóriába tartozó személyek jelenhetnek meg,
a súlyos értelmi sérültek már nem.
Az autizmus deﬁníciója
Az autizmus egy a teljes személyiséget átható fejlődési zavar,
amelynek pontos okai a mai napig tisztázatlanok. A jelenleg is folyó kutatások szerint
az eltérő fejlődés hátterében alapvetően genetikai okok állnak, de a környezeti faktorok
hatása sem zárható ki egyértelműen. Amit biztosan tudunk, az az, hogy az autizmus kialakulásáról a szülők nem tehetnek.
Autizmusról akkor beszélnek a szakemberek, ha a kommunikáció, a társas kapcsolatok
és a rugalmas viselkedésszervezés, rugalmas gondolkodás terén a normál fejlődéstől
eltérő mintákat találnak. Az autizmus rendkívül sokszínű és változatos formában megnyilvánuló állapot, amelynek diagnosztizálása komoly szaktudást igényel.
Jellemző megjelenési területei:
–

Nem alakul ki a funkcionális beszédhasználat, és ennek kompenzálásában a gyermek kifejezetten eszköztelen, kívánsága jelzéseként
leginkább a felnőtt kezét tudja húzni, eszközként mozgatni.

–

A szokásostól eltérően beszél, például visszhangozza, tartalom
nélkül ismétli a szavakat, mondatokat, akár teljes dialógusokat

12 Az értelmi akadályozottságról: http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/5_
eletpalya/ajanlasok/e...; a tanulásbani akadályozottságról: http://www.sulinet.hu/tanar/
kompetenciateruletek/2_matematika/4_modszert..., Értelmi sérülés – Info, Szülősegítő fogyatékos
személyeket nevelő családoknak, http://szulosegito.motivacio.hu/ertelmi-serules-info, Értelmi
fogyatékosság deﬁníciója, Szülősegítő fogyatékos személyeket nevelő családoknak, http://
szulosegito.motivacio.hu/ertelmi-fogyatekossag-deﬁnicioja (letöltve: 2018. augusztus 17.)
13 Onódi Ágnes gyógypedagógus, pszichopedagógus és Vadász Zsuzsanna konduktor,
művészetterapeuta szakmai meglátásainak felhasználásával.
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a kedvenc ﬁlmjéből, meséjéből. Például a „Kérsz vizet?” kérdésre azt
válaszolja, hogy „Kérsz vizet.”
–

A gyermek nem játszik a kortársaival, vagy a szokásostól
eltérő módon játszik velük. Például olyan játékokban tud csak
részt venni, amelyeknek nem bonyolultak a szabályai, mint amilyen
a kergetőzés, hancúrozás, de összetettebb játékok esetében már
tanácstalan. Például nem alakul ki a szerepjátékra való képessége.

–

Kedveli a gyakran ismétlődő (repetitív) tevékenységeket, például:
dolgok sorba rakása, saját testének ütemes mozgatása, egy
könyv újbóli és újbóli átlapozása, vagy különös érdeklődést mutat
a számok iránt.

–

Fontos számára a tevékenységek kiszámíthatósága, a biztonság.

–

Érzékelése is eltérhet az átlagostól, ami az érzékszervek alul- vagy
túlműködését jelzi. Például bizonyos ételekkel szembeni rossz
érzés, ami jelentkezhet az étel színével, állagával kapcsolatban,
esetleg olyan ruhák viselésének kerülése, amelyek tapintása kellemetlen a számára.

–

Az érzékelés túl- vagy alulműködése hangokkal szemben (a gyakorlatban az ilyen gyermeknél az a gondolat is felmerül, hogy nem hall
jól, mert nem ﬁgyel, ha például szólnak hozzá, míg más hangok iránt
kifejezetten érzékenynek tűnhet).

–

Egyenetlen képességproﬁl, vagyis bizonyos területeken jól vagy
akár kimagaslóan teljesít, míg más területeken nem éri el a korának
megfelelő fejlettséget. Ez az alapja annak a tévhitnek, hogy minden
autista ember zseni.14

Betekintés a megértési nehézséggel élők szociális hátterébe
ÉRTELMI SÉRÜLT GYERMEK SZÜLETÉSE, ÉRTELMI SÉRÜLTTÉ VÁLÓ
SZEMÉLY A CSALÁDBAN, A CSALÁDI ÉRINTETTSÉG ÉS ENNEK
ÖSSZEFÜGGÉSEI A MÚZEUMI PROGRAMKÍNÁLATTAL

A megértési nehézséggel élő személyek múzeumi fogadásához
elengedhetetlen, hogy végiggondoljuk, milyen szociális háttérrel, családi környezettel,
családi kötelékekkel állunk szemben, mekkora a valóságalapja egy-egy általunk kitalált

14 Autizmus deﬁníciója, Szülősegítő, http://szulosegito.motivacio.hu/autizmus-deﬁnicioja (letöltve:
2018. augusztus 15.)
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programtípusnak, és tényleg a célközönség igényeinek megfelelő tulajdonságokkal,
paraméterekkel rendelkezik-e.
Az intézményhez tartozó megértési nehézséggel élő személyeknek szóló múzeumi
programok viszonylag egyszerűen megtervezhetőek, hiszen általában az intézmény
egyik lelkes gyógypedagógusa keresi meg a múzeumot a látogatási igénnyel. Ilyenkor
a kapcsolattartó személlyel egyeztetve felmérjük a csoport összetételét (ﬁgyelembe
véve a kiadvány mellékleteként csatolt adatkérő lap kérdéseit), a gyógypedagógus pedig
megosztja velünk a konkrét igényeket, amelyekre mi a csoportfoglalkoztatás keretein
belül a legalkalmasabb módszereket választva tartjuk meg a programot.
Viszont ha egyéneknek szóló programot szeretnénk létrehozni, akár tárlatvezetés, akár
családi alkotóprogram keretében, akkor már ismernünk kell néhány alapvető szociális,
pszichés és lelkiállapotot, ami ezekre a családokra jellemző. Ezek ismerete nélkül nem
fogjuk megfelelően megválasztani az igényekhez igazodó programtípust, módszert,
metodikát, és, ami a legfontosabb, nehezebben tudjuk elnyerni a megértési nehézséggel
élő személy ép hozzátartozójának bizalmát.
Ennek a bizalomnak a megtalálása, a biztonságos kulturális, szociális tér kialakítása az,
ami az egyik legfontosabb, hogy elérjük és múzeumba járásra invitáljuk (akár rászoktassuk) egy olyan társadalmi réteg tagjait, akiknek ez a nehezen befogadó és a másság
iránt kevéssé empatikus társadalmi reakciók miatt nem természetes a hétköznapokban.
Biztos sokan gondolkodtak már el azon, mi mindenen megy keresztül egy szülő, amikor
ép gyermeket várt, de megértési nehézséggel élő gyermeke született, vagy egy baleset,
esetleg betegség miatt vált azzá. Ezt mind tragédiaként élik meg az érintettek, amivel
hosszabb (akár élethosszig tartó) vagy rövidebb gyászállapot jár együtt. Nagyon komoly,
sorsfordító helyzetek ezek, amelyek teljes egészében meg tudják változtatni egy család,
egy felelős személy életét. A család teljesen új szerepet kap, amiben szinte mindenkinek
az eddigiektől eltérő szerepköröket kell vállania, újra kell gondolni az értékeket, az élet és
a mindennapok értelmét.
A számtalan kihívás közül alább összegyűjtöttem a fontosabbakat:
–

érzelmi teher, amikor kiderül, hogy nem ép, hanem fogyatékos
a gyermek;

–

gyász, ami akár egy egész életen át tarthat;

–

önvád, bűnbak keresése;

–

anyagi körülmények megváltozása, az egyik szülő jellemzően
feladja vagy elveszíti a munkáját, hogy a gyermeket tudja gondozni;

–

az anyagi bizonytalanság, lakás elvesztése;

–

nagy gondozási költségek, a fejlesztések sok pénzt emésztenek fel;

–

szociális támogatások (gyakori hiánya);

–

a családi feladatok felgyarapodása, átrendeződése;
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–

a család életmódjának átalakulása;

–

a segítség elfogadásának képessége;

–

egyedül maradás esélye, elmagányosodás;

–

az ép testvér szerepének megváltozása, elhanyagoltságérzés,
felnőtt szerepek vállalása, felelősségvállalás, túlterheltség;

–

az ép és fogyatékkal élő testvér kapcsolatának tudatos alakítása;

–

lelki, szellemi, ﬁzikai tűrőképesség határainak feszegetése;

–

válságidőszakok (több is);

–

beilleszkedés a társadalomba, közösségekbe;

–

egyensúly a hétköznapi életben;

–

társadalmi elfogadottság/kitaszítottság;

–

válás, barátok, rokonok elfordulása;

–

mindennapi ütközések a társadalom ép tagjaival (megbámulják,
kigúnyolják, rászólnak);

–

nagyon súlyos értelmi sérültség esetén: felmerül a kérdés, hogy
otthon vagy intézetben éljen a gyermek, és az ezzel járó lelkiismeretfurdalás stb.;

–

idős szülők esetében, ha nincs rokon, aki átvállalja a gondozást,
a szülő halála utáni elhelyezés gondja.15

Ezekkel a szociális és lelkiállapotokkal való együttélés befolyásolja, hogy a megértési
nehézséggel élő gyermeket nevelő vagy felnőttet gondozó család életvitelébe egyáltalán
belefér-e, hogy a múzeumba járás bármiféle formában az életük részévé váljon.
A Ludwig Múzeum Integrált Családi Délelőttjének nyolc éves tapasztalata alapján elmondható, hogy van erre igény, még ha különböző formákban, különböző családi, szülői attitűdökkel is, és megvalósítható, hogy ne csak intézmények által szervezett csoportokban jelenjenek meg a megértési nehézséggel élő személyek, hanem családtagjaikkal, egyénként is.
Persze ez több munkát igényel a múzeumi szervezőtől, mint egy épek számára szervezett
program kialakítása, mert a társadalom e csoportjának nem evidens, hogy szívesen látják
őket a múzeumok, és ezért még ha a családban lenne is igény a programra, nagy valószínűséggel önmaguktól nem fogják keresni a múzeum honlapján a lehetőséget, hanem speciális csatornákon kell elérni, megtalálni őket. Talán ez a legnehezebb feladat, mert ha már
15 Értelmi sérülés – Info, Szülősegítő fogyatékos személyeket nevelő családoknak, http://
szulosegito.motivacio.hu/ertelmi-serules-info (letöltve: 2018. augusztus 17.)
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elértük őket, és nyitottak a lehetőségre, akkor a legtöbb esetben rendszeres visszajárói
lesznek a programnak, és a baráti körükben népszerűsíteni is fogják.
A másik nehézség a program megfelelő típusának meghatározása és a program fajtájának megfelelő kommunikációja, amivel elkerüljük a félreértéseket. Itt megint ﬁgyelembe
kell venni azokat a szülői attitűdöket, amelyek ezzel az állapottal járnak. Nagyon sok
szülő minden követ megmozgat, hogy a gyermeke állapotában valamiféle javulást érjen
el. Az amerikai gerincműtéten keresztül a különféle fejlesztéseken át rengeteg minden
szóba jöhet, a lényeg az adott állapot javítására törekvés. Viszont a múzeumi környezet
– bútorzat, a székek mérete, formája, nem speciális eszközök használata – és a gyógypedagógus hiánya miatt fontos tisztázni, hogy ezek a múzeumi alkalmak nem minősülnek
fejlesztéseknek a szó gyógypedagógiai értelmében, hanem inkább társadalmi integráció,
indirekt fejlesztés zajlik. Azért zárójelben megjegyzem, hogy a rendszeres visszajárók
esetében igen kedvező fejlődések is tapasztalhatók, például nyitottabbá válnak; aki nem
beszél, de nem a képessége hiányzik, csak általában nem használja, önfeledtségében
megszólal, stb.
A harmadik idevágó fontos kérdés az, hogy integrált vagy szegregált programot
hozzunk-e létre. Az integráció a társadalmi esélyegyenlőség egyik alapjának tekintett módszer, amitől a laikus nagyon pozitív eredményeket vár, vagyis hogy az eddig
egymástól elzárt rétegek közös programban való részvétellel megismerik egymást,
közelebb kerülnek a másik társadalmi csoporthoz, és így nő a társadalmi elfogadás.
Ez lehet jó irány, de nem biztos, hogy minden esetben eredményes. Saját tapasztalatom
alapján, szintén a budapesti Ludwig Múzeumban 2010-ben indított Integrált Családi
Délelőtt kapcsán kiderült, hogy vannak olyan szülők, akik a fentebb említett gyászállapoton nem léptek túl – hiába, hogy akár már tíz éves is elmúlt a gyermekük –, és ugyan
ők múzeumi programon szívesen megjelennek, de csak szegregáltakon. Így egy bizonyos
szinten integrálódnak a társadalomba, de nem szeretnék, ha az épekkel közösen kellene
programokon részt venniük.
A szülőben ébredő ellenérzések okai az integrált programokkal kapcsolatban leginkább
a következőkben nyilvánulnak meg:
–

nem szeretné, hogy a gyermekét megbámulják;

–

nem szeretné, hogy a gyermeke ne értse, amit az épek gyorsabban
képesek felfogni;

–

rossz tapasztalatai vannak arról, hogy az integrált programokon
gyermeke háttérbe szorul az épekkel szemben, például nem
fér oda az asztalhoz, ha kerekesszékes vagy mozgásában is
akadályozott;

–

az ép gyermekek szülei rászólnak az ő megértési nehézséggel
élő gyermekére, mert nincsenek tisztában vele, hogy például
egy-egy túlzott érzelmi reakció vagy artikulálatlan felkiáltás ellenére
a megértési nehézséggel élő gyermek nem jelent veszélyt az ő ép
gyermekükre.

Mindezekre megoldás lehet, amit én kísérletként indítottam be a Ludwig Múzeum Integrált Családi Délelőtt című szombat délelőttönként rendszeresen működő programjában,
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hogy a foglalkozásnak két verziója van, az egyik a hónap első programja, ami szegregált,
a második pedig a hónap második programja, ami integrált.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatom, hogy történnek változások a családok
viszonyulásában is, mert akad olyan család, amely évek óta jár hozzánk megértési nehézséggel élő gyermekével, és az első években csak szegregált programokra jöttek el, azután
a bizalom növekedésével, mélyülésével az integrált programot is elkezdték látogatni.
A megértési nehézséggel élők társadalmi helyzete Magyarországon
Magyarországon a megértési nehézséggel élő személyek élhetnek eredeti
vér szerinti családjukkal, örökbe fogadottként nevelőszülői családban, hétköznapi bentlakásos intézményekben, ahonnan hétvégére hazajárnak családjaikhoz, vagy állami gondozásban különböző szervezeti felépítésű intézetekben, nagyobb vagy kisebb, családiasabb
közösségekben.
A fogyatékos személyek jogairól szóló 1998. évi 26. törvény kimondta, hogy a fogyatékos
személyeket elzáró nagy létszámú intézeteket meg kell szüntetni. Ezek megszüntetése folyamatban van, és nagyon sokat közülük már fel is számoltak, hogy új, élhetőbb,
családiasabb környezetet teremtő, kis létszámú otthonokat rendszeresítsenek Magyarországon is.
KOMMUNIKÁCIÓ
Az ÉFOÉSZ már több éve végzi a kommunikációs akadálymentesítést egy
könnyen érthető kommunikációs forma alkalmazásával – ez az információ egyszerűbb,
rövidebb, tömörebb, akár írásbeli, akár szóbeli megfogalmazása segédeszközök (például
képek, szimbólumok) használatával. Együttműködve más szervezetekkel és intézményekkel e tapasztalatok alapján képzést is indítottak.
OKTATÁS, MUNKAVÁLLALÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
Az ellátórendszerbe Magyarországon a Tanulási Képességet Vizsgáló
Országos Szakértői Bizottság vagy az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői
Intézet által végzett vizsgálat alapján kerülhetnek be a fogyatékossággal élő személyek.
A vizsgálat során elkészült szakértői vélemény az eredmények közlése mellett javaslatot
tesz az intézményi elhelyezésre, esetleges fejlesztési eljárásokra.
Magyarországon az értelmi fogyatékossággal élő személyek integráltan (a többséggel
együtt) vagy szegregáltan (elkülönítve) járhatnak bölcsődébe, óvodába és iskolába.
Az általános iskolát követően többségük speciális szakiskolába kerül, ahol szakmát
oktatnak nekik, vagy készségfejlesztő speciális szakiskolába, ahol az életvezetést
tanulják. Felnőttkorukra sokan munka nélkül maradnak, kisebb csoportjuk védett munkahelyre kerül, de csak elenyésző arányban dolgozhatnak integráltan a nyílt munkaerőpiacon. Sok értelmi fogyatékossággal élő személy kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
él, ezért nem vállalhat munkát, még ha képes is volna rá.
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ÖNÉRVÉNYESÍTÉS – TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL
Az értelmi fogyatékossággal élő személyekben ugyanolyan vágyak
élnek, mint bárkiben. Szeretnének családot, barátokat, munkahelyet, szórakozni, különböző dolgokat megvenni, szavazni, jó körülmények között lakni, valóban önállóan élni.
Ezzel ellentétben a cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes személyek nem
minden esetben tehetik meg ezeket a dolgokat.
Az ÉFOÉSZ kidolgozta az ÖRÖK (Önismeret, Realitás, Önérvényesítés, Közösségi érdekképviselet) programot, amely segít felkészülni az önálló döntéshozatalra, az önérvényesítésre, az önrendelkezésre, a sorstársak esetleges képviseletére. A program során
a résztvevők a közös ismeretszerzés mellett gyakorlati helyzetekben tanulják meg
a döntéshozás lépéseit, következményeit. A program a későbbi támogatott döntéshozatali rendszer előkészítése, amely rendszerre már modellkísérlet is indult Magyarországon.
A fogyatékossággal élő személy maga dönt az életét érintő kérdésekben támogató
személy segítségével.16, 17
Kooperáció a célcsoportokat összefogó szervezetekkel
Bármely hátrányos helyzetű területtel kezdünk el foglalkozni, a múzeumi
programfejlesztések szakmai hitelességéhez, a célcsoport látogatóként való eléréséhez
elengedhetetlen szükségünk lesz kapcsolatok kiépítésére a szakmai szervezetekkel.
Talán a legjobb, ha a múzeumi intézményünkhöz legközelebb található megértési nehézséggel élő személyekkel foglalkozó intézménnyel vesszük fel a kapcsolatot. Tankötelezett intézményekért az oktatásügy, felnőtteket összefogó intézményekért pedig az adott
önkormányzat szociális osztálya felel. Tankötelezett korban gyógypedagógus foglalkozik
velük, felnőttkorban pedig szociális munkás és gyógypedagógus is. Valójában persze
a gyógypedagógusok szerepe a megértési nehézséggel élők élete végéig megmarad.
Öt pontban foglalhatók össze a múzeumok és a gyógypedagógia/szociális intézmények
kapcsolattartásának legfontosabb stációi:
1) Kapcsolatfelvétel a megértési nehézséggel élő személyekkel foglalkozó
intézményekkel
2) Közös célok, programtípusok meghatározása
3) A konkrét programok összeállítása, módszerjavaslatok
4) Komplex módszerekkel megvalósult múzeumi/múzeumpedagógiai
program, visszacsatolás, konklúziók átbeszélése
5) Lehetőség szerint pályázatok (valamelyik társuló intézménnyel) közös/
egyéni kihasználása18

16 Magunkról, ÉFOÉSZ, https://efoesz.hu/magunkrol/ (letöltve: 2018. augusztus 17.)
17 Onódi Ágnes gyógypedagógus, pszichopedagógus és Vadász Zsuzsanna konduktor,
művészetterapeuta szakmai meglátásainak felhasználásával.
18 C
, 2009, 41.
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Alább egy rövid felsorolás olvasható arról, hogy milyen intézménytípusokkal tudjuk
felvenni a kapcsolatot tankötelezett vagy felnőtt célcsoport eléréséhez.
A MEGÉRTÉSI NEHÉZSÉGGEL ÉLŐKKEL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK
ÉS SZERVEZETEK TÍPUSAI
Intézménytípusok tankötelezett gyerekeknek/ﬁatal felnőtteknek
–

fogyatékos speciﬁkus iskolák, például: iskolák gyengén látóknak és
hallóknak, siketeknek, értelmi sérülteknek, beszédükben akadályozottaknak, halmozott mozgás- és értelmi sérülteknek

–

általános iskolák az enyhén sérülteknek (régen ezt nevezték
kisegítő iskolának)

–

középsúlyos értelmi sérültek általános iskolája (régen foglalkoztató
tagozatnak nevezték)

–

speciális szakiskolák értelmi sérülteknek

Intézménytípusok felnőtteknek
–

ÉNO: értelmi fogyatékosok napközi otthona (szociális intézmények)

–

támogatott foglalkoztatású műhelyek, rehabilitációs műhelyek/
foglalkoztatók

–

lakóotthonok: a bentlakók kijárhatnak például rehabilitációs
munkára, de van, aki a lakóotthonok ellátásáért felel, az otthonon
belül kap napi munkafeladatot; ide kerül az öreg szülők halála után
a hozzátartozó nélkül maradt fogyatékos gyermek.

Egyházi intézmények
A teljes élethosszat lefedve találhatunk egyházi működtetésű intézményeket, amelyek különböző módon fogják össze, képzik, foglalkoztatják a megértési
nehézséggel élő személyeket.
ÉFOÉSZ
Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége (ÉFOÉSZ) 1981-ben alakult szülői kezdeményezésre. A Szövetség működése
37 éve alatt az értelmi fogyatékossággal élő személyek érdekvédelmével foglalkozó
szervezetek közül egyedülállóan országos lefedettségűvé vált. Az induláskor megfogalmazott célok az eltelt idő alatt módosultak, alapjaiban mégis ugyanazok, amelyek eléréséhez érdekvédelmi munkát folytatnak, és modellértékű szolgáltatásokat indítottak.
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Az ÉFOÉSZ küldetése
A Magyar Köztársaság területén élő értelmi fogyatékos emberek és
családtagjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme,
képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása.
Az ÉFOÉSZ célcsoportja
–

értelmi fogyatékossággal élő személyek

–

családtagok

–

szakemberek

–

magányszemélyek, akik érzékenyek céljaik iránt

–

cégek, vállalatok, amelyek elkötelezettek ügyeik iránt

Tagságuk jelenleg több mint 22 000 egyéni és kb. 100 jogi tagból áll.19
Regionális címlisták
Fontos lenne regionális címlisták összeállítása mind a múzeumok, mind
a megértési nehézséggel élőkkel foglalkozó intézmények számbavételével.
A múzeumi címlisták tartalmaznák a régió múzeumait, ahol megértési nehézséggel
élőknek szerveznek programokat. Sőt, egy bővülő kínálat esetében a címlistát tovább
lehetne bontani, például az alábbiak szerint:
–

csoportos vezetéseket, foglalkozásokat kínál;

–

projektmunkát kínál (hosszabb távú, rendszeres együttműködés);

–

integrált vagy szegregált hétvégi családi programokat kínál;

–

egyéneknek szóló csoportos tárlatvezetést kínál (megértési nehézséggel élő felnőtt és ép kísérője számára magánszemélyekként,
intézményi kereten kívül).

A múzeumi címlistákat a szervezetek jól tudnák használni, így népszerűsítve a már
meglévő programokat a célcsoportnak, az intézményi címlistákat pedig a múzeumok
tudnák jól alkalmazni, hogy kiket értesítsenek, kikkel vegyék fel a kapcsolatot egy-egy
megértési nehézséggel élő csoportnak szóló program kifejlesztésekor, indításakor.

19 ÉFOÉSZ, http://www.efoesz.hu/ (letöltve: 2018. augusztus 17.)
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A KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEK ELÉRÉSE, SZEREPE
A múzeumi együttműködésekben a külsős (oktatási, egyházi, alapítványi)
intézmény kapcsolattartó személyének szerepe kulcsfontosságú. Az állandó kapcsolattartó megtalálása, kinevezése az adott intézménynél nagyban megkönnyíti a munkánkat.
Ez még inkább igaz a különböző hátránnyal élő személyeknek készített új múzeumi
programok kapcsán. Megértési nehézséggel élő személyek – még ha családjukban
élő felnőtt személyekről beszélünk is – ritkán vagy szinte sohasem választanak
maguknak önállóan vagy családjukkal programokat a kulturális kínálatból, és nagyon
kis számban vagy inkább egyáltalán nem járnak önállóan kulturális intézményekbe.
Ezért a velük foglalkozó iskolák, napközi otthonok, intézetek dolgozói jelentik a legfőbb
kapcsolatot, akik segítségével elérhetőkké válnak akár csoportosan, akár egyénként
a múzeumok számára.
Nagyon fontos, hogy a múzeumok részéről bátorítást, kapcsolatépítő szándékot
érezzenek ezek a gyógypedagógiai és szociális intézmények, hiszen tudjuk, hogy a társadalom gyakran negatívan, lekicsinylőn fordul e hátrányos helyzetű embertársaink felé.
Hétköznapi társadalmi megjelenéseik alkalmával pedig nap mint nap ezzel szembesül
a megértési nehézséggel élő gyermeket nevelő szülő és a velük foglalkozó gyógypedagógus. A gyógypedagógiai és az irántuk elkötelezett szociális intézmények, mondhatni,
védett helyek, nincs külső szemlélő, a gyógypedagógusok és a sorstárs szülők egy zárt
közösséget alkotnak. Viszont a gyógypedagógus egy múzeumi látogatás alkalmával már
a saját intézményéből kilépve tapasztalja, mennyi atrocitás érheti csoportját a múzeumig
közlekedés során. Ezért is fontos, hogy a múzeumban a jegypénztár frontszemélyzetétől
a ruhatároson, a teremőrön, a foglalkozást tartó múzeumpedagógusokon és a térben
esetleg megjelenő muzeológusokon át az igazgatóig az összes múzeumi dolgozó lássa,
értse e programok fontosságát, társadalmi formáló erejét. Érzékenyítő programokkal fel
kell készíteni a múzeum dolgozóit a megfelelő színvonalú fogadásra, kommunikációra,
és azt is érteniük kell, hogy a megértési nehézséggel élő személyeket kísérő gyógypedagógusok felbecsülhetetlen értékű munkát végeznek, hogy társadalmunk önállótlanabb
csoportjai fejlesztésének szentelik az életüket. Ennek a tiszteletnek a kapcsolattartók
iránt is érezhetőnek kell lennie ahhoz, hogy a gyógypedagógiai és szociális intézmények
dolgozói is motiváltan akarják a kapcsolatot a múzeummal, és akár tanmenetükbe,
fejlesztő tevékenységükbe is beépítsék a foglalkozásokat.
Ha megértési nehézséggel élő gyermeket/felnőttet nevelő családokat magánszemélyekként szeretnénk elérni, akkor is nagy szerepet kaphat az intézményi kapcsolattartóval
kialakított jó viszony, aki segít engedélyt szerezni az intézmény vezetőjétől, és segít
megszervezni, hogy az iskolában rendszeres szülői értekezleten, egyéb közösségi rendezvényeken, összejöveteleken (karácsonyi ünnepség, farsang stb.) a múzeum képviselője
megjelenjen, röviden prezentálja a múzeum által kidolgozott, a célcsoportnak szóló
programját, és a szülőktől egyéni elérhetőséget, e-mail-címeket gyűjtsön. (Ilyen módon
gyűjtöttük össze a Ludwig Múzeum Integrált Családi Délelőttjének bázis e-mail-listáját
megértési nehézséggel élő gyerekeket nevelő szülőktől.)
Általános tény, hogy ennél a célcsoportnál a kapcsolattartó gyógypedagógus és
az értelmi sérültekkel foglalkozó intézmények más gyógypedagógusai, konduktorai szorosabban együttműködő partnerei a múzeumpedagógusoknak az ép gyerekekkel foglalkozó
pedagógusoknál. Hiszen alig akad olyan múzeumpedagógus, akinek gyógypedagógiai
végzettsége lenne, ebből adódóan nagyon hasznos – bizonyos esetekben elengedhetetlen – megismerni a gyógypedagógiai módszerek egy részét, amivel a programokat
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érthetőbbekké, élményszerűbbekké és nem utolsó sorban sikeresebbé lehet tenni.
Nem mellékes, hogy a gyógypedagógustól tanultakat később a múzeumpedagógus
munkája más területein is nagyon jól tudja hasznosítani.
A gyógypedagógiai intézményekben tett látogatások, hospitálások fontosak a múzeumpedagógusok számára, és általában nagyon tanulságos rácsodálkozásokkal járnak.
A múzeumpedagógus saját megszokott, védett közegükben ismerheti meg azokat
a gyerekeket/felnőtteket, akiket adott esetben fogadni szokott a múzeumban. Láthatja,
hogy a mindennapi oktatásban, fejlesztésben milyen keretek között folyik a munka,
és ezzel jó tapasztalatokat szerezhet a tekintetben, hogy miben más az ő múzeumi
tevékenysége, és mivel tudja esetleg kiegészíteni, bővíteni a múzeumi fogadás során
a gyógypedagógiai intézmények bevett gyakorlatát. De új gyógypedagógiai módszereket
is megismerhet, amiket beépíthet a csoport fogadásakor, vagy amelyekre vissza tud
utalni.
Fontosak a gyógypedagógusoknak adott bemutatkozási lehetőségek előadások, beszélgetések formájában, akár konferenciákon, szakmai délutánokon, amikor módszereiket
meg tudják ismertetni a múzeumpedagógusokkal, valamint közös diskurzus alakulhat ki
közöttük, ami hosszabb távú együttműködéshez vezethet.
A gyógypedagógus és a múzeumpedagógus kommunikációjának egyik elengedhetetlen feltétele a várt csoportok személyi összetételének alaposabb ismerete, például
hány Down-szindrómás, autista, kerekesszékes, beszédében akadályozott személy lesz
a csoportban? Ha összeszokott csoportról van szó, akkor érdemes a csoport dinamikájának fő jellemzőiről is tájékozódni. Ha pedig alapos a kapcsolattartó, akkor egyénenként
ad rövid kis jellemrajzot a csoport tagjairól, így sokkal felkészültebb, sikeresebb, a csoport
számára speciﬁkusabb foglalkozást tudunk tartani.
E szempontok átlátását segítve készítettem el két adatkérő lapot (lásd a mellékletben)
az elmúlt évtized gyakorlati tapasztalatai, illetve Onódi Ágnes gyógypedagógus és Vadász
Zsuzsanna konduktor szakmai szempontjai alapján.
AJÁNLÁSOK A MÚZEUMPEDAGÓGUS ÉS A GYÓGYPEDAGÓGUS
KAPCSOLATÁNAK ERŐSÍTÉSÉRE
A múzeumi együttműködések során a gyógypedagógusok
egyfajta mentorszerepbe kerülhetnének. Az országos mélyinterjús kutatás kapcsán
számos intézmény múzeumpedagógusa nyilatkozott arról, hogy szívesen foglalkozna megértési nehézséggel élő személyekkel, ha valaki szakszerűen mentorálna a tevékenység elkezdésének, kidolgozásának első stációinál. Az általam kitalált,
a budapesti Ludwig Múzeumban létrehozott Integrált Családi Délelőtt is pont így indult:
az alapötlet megvalósításának első félévében zárt körben zajlott, fejlődött meghívott
csoportokkal és az őket kísérő gyógypedagógusokkal. A gyógypedagógusok véleményére
minden alkalom után kíváncsi voltam, hogy miképp tudom az általuk megfogalmazott
kritika alapján javítani az akkor még épp csak megszületőben lévő programot. Tehát itt is
egyfajta mentori szerepet kaptak a gyógypedagógusok.
Jó lenne, ha a szentendrei Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) által
működtetett koordinátori hálózatban helyet kapna egy olyan új koordinátori státusz,
ami országosan fogná össze a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó intézményeket, civil
szervezeteket és kulturális intézményeket, múzeumokat. Így egy hivatalosabb kapcsolat,
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koordináció alakulhatna ki a gyógypedagógiai és szociális intézmények, valamint
a múzeumi közeg között.
A múzeumpedagógiai munka szempontjából eredményes és célravezető lenne,
ha Magyarországon a tantervek részét képeznék a múzeumlátogatási lehetőségek – akár
államilag támogatott formában, évi néhány alkalommal –, és így a különböző fogyatékkal
élőkkel, esetünkben konkrétan a megértési nehézséggel élőkkel foglalkozó intézmények tekintetében is ez érvényesülne. Így a gyógypedagógus már előre megteremtett
keretekkel, a tanmenetbe beépített lehetőségként alakítana ki kapcsolatot múzeumokkal.
Szintén hasznos lenne rendszeres börzék szervezése – például múzeumpedagógiai
konferenciák, félnapos programok vagy akár a Ludwig Múzeum Integrált Ped.kedd című
programjának keretében –, amely alkalmakon a hátrányos helyzetű személyekkel foglalkozó intézmények és múzeumok dolgozói találkoznának egymással, és információkat
cserélnének egymásról.
Az integrációs törekvések irányai – múzeumi szerepvállalás
A múzeumok szerepvállalásának egyik fő feladata a társadalmi integráció
és „a kultúra mindenkié” elv követése, amit az ENSZ is kiemel javaslatai között.
A külső helyszínen való megjelenés, az új emberekkel való találkozás, a „máshogyan
bánás”, az új szerepek, a nem megszokott környezet nagyon nagy és nem várt, nem
remélt változásokat tudnak hozni egy megértési nehézséggel élő gyermek/felnőtt és
családja életébe. A megértési nehézséggel élő gyermek/felnőtt fejlődését szolgálhatja,
hogy a megszokott, zárt, óvó-védő család és gyógypedagógiai/szociális intézmény
(amelynek komfortzónája egy idő után nem biztos, hogy biztosítani tudja a fejlődést) vagy
másik végletként az utca tere, az őszinte, alkalmazkodó vagy elutasító „nyílt társadalmi”
tér között a múzeumi, múzeumpedagógiai programok köztes terében pedagógiai, de nem
csak a gyógypedagógiában megszokott módszerekkel, habitussal, hanghordozással,
elfogadó, felkészült közeggel és emberekkel találkoznak. Ez egy nagyon fontos tér és
lehetőség a máshogyan megnyilvánulásra, arra, hogy kipróbálhassák magukat másként,
megszokásaikból kibillenve.
A megértési nehézséggel élő személy családja életében az elfogadás, a „helyünk
van a társadalom szerkezetében” élménye hihetetlen terheket tud leemelni a szülők,
gondozók, a család ép tagjainak válláról. A statisztikák is mutatják, és saját hétköznapi környezetünk tapasztalatai is alátámasztják, hogy megértési nehézséggel élővé
válni bármikor lehet. Elég egy baleset, egy idegrendszert érintő sérülés, egy agyvérzés,
és máris a társadalom e rétegéhez tartozunk vagy tartozik valamelyik családtagunk.
Ha felismerjük, mi mit tanulhatunk tőlük, és mit tanulhatunk általuk, az nagyot lendíthet
a társadalmi elfogadottságukon. Azok az elengedhetetlen, szükségszerű szocializációs
szabályok, amelyeket egészen korán elsajátítunk – mert ezek nélkül nem lehet közösségben élni –, valójában sok olyan értéket vesznek el a személyiségünkből, amelyek
miatt aztán túlzottan racionálisak, konkrétak, távolságtartók leszünk. A megértési
nehézséggel élőkkel közös munka, együttlét, alkotás e szempontból is lehetőséget ad
a fejlődésre, változásra. Az is egy nagyon fontos felismerés, hogy az élet nem csak abból
a nézőpontból értelmezhető, ahogy az ép értékek meghatározzák. E két világ egymáshoz
közeledése segíti a másság elfogadását, a helyesebb, emberibb értékrendek kialakítását.
Ehhez a szemlélethez nagyon jól kapcsolódik a manapság egyre jobban terjedő önkéntes
munka. Nem pénzért és anyagi javakért végezzük, de mégis saját hasznunkra, hogy
fejlődjünk, változzunk, kapcsolatokat építsünk a megszokott, hétköznapi életvitelünktől
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eltérő nézőpontba helyezkedés által. A megértési nehézséggel élőkkel közös integrált
múzeumi programok pont egy ilyen, egyre népszerűbb társadalmi folyamat részeként is
felfoghatók.
A múzeumok ezekkel az integrációs és befogadó folyamatokkal tudnak lehetőségeket
biztosítani a változáshoz, mind a megértési nehézséggel élők, mind az épek számára.
A múzeumokban az integrált és a szegregált programoknak is helyük van a megértési
nehézséggel élők szempontjából, hiszen számos társadalmi, családi, egyéni aspektus is
van, amit ﬁgyelembe kell venni egy-egy ilyen program megtervezésekor.
Az integrált programok esetében nehézséget jelenthet, ha a program konkrét tudást
is átad, mivel az épek és a megértési nehézséggel élők más tempóban, mennyiségben, módszerekkel képesek tartalmi elemeket befogadni: ez minden korosztályban
probléma lehet. Viszont az alkotások, a kifejező tevékenységek, a játékos megközelítések,
az érzékszervekre, a saját véleményre építő integrált programok könnyebben tehetők
élvezhetővé ép és megértési nehézséggel élő személyek számára is.
A szegregált programokban előtérbe kerülhetnek a fejlesztő jellegű tevékenységek,
feladatok, valamint az egyéni odaﬁgyelés is nagyobb teret kaphat.
A MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK IRÁNYAI ÉS LEHETŐSÉGEI
– ÉLMÉNYSZERZÉS/INFORMÁCIÓÁTADÁS/FEJLESZTÉS
A múzeumpedagógiai programok kialakítása megértési nehézséggel
élők számára igen sokféle megítélés alá esik a múzeumpedagógusok körében. Van, aki
azt vallja, hogy az ilyen speciális programok megtervezése már túlmutat egy múzeumpedagógus szerepkörén, más helyét érzi a programnak a múzeumban, de nem mer
belevágni, mert úgy érzi, az ő személyisége, habitusa nem alkalmas ilyesmire. Olyan
vélemény is előfordul – amiből a kutatási anyagban20 többször is olvashattam –, hogy
az illető egyedül nem mer belevágni, de gyógypedagógus segítségével igen. Megjelenik
az a véglet is, aki önállóan, minden segítségkérés nélkül kezd el speciális programokat
tartani.
Az biztos, hogy bármelyik hozzáállás jellemző is ránk, számos elengedhetetlen ismeretre
van szükségünk, amit vagy a foglalkozások során tapasztalunk a magunk bőrén, vagy
a gyógypedagógussal való beszélgetésekkor, esetleg szakirodalom olvasásával gyűjthetünk össze, sajátíthatunk el.
A programok és foglalkozások kapcsán az bizonyosan elmondható, hogy a megértési nehézséggel élő személyek számára sokkal eredményesebbek az egymásra épülő alkalmak,
mint a csak egyszeri programok. Ez a gyógypedagógiai vagy szociális intézményekből
érkező csoportokra és az egyénként hozzánk látogató megértési nehézséggel élőkre
egyaránt igaz. Az egyszeri alkalmaknak valószínűleg nem nagyon lesz kézzelfogható
eredményük, de az összefűzött alkalmak, a sorozat- és projektjelleg kapaszkodót
jelenthet a megértési nehézséggel élő személynek, és nem várt, meglepetésszerű
eredményekkel járhat. De nemcsak a szervesen egymásra épülő alkalmak lehetnek
eredményesek, hanem, mint például a Ludwig Múzeum Integrált Családi Délelőttje
esetében, amikor lehetőség van két hetente eljárni a múzeumba, de az alkalmak
nem épülnek egymásra szervesen. Ekkor az általános programkeretek megszokottak, de a tartalmi összetevők mások, nem az előző hónaphoz kapcsolódnak,

20 Lásd a tanulmány elején említett mélyinterjúk, interjúk.
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[1] Párhuzamok foglalkozás, Dabi-Farkas Rita vezeti, Ludwig Múzeum, 2013.

mégis egymás folytatásaiként működnek, és a megértési nehézséggel élő gyerekek
számára egyfajta biztonsági alapot, rendszeresen ismétlődő szokást, viselkedési mintát
és egymásra építhető „tudáselemeket” jelentenek.
A biztonság és a bizalom kialakítása szempontjából szintén igen fontos lehet,
hogy állandó foglalkozástartók legyenek. Ha nem is állandóan ugyanaz a személy
tartja a múzeumi foglalkozást, akkor is törekedjünk rá, hogy ne mindig más, hanem
egy-két múzeumi dolgozó tartsa egymást váltogatva a programot.
A helyszín/helyszínek szempontjából is érdemes ﬁgyelni az állandóságra, amihez tudnak
igazodni a programban részt vevők, legyen állandó programfelosztás, menetrend. Például:
a ruhatárnál való találkozás után elmegyünk a mosdóba, majd a kiállítótérben indul
a program, aztán a foglalkoztatóteremben zárul. Ez is biztonságot ad, és a megszokás
által egy olyan rendet teremt, amihez jobban lehet illeszkedni, és ami fegyelmezettebbé teszi a csoportot. A helyszín megválasztása szempontjából fontos tényező, hogy
a megértési nehézséggel élők sok esetben halmozottan sérültek is, lehet, hogy kerekeszszékes, bottal közlekedő is lesz a csoportban, amit szintén ﬁgyelembe kell venni.
A foglalkozástartó és a segítők létszáma legyen alaposan átgondolt, és elégséges ahhoz
mérten, hogy milyen érintettségű csoportot vagy egyéneket fogadunk.
A program tematikája legyen átgondolt, ne akarjon túl sokat! Ne halmozzuk az információkat, inkább ugyanazt a lényegi szálat, témát vigyük végig a programon újabb és
újabb apropókon keresztül. A fő témára a különböző érzékszervek bevonásával térjünk
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rá újra és újra, hívjuk fel rá a ﬁgyelmet, ismételjünk. Legyen tiszta, világos a kommunikációnk, a verbális megfogalmazás pedig egyszerű, könnyen értelmezhető.
A programok legyenek élményszerűek, ötvözzük bennük a zene, a tánc, a drámapedagógia és az öt érzékszerv (tapintás, látás, hallás, ízlelés, szaglás) elemeit. Ha a múzeum
rendelkezik tapintható tárlattal, az nagyon jól alkalmazható tanulásukban akadályozott,
megértési nehézséggel élő csoportoknál, szintén a több érzékszervet is mozgósító hatás
miatt.
A programok legyenek élményszerűek, a tudás és ismeretátadás inkább indirekt.
Saját tapasztalatom szerint a manuális alkotótevékenységek elsődleges fontosságúak
a megértési nehézséggel élőknek szóló múzeumi foglalkozásokon, ahol mindenki a saját
tempójában, készségével, élményével nyilvánulhat meg. Az alkotó műhelymunkánál
érdemes olyan érdekes, speciális technikákat használni, amelyek a múzeum proﬁljához
köthetők. Az egyedi eljárások révén olyan újdonságokat adhatunk, amelyekhez a gyógypedagógiai és szociális intézmények nem jutnak hozzá, nem alkalmazzák őket.
Rendszeres együttműködés esetén jó, ha a csoport tagjainak egyénileg van egy
füzetük,21 amibe az intézménybe való visszatéréskor minden alkalommal bejegyzik
a látottakat, az új élményeket. Rajzolnak bele, képet ragasztanak, és így folyamatosan
mélyítik a múzeumi tudásukat. Valamint a foglalkozás alatt készített fényképeket –
amit készíthet a múzeumpedagógus vagy a gyógypedagógus is – a gyógypedagógiai/
szociális intézménybe visszatérve közösen is megnézhetik, ezzel felidézve a látottakat,
az élményeket. Így a gyógypedagógus is felmérheti, milyen hatású volt a múzeumban
töltött idő a csoporta és az egyes egyénekre.
Szintén jól működik, ha a gyógypedagógus – akár hetekkel – előre elkéri a múzeumban
megvalósuló program forgatókönyvét, és az intézményben tematikus hetet épít
a múzeumban megvalósuló program kapcsán, előkészíti azt a múzeumi témához
kötődő tartalmi elemekkel. Ebben az esetben a múzeumi alkalom a rácsodálkozások és
ráismerések csúcspontja, amikor a csoport tagjai felbátorodhatnak tudásalapjuk miatt,
úgy érezve, hozzá tudnak szólni a témához, értik, ismerik a múzeumban látottakat, így
nagyobb élményt jelent számukra a program.22
A múzeumpedagógiai foglalkozásokra érkező értelmükben akadályozott csoportok
általában nagyon differenciált összetételűek. Korosztályilag is lehetnek nagyon
különbözők, például egy ﬁatal felnőttekből álló csoportban lehet a 15 évestől a 38
évesig mindenféle korú, ugyanakkor értelmi képességeik tekintetében közel azonos,
enyhe vagy középsúlyos értelmi sérült, de mégis nagyon különbözően megnyilvánuló
személy.
Mindezekből adódóan a speciális múzeumpedagógiai foglalkozás célja tehát nem
elsősorban az ismeretátadás és nem is a gyógypedagógiai értelemben vett fejlesztés,
hanem sokkal inkább a szocializáció, az egyéni magatartásminták bővülése,
készségeket és képességeket indirekt módon fejlesztő, a társadalmi beilleszkedést
segítő program.23

21 Onódi Ágnes gyógypedagógus, pszichopedagógus többször alkalmazott ötlete nyomán.
22 A Konti Helga gyógypedagógussal megvalósított közös munka tapasztalatai alapján.
23 C
, 2009, 41.
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A MEGÉRTÉSI NEHÉZSÉGGEL ÉLŐKNEK SZÓLÓ
MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOKON ALKALMAZHATÓ
FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, ÉRZÉKELÉSI SAJÁTOSSÁGOK
Egymással összefüggő fejlesztési területek
–

A szem–kéz koordináció;

–

a nagymozgások és a ﬁnommotorika egymásra hatása;

–

a nagymozgások, a ﬁnommotorika és a szem–kéz koordináció
fejlődése az alkotótevékenységek fejlődését segítik, hiszen
az alkotótevékenységhez szükséges eszközhasználatot támogatják,
tökéletesítik;

–

a nagymozgásos folyamatok alkalmazása közben hatást gyakorlunk az öt érzékszerv ingerület-felvevő képességére és ezzel együtt
a beszédfejlődésre is;

–

a vizuális percepció által alakul, fejlődik a látás, a tapintás és
a mozgásérzet együttes szabályozása;

–

az auditív észlelés kiegészíti a vizuális érzékelést, ezáltal segíti
a térbeli mozgást és tájékozódást.

A megértési nehézséggel élő személyek érzékelésének
legfőbb sajátosságai
Az összekapcsolt területeken rendkívül fontos az is, hogy a megértési
nehézséggel élő személyek érzékelésének alapvető, legfontosabb sajátosságait általánosságban ismerjük. (Ezek a különböző fokú és jellegű akadályoztatás révén eléggé
eltérő szintűek lehetnek. Most nem tárgyalom egyes speciális állapotokra szabva –
Down-szindrómás, oxigénhiánnyal született stb. –, csak általánosságban sorolom fel
őket.)
Figyelem
A ﬁgyelem egy célra irányuló megtartása gyenge; kisebb külső tényezők
megﬁgyelése által is elterelődik, kapkodó, szétszórt, nem képesek a ﬁgyelmüket több
dolog között megosztani.
Észlelés
A látványt nehezen tudják differenciálni; a részletekre ﬁgyelnek, nem
a lényegre, vagy ellenkezőleg; az általános jellemzőt felfedezik, de részleteket nem
tudnak megﬁgyelni, megkülönböztetni; az alak és a háttér differenciálása nehézségekbe
ütközik.
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Emlékezet
A folyamat három fő szakaszával rendelkeznek: bevésés, megtartás,
felidézés, de mind a három szakasz lassabb, nehézkesebb, pontatlanabb, mint
az épeknél.
Gondolkodás
Az észlelés és a beszéd akadályozottsága adja összességében, hogy
a gondolkodás nagyban eltér az ép emberekétől; nem annyira árnyalt; nem önálló, jobban
támaszkodik a tárgyra, a valóság által közvetített konkrétságra; az elvonatkoztatás képessége általában hiányzik belőle.
Beszéd
A beszéd fejlődésében nagy különbségek mutatkozhatnak, az abszolút
elmaradott vagy csak szavakban megnyilvánuló beszédtől a teljesen folyamatos,
választékos beszédig rengeteg árnyalattal lehet találkozni. A megszokott beszédformák
használata mögött nem biztos, hogy jelen van a hozzájuk kapcsolódó háttértudás,
gondolat, gondolkodás.
Képzelet
A fantáziájuk szegényesebb, mint az épeké; a begyakorolt minták, a már
látott példák követése jellemző; végletes esetben abszolút monotónia tapasztalható,
ugyanannak a témának a folyamatos ismétlése (például rajzban, történetmesélésben).
A fejlesztésre váró területek összekapcsolódása
Szinte bármely tevékenység végzésénél – legyen az mozgásos, vizuális
vagy bármi egyéb – verbálisan erősítsük meg a cselekvést, az alkotás helyességét.
A történést, a cselekvést, a használt testrészeket nevezzük nevükön, ezzel fejlesztve
a fogalmi, szókincsbeli tárházat. Másrészről a verbalitással megerősítjük a történések
folyamatainak egyes fázisait, ami a tanulási folyamatok, az emlékezés, a gondolkodás,
a folyamatos ﬁgyelem fenntartásához szükséges.
A szem–kéz koordináció képessége azt jelenti, hogy a látást és a kéz mozdulatait
a célunknak megfelelően tudjuk összehangolni. Fejlesztése nagyon fontos feladat
az olvasás-írás-számolás elsajátításában.
A kéz ﬁnommotorikája nem velünk született képesség, hanem folyamatos tanulás,
fejlesztés eredménye. A kéz mozdulatainak szemmel való összekapcsolása a ﬁnommozgások pontosítását eredményezi.
A nagymozgások, a ﬁnommotorika (kéz, szájizmok, szemmozgató izmok) és a beszédfejlődés összefügg. Ha a nagymozgások koordinálatlanok, a ﬁnommozgásokat
nehezebb kivitelezni (például szem–kéz koordinációs problémák). A nagymozgások
fejlesztésével biztosabb alapot adunk a ﬁnommozgásoknak, amelyek segítik a fogalmi
gondolkodás fejlődését is. Ezáltal a beszédhez szükséges motiváció és az artikulációs mozgások is fejlődnek, valamint az egyensúly- és ritmusérzék, a koordináció és
a ﬁgyelem is.
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A megértési nehézséggel élő személyek percepciójának fő jellemzői
Látás: lassabb, beszűkült.
Hallás: a beszédhangok megkülönböztetése sokszor hibás; különböző mértékű halláskárosodás fennállhat.
Szaglás: bizonyos esetekben a szaglás fokozott vagy éppen csökkent érzékelésű.
Tapintás: a ﬁnommotorika fejletlensége miatt a taktilis érzékelés pontatlan,
szem–kéz koordinációjuk gyengesége miatt a célzott mozgások nehézkesek, így
a tapintás is.
Ízlelés: bizonyos esetekben az ízlelés fokozott vagy éppen csökkent
érzékenységű.24
Kommunikáció
Az értelmi fogyatékossággal élő személyek kommunikációja is
sokféle – és elsőre talán szokatlan azok számára, akik a hagyományos kommunikációs
formákhoz szoktak hozzá – a szemmozgástól és a hangadással vagy mozdulatokkal való
jeladástól a képeken keresztüli kommunikáción át a beszédig.
A különböző kommunikációs rendszereket együttesen augmentatív és alternatív
kommunikációnak nevezzük. Fontos, hogy egy értelmi fogyatékos személlyel
az általa használt kommunikációs módszert megﬁgyelve, azt a formát alkalmazva
cseréljünk információt. Adjunk elég időt a személy számára közlendőjének megfogalmazására és a mi közlésünk értelmezésére. Visszakérdezéssel kontrolláljuk, hogy jól értjük-e
egymást.
Az ÉFOÉSZ által népszerűsített „könnyen érthető kommunikáció” elveinek
(egyszerűbb, rövidebb, tömörebb megfogalmazások, képek, szimbólumok)
megismerésével és használatával eredményesebb múzeumi foglalkozásokat
tarthatunk.25
Hiányosságok, a múzeumlátogatás akadályozottsága
A mélyinterjús kutatásból26 kiderült, hogy országos szinten a megértési
nehézséggel élők fogadásának gyakorlata ismert, de különböző módokon valósul vagy
nem valósul meg.
A megértési nehézséggel élő személyeknek szóló programok hiányának
okai a következők:
–

munkaerőhiány: kevés a múzeumpedagógus az adott intézményben,
vagy egyáltalán nincs is;

–

a múzeumi dolgozók kapacitáshiánya: nincs idejük speciális
programok kidolgozására;

24 D -F
, 2014a.
25 Magunkról, ÉFOÉSZ, https://efoesz.hu/magunkrol/ (letöltve: 2018. augusztus 17.)
26 Lásd a tanulmány elején említett mélyinterjúk, interjúk.
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–

a múzeumi dolgozók szaktudásbeli hiányra hivatkozása: nincs
speciális (gyógypedagógus) végzettségük, ezért nem mernek speciális kommunikációt igénylő csoportokat fogadni;

–

az adott épület nem akadálymentes.

Például a budapesti Kassák Múzeum nem fogad megértési nehézséggel élőket, mert
nem akadálymentesített az épület, és saját múzeumpedagógusuk sincs (a vezetéseket is
a kurátor tartja a múzeumban), tehát speciális feladatokra már nem tudnak felkészülni.
Jó gyakorlatok
A megértési nehézséggel élőkhöz igazodó jó gyakorlatok a Ludwig
Múzeumban megvalósult három különféle programtípus: az Integrált Családi Délelőtt,
az Integrált Ped. Kedd és egy közös projekt, ami a Ludwig Múzeum, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, a Kiscelli Múzeum és a San Marco utcai Csalogány Óvoda, Általános
Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Kollégium és Gyermekotthon közös projektjeként jött létre.
A MEGÉRTÉSI NEHÉZSÉGGEL ÉLŐKNEK SZÓLÓ PROGRAMOK
KEZDETEI A LUDWIG MÚZEUMBAN
A Ludwig Múzeum − Kortárs Művészeti Múzeum múzeumpedagógiai
osztálya 2009-ben kezdett el az akadálymentesítéssel foglalkozni. Az akadálymentesítés
nagy területe egyre kisebb szakterületekre vált szét. A Művészetek Palotája új épülete
miatt már rendelkezett az alapvető közlekedéshez kapcsolódó akadálymentesítéssel.
Az akadálymenetesítést a programok vonatkozásában kezdtük el, egyik fő területként a megértési nehézséggel élő személyeknek szóló múzeumi foglalkozások kidolgozásával. Ezen a területen évről évre újabb fejlesztéseket tudunk megvalósítani
a megértési nehézséggel élőknek szóló programok és az ehhez a témához kapcsolódó
szakmai projektek által, amelyeknek én vagyok a kitalálója mint múzeumpedagógus
és képzőművész, illetve én is koordinálom őket. A Ludwig Múzeumban a programokat
érintő akadálymenetesítés megkezdéséhez az első szakmai segítséget a szentendrei
Skanzen Érted?! –Értem!? – Hogyan fogadjuk fogyatékos embertársainkat múzeumainkban? című 4 napos továbbképzése jelentette. Az oktatáson olyan szakemberekkel
ismerkedhettem meg, akikkel a továbbiakban is együtt tudtam dolgozni, tanácsaikkal
segítettek átlépni a felmerülő akadályokat. Kezdeti lépés volt számomra és újszerű
a múzeum életében, amikor hétköznapi, szervezett csoportként jelentek meg nálunk
megértési nehézséggel élő személyek a kiállítótérben. Az általam fogadott csoportok
nagy része csak egy alkalommal látogatott el a múzeumba. Ellenben Onódi Ágnes
gyógypedagógus, pszichopedagógus segítségével egy hozzánk fél évig rendszeresen
járó felnőtt megértési nehézséggel élő csoportot tudtam fogadni, ami igazi szakmai
fejlődést jelentett számomra. Alkalomról alkalomra árnyalódtak bennem azok a személyes tapasztalatok, amelyek inspirálni tudták a programhoz kapcsolódó fejlesztéseket.
Ahogy egyre mélyebben ismertem meg a résztvevőket, nemcsak az tudatosult bennem,
hogyan tudom átadni az információt, milyen módon kell megfogalmaznom a mondandómat, milyen segédanyagokat részesítsek előnyben a foglalkozás alatt − vagyis nem
pusztán szakmailag és módszertanilag bővült a tudásom −, hanem egyre inkább kezdtem
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belelátni a foglalkozáson részt vevő személyek hátterébe is. Például: hogyan élnek ők,
családokban vagy intézetekben? Milyenek ezek a családok? Milyenek ezek az intézetek?
Mely problémák, örömök jelennek meg a mindennapjaikban? Mit tudnak a világról? És mit
tudunk mi róluk? Mit tudunk mi, úgynevezett „épek”?
Egyre teljesebben láttam rá a szakadékra, amely az épek és a megértési nehézséggel élők
között húzódik a hétköznapokban. Új nézőpontok és ismeretbeli hiányosságok tudatosultak bennem. Egyértelműen kirajzolódott, hogy nem azért létezik ez a távolság, mert
nem tudunk kommunikálni egymással. Nem azért, mert ők nem értenek meg minket, és
mi nem értjük meg őket, hanem egy társadalmi beidegződés miatt. Ez egy rossz attitűd,
amely szerencsére változóban van. Az EU törekvései, előírásai mind lépéseket tesznek
a változás felé, és a társadalomban is érezhető előrelépés; sok ember nyitottabb, elfogadóbb a másság iránt. Mert senki sem jobb vagy rosszabb, egyszerűen csak más. Ez
a másság értékeket rejt. A világképünk úgy lesz teljes, ha nem elfordítjuk a fejünket, vagy
ha nem elképedve megbámuljuk, szinte kinézzük a tőlünk különböző embertársainkat,
hanem felismerjük, hogy ők értékeket rejtenek, többek között olyan érzelmeket, amelyeket
mi a szocializációnk miatt nem merünk kifejezni, megélni. Vagy éppen azt ismerjük fel,
hogy igen, ők bizonyos dolgokat nem tudnak, és szükségük van ránk, s így, a segítségnyújtás által a mi személyiségünk is fejlődhet.27
AZ INTEGRÁLT CSALÁDI DÉLELŐTT
Ez a felismerés vezetett odáig, hogy az Integrált Családi Délelőtt
megszülethessen. Az a felismerés, hogy az akadálymentesítés, az esélyegyenlőség
valójában nagyon sokrétű, és számtalan helyen megvalósulhat. Vagy megvalósulhatna, ha felismernénk a hiányokat, és pótolni próbálnánk őket. Erre jó példával
szolgálhatnak az értelmi akadállyal élő gyerekeket nevelő családoknak szóló hétvégi
programok, amelyek hiányoznak a programkínálatokból. Azok a családok, amelyek
megértési nehézséggel élő gyermeket nevelnek, nem találnak olyan hétvégi programokat, amelyekre úgy járhatnak el, hogy azt érezzék, konkrétan őket várják, nekik szól
vagy nekik is szól az esemény. A Ludwig Múzeum Integrált Családi Délelőttje a már sok
éve működő Családi Délelőttre épült rá. Időtartamban, témaválasztásban, felosztottságában átvette az ép gyerekeknek szóló Családi Délelőtt formáját, módszertanában
pedig a gyógypedagógiában alkalmazott egyszerűbb kommunikációra épülő, többet
ismétlő, a témát alaposabban körüljáró, a különböző érzékszervekre erősebben ható és
sokszor játékosabb foglalkozásokat valósítunk meg. Az Integrált Családi Délelőtt 2010
szeptemberétől decemberig még nem nyilvános programként kiajánlva, hanem szervezett csoportokat fogadva, zártkörűen indult el. Ehhez a próbaverzióhoz egy külsős
kolléganő (graﬁkusművész, tanár) segítségét kértem, akit szintén Farkas Ritának
hívnak. A program 2011 januárjától már a nyilvánosság számára is elérhetővé vált,
kétheti rendszerességgel, két verzióban. A hónap első foglalkozása végig külön zajlik
az ép gyerekekétől, vagyis szegregáltan. A hónap második alkalmának első két része
(a téma felvezetése és a kiállítótér látogatása kétszer 30 percben) külön, az alkotó
rész 1 órája pedig közösen zajlik az ép gyerekekkel, vagyis integráltan. A két alkalom
elnevezését azért nem különböztetjük meg, mert akár szegregált, akár integrált programokról van is szó, azzal mindenképp integrációra törekszünk, hogy a társadalom
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azon részének biztosítunk helyet egy kulturális intézmény családi programjai között,
akik számára ez nem evidens. Az Integrált Családi Délelőttök foglalkozástartóinak
csapata változott az évek alatt. Akik eddig rajtam kívül részt vettek benne: Farkas
Rita graﬁkus, tanár; Mag Krisztina képzőművész, tanár; Hajdú Franciska múzeumi
menedzser, múzeumpedagógus; Scholtz Krisztina gyógypedagógus, drámapedagógus;
Juhász Gergő képzőművész és Káli Enikő művészettörténész, múzeumpedagógus.
A program nyolc éve fut, és az itt felsorolt személyek mindegyike több évnyi munkát
vállalt benne.
Mindezek folytatásához, fejlesztéséhez önbizalmat adott, hogy 2012-ben az Integrált
Családi Délelőtt elnyerte a Múzeumpedagógiai Nívódíjat,28 valamint ez irányú munkámért 2015-ben a MúzeumCafé magazin éves szakmai díját, 2016-ban pedig a budapesti
Amerikai Nagykövetségtől egy hónapos amerikai ösztöndíjat kaptam.
Hirdetés
Az Integrált Családi Délelőtt aktuális programjáról minden hónapban
hírlevél készül, amelyet kiküldünk a Ludwig Múzeum központi hírlevelére feliratkozott
személyek listájára. Továbbá, ami talán még fontosabb, az elmúlt 10 év alatt összegyűjtött (a különböző Ludwig Múzeum által megrendezett családi programokon részt
vett szülők által megadott) és a megértési nehézséggel élő gyerekeket oktató intézményekben tett látogatások (szülői értekezlet, évzáró, karácsonyi ünnepség) során összegyűjtött családi és integrált családi e-mail listákra is küldünk levelet.
A folyamatosan frissülő program természetesen megjelenik a Ludwig Múzeum weboldalán is.
Bejelentkezés
Az Integrált Családi Délelőttökre előzetes bejelentkezést várunk a szülőktől,
és egy alkalommal maximum hat Down-szindrómás, autista, oxigénhiánnyal született
vagy más értelmi akadállyal élő óvodás, alsó tagozatos gyermeket fogadunk, valamint
a szüleiket, ép testvéreiket. (Az elmúlt években rendszeresen járó családok között akad
olyan, ahol a gyermek közben már felső tagozatba lépett, de továbbra is ugyanúgy
fogadjuk őket.) A kis létszám a program minél színvonalasabb, a gyerekekre minél több
ﬁgyelmet fordító törekvései miatt szükséges.
Az újonnan bejelentkező szülőktől a gyermekük állapotát, fő viselkedésjegyeit bemutató
kis leírást kérek. A családok közül többen évek óta visszajárnak, náluk természetesen erre
már nincs szükség.
Belépődíj
A program a megértési nehézséggel élő gyerekek és kísérőik
számára ingyenes.
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Időtartam, felosztás
A program kétórás, és három fő részből áll, továbbá a szülők
számára egyórás, ingyenes tárlatvezetést tartunk azon a kiállításon, amihez a gyerekek
foglalkozása is kapcsolódik.
Az első rész egy félórás tartalmi bevezető, témafelvetés, ami ugyanazt a témát
dolgozza fel, amit az ép gyerekeknek szóló Családi Délelőtt (ami párhuzamosan zajlik
a mellettük lévő teremben).
Ezt követi a második félórás szakasz, ami a 3. emeleti gyűjteményi kiállítótérben vagy
a másik két szinten, az ideiglenes kiállításokon zajlik, attól függően, hogy melyik kiállításhoz kapcsolódik a Családi Délelőtt programja. Ez a szakasz az épek esetében 30
perc, a megértési nehézséggel élő gyerekekében pedig 5 és 30 perc között mozog, attól
függően, hogy milyen a csoport összetétele, milyen kedvük van (ami erősen meghatározó tényező), mennyire fáradtak, mennyire fegyelmezhetőek a kiállítótérben az adott
napon, stb.
A harmadik rész az alkotásé, ami egyben vagy külön zajlik az ép gyerekek programjával
annak függvényében, hogy a hónap melyik hétvégéje van, hiszen kéthetente váltakozik
a szegregált és az integrált verzió.
Ezzel egy időben indul a szülők számára is a tárlatvezetés, ahol természetesen az ép és
megértési nehézséggel élő gyermeket nevelő szülők közösen vesznek részt.
Helyszín
A gyerekek megérkezése után a belső, kisebb méretű foglalkoztatóteremben indul a program az első félórás bevezető résszel. A külső, nagyobb teremben
ilyenkor az ép gyerekeknek tartott családi délelőtt első része zajlik, hiszen oda 20–26
főnyi gyermeket várunk annak függvényében, hogy milyen alkotást végzünk, és ez milyen
felső létszámhatárt követel. Ezzel szemben a megértési nehézséggel élő gyerekek foglalkozására maximum 6 főt fogadunk, így számukra elég a kisebb terem is.
A második rész mindig azon a kiállításon, abban a kiállítótérben zajlik, amelyhez az Integrált Családi Délelőtt is kapcsolódik. Ez lehet a 3. emeleti kiállítótérben található gyűjteményi kiállítás vagy az 1. és 2. emeleten aktuálisan megrendezésre kerülő valamelyik
ideiglenes kiállítás.
A harmadik rész – az alkotómunka –, ismét a foglalkoztatóteremben zajlik, szegregált
foglalkozás esetén a belső, kisebb foglalkoztatóteremben, külön az ép gyerekektől, integrált foglalkozás esetén a nagyobb foglalkoztatóteremben, együtt az ép gyerekekkel.
Feladatkiadás
A feladatkiadások leggyakrabban frontálisan, verbálisan történnek – mint
az ép gyerekek esetében –, de szinte minden feladat ismertetése alkalmával használunk
valami vizuális elemet (képet, valós tárgyat stb.), amivel alátámasztjuk, érzékletesebben
tudjuk megértetni, amit szeretnénk. Ez jobban inspirálja, motiválhatja a gyerekeket.29

29 S

, 2002.

135

II.

A ﬁzikai és megértési akadályokkal élők a múzeumokban

[2] Integrált Családi Délelőtt, Ludwig Múzeum, 2011

Alkalmazott módszerek és munkaformák
Az első rész egy tartalmi bevezető, témafelvetés, ami ugyanazt a témát
dolgozza fel, amit az ép gyerekeknek szóló Családi Délelőtt. Viszont itt az épek foglalkozásától eltérően a megértési nehézséggel élő gyerekeknek sokkal kevesebb információt
adunk át, inkább egy fő szál mentén futó, leszűkített témát boncolgatunk változatosabb,
több érzékszervre ható módszerekkel. Az egyik legfőbb irányelv a folyamatos ismétlés,
visszacsatolás, egymásból következés.
Vegyünk egy viszonylag egyszerű példát témafelvetésként, a színeket. Ha az ép
gyerekek Családi Délelőttjén a színek egy szélesebb skálájával foglalkozunk, például
a komplementer színpárokkal, akkor a megértési nehézséggel élőknél lehet, hogy csak
egy színpárra koncentrálunk, például a pirosra és a zöldre, és a különböző alkalmazott
feladatokban a piros vagy zöld színt kell felismerni. Gyakran használjuk a megkülönböztetés, a kiválasztás módszerét (színes lapok közül kiválasztani az adott színt,
tárgyak közül kiválasztani az adott színűt, azonos színű tárgyat és képet párosítani,
stb.).
A gyerekeknek a feladatokat leginkább frontálisan mondjuk el, de állandóan segítünk
egyénileg is, többször is elmagyarázva, újraértelmezve őket. Az önálló és a csoportos
munka itt, az ismeretátadó első részben nehezebben szétválasztható, mert az egyéni
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feladatok általában a csoport által teljessé tett feladat részei.
Például: mindenki kap a kezébe egy tárgyat, van, amelyik piros színű, mások barnák,
sárgák stb. Az asztalra teszünk egy piros, illetve egy szivárványszínű papírt, előbbire
kell rárakni a piros színű tárgyakat, utóbbira a nem pirosakat. Ekkor a gyerekek
egyénileg döntik el, milyen színű a tárgyuk, hova rakják, de közösen beszéljük át,
hogy jó helyre került-e. A páros munka kevéssé alkalmazható, mert a kooperáció
viszonylag erősen hiányos terület a megértési nehézséggel élő gyerekeknél.
A különböző játékok, játékos feladatok, játékos tudásátadás viszont nagyon jól alkalmazható. Itt kapcsolódik be az öt érzékszerv rendszeres használata
a foglalkozásokon, ami jól ötvözhető játékokkal, drámapedagógiai módszerekkel.
A zenehallgatás, az éneklés (olyan gyerek is van, aki beszélni nem tud, vagy csak
nagyon akadozón, énekelni viszont tisztán és élvezettel), a témához kapcsolódó dalok,
mondókák, a kör- és kirakós játékok (könnyített verzióban, az eredeti kép nézése
mellett) mind felbukkannak az első félórás bevezető részben.
Ami szintén nagyon fontos, hogy a tartalmi, tudást átadó, témabevezető első rész –
fél óra – az integrált programok esetében is külön zajlik, míg az alkotó rész egyben.
Így elkerülhető, hogy a véletlenszerűen összekerülő ép és megértési nehézséggel
élő gyerekek közötti tudásbeli, értelmi, kognitív képességeket érintő különbségek
miatt bárki hátrányba kerüljön, vagyis az első részben mindenki a maga szintjén, tempójában kap információt.
A második szakasz a kiállítótérben zajlik, ahol nagyon nagy fegyelemre van szükség
ahhoz, hogy az itt elvárt szabályoknak megfeleljen a csoport. Amint már fentebb
írtam, ez a rész az, amely a leggyakrabban tér el teljesen az eredetileg megadott
időtartamtól. De az újabb és újabb tapasztalatok miatt ezt már eleve úgy tervezzük,
hogy 5 és a 30 perc között mozogjon, amit erősen befolyásol az aznapi hangulat, ﬁzikai
állapot stb. Ebben a részben a műtárgyvédelem egy nagyon fontos kitétel: a legnehezebb
azt megértetni a gyerekekkel, hogy nem szabad megfogni a tárgyakat.
Ennek megakadályozására különböző módszereket szoktunk alkalmazni.
Például ha az állatok jelentik a fő témát, akkor már a program elején, megérkezéskor
mindenki kap egy kitűzőt, amelyen egy állat van (macska, kutya, stb.) – a foglalkozás
során többször is előkerül, hogy adott gyereknek ez a jele –, és ugyanennek az állatnak
a képe a kiállítótérben, a műtárgytól kellő távolságra elhelyezett szőnyegen vagy
széken is megjelenik. Így a gyerek tudja, hogy az az ő helye, a hely megtalálása is
örömöt szerez neki, és így szívesebben is marad ott. Ezzel a módszerrel, hogy a megjelölt
helynél közelebb nem lehet menni a kiállított műhöz, eredményesebben lehet fegyelmet
tartani.
A kiállítótérben a foglalkozás apropóját adó mű megnézése, „értelmezése” a cél.
Ehhez szintén alkalmazunk kapcsolódó segédeszközöket, képet, tárgyat, olyan
elemeket, amiket az első részben már használtunk, és a kiállítótérbe behozva
tudunk velük utalni az addig történtek és a mű konkrét kapcsolatára. Például ha
a mű egy piros színű absztrakt festmény, akkor behozzuk az addig megﬁgyelt
piros és más színű tárgyakat, egyenként felmutatjuk őket, és amire azt mondják,
hogy szintén piros, azt elé helyezzük. Így próbáljuk elmélyíteni a színek megkülönböztetésének és nevük megjegyzésének tudását. Általában a frontális módszert
alkalmazzuk, de folyamatos interakcióban a gyerekekkel, és valójában egy percre
sem veszíthetjük el a ﬁgyelmüket, mert ha a ﬁgyelem elvész, akkor a fegyelem
is megbomlik, amire ebben az esetben, a kiállítóterekben nagyon kell ﬁgyelni!
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A kiállítótérben – műtárgyvédelmi okokból – a mozgáskoordináció sokszor hiányos
volta miatt mozgásos feladatokat nem végzünk.
A harmadik részt az alkotásnak szenteljük, mint már említettem, szegregált és integrált
formában is, havi egy-egy alkalommal mindkét változatban.
A szegregált program a kisebb, az integrált program a nagyobb foglalkoztatóban zajlik.
A program során itt a legönállóbb a munka (a ﬁzikai érintettségtől függő mértékben).
Vannak, akik szinte teljesen önállóan tudnak alkotni, és vannak, akiknek folyamatos
segítségre van szükségük a manuális tevékenységeket illetően. A fokozott segítségigény
adódhat a ﬁgyelem zavarából vagy a ﬁnom koordináció hiányából (olyan testi érintettség,
amikor a felső végtagok koordinációja akadályozott).
Az integrált programban alkotáskor az ép és megértési nehézséggel élő gyerekek közötti
különbségek alig észlelhetők, ezért a manuális alkotófolyamat egyórás részében már
együtt készítik műveiket.
Az alkotói tevékenységek szorosan kapcsolódnak a program alatt felvetett és fő szálként
végigvezetett témához és a kiállítótérben megtekintett műhöz.
Az alkotás nagyon sokféle tevékenységet takarhat, az egyszerűbb, hétköznapibb rajzos
feladatmegoldástól a speciális anyag- és technikahasználatokig (például makettkészítés,
agyagozás, gipszöntés, élő személyes képregényfotózás, fotogramkészítés, fadombormű-készítés, agyagházépítés stb.)
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Anyagok, eszközök felhasználása
Az anyagok, eszközök használata nagyon sokrétű az egyes programokban,
persze annak ﬁgyelembevételével, ha az értelmi akadály mellett valamilyen felső végtagi
érintettséggel számolva kell differenciálni az anyaghasználatot. Ez lehet egészen enyhe
érintettség, például nem olyan a gyermek kezének nyomatéka, mint az épeké, ezért
zsírkréta helyett pasztellt adunk a kezébe, mivel az könnyebb, kevesebb erőkifejtéssel kell
nyomni, ezért jobban tud rajzolni vele. Találkozunk egészen súlyos felső végtagi érintettséggel is, amikor a gyermek egyáltalán nem tudja használni a kezeit, és manuális eszköz
helyett például olyat kell adnunk neki, amit a szájával képes működtetni, mondjuk, szívószállal fogja fújni a festéket. De alapvetően az épek által használt alkotáshoz szükséges
anyagokat, technikákat alkalmazzuk náluk is a képességeikhez igazítva.
A fejlesztett terület
A foglalkozás három szakaszában különböző múzeumpedagógiai és
gyógypedagógiai módszerek keverednek, amelyek az alábbi területeket fejlesztik – itt
a „fejlesztés” kifejezés pedagógiai, nem gyópedagógiai jelentéssel bír.
A frontális ismeretátadás fejleszti a ﬁgyelmet, a koncentrációt. Az önálló
munka a döntésképességet erősíti, a saját vélemény megformálását különféle módokon
(manuális alkotás, játék, kiválasztás, drámajáték stb.), a lényeg kiemelését, a bátorságot
(gyakoroltatva a „képes vagyok rá” érzését), a kézügyességet.30

AZ INTEGRÁLT PED.KEDD
Az Integrált Családi Délelőttök tapasztalatai inspirálták az Integrált Ped.
kedd programsorozatot, amely 2013-ban indult el. Ezt a programot két fő tényező ihlette.
Az egyik, hogy a szülőktől több olyan visszajelzést is kaptam, hogy milyen jó lenne,
ha nem csak a mi múzeumunkban lenne megértési nehézséggel élőknek szóló
rendszeres hétvégi családi program, hanem más múzeumokban is. Ebből következett, hogy amit én meg tudok tenni ez ügyben, az a különböző múzeumokban dolgozó
múzeumpedagógus kollégák lelkesítése integrált vagy szegregált hétvégi programok
indítására. E céllal hirdettem meg az első Integrált Ped.keddet, ahol az én – akkor három
év alatt összegyűlt – tapasztalataimat akartam átadni az érdeklődő múzeumpedagógus kollégáknak. Részletesen bemutattam az Integrált Családi Délelőtt felépítését,
addig összegyűjtött módszertani elemeket, konkrét forgatókönyveket. Lelkesíteni
próbáltam más múzeumok múzeumpedagógusait hasonló programok beindítására, és
ehhez fölajánlottam mindennemű segítségemet a program kialakításában, sőt abban
is – ami nekem a legtöbb problémát okozta –, hogy az Integrált Családi Délelőtt iránt
érdeklődő szülők összegyűjtött címlistájára kiküldöm a megszülető programot. Ezzel
a lehetőséggel Sziray Zsóﬁa élt, aki akkor a Kiscelli Múzeum múzeumpedagógusaként
dolgozott, és ugyan nem állandó jelleggel, hanem más rendszerben működő alkalomszámmal beindított egy az Integrált Családi Délelőtthöz hasonló, megértési nehézséggel

30 R

, 2006.
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élőknek szóló hétvégi programot. Sziray Zsóﬁa programjára pedig tényleg el is látogattak
a hozzánk rendszeresen járó, lelkes szülők.
A másik ok az Integrált Ped.kedd elindítására a gyógypedagógusokhoz való közeledés
és a szakmai fejlődés igénye ebben a témában, amelyet tematikus előadásokra felkért
gyógypedagógusok segítettek. A prezentációk az általam érdekesnek talált, de csak
felszínesen ismert gyógypedagógiai módszerek, témák összegyűjtéséből és a gyógypedagógusok javaslataiból kerekedtek ki. A kiselőadás, bemutató után közös beszélgetéssel, kérdésfelvetésekkel folytatódtak az általában 2-3 órás programok.
Ide kapcsolódik az a cél is, hogy felhívjuk a gyógypedagógus-szakma ﬁgyelmét
a múzeumi foglalkozások nyújtotta fejlesztési lehetőségekre és az egymás felé közeledésre. Szintén nagy segítség lehet a múzeumok számára, ha a gyógypedagógusok elérik
a megértési nehézséggel élő gyermekeket nevelő szülőket, népszerűsítik programjainkat,
és bizalmat építenek ki irántunk.31
Mihelyt tudomásomra jutott más múzeumpedagógusok hasonló tevékenysége, azzal
bővítettem az előadások tematikáját, hogy például megkértem Sziray Zsóﬁát, hogy
mutassa be ő is az általa elkezdett, megértési nehézséggel élő gyerekeknek szóló
programot. Zsóﬁa a velem is együttműködő Scholtz Krisztina gyógy- és drámapedagógussal tartott közös előadást.
A 2017-ben a hátrányos helyzetűek kapcsán elindított kutatás32 apropóján a kiadványt
író kutatócsoport tagjaiban számos kérdés felmerült, amelyekre választ keresve szintén

31 D -F
, 2014b.
32 Lásd a tanulmány elején említett mélyinterjúk, interjúk.
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Integrált Ped.kedd alkalmakat szerveztem a kutatócsoport tagjai által kért és az általam
ismert szakemberek meghívásával. Itt a kutatásban felmerült összes terület kapcsán
hívtam személyeket, így a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hajléktalanokkal foglalkozó
munkatársát, Szabó Tamást, a Dr. Ámbédkar Gimnázium pedagógusát, a Sajókaza és
Miskolc területén tevékenykedő Hervoly Vandát vagy az évek óta ismert, több együttműködésben társ Onódi Ágnes gyógypedagógust. A három kiemelt meghívott említése csak
a programon megjelenő személyek sokféle területről való érkezésére kívánt utalni, de még
sokan mások is támogatták jelenlétükkel, szakmai tanácsaikkal a kiadvány megszületését segítő Integrált Ped.keddeket. (A kiadványban mindnyájuk nevét felsorolva köszönetet nyilvánítunk szakmai segítségükért.)
PÁRHUZAMOK – HÁROM, MAJD KÉT MÚZEUM ÉS EGY
GYÓGYPEDAGÓGIAI ISKOLA KÖZÖS PROJEKTJE
A projekt a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, a Magyar
Mezőgazdasági Múzeum, a Kiscelli Múzeum és a Csalogány Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium
és Gyermekotthon közös projektjeként jött létre.
Az Integrált Ped.kedd programsorozat által indított együttműködésre való felhívás és
tapasztalatcsere ért be abban a kezdeményezésben, amelyet 2013 őszén kezdtem
szervezni, meghirdetni az Integrált Ped.kedden részt vevő, a megértési nehézséggel
élőknek szóló programokat illetően együttműködésre nyitott múzeumok között.
A 2014-es év előrelépése lett ez az új programsorozat, amely többféle együttműködést is
magában foglal. A programot Onódi Ágnes gyógypedagógussal közösen találtuk ki, akivel
már a korábbi években is együttműködtem.
A program két évig futott, az első évben, 2014-ben az akkor még a Kiscelli Múzeumban
dolgozó Sziray Zsóﬁa múzeumpedagógus és a Mezőgazdasági Múzeumban tevékenykedő Dívós Borbála múzeumpedagógus csatlakoztak a felhíváshoz, amit én, küldtem ki
a korábban az Integrált Ped.kedden részt vevő múzeumpedagógusoknak.
A második évben, 2015-ben csak ketten maradtunk Dívós Borbálával, kiegészülve
Onódi Ágnessel, aki megmaradt a program alappillérének. Szerettünk volna címet adni
a programnak, ami valamiért nagyon nehezen született meg, de végül a második évadban
Onódi Ágnes javaslatára Párhuzamoknak neveztük el.
Az új programsorozat első foglalkozását 2014. január 14-én tartottuk. Ebben
a programban új paraméterekkel dolgoztunk, célközönségül a 14 év feletti megértési
nehézséggel élő személyeket (ﬁatal felnőtteket, felnőtteket) választottuk, a létszám
maximum 8 fő, az időtartam 90–120 perc. A program különlegessége, hogy különböző proﬁlú múzeumok közötti együttműködésről is szó van. Ez konkrétabban azt jelenti,
hogy egy hónapban két foglalkozás valósul meg, az első a Ludwig Múzeumban az én
vezetésemmel, a társmúzeum pedagógusának segítségével, a második pedig a másik
múzeumban az ott dolgozó múzeumpedagógus vezetésével és az én segítségemmel.
A két alkalomra ugyanazokat a megértési nehézséggel élő személyeket várjuk, mert
a két foglalkozás egy témát boncolgat az eltérő múzeumok szakterületei és különböző műtárgyai, tárgyai bevonásával. A gyakorlatban végül úgy alakult, hogy majdnem
minden alkalomra eljött a másik két múzeumpedagógus is, nem csak akkor, amikor velük
dolgoztam együtt. Azt hiszem, hajtott minket a kíváncsiság és a lelkesedés, hogy miképp
is alakulnak az egyes alkalmak, hogyan reagálnak a résztvevők a különböző proﬁlú
múzeumi terekben ugyanarra a témára. A 2014. januári 14-i első alkalom a Kiscelli
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Múzeummal kooperációban valósult meg Sziray Zsóﬁa múzeumpedagógussal együttműködve. A program előre szervezett csoporttal indult. A csoport Onódi Ágnes vezetésével
érkezett a Csalogányból.
Az első helyszín a Ludwig Múzeum volt. A program két órán át tartott. Indításként
a múzeum épületét mutattuk be, hogy mélyítsük a helyszínről elraktározott benyomásokat, és ezzel segítsük a későbbiekben az emlékezést. Majd a harmadik emeleti,
Az égbolt másik fele című gyűjteményi kiállításban néztük meg a Ludwig Múzeum
alapítóit bemutató termet és azt a két kiválasztott műtárgyat (Pinczehelyi Sándor:
Az utcakő a proletariátus fegyvere és Frank Stella: FS67-154 BLACK ADDER; FS67-152
ITATA), amelyekre a foglalkozás fő témáját alapoztuk. A művek alapos tanulmányozását játékos feladatokkal, mozgásos elemekkel, vizuális segédanyagokkal egészítettük ki, és minél több aspektusból körbejártuk, illetve interaktív módon mutattuk
be őket. A központi téma a betű, az írás, amelyhez a műtárgyak is kapcsolódnak, és
amely alapot adott az alkotási feladathoz is, amikor a résztvevők sok különböző színű
papírnégyzetből készítettek szöveges képet. A képeken szavakat, mondatokat vagy
csak betűket helyeztek egymás mellé. A papírmunkákra jellemző ragasztás technikáját
használták a ﬁxáláshoz. Az alkotással a ﬁgyelmet, a ﬁnommotorikus készségeket
fejlesztettük.
A program párja, ami két héttel később a Kiscelli Múzeumban valósult meg Sziray
Zsóﬁa vezetésével és az én asszisztenciámmal, szintén a betű, a szókép, az írás
témáját vitte tovább. A Kiscelli Múzeum kiállítóterében Korniss Dezső csurgatott
technikával készült kalligráﬁáját mutattuk be először, közös interaktív megismerésre hívva a résztvevőket, hogy elmélyüljünk az írás kérdésében. Majd a műtárgy
terében, arra reﬂektálva a résztvevők a földön, párnákon ülve fekete szénnel automatikusírás-szerű rajzokat készítettek fehér A/4-es papírra, amin egy-egy kis részlet
jelent meg Kornis Dezső munkájából. A részletet folytatták különböző hozzáállásal.
Itt az azonos esélyek megteremtését emelném ki fontos szempontként, hiszen ﬁnommotorika hiányában éppen olyan eredményesen megoldható ez a feladat, mint amikor
valaki jól tudja koordinálni alkotás közben a kezeit. Itt szó szerint a résztvevők felszabadultsága, energiája került a papírra.
A program fő alkotása pedig a Kiscelli Múzeum templomterében leterített nejlonokra helyezett több méter hosszúságú papírfelületekre került. A viszonylag kicsi, A/4-es
papírra készült felszabadult automatikus, lendületes írásjelek után itt már az egész
testüket megmozgatva, hatalmas papírok mellett járkálva hoztak létre nagyon nagy
méretű, absztrakt, de akár írásként is értelmezhető festményeket az óriási térben.
Temperával megtöltött műanyagpalackokkal a kezükben, különböző színű festékeket
használva készítették el a Jackson Pollock csurgatásos műveihez nagyon hasonló
képeket az alkotási aktusára is erősen emlékeztető módon, és mintha írást imitálnának.
Ez a fajta alkotás oldotta az egyes megértési nehézséggel élő személyek sokszor
görcsös, elzárkózó magatartását, alkotási módját.
Most csupán egyetlen programpárt mutattam be részletesebben, de Dívós Borbálával
és Sziray Zsóﬁával még az alábbi témákat bontottuk ki a teljesség igénye nélkül: ételek,
városok, vonalak a hard edge festményeken, épületek, napirend, várak, templomtornyok stb.
Minden esetben a Ludwig Múzeum egy-két műtárgyát emeltük ki, és mindig olyat
próbáltam választani, amiről tudtam, hogy a másik két múzeum is tud majd hozzá
kapcsolódni. Azt gondolhatnánk, hogy a Magyar Mezőgazdasági Múzeum nehezen
összeegyeztethető proﬁlú a Kortárs Művészeti Múzeummal, de ha jól megnézzük
a felsorolt témákat, valójában mindegyikre elég könnyen találunk kapcsolódási pontot.
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[6] Párhuzamok foglalkozás, Sziray Zsóﬁa vezeti, Kiscelli Múzeum, 2013

Például az ételek téma kapcsán a Mezőgazdasági Múzeumban megnéztük és ki is
próbáltuk, hogyan készül a liszt. Mindenki maga őrölhetett búzából lisztet – először
életében. A Ludwig Múzeumban viszont a pop art apropóján ételeket készítettünk különböző anyagokból, például textilből varrt hamburgert.
Az új kezdeményezéssel többféle célt is próbálunk megvalósítani. Elsősorban azt,
hogy a megértési nehézséggel élők eltérő korosztályainak kínálhassunk programot,
az eddig sikeresen bevonzott óvodás és alsó tagozatos gyerekeken és családjaikon
túl most a ﬁatal felnőtteket és felnőtteket érjük el. Másrészről azt, hogy minél több
különböző proﬁlú múzeum kínáljon lehetőséget a társadalom e rétegeinek és családjaiknak apropót találni a múzeumba járásra, és a kulturális intézmények kínálatában ők is
leljenek olyan programot, amely a befogadási képességeiknek megfelelően tud élményt,
tapasztalatot, fejlődési lehetőséget nyújtani. A programot a későbbiekben nyilvánosan
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is szeretnénk meghirdetni, és az lenne az egyik legfőbb cél, hogy az intézményekből
ellátogató szervezett csoportokon túl egyének is rátaláljanak.33
Összefoglalás
„Ezt már láttam!”, „Szeretem azt a színeset, amit ott is láttam!”
Ez két olyan mondat, ami rendszeresen múzeumba járó megértési nehézséggel
élő személyek szájából hangzott el a gyógypedagógusukkal folytatott diskurzusban, már
nem a múzeum területén, hanem később, a múzeumot elhagyva, talán napok vagy hetek
elteltével.
Vajon miért fontos ez a két teljesen átlagosnak tűnő mondat, amiben szinte semmilyen
konkrétum nincs? Mert az „ott” a múzeumra utal, arra, hogy „ott”, a múzeumban volt
valami, ami annyira elnyerte a beszélő tetszését, hogy emlékszik rá, fel tudja idézni,
és ráadásul párhuzamba állítja a pillanatnyi, új élményével. És gondoljunk bele, hogy
megértési nehézséggel élőkről beszélünk, akiknél a memória használata, a visszaemlékezés nagy teljesítmény. Ez óriási dolog. Ez a két mondat valójában bizonyíték
arra, hogy igenis van értelme a megértési nehézséggel élők számára szervezett
foglalkozásoknak.
És nemcsak társadalomformáló hatásuk miatt, amit sokszor kiemelünk, nemcsak
az integráció miatt, hanem azon egyéni élmények és fejlődés miatt, amikor azt látjuk,
hogy a múzeumban megélt tapasztalatok, hatások viszonyítási ponttá váltak, amelyekre
lehet építeni: tudást, új élményt. Új kapcsolódási pontok ezek a világhoz, és egy gondolat
kiindulási alapját adhatják.
Onódi Ágnes gyógypedagógus és Vadász Zsuzsanna konduktor a velük folytatott
szakmai beszélgetés alkalmával elmondták, hogy az ő diákjaik, csoportjaik szeretnek
múzeumba járni. Visszaemlékeznek az ott történtekre, utalnak rájuk az intézménybeli
fejlesztő órák alkalmával. Egyáltalán: tudják, mi az a múzeum. Konkrét tapasztalatuk,
fogalmuk van róla, el tudják mondani másoknak is a saját élményeik alapján.
Megtanulnak nézni. A koncentráció és a ﬁgyelem erősebb azokban az érintettekben,
akikkel rendszeresen járnak múzeumba, akikkel képeket nézegetnek, ﬁgyelte meg Onódi
Ágnes.
Ez a szöveg sok mindent próbált összegyűjteni, egybefűzni, hogy az információk kiegészítsék egymást, és egy viszonylag kerek egészet adjanak a nagyon differenciált megértési nehézséggel élők világáról.
Hiszek benne, hogy egy múzeumpedagógus akkor tud eredeti foglalkozást, hiánypótló
programtípust kifejleszteni, ha eljut hozzá annyi információ, amiből érezheti, hogy egy-egy
adott célcsoportnak melyek a hiányterületei a múzeumi programkínálatban, melyek
a társadalmi hiányosságok, amelyekre a múzeumi közegből tudunk részleges választ,
megoldást adni. Ezért gondolom fontosnak, hogy lássa egy múzeumpedagógus, milyen
családi környezetben, milyen problémákkal küzdenek meg a megértési nehézséggel
élőket nevelő családok, milyen a perspektívájuk intézményi tekintetben, önálló életvitel
szempontjából stb.
A múzeumi tér egy pszeudotér, olyan, mintha… Mintha ott lennénk egy másik történelmi korban, egy már rég halott író érintetlen szobájában, egy letűnt paraszti

33 D

-F

, 2014b.
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létforma közegében, attól függően, milyen proﬁlú múzeumi intézményben járunk. Pedig
nem vagyunk ott.
Ők is ilyenek: tele vannak olyan jellembeli, viselkedésbeli titkokkal, pszeudolehetőségekkel, amelyek akkor válnak valósággá, ha van lehetőségük hol kibontakoztatni, hol
megmutatni magukat.
„Beszéde nem alakult ki, de kitűnő az emlékezőtehetsége.”
„Nagymozgásokban súlyosan akadályozott, görcsös akarattalan mozgások uralják, de
pontosan varr, sző, biciklizik.”
„Kitűnő a ritmusérzéke, felismeri az értékes zenét, de teljes mértékben kiszolgálásra szorul.”
„Képtelen huzamosabb ideig egy dologra koncentrálni, de templomi szertartáson,
színházi előadáson, koncerten mozdulatlanul ﬁgyel.”34
Ezek a kicsi csodák, ezek a már nem létező, de mégis létező terek nagyon alkalmasak arra, hogy a nem százszázalékosan a realitásban élő személyeknek óvó, védő,
fejlesztő közeget biztosítsunk – ha van bennünk nyitottság irántuk!
Nem baj, ha nem minden múzeumpedagógus kezd el velük foglalkozni, de jó, ha egyre
többen…

34 O

, 2009, 39.
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Melléklet
ADATKÉRŐ LAP MEGÉRTÉSI NEHÉZSÉGGEL ÉLŐ CSOPORTOK
BEJELENTKEZÉSÉHEZ

Kérem, töltse ki az alábbi adatkérő lapot a bejelentkező csoportra vonatkozóan, és olvassa el az adatkérő lap alján található házirendet is.
Intézmény
Az intézmény neve (ahonnan a csoport érkezik):
Az intézmény típusa (ahonnan a csoport érkezik):
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége (e-mail cím, telefonszám):
Kísérő
A csoporttal érkező gyógypedagógus/kísérő neve:
A csoporttal érkező gyógypedagógus/kísérő elérhetősége (e-mail cím,
telefonszám):
A csoport
A csoport létszáma:
A csoport tagjainak életkora:
A csoport összetételének felsorolása állapotmegnevezéssel (autista,
Down-szindrómás stb.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Kérem, olvassa át részletesen az alábbi pontokat, húzza alá a csoport egyes
tagjaira érvényes megállapításokat, és írja mellé, hány főt érint az adott
megállapítás!
A viselkedésre vonatkozó részt egyénenként töltendő ki.
1. Értelmi szint
a) enyhe
b) középsúlyos
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2. Mozgás
a) önállóan
b) segítséggel
c) egyensúlyprobléma áll fenn
d) segédeszközzel
e) kerekesszékes
f) fáradékony
g) ﬁnommozgásában akadályozott
3. Tartás
a) önállóan tud ülni
b) csak alátámasztással tud ülni
c) eszköz megtartására képes
d) eszköz megtartására nem képes
e) ecset, ceruza, ﬁlc használata problémát jelent
f) olló használata problémát jelent
4. Kommunikáció
a) nem beszél
b) beszél
c) hibásan, de érthetően beszél
d) beszédértése jó
e) beszél, de nem érti a beszédet
f) valamilyen eszközt használ a beszédértéshez
– ha igen, milyet ……………………………………………………………………………………………
g) jól hall
h) nagyothall
i) siket
j) az érintést nem viseli el
5. Érzékelés/érzékenység
a) a túl erős zaj zavarja
b) a túl nagy fény zavarja
c) súrló fényben nem lát
6. Tisztálkodás (mosdó, vécéhasználat)
a) önálló
b) nem önálló
Ha nem önálló, miben igényel segítséget?
…………………………………………………………………………………………………………………………
7. Egyéb
a) epilepsziás
b) siket
c., vak
d., mágneses teret el kell kerülnie
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8. Viselkedés
Név:
Életkor:
a) Mitől fél/mi vált ki belőle félelmet?
…………………………………………………………………………………………………………………………
b) Milyen reakció várható, ha találkozik azzal a dologgal/helyzettel,
amitől fél?
…………………………………………………………………………………………………………………………
c) A viselkedés rövid jellemzése (legfőbb jellemzők):
…………………………………………………………………………………………………………………………
d) Hogyan reagál váratlan helyzetekre?
…………………………………………………………………………………………………………………………
e) Megbízható-e a csoporttartása?
…………………………………………………………………………………………………………………………
f) Különleges helyzetekben mi a kulcs hozzá?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Mi foglalkoztatja? Milyen élmények keltik fel a ﬁgyelmét? Mi érdekli most
a legjobban (például aktuális tanulmányok)?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Házirend (a múzeum kérései)
1. A múzeumpedagógus a múzeumpedagógiai programért felel, és nem
a csoport viselkedésért. A foglalkozás alatt a gyógypedagógus is legyen
jelen.
2. A gyógypedagógus vegye ﬁgyelembe a csoport tagjainak összeválogatásánál, hogy hova fog érkezni a csoporttal. (Például tájékozódjon arról,
hogy lesznek-e forgó tárgyak a kiállításon, ha epilepsziás személyt is
visz.)
3. A csoport létszáma és összetétele feleljen meg a kiválasztott múzeumpedagógiai program paramétereinek.
4. Kerekesszékkel és segédeszközzel közlekedő személyeknél vegye ﬁgyelembe a látogatásra kiválasztott kiállítás paramétereit.
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ADATKÉRŐ LAP MEGÉRTÉSI NEHÉZSÉGGEL ÉLŐ SZEMÉLYEK
BEJELENTKEZÉSÉHEZ
Kérem, töltse ki az alábbi adatkérő lapot a programra bejelentett személyre
(gyermek/felnőtt) vonatkozóan, és olvassa el az adatkérő lap alján található
házirendet is.
Kísérő (szülő, családtag, gyám, stb..)
Kísérő (szülő, családtag, gyám stb.) neve:
Kísérő (szülő, családtag, gyám stb.) elérhetősége (e-mail cím,
telefonszám):
A programra bejelentett személy (gyermek/felnőtt)
Neve:
Életkora:
Állapot megnevezése (autista, Down-szindrómás stb.):
Kérem, olvassa át részletesen az alábbi pontokat, és húzza alá az érvényes
megállapításokat!
1. Értelmi szint
a) enyhe
b) középsúlyos
2. Mozgás
a) önállóan
b) segítséggel
c) egyensúlyprobléma áll fenn
d) segédeszközzel
e) kerekesszékes
f) fáradékony
g) ﬁnommozgásában akadályozott
3. Tartás
a) önállóan tud ülni
b) csak alátámasztással tud ülni
c) eszköz megtartására képes
d) eszköz megtartására nem képes
e) ecset, ceruza, ﬁlc használata problémát jelent
f) olló használata problémát jelent
4. Kommunikáció
a) nem beszél
b) beszél
c) hibásan, de érthetően beszél
d) beszédértése jó
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e) beszél, de nem érti a beszédet
f) valamilyen eszközt használ a beszédértéshez
– ha igen, milyet? ……………………………………………………………………………………………
g) jól hall
h) nagyothall
i) siket
j) az érintést nem viseli el
5. Érzékelés/érzékenység
a) a túl erős zaj zavarja
b) a túl nagy fény zavarja
c) súrló fényben nem lát
6. Tisztálkodás (mosdó, vécéhasználat)
a) önálló
b) nem önálló
Ha nem önálló, miben igényel segítséget?
…………………………………………………………………………………………………………………………
7. Egyéb
a) epilepsziás
b) siket
c) vak
d) mágneses teret el kell kerülnie
8. Viselkedés
Név:
Életkor:
a) Mitől fél/mi vált ki belőle félelmet?
…………………………………………………………………………………………………………………………
b) Milyen reakció várható, ha találkozik azzal a dologgal/helyzettel,
amitől fél?
…………………………………………………………………………………………………………………………
c) Viselkedés rövid jellemzése (legfőbb jellemzők):
…………………………………………………………………………………………………………………………
d) Hogyan reagál váratlan helyzetekre?
…………………………………………………………………………………………………………………………
e) Megbízható-e a csoporttartása?
…………………………………………………………………………………………………………………………
f) Különleges helyzetekben mi a kulcs hozzá?
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Mi foglalkoztatja? Milyen élmények keltik fel a ﬁgyelmét? Mi érdekli most
a legjobban (például aktuális tanulmányok)?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Házirend (a múzeum kérései)
1. A kísérő vegye ﬁgyelembe, hogy hova fog érkezni a megértési nehézséggel élő személlyel. (Például tájékozódjon arról, hogy lesznek-e forgó
tárgyak a kiállításon, ha epilepsziás személyt visz.)
2. A megértési nehézséggel élő személy állapota, készségei feleljenek
meg a kiválasztott múzeumpedagógiai program paramétereinek.
3. Kerekesszékkel és segédeszközzel közlekedő személyeknél
a kísérő vegye ﬁgyelembe a látogatásra kiválasztott kiállítás
paramétereit.
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Abstract

Keep it simple, to be more understandable - people with understanding
disabilities in museum education
This proposal intends to help museum educators who deal with people
with understanding disabilities by presenting facts, experiences, and
guidelines in the most useful, and usable form. The paper based on the
quantitative and qualitative research carried out in the framework of the
priority project "Museum and library development for everyone", as well as
the research reports produced based on them, the materials of Hungarian
specialized organizations and institutions dealing with disadvantaged
people, the Integrált Ped.kedd series at the Ludwig Museum Budapest,
professional meetings, and my own professional experiences.
To receive a group of people with a learning disability at the museum,
it is essential to know the sociological and psychological characteristics of these people, to recognize the necessity of cooperation and to
enhance the directions of social changes without which no progress is or
will be made in achieving comprehensive accessibility in visitor-friendly
museums. It is highly important to use the methodological palette, which
is suitable for the accessibility of these museum programmes (along
with special pedagogical elements), the organization of regular sensitive
training for museum workers and, last but not least, the empathy and
courage of museum workers, supported by a strong collaboration with
special educators. However, equally importantly, the development of a
strategy for people with a learning disability, their relatives and carers, is
also crucial.

153

II.

A ﬁzikai és megértési akadályokkal élők a múzeumokban

Irodalom

C
Éva: „Értelmi fogyatékosok
múzeumi látogatása – foglalkozási
lehetőségek”. In: D . B
Ibolya
–S
Ilona (szerk.), „Érted?! –
Értem!?” – Hogyan fogadjuk fogyatékos
embertársainkat múzeumainkban?,
MúzeumIskola 4., Szabadtéri Néprajzi
Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési
Központ, Szentendre, 2009, 41–45.
D -F
Rita: Akadálytalan alkotás
– A kortárs művészet felhasználási
lehetőségei a megértési nehézséggel élők
fejlesztésében, Paksi Képtár, Paks,
2014a.
D -F
Rita: „Kiállítás, megértési
nehézségekkel – A Ludwig Múzeum
új múzeumpedagógiai programja”,
MúzeumCafé, 2014b/39, 62–63.
D
G
Eszter:
A múzeumok felkészítése a társadalmilag
hátrányos helyzetű csoportok
kompetenciáinak fejlesztésére
(kutatási részjelentés), 2018.

R
Katalin: „Milyen oktatási és
értékelési módszereket alkalmaznak
a pedagógusok a mai magyar iskolában?”
In: Kerber Zoltán (szerk.), Hidak a
tantárgyak között, Országos Közoktatási
Intézet, Bp., 2006, 131–167.
S
L
Judit: A múzeumok
felkészítése a társadalmilag hátrányos
helyzetű csoportok kompetenciáinak
fejlesztésére (kutatási részjelentés,
résztanulmány a Múzeumi és könyvtári
fejlesztések mindenkinek című
EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001
azonosítószámú kiemelt projekt
Múzeumpedagógia Magyarországon
kutatásához, kézirat), 2018.
S
Lídia Sára: „A vizuális kultúra
tanítása – Megjegyzések a vizuális
nevelésről egy elsős rajzfüzet
megjelenésekor”, Új Pedagógiai Szemle,
2002/7–8. Web: http://folyoiratok.oﬁ.hu/
uj-pedagogiai-szemle/a-vizualis-kulturatanitasa (letöltve: 2018. augusztus 17.)

KSH (Központi Statisztikai Hivatal):
2011. évi népszámlálás – 11.
Fogyatékossággal élők, Bp., 2014.
Web: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/
idoszaki/nepsz2011/nepsz_11_2011.pdf
(letöltve: 2018. augusztus 17.)
O
Ágnes: „Az értelmi fogyatékosság”.
In: D . B
Ibolya – S
Ilona
(szerk.), „Érted?! – Értem!?” – Hogyan
fogadjuk fogyatékos embertársainkat
múzeumainkban?, MúzeumIskola 4.,
Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi
Oktatási és Képzési Központ, Szentendre,
2009, 38–41.
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Bevezető
Magyarországon a 2011-es népszámlálás adatai alapján 232 206 mozgássérült személy él. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ)
mintegy 160 000 aktív taggal rendelkezik. Ez a csoport nem homogén összetételű, a különböző károsodások, rendellenességek száma végtelen, valamint egyes betegségeknek több
különböző érzékszervre kiterjedő fogyatékosságot okozó típusa is előfordul.12
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A 2011. évi népszámlálás részletes táblázata a mozgássérültek életkor
szerinti adataival3
2017-ben a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani
Központ (SZNM MOKK) által elindított kutatás mélyinterjúiból4 kiderült, hogy a mozgássérültek múzeumi fogadókészsége elsősorban az épület akadálymentesítésével függ össze
a múzeumok részéről. A múzeumi intézmények egy része történeti épületekben található
(például az egri Dobó István Vármúzeum), ilyen épületek akadálymentesítése csak a műemlékvédelem által engedélyezett mértékben lehetséges. Így ezekben az esetekben az akadálymentesítés sohasem lehet teljes, tökéletes, mindig lesznek bizonyos részei az épületnek, amelyek
nem elérhetők (például egy torony, ahová csak egy szűk csigalépcsőn lehet feljutni). Más
múzeumi épületek – amelyek nem állnak műemlékvédelmi felügyelet alatt – ﬁnanciális háttér
hiánya miatt nem képesek egy nagyobb beruházás által ténylegesen akadálymentessé válni.
A mozgáskorlátozottak fogadásához az elsődleges feltétel a mozgásában ﬁzikai okokból
akadályozott személy jó közlekedéséhez a lehetőségek megteremtése.
Másrészről a mozgássérült állapotnak számtalan árnyalata van, több csoportba osztható,
és ezek a különféle szintű ﬁzikai állapotok meghatározzák, hogy egy-egy múzeum tudja-e
fogadni az adott mozgássérültcsoportot. Az egyszerűbb esetek könnyebben megoldhatók, például járókeretet, botot használó személyek, még ha lépcsőn kell is feljutniuk, bár
lassabb tempóban, de képesek rá. Egy kerekesszékkel közlekedő személy számára már
nem biztos, hogy meg tudjuk oldani, hogy bejusson, ha a nem akadálymentes főbejárat
1
2
3
4

M
, 2009, 29.
A MEOSZ bemutatása, MEOSZ, http://www.meosz.hu/rolunk/meosz-bemutatasa/ (letöltve: 2018. augusztus 17.)
KSH, 2014.
A 2017-ben elindult Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című EFOP-3.3.3-VEKOP-162016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében végzett országos múzeumi kvantitatív kutatások, kvalitatív mélyinterjús kutatások (a továbbiakban mélyinterjúkként, interjúkként hivatkozom rájuk).
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mellett nincs lehetőség egy másik – jobb híján – munkahelyi, hátsó bejáratot felajánlani.
(Például a Magyar Nemzeti Múzeumba nem a főbejáraton át – ami nem akadálymentes
–, hanem az épület oldalán, a Bródy Sándor utca felőli bejáraton biztosítanak bejutási
lehetőséget a kerekesszékesek számára.5) Ha ilyen alternatíva sincs, akkor a múzeumunk
nem látogatható kerekesszékesek számára.
Számításba kell venni azt is, hogy a mozgássérültek között is lehetnek
halmozottan sérült személyek, akiknek nemcsak a testében, hanem az értelmi állapotában is van az éptől eltérő módosultság. Ebben az esetben a megértési nehézséggel
élőknek megfelelően kialakított programok megtartására van szükség a mozgáskorlátozottság ﬁgyelembevétele mellett.
Ennek megfelelően az alábbi két csoportot kell megkülönböztetni:
a) A mozgássérült csoport tagjai lehetnek ténylegesen csak mozgássérültek, például teljesen egészséges személyt ért autóbaleset miatt olyan
ﬁzikai sérülés, amely érinti a mozgásszerveket, de értelmi, érzékszervi
változást nem okoz.
b) A halmozott mozgássérültség, amikor a mozgássérülés mellett megjelennek kognitív képességekbeli változások, idegrendszeri problémák,
érzékszervi, kommunikációs képességekben bekövetkezett változások, akadályok. Ezek szintén lehetnek szerzett elváltozások, például
balesetek, időskori betegségek, leépülési folyamatok eredményei, vagy
a születés óta fennálló, genetikai eredetű, esetleg az anyaméhben vagy
a születés alatt történt sérülések.
Az első csoport tagjai, ha a múzeum épülete akadálymentes, valójában bármely
programon részt tudnak venni, hiszen mentálisan nem akadályozottak.
A második csoport esetében már sokkal nehezebb az akadálymentesítés megvalósítása,
mert az épület akadálymentesítésén túl mentális akadálymentesítésre is szükség van,
adott érzékszervi akadályoknak megfelelően. Itt valójában a mozgássérültség kezelése
összekapcsolódik a megértési nehézséggel élőknek6 szóló speciális kommunikációt
igénylő módszertannal és ajánlásokkal. Ilyenkor talán a mozgássérültség jelenti a kisebb
kihívást a megfelelő programok megszervezése, kialakítása szempontjából (feltéve,
ha az épület már akadálymentes, és a mozgássérült személy felső végtagjai nem
érintettek) és több előkészítést, felkészülést igényel a mentális akadálymentesítés.
Ez a hétköznapi életben is megnyilvánul, ha mozgássérülés együtt jár egyéb érzékszervet,
elmét érintő sérüléssel, sérülésekkel; akkor nem a mozgássérülést, hanem a mozgássérülés melletti másik területet, az érzékszervi, elmét érintő sérüléseket tekintik elsődlegesnek. (Ebből adódik, hogy a halmozottan sérült személyek szülei, hozzátartozói
inkább csatlakoznak például az értelmi sérültek, a siketek, esetleg a látássérültek, mint
a mozgássérültek szervezeteihez.)7
5
6

7

M
, 2009, 32.
A továbbiakban a „megértési nehézséggel élő” elnevezést használom összefoglalóan az alábbi állapotokban lévő személyekre: oxigénhiánnyal született, Down-szindrómás agyvérzéses, autista, afáziás,
beszédértési nehézséggel rendelkező/beszédében akadályozott személy, Williams-szindrómás.
Mozgássérülés – Info, Szülősegítő fogyatékos személyeket nevelő családoknak, http://szulosegito.motivacio.hu/mozgasserules-info (letöltve: 2018. augusztus 17.)
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A mozgáskorlátozott állapot meghatározása
A MOZGÁSSÉRÜLÉS DEFINÍCIÓJA
A mozgáskorlátozottság vagy mozgássérültség ﬁziológiai fogyatékosság.
A különböző betegségek más és más formában hatnak a mozgásra és a mozgásrendszerre, ezért nehéz egységes kategóriaként kezelni őket. A mozgásképességre
a sérülések kiterjedtsége és súlyossága is nagy hatással van.
Christoph Leyendecker8 szerint egy személy akkor mozgássérült, ha mozgásszervi
sérülései, más szervi károsodásai vagy krónikus betegsége miatt viselkedési lehetőségei
annyira beszűkültek, hogy az akadályozza a szociális interakciókban.9
Schönberger a mozgássérültség két aspektusát különbözteti meg:
1) Testi aspektus, vagyis a mozgásszervi károsodások következménye. Idetartoznak az olyan mozgászavarok, mint a nyitott gerinc
(spina biﬁda) vagy az izomsorvadás és az olyan testi károsodások, mint
a keringési zavarok, a reuma, az epilepszia és a vérzékenység; a csontrendszer megbetegedései, az ízületek elváltozásai is idesorolhatók.
2) Szociális aspektus, azaz a fogyatékosság közvetlen oka nem az ideáltól
való eltérés, hanem az az által okozott viselkedésbeli különbözőség.
A mozgássérülés fő típusai
–

petyhüdt bénulások

–

ortopédiai elváltozások

–

agykárosodás utáni rendellenességek

–

amputáció

–

végtaghiányos fejlődési rendellenességek

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁG FOKOZATAI
A mozgássérültség megváltoztatja az érintett testsémáját, befolyásolja cselekedeteit, gondolkodását: az egész életét befolyásolja a hőháztartástól a társkapcsolatokon át az egyéni önellátás különböző szintű lehetőségeiig. Van, aki a megfelelő segédeszközök használatával képes mindarra, amire egy átlagember, de akad olyan
mozgássérült személy is, akinek a legelemibb szükségleteiben is segítség kell.10
8

Christoph L
német pszichológus, 1988-tól 2008-ig a Dortmundi Egyetem Rehabilitációs
Tudományi Karának professzora, a Rehabilitációs és Pedagógiai Fogyatékosságért Csoport
elnöke volt.
, 2005.
9 L
10 Mozgássérülés – Info, Szülősegítő fogyatékos személyeket nevelő családoknak, http://szulosegito.motivacio.hu/mozgasserules-info (letöltve: 2018. augusztus 17.)
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Kismértékben mozgáskorlátozottak
–

a mozgáskorlátozottak legnépesebb csoportja

–

képesek a járásra, de nehézséget okoz nekik

–

koordinációs és egyensúlyproblémáik, csökkent mozgástartományuk és erőnlétük van

–

mozgásuk általában lassú, bizonytalan, nem folyamatos, testtámasztékot használnak

–

mozgási sebességük körübelül fele az átlaggyalogosénak

–

lépcsőn lassan, szakaszosan haladnak, vagy csak külső segítséggel
tudják használni

–

problémát jelent számukra a be- és kiszállás a liftbe

–

nem akadálymentes környezetben is tudnak közlekedni

–

múzeumokban megjelenhetnek.

Mozgáskorlátozottak, de járóképesek
–

ebbe a csoportba a hiányos vagy beteg mozgásszervű, testi fogyatékos személyek tartoznak

–

egy vagy két bot, járókeret segítségével tudnak közlekedni

–

tájékozódóképességük csökkent a mozgásra való koncentráció
miatt

–

mozgási sebességük körübelül harmada, negyede
az átlaggyalogosénak

–

lépcsőt csak nagy nehézség árán, kizárólag külső segítséggel
tudnak használni

–

hosszabb távra gyakran kerekesszéket használnak

–

közlekedésükben akadálymentes környezetet igényelnek

–

múzeumokban megjelenhetnek.
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Kerekesszékhez kötöttek
–

súlyos mozgásfogyatékosok, akik járás- és mozgásképességüket
oly mértékben elvesztették, hogy csak kézi és elektromos meghajtású kerekesszékkel tudnak közlekedni

–

mozgásuk erősen korlátozott

–

tájékozódóképességük ülő helyzetük miatt jelentősen csökkent

–

az általuk belátható tér korlátozott

–

mozgási sebességük körübelül harmada, negyede
az átlaggyalogosénak

–

közlekedésükben akadálymentes környezetet igényelnek

–

aktív kerekesszékesek: kar- és kézfunkciói jók, a múzeumokban
megjelenhetnek

–

halmozottan sérült kerekesszékesek: önállóan kerekesszékkel sem
tudnak közlekedni, a múzeumokban nem jelenhetnek meg.

Idősek
–

az öregedéssel járó csökkent ﬁzikai, érzékszervi és értelmi képességekkel bírók tartoznak ide

Átmeneti mozgássérültek
–

nem állandó fogyatékossággal bírnak

–

ideiglenesen csökkent mobilitású vagy korlátozott érzékszervű
emberek (kismamák, végtagtöröttek).11

A mozgáskorlátozottak alapvető igényei, szükségletei
a múzeumlátogatás során
A mozgáskorlátozott személyek számára az építészeti, közlekedésbeli és
egyéb akadályok határozzák meg, hol játszódnak az életük eseményei. Ezek az életterek
az abszolút akadálymentesített ﬁzikai környezet hiánya miatt mindenképpen szűkebbre
szabottak, mint egy ﬁzikailag ép személy esetében, így a mozgáskorlátozott személyek
hátrányos helyzetbe kerülnek a társadalom ép tagjaival szemben.
E diszkrimináció ellen léphetnek fel a kulturális intézmények, a múzeumok az épületeik akadálymentesítésével, de sok esetben már azzal is, ha kevesebb költséget

11 M

, 2009, 30–31.
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igénylő odaﬁgyeléssel, szervezéssel változtatnak, a „múzeum mindenkié” szemléletet
érvényesítve.
A látogatóbarát múzeumok egyik alapfeltétele, hogy mindenki számára elérhetővé váljanak a múzeumokban megrendezett kiállítások, programok. A „múzeum
mindenkié” szellemében nyitott múzeumok a látogatókörök szélesítésével, a társadalomban hátránnyal élő személyek fogadásával folyamatosan növelhetik a látógatószámukat. Hiszen a mozgássérült személyek is azokat a múzeumokat választják
látogatásuk céljául, ahová be tudnak jutni, amelyik épület elérhető számukra városi
tömegközlekedéssel.
Mivel a múzeumba való eljutás első feltétele, hogy a mozgássérült személynek
kellő mennyiségű információ álljon rendelkezésére arról, hogy a kiválasztott, célba vett
múzeum akadálymentes-e, ezért az alábbi információkat mindenképp fel kellene tüntetni
minden múzeum saját honlapján az akadálymentes fül alatt:
1) Be tud-e jutni a múzeumba a mozgássérült személy? (Ha igen, hogyan,
segítségkéréssel vagy a nélkül; főbejáraton vagy egy másik bejáratot
kell keresnie, stb.)
2) Van-e mozgássérült mosdó?
3) El tud-e jutni a kiállítóterekbe, az alagsori, emeleti szintekre? (Ehhez
kell-e segítséget kérnie; ha igen, kitől, hogy éri el a segítségnyújtó
személyt?)
4) A múzeumi büfé, étterem, shop megközelíthető-e a számára?
5) Van-e ingyenesen kölcsönözhető kerekesszék az intézményben?
6) Van-e parkolási lehetőség?
E kérdésekre már néhány magyarországi múzeum weboldalán is találunk válaszokat,12
de ez még mindig nem általános, és nem minden esetben egyértelmű, hol kell keresni
a honlapokon az információt.
Az egyik elengedhetetlen fontosságú információ a mozgássérültek szempontjából
a számukra összeállított térkép és közlekedési információk gyűjteménye, hogy mely
tömegközlekedési eszközökkel közelíthető meg akadálymentesen az adott intézmény. A térképnek, leírásnak arra is ki kellene térnie, hogy a tömegközlekedési eszközt
vagy a magántulajdonú gépjárművet elhagyva milyen közlekedési, útburkolati akadályokra számíthatnak a célintézménybe való eljutásig. Egy ilyen térképet, leírást mindenképp az érintett szervezetek (például a MEOSZ) bevonásával kell elkészíteni.
A www.museum.hu weboldalon található akadálymentes múzeumi épületekre vonatkozó
keresési lehetőség szintén nagy segítség a mozgássérülteknek, akik múzeumi látogatást
szeretnének tenni.13
Most pedig vegyük sorra az alábbi a szempontokat, hogy mire kell ﬁgyelni a mozgássérültek számára is elérhető múzeumi terek kialakításánál!
Vertikális akadályok
–

szintkülönbségekből adódó korlátok

12 Akadálymentesség, Magyar Természettudományi Múzeum, http://www.nhmus.hu/hu/informaciok/akadalymentesseg (letöltve: 2018. augusztus 17.)
13 http://www.museum.hu/akadalymentes-muzeumok (letöltve: 2018. augusztus 17.)
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–

szintkülönbséget megoldó eszközök: lépcső, küszöb, rámpa, lift,
lépcsőlift, ülőfelvonó, emelőlap, mozgólépcső.

Horizontális akadályok
–

az előre haladó mozgás korlátai

–

az átjáróknak, közlekedőknek, ajtóknak olyan szélességűeknek és
magasságúaknak kell lenniük, hogy a mozgásukban akadályozott és
kerekesszékkel közlekedő emberek elakadás, beszorulás veszélye
nélkül tudják őket használni.

Térbeli korlátok
–

tér hiánya a mozgáshoz, tevékenységekhez

–

nagyobb területre van szükségük a közlekedéshez, tevékenységeik
elvégzéséhez (például kerekesszékes mozgás, segédeszközök
használata, a mozgásuk jellege miatt).

Ergonómiai korlátok
–

berendezések, nyílászáró szerkezetek (ajtókilincsek, forgógombok,
ajtók súlya stb.), bútorok használata.

Antropológiai korlátok
–

az elérhető tér beszűkülése

–

a ﬁzikai, testméreti adottságok adta lehetőségek a térben elhelyezett dolgok hasznosítására (érintés, fogás, olvasás stb.)

–

kerekesszékben ülők magasságának is megfelelően kialakított
környezet (például jegypénztár, információs pult).

Érzékelési korlátok
–

a tér és a környezet jól átláthatósága, áttekinthetősége

–

tájékozódást segítő feliratok, szimbólumok, fények, színek, anyagok,
hangok.

Fogadás, foglalkozás, közlekedés
–

lassú közlekedési tempó

–

a muzeológusnak/tárlatvezetőnek célszerű egy központi, jól belátható helyen megállni, és onnan irányítani a társaság nézelődését
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–

lassabb elrendeződés a megtekintésre váró tárgy körül

–

pihenők beiktatása szükséges

–

a ﬁzikai fáradtságon túl a szellemi kimerülés is hamarabb jelentkezik, jobb rövid foglalkozást tartani, manuális tevékenységeket
beiktatni, önálló feladatlap megoldását szorgalmazni, és alapvetően
az interaktív tárlatvezetést preferálni a frontális beszéd helyett.14

HIÁNYOSSÁGOK, A MÚZEUMLÁTOGATÁS AKADÁLYOZOTTSÁGA
A 2017-es Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek kutatás mélyinterjús anyagából kiderült, hogy több múzeum nem tud fogadni mozgássérülteket, mert
a ﬁzikai akadálymentesítés megoldatlan (például a következők: Herman Ottó Múzeum
– Színészmúzeum, Miskolc; Dobó István Vármúzeum, Eger; Kassák Múzeum, Budapest;
Kuny Domokos Múzeum, Tata).
Vannak olyan múzeumok, amelyek műemlékvédelmi okokból sohasem lesznek, lehetnek
teljesen akadálymentesek, míg másoknál ez megoldható, ha a fenntartó, a város ezt
anyagi támogatással lehetővé teszi, esetleg különböző pályázatokkal elnyert összegekből
képesek ﬁnanszírozni. Ahol az anyagi forrás elérhetővé válik, ott mindenképpen egy
mozgássérült szervezettel együttműködve kell elindítani a fejlesztéseket a tervezéstől
a kivitelezésig, mindvégig konzultálva.
Szükség lenne az önkormányzatok és a közlekedési vállalatok összefogására, hogy
minden múzeum megközelíthető legyen akadálymentes járművekkel, és a köztereken se
ütközzenek akadályokba a jármű megállója és a múzeum bejárata között az érintettek.
A kiállítások rendezésekor szempontként kellene ﬁgyelembe venni a feliratok elhelyezésénél, a tárlók kialakításánál, hogy a kerekesszékkel közlekedők is éppúgy láthassák
a kiállított tárgyakat, mit ép társaik.
Elengedhetetlen lenne a frontszemélyzet tájékoztatása, érzékenyítése, hogy miként kell,
hogyan lehet segíteni a mozgássérült személyek közlekedését, és melyek azok a társadalmi normák, amelyeket be kell tartani a kommunikáció során.
A mozgássérült intézményekkel való kapcsolattartásra, programajánlatra is szükség
volna, akár oly módon, hogy a múzeumi dolgozó látogat el az érintettek intézményeibe
kihelyezett programot tartani, hiszen a mozgássérültek számára a legakadályozottabb,
legköltségesebb a múzeumokba való eljutás.
Kooperáció a célcsoportokat összefogó szervezetekkel
A szervezetekkel való együttműködés ennél a célcsoportnál is elengedhetetlen: „semmit rólunk nélkülünk” – fogalmazza meg tömören a Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) a weboldalán.15
Mivel az egyik alapvető jellemző ennél a hátrányos helyzetű csoportnál is a differenciáltság, ezért a számukra készülő ﬁzikai vagy programbeli fejlesztések elkezdése előtt,
a tervezés ideje alatt mindenképpen fel kell velük venni a kapcsolatot, majd a megvalósulást közösen végigkövetve, pilotalkalmakkal ellenőrizni az elért eredményeket. Meg

14 M
, 2009, 31–32.
15 Érdekvédelem, MEOSZ, http://www.meosz.hu/erdekvedelem/ (letöltve: 2018. augusztus 17.)
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kell bizonyosodnunk afelől – főleg az épületek, a kiállítóterek akadálymentesítése és
a kiállításrendezési szempontok kapcsán –, hogy jó irányba tartunk, helyesen használjuk
fel a befektetett összegeket, nem téves elképzelések mentén haladunk, hanem a fejlesztéseink tényleg hasznosak lesznek a mozgássérülteknek.
A mozgássérültek esetében elsődleges az épületek akadálymentesítése, hogy egyáltalán
be tudjanak jutni a múzeumba.
A másodlagos fejlesztési terület a nekik szóló programok működtetése. Mivel talán
ebben a hátrányos helyzetű csoportban a legnagyobb a differenciáltság, hiszen a testi
érintettség járhat teljesen ép értelemmel is – egy Nobel-díjas is lehet gyermekkorától
kerekesszékes –, ebben az esetben nyilván nincs szükség a program akadálymentesítésére. Ugyanakkor a mozgássérültség járhat különböző érzékszervi vagy értelmi
akadályokkal: ilyenkor valószínüleg az a szervezet, amelynek az égisze alatt találkozunk
a halmozottan sérült személlyel, nem is a mozgássérültek valamelyik egyesülete, hanem
sokkal inkább valamilyen gyógypedagógiai vagy szociális intézmény, alapítvány lesz.
A mozgássérült tanköteles korúakat összefogó intézményekbe sajátos nevelési igényű
gyerekek, diákok járnak. Náluk szintén nemcsak a ﬁzikai akadálymentesítés igényét és
a mozgássérültségből adódó ﬁzikai hátrányokat kell ﬁgyelembe venni, hanem a speciális foglalkozásigényeket is, mint a megértési nehézséggel élők esetében. Ezekkel
az oktatási intézményekkel azért nehézkesebb az együttműködés, mert a mozgássérült
diákok intézmények, épületek közötti csoportos utaztatása nagyon bonyolult a Magyarországon csak félig-meddig akadálymentesített tömegközlekedés miatt, a bérelt, speciális buszok pedig nagy többletköltséget jelentenek. Két dolog jelenthet megoldást,
az egyik, ha a múzeumi intézménynek van olyan kisbusza, amivel önmaga tudja szállítani
a mozgássérült diákokat, a másik lehetőség pedig, hogy projektalapú együttműködésbe
kezdenek, és az első múzeumlátogatás után a múzeumpedagógus jár ki az intézménybe
különböző módszereket alkalmazva, és esetleg a projekt záróakkordjaként még egyszer
ellátogatnak a mozgássérült diákok a múzeumba.
A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek kutatási ideje alatt gyógypedagógusokkal, konduktorokkal folytatott beszélgetésekből kiderült, hogy jó, ha a múzeum
kezdeményez, mert lehet, hogy a mozgássérülteket oktató intézmények bátortalanabbak, azt gondolják, miért lenne kapacitása egy nagy múzeumnak rájuk ﬁgyelni,
miért akarna az ő integrálásukba külön energiát fektetni. Pedig komoly eredményeket,
lelkesítő sikereket érhetünk el a ﬁatalokkal, és akár egész életüket befolyásoló célokat,
irányokat adhat egy-egy múzeumpedagógus odaﬁgyelése, tudásának megosztása.
A KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEK ELÉRÉSE, SZEREPE
Ha épületek akadálymentesítése ügyében vesszük fel a kapcsolatot
mozgássérült szervezetekkel, akkor az illetékes – ehhez a témakörhöz legjobban értő –
kollégájukhoz fognak irányítani.
Oktatási intézményektől, ahonnan viszonylag rendszeresen várunk csoportokat,
mindenképp előnyös, ha egy kapcsolattartó személy kijelölését kérjük, aki szívesen
vállalja a feladatot, és akihez a különböző felmerülő problémák, kérdések esetén bátran
fordulhatunk.
Projektalapú együttműködéseknél mindenképp szükséges mindkét intézmény – múzeum
és oktatási intézmény – oldaláról is egy-egy állandó személy, aki az elejétől a végéig
összetartja, levezényli a projektet, és felelősséget vállal érte. Hivatalos együttműködések
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esetében – például közös pályázatok beadásakor – az intézmény vezetősége által aláírt,
jóváhagyott szándéknyilatkozatra is szükség van.
A mozgássérült szervezetek/oktatási intézmények esetében a közlekedés
okozza a legnagyobb nehézséget: ha ebben a múzeum vagy a múzeumi kapcsolattartó
lépései segítséget tudnak nyújtani, az nagyban támogathatja a látogatások, együttműködések megvalósulását.
Az oktatási intézmény kapcsolattartójától vagy a csoport vezetőjétől, konduktorától
minden látogatás előtt kérjünk pontos tájékoztatást, hogy milyen érintettségű személyek vannak a csoportban, például milyen az alsó és felső végtagi érintettségűek aránya,
mivel közlekednek (kerekesszék, bot, járókeret). Ha alkotótevékenységet tervezünk,
mindenképp tájékozódjunk a felső végtagi érintettség, az eszköztartás, a kéz nyomatéka felől és az értelmi képességek állapotáról. Ezen információk bekérésére jól
használható a megértési nehézséggel élőkről szóló részben mellékletként található
adatkérő lap. Tájékozódjunk róla, hogy hány segítő érkezik a csoporttal, vagy nekünk
hány segítőt kell biztosítanunk, hogy a mozgássérült csoport képes legyen közlekedni
a múzeumi terekben.
A múzeumpedagógiai programok irányai és lehetőségei
– élményszerzés/információátadás/fejlesztés
A mozgáskorlátozottak világképe beszűkültebb, nem tudnak szabadon
mozogni a térben, erősen kell koncentrálniuk a helyváltoztatásra, az egyensúlyi zavaraikból eredő bizonytalanságaik beszűkítik a valóságérzékelésüket.
TÉR
Ezért adhatnak sokat azok a tárlatvezetések (vezetés nélkül nem tudnák
olyan mélységig értelmezni a tárlatot), amelyek a mozgássérültek haladási tempójához, ﬁgyelmi képességeihez igazodnak. Az, hogy lehetőség nyílik mozogni a térben,
és elégséges idő és tér jut a megﬁgyelésre, például egy szobor megszemlélésére
minden oldalról (milyen elöl, milyen hátul), az olyan primer információszerző lehetőségeket teremt, amelyeket más szituációkban, a hétköznapi életben is jól tudnak
alkalmazni, és gondolkodásukba is beépíthetik. Ezt a tapasztalatszerzési folyamatot
bővíthetik tovább a taktilis tárlatok, amikor nemcsak megnézhetik minden oldalról,
de meg is tapinthatják az adott tárgyat, ami még egy érzékszerv bevonásával gazdagítja a kognitív folyamatot.
A térbeli tárlat továbbgondolása, ha nemcsak körbejárjuk a tárgyakat, hanem ezt
a tapasztalatot felhasználva térbeli alkotást végzünk. Ilyenek a térépítés, a makett,
a térképkészítés, a szoborkészítés, a játék a nézőpontokkal, a perspektivikus és térábrázolások, vagy ha geometrikus térbeli alakzatokra projektorral más képeket vetítünk.
Szintén eredményes lehet a térben való mozgás, akár drámapedagógiai elemekkel kiegészítve, vagy a tér elemeinek, a látványnak a kiegészítése mozdulatokkal, amikor saját
testükkel játszanak a térben.
A tér kihasználása, élménye szorul a leginkább háttérbe a mozgáskorlátozottak életében,
ezért jó témaválasztás, ha a múzeumok a saját proﬁljuknak megfelelően kifejezetten
ebben a témában is gondolkodnak e célcsoport programjai kapcsán.
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TECHNIKA, ANYAGHASZNÁLAT
Mozgássérültek esetében az alkotási feladatokat különös ﬁgyelemmel
kell kiválasztani, hiszen a féloldali bénulás, a ﬁnommotorika hiánya, a differenciált
ujjhasználat és a célzómozgások nehezítettsége, a fogáserősség, a kéz kevésbé erős
nyomatéka, az eszközmegtartás-irányítás differenciáltsága miatt nem mindegy, milyen
anyaghasználatot jelölünk ki. Lehet, hogy a csoport tagjai annyira különböznek a fent
felsoroltakban, hogy nem adhatunk pusztán egyféle anyagot az alkotás eszközéül.
Például zsírkrétát szeretnénk használni, de ahhoz, hogy a zsírkréta nyomot hagyjon
a papíron, oly mértékű kéznyomatékra van szükség, amivel nem mindenki rendelkezik,
ezért érdemes alternatívaként porpasztellt is felajánlani, hogy mindenki részt tudjon venni
az alkotásban. Valamint szintén ﬁgyelni kell az anyagok rögzítésére, például van, aki csak
akkor tud a papíron dolgozni, ha rögzítjük neki, és az sem biztos, hogy a kihelyezett papír
teljes terjedelmét tudja használni egy pozícióból: lehet, hogy időnként arrébb kell helyeznünk a lapot.
De érdemes lelkesítő, újszerű technikákat is alkalmazni, amilyenekkel az oktatási intézményekben valószínűleg nem találkoznak.
TÖBB ÉRZÉKSZERV BEVONÁSA
A mozgássérülteknek szóló foglalkozásokon, csakúgy, mint a megértési
nehézséggel élőknek szólókon, eredményes lehet több érzékszerv bevonása. Jó, ha úgy
adjuk át az információkat, hogy azok több irányból, több érzékszervvel is megtapasztalhatók legyenek, és élménypedagógia formájában jusson el hozzájuk a tudás.
Fontos a kultúra és a művészetek sokféleségének megmutatása, hogy minél többet
lássanak abból, ami a hétköznapjaikból kimarad: hogy milyen sokféle alkotási lehetőség
van például a kortárs képzőművészetben, ami számukra is önállóan végezhető tevékenységek, kifejezési formák megtalálására inspirálhatja őket.
EGYÉNI, CSALÁDI LÁTOGATÁSOK/PROGRAMOK
Szintén a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek kutatási beszélgetései során derült ki, hogy a mozgássérült gyermekeket nevelő családok a megértési
nehézséggel élő gyermekeket nevelő családokhoz hasonlóan ritkán járnak el családi
programokra, még ha a gyermek értelmi képességeiben ép, és tudná is követni a program
vezetését. Viszont az ünnepek alkalmával ők is szívesen ellátogatnak egy-egy múzeum
vagy más kulturális intézmény által szervezett eseményre (például: Mikulás, advent,
húsvét stb.), ilyenkor azonban, amikor eleve többen mennek efféle gyermekprogramokra, a kerekesszékkel vagy bottal közlekedő gyermekkel jellemzően nem férnek
oda az asztalokhoz. Ezt alaposan meg kell fontolniuk azoknak a múzeumoknak, akiknek
a proﬁljába tartozik a nagy ünnepekre való készülés, és a problémát számításba véve
vagy direkt a mozgássérülteket is célközönségnek tekintve lehetne meghirdetni ezeket
a programokat.
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Egy jó gyakorlat
A kiválasztott – mozgássérülteknek szóló – példaértékű múzeumpedagógiai gyakorlat, az Input/Output – Művészetről ﬁatalokkal című programjára készített öt
hetes projekt, majd az ezt záró kiállítás a Ludwig Múzeumban valósult meg a Pető Intézet
és a Ludwig Múzeum együttműködésének eredményeként.
INPUT/OUTPUT – MŰVÉSZETRŐL FIATALOKKAL
A program műhelyfoglalkozásai a Pető Intézet konduktora, Vadász
Zsuzsanna által vezetett tehetséggondozó program iskolai idejében velem, a Ludwig
Múzeum múzeumpedagógusával közösen valósultak meg. Az első találkozó a Ludwig
Múzeumban zajlott; ez alkalommal a gyűjteményi kiállítás műtárgyait interaktív tárlatvezetésen ismerhették meg a diákok. A következő öt héten heti egy alkalommal
a Pető Intézetben tartott kétórás alkotóműhely keretében születtek meg a munkák.
Ezen alkalmakkor én látogattam el a diákokhoz, és ott, a konduktorral közösen
segítettük az általuk kiválasztott témák formába öntésének alkotófolyamatait, a munkák
megvalósulását.
A kiállítást a Ludwig Múzeum második emeleti gyermekfoglalkoztatójának kirakatában
rendeztük meg. A látogatók a Westkunst – Ostkunst című gyűjteményi kiállítás műtárgyai nyomán készült vizuális átiratokat tekinthették meg, amelyeket a diákok kedvenc
alkotásai ihlettek. A megnyitó 2017. november 10-én volt, a kiállítást pedig 2018. június
17-ig lehetett megtekinteni.
Az Input/Output – Művészetről ﬁatalokkal program
Az Input/Output programot 2014-ben találtam ki a Múzeumok Őszi Fesztiválja által meghirdetett pályázat középiskolás diákoknak szóló programtípusaként. Több
szálon futó, projektalapú programként terveztem és valósítottam is meg. A sokféle érdeklődésű, a művészet különböző területein alkotó vagy alkotni vágyó, esetleg a művészettörténethez vonzódó középiskolások és ﬁatal felnőttek bevonását szerettem volna megvalósítani úgy, hogy a ﬁatalokat is összeismertessem, összekapcsoljam egymással. Az elmúlt
négy év alatt a programnak különböző verziói valósultak meg, de két elem változatlan
maradt. Az egyik, hogy minden évben kerestem egy oktatási intézményt, ahonnan egy
osztállyal, most, az utolsó évben pedig egy tehetséggondozó szakkör tagjaival tudtam
együtt dolgozni egy projektalapú programban.
A projekt egyik pillére a Ludwig Múzeum gyűjteményi kiállításának megismerése volt
egy- vagy többalkalmas múzeumpedagógiai foglalkozással, interaktív tárlatvezetéssel
egybekötve, amikor a diákok a múzeumba látogattak. Ezt követően pedig különböző számú, 5–9 alkalommal én mentem ki az iskolába, és egy osztállyal együttműködve
különböző iskolai órák keretében (rajz, osztályfőnöki, média, fotó vagy szakkör) a pedagógussal közösen vagy nélküle alkotóórákat tartottam. Ezen alkalmakkor készültek el
azok a diákművek, amelyek a Ludwig Múzeum gyűjteményére reﬂektáltak, annak egyes
műveiből indultak ki, de a diákok érdeklődésével (téma, műfaj, technika) összhangban
valósultak meg.
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Az Input/Output másik állandó programja pedig az Újpesti Bródy Imre
Gimnázium médiatanára, Dabi István M. képzőművész által kitalált és elindított BIG
Filmfesztivál ﬁatal ﬁlmeseinek legfrissebb ﬁlmjeiből összeállított válogatás megtekintése,
majd az ezt követő beszélgetés volt.
Ezt a két állandó programot egyes években kiegészítette a Ludwig Múzeum által szervezett Fővárosi Műelemző Versenyen részt vevő diákok tárlatvezetése, amelyen bemutatták
az adott diákprojekt során készült munkákat. Olyan is előfordult, hogy a Ludwig Múzeum
középiskolásoknak szóló nyári alkotótáborában részt vett, a művészet iránt elkötelezett ﬁatalok nyitották meg komolyan, átgondoltan megírt szövegükkel az Input/Output
kiállítást. Tehát a lényeg a ﬁatalok érdeklődési körének kiszélesítése, a művészet különböző területein tevékenykedő ﬁatalok egymással való megismertetése és együttműködésre inspirálása.
Együttműködő intézmények és programvezetők
Múzeumi intézmény: Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
Programvezető: Dabi-Farkas Rita múzeumpedagógus, képzőművész
Oktatási intézmény: a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló
Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és
Kollégiuma
Programvezető: Vadász Zsuzsanna konduktor, művészetterapeuta
Feldolgozott kiállítás
A Westkunst – Ostkunst. Válogatás a gyűjteményből című állandó gyűjteményi kiállítás
A résztvevő csoport leírása
A csoport kilenc fő, 12–16 év közötti, sajátos nevelési igényű diákból állt.
A csoport minden tagja – egy fő kivételével – mozgássérült a központi idegrendszer
sérüléséből adódóan, veleszületett állapotként, tehát senki sem baleset következtében
vált azzá. A kivétel sajátos nevelési igényű (mozgássérültség nélkül). Három fő kerekeszszékhez kötött, többen egy vagy két bottal, illetve járókerettel közlekednek.
Manuális képességeik terén többen erőteljesen akadályozottak felső végtagi érintettségükből adódóan. A mozgáskoordináció számukra aktív ﬁgyelmet igényel. A célzómozgások és több diáknál a differenciált ujjmozgás is nehezített. A pontos nyomatékkiválasztás, a fogáserősség, az eszköz megtartása és irányítása, a vonaltartás és
a folyamatos vonalvezetés a tanulási folyamat része.
A csoporttagok egyéni diagnózisainak megjelenítésére nincs mód, nincs engedély.
Az első alkalom
időpont: 2017. október 3-án, délután 15 és 17 óra között
helyszín: Ludwig Múzeum
A csoport első látogatása – mint minden mozgássérült csoport
esetében – alapos előkészületet igényelt az oktatási intézmény részéről. A mozgásukban akadályozott csoporttagok, akik közül többen kerekesszéket, botot vagy
járókeretet használnak – de ha hosszabb ideig meg kell magukat tartani, állniuk kell,
akkor utóbbiak is inkább kerekesszékkel közlekednek–, nem tudtak eljutni a Ludwig
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Múzeumba tömegközlekedéssel, mivel a 2-es és a 24-es villamos, illetve a csepeli HÉV
nem akadálymentes. Ebből adódóan az intézménynek szerveznie kellett egy bérelt buszt,
amivel eljutottak a múzeumhoz. Ehhez nyilván vezetői engedélyre van szükség, tehát sok
pluszmunkával jár a konduktor részéről.
A megérkezéskor már az épület előtt vártam a csoportot, hogy minél gördülékenyebbé
tegyem, segítsem a bejutásukat. A Művészetek Palotájának épülete – ahol a Ludwig
Múzeum található –, egy akadálymentes épület, igaz, nem a Ludwig Múzeum, hanem
a Művészetek Palotája főbejárata irányából, ahol jól kiépített rámpán lehet bejutni.
A ruhatáron és az akadálymentes mosdókon túljutva kiderült, hogy az egyik kislányt, aki
ugyan tud bottal közlekedni, de aznap gyengébb ﬁzikai állapotban volt, már a buszból
az épületbe való bejutás nagyon kimerítette. Az épületben kölcsönözhető kerekesszék
nem áll rendelkezésre, ezért hirtelen mentő ötletként egy gurulós irodai széket szereztem,
amivel a kislány vidáman kitartott az egész program alatt.
Mivel a csoport elég nagy volt – több kísérő, sőt érdeklődő, válalkozó kedvű szülők
is velünk tartottak –, előre megbeszéltem a biztonsági vezetőnkkel, hogy a múzeumi
teherlifttel fogunk felmenni a 3. emeleti kiállítótérbe. A 77 fő befogadására képes óriáslifttel ugyanis egyszerre mozoghatott a csoport, személyi lifttel pedig csak egyenként
tudtak volna feljutni a kerekesszéket használók, majdnem a csoport fele. A hosszas
személyliftvárással pedig nagyon sok időt veszítettünk volna, ami nem az én időm miatt
fontos, hanem a mozgássérült személyek fáradékonyabbak, és a ﬁgyelmük is hamarabb
lankad, ha túl sok idő megy el közlekedés miatti hercehurcával. Nem beszélve arról, hogy
a garzonlakás-méretű teherlift már önmagában nagy élmény volt, és lenyűgözte a gyerekeket, akik még soha nem láttak ekkora liftet.
A 3. emeleti kiállítótérbe érkezve a nem kerekesszékes diákoknak osztottam viszonylag
kis súlyú, könnyen mozgatható mobilszéket, hogy nekik se kelljen túl sokat állni, fáradni.
A mobilszékeket elsősorban a kísérők vitték. A Ludwig Múzeum gyerekeknek, diákoknak
szóló múzeumpedagógiai foglalkozásain rendszerint egyszemélyes, kerek szőnyegeket
adunk a gyerekeknek, amit mindenki visz magával, és adott pontokon leülnek rá, viszont
az önállóan vagy bottal közlekedő mozgássérült gyerekek, ﬁatalok esetében a földre ülés
semmi esetre sem megoldás, mindig legalább egy normál szék magasságával rendelkező, biztonságos ülőalkalmatosságot kell kínálnunk.
A kiállítótérbe való megérkezéskor először elmondtam, mi az együttműködés lényege,
kimenetele, és mi lesz a mai program. Tájékoztattam a diákokat, hogy a mostani,
kezdő alkalommal a gyűjteményi kiállítás egyes műveit nézzük meg részletesen,
beszélgetünk a művekről, valamint mindenkit kérek, hogy jegyezze fel a neki szimpatikus műveket. A Pető Intézetben megvalósuló első találkozáskor pedig részletesen
átbeszéljük, a múzeum weboldaláról felidézzük, hogy mely művekre esett a választásuk, illetve milyen alkotói ötleteik merültek fel, hiszen a projekt lényege a múzeumi
gyűjteményre reﬂektáló egyéni alkotások létrehozása, amire öt alkalmuk lesz, amikor
én megyek ki hozzájuk a Pető Intézetbe. Az elkészült munkáikból pedig egy kiállítást
rendezünk a második emeleti foglalkoztató kirakatában.
A tárlatvezetést nagy érdeklődéssel kísérték végig. Természetesen nem az összes művet
néztük meg, hanem csak szelektálva, olyan nézőpontok alapján, hogy több műfajra,
művészi hozzállásra kapjanak mintát, illetve kulcsot a megértésükhöz. Például a térbeli
alkotások közül megnéztük Markus Lüpertz Pásztor című – a Ludwig Gyűjteményben –
klasszikusabbnak tekinthető ﬁgurális bronzszobrát, ugyanakkor Jean Tinguely Kerekeim
című talált, kidobott kerekekből készült, mobil művét, ami abban lelkesíthette őket,
hogy akár talált tárgyakból, az általuk birtokolt manuális képességekkel is készíthetnek

171

II.

A ﬁzikai és megértési akadályokkal élők a múzeumokban

alkotásokat. Egy másik példa Keserü Ilona Piros kép című festménye és Chuck Close
Nat című fotoreál akvarellje. A műfaji hasonlóság, azonosság mellett mindkét műpár
esetében tapasztalhatták, mennyire sokféleképpen lehet hozzáállni az alkotáshoz.
Ami az ő szempontjukból nagyon fontos, hogy lássák: bizonyos művekhez elengedhetetlen a rajztudás, a ﬁnommotorika használata, de vannak olyanok is – mint például
Keserü Ilona festménye –, ahol az emberből kirobbanó energia, a nagymozgásokra való
képesség is elégséges a mű megalkotásához.
A program nem frontálisan zajlott, hanem próbáltam őket interaktív módon bevonni
a művek megfejtésébe, és, amennyire csak lehetett, velük kimondatni, miről szólnak,
mit közvetítenek az alkotások. Én inkább csak utalásokat tettem, kérdéseket intéztem
hozzájuk, majd a válaszaik alapján a kimaradt információkkal mindig bővítettem
az általuk elmondottakat. Befóliázott képek használatával segítettem, árnyaltam a kiállítótérben látott művek megértését.
Már a sétánk elején felhívtam rá a diákok ﬁgyelmét, hogy a kiállítótérben látható művek
közül jegyezzék meg azokat, amelyek szimpatikusak számukra, amelyek valamiért
megfogták őket. Kiemeltem, hogy az összes mű közül lehet választani „kedvencet”, nem
csak abból a néhányból, amit részletesen megbeszélünk. Ezt mindig újra és újra hangsúlyoztam egy-egy térbe belépve, hogy nézzenek körbe, és ami tetszik, jegyezzék meg:
lehetőség volt fölírni a megkedvelt tárgyak szerzőjét, címét.
A körülbelül 2 órás látogatás sikeresnek bizonyult, a diákok lelkesek voltak. A program
végeztével a kiállítótérből a teherlifttel visszamentünk a ruhatárhoz, a mosdókhoz,
és onnan ki a bérelt buszhoz a Művészetek Palotája felőli akadálymentes rámpán
a Művészetek Palotája felszíni buszparkolójába.
Vadász Zsuzsanna konduktortól ennyi visszajelzést kaptam azon az estén:
Kedves Rita!
Köszönöm.
Hihetetlen élmény volt a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt.
Izgalommal várják a csütörtököt, ahogy én is!
Köszönöm.
Zsuzsa
A második alkalom
időpont: 2017. október 5-én, délután 16 és 18 óra között
helyszín: Pető Intézet
A Ludwig Múzeumban tett látogatás után két nappal, tehát csütörtökön,
megvalósult az első Pető Intézetben tartott műhelymunka a rajzteremben, az intézet
tehetséggondozó szakkörének keretein belül. Helyesebben szólva ez az első alkalom
inkább műhelybeszélgetés volt.
Fontos volt, hogy a két alkalom, a múzeumlátogatás és az első tervező beszélgetés
időpontja közel essen egymáshoz, mert itt sajátos nevelési igényű gyerekekről van szó,
ezért a ﬁgyelem és a memória különbözik az ép diákokétól, tehát jobb volt a még frissen
meglévő tapasztalatokra, emlékekre építeni, mint, mondjuk, egy héttel később találkozni
ismét, amikor már nagyon sok új információ halványítaná el a Ludwig Múzeum műveinek
ihletettségét.
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Vadász Zsuzsától kértem, hogy laptop, projektor, internetkapcsolat
álljon a rendelkezésemre, hogy megkereshessem a diákok által kiválasztott, szimpatikusnak talált műveket a Ludwig Múzeum weboldaláról, kivetíthessem, és így a művek
újraidézésével, részletesen átbeszélve őket találjuk ki, kinek milyen ötlete van, mit
hogyan lehet vagy nem lehet megvalósítani? Milyen anyagokkal tudunk dolgozni?
Mennyi időnk lesz a megvalósításra, és beleférnek-e az ötletek az időkeretbe? Meg
tudják-e valósítani egyedül a kitalált ötletet, vagy szükségük lesz felnőtt segítőre?
Ezeknek a fő szempontoknak a ﬁgyelembevételével kezdtük el a tervezést, az ötletek
ﬁxálását.
A beszélgetés kissé nehézkesen indult, az internetkapcsolat problémája miatt, de amikor
ez megoldódott, a kivetített művek segítségével alaposan felidézhettük a diákok benyomásait a választott művekről, és hogy miként szeretnék őket továbbgondolni és ezt saját
műként megvalósítani.
Egyenként mentünk végig a diákok ötletein. Voltak átfedések a műválasztásban, tehát
volt olyan gyűjteményi műtárgy, ami több embernek is tetszett, de az eredeti műből
kiinduló saját alkotási ötletek eltértek egymástól. Volt, aki nagyon határozott, konkrét
ötlettel állt elő, még a kortárs művészet szempontjait is ﬁgyelembe véve. Más ellenben
teljesen bizonytalan ötleteket mondott. Őket javaslatokkal, lelkesítő inspirációval
próbáltuk megerősíteni elhatározásaikban, hogy mibe is fogjanak, és milyen technikát
válasszanak hozzá.
A konduktor és a múzeumpedagógus közösen próbálta alakítgatni a felmerülő ötleteket,
hogy a diákok képességeinek, a lehetőségeknek és az időmennyiségnek is megfeleljenek.
Vadász Zsuzsanna jól ismeri a diákokat, ezért ő a habitusuknak, eddigi sikereiknek
megfelelő javaslatokat tett, én pedig arra bátorítottam őket, hogy vágjanak bele
az ismeretlenbe, és próbáljanak ki eddig nem használt technikákat, feldolgozatlan
témákat. Ilyenkor a sokszínűséget igyekszem kihozni a gyerekekből, hogy mindenkinek
a saját gondolatmenetét göngyölítsük fel: nem egyenfeladat megoldása a cél.
A beszélgetés alatt folyamatosan jegyzeteltem, és próbáltam több ötlet esetén is minél
alaposabban rákérdezni a részletekre a megvalósítás érdekében, beleértve a konkrét
anyag és technika kiválasztását is. Mivel sok gyerekprojektet, alkotótábort levezettem
már, ezért tudom, hogy az idő mindig kevés, és már a kezdetekkor fontos pontosságra,
konkrétumokra törekedni.
A megbeszélés végére elértük a célt, mindenkinek volt egy meghatározott ötlete, alkotási
terve (amit egyenlőre csak én írtam le).
A harmadik alkalom
időpont: 2017. október 12-én, délután 16 és 18 óra között
helyszín: Pető Intézet
A harmadik foglalkozás, vagyis a második műhelymunka szintén
a Pető Intézetben zajlott, , a Pető Intézet tehetséggondozó szakkörének keretein belül.
Ez alkalommal kezdetét vette az alkotás, amihez mind Vadász Zsuzsanna, a Pető Intézet
lehetőségeiből válogatva, mind én, a Ludwig Múzeum bőségesebb nyersanyagkínálatát használva próbáltunk olyan anyagokat előkészíteni, összegyűjteni, amilyeneket
a gyerekek használni szerettek volna. Néhány példa az anyaghasználatra: agyag,
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tempera festék, színes pauszpapír, faágak stb. A különlegesebb anyagokat én vittem
a Ludwig Múzeumból, a hétköznapibbakat pedig a Pető Intézet biztosította.
Segítőkre mindenképp szükség volt, amiről Vadász Zsuzsanna gondoskodott.
A Pető Intézet konduktorhallgatóinak gyakornok diákjai (ki kell emelnem Baczonyi Lillát,
aki végigkísérte a programot, amely a szakdolgozatában is szerepel, és munkájával
a kezdetektől segítette a projektet a kiállítás felépülésén át egészen a megnyitóig),
valamint az intézet asszisztensei és IKSZ-es diákok (az Iskolai Közösségi Szolgálat
tagjai) voltak jelen, minden alkalommal más-más létszámban.
A második műhelymunkára minden gyereknek elvittem a kiválasztott gyűjteményi
műtárgyat kinyomtatva és befóliázva, hogy minden alkotóműhely alkalmával ott lehessen
előttük. Ha pedig maszatos lett, a műhelymunkák lezárultával a fóliát letisztítva kitehetik
otthon, az együttműködés és a saját élményeik örök emlékeként.
A diákok közül akadt olyan kislány, aki felső végtagi érintettsége miatt ﬁnommotorikus mozgásra képtelen volt, neki ﬁxálni kellett a papírt, amelyen dolgozott, és
az alkotáshoz használt eszközhöz is rögzítőt kellett alkalmazni. Nála folyamatos
asszisztenciára volt szükség az eszközök elhelyezésében, kézbe vételében. Hihetetlen
volt látni azt a ﬁgyelmet, összpontosítást, akarást, amit az első alkalomtól kezdve
kifejtett készülő művei sikere érdekében. Csodálatos élmény volt! Nem beszélve arról
az elképesztő intelligenciáról, amivel eleve olyan műveket választott kiindulásképpen
a Ludwig Múzeum gyűjteményéből (Keserü Ilona festményeit), amelyek vizualitását óriási
akarattal és ﬁgyelemmel, de képes volt megvalósítani, továbbgondolni. A festmények
köröket, oválisokat, gesztusszerű vonalakat, rendezetlennek tűnő – mert a véletlen is
közrejátszott alakulásukban –, mégis megtervezett kompozíciót mutattak, amit a diák
különböző technikákkal, ﬁlccel, majd festékkel, az eredeti kép színhasználatát alaposan
megﬁgyelve és arra reﬂektálva készítette el saját műsorozatát az öt alkalom alatt.
Ámulatba ejtett a kislányban munkáló akarat és koncentráció. Hihetetlen volt!
A másik csoda számomra az egyik legidősebb, 16 éves ﬁú alkotása volt, aki a leghatározottabb tervvel állt elő már az első műhelytalálkozáskor, és azt meg is valósította a kiállításra. Ugyan szüksége volt segítségre, de csak az idő szűkössége miatt. A ﬁúnak nincsen
felső végtagi érintettsége, tehát a kezeit teljesen jól tudta használni. Ő egy hard edge
festményt választott kiindulásképp, amit saját, egyedül kitalált ötlete alapján térbe akart
áthelyezni, így a sík festményből egy szobrot, téri konstrukciót készített. Mivel a hard edge
egy nagyon pontos festészeti irányzat, ezért a műve elkészítéséhez szerkesztésre volt
szükség, vagyis egyszerű, de mégis ábrázoló geometriai tudásra – amit természetesen
ők a Pető Intézetben nem tanulnak. Megmutattam neki, hogyan kell szerkeszteni, aztán,
bár felügyelve a munkáját, egyedül is képes volt folytatni. A megszerkesztett és kivágott
téri elemeket össze kellett ragasztani, majd kifesteni az általa kitalált bonyolult koncepció
szerint. Ennek a munkának a kivitelezése nem fért bele az öt alkalomba, ezért egy
extra délután a Ludwig Múzeum foglalkoztatótermében Baczonyi Lilla gyakornok, Vadász
Zsuzsanna lánya és az én közösen megszerkesztettük és összeragasztottuk a kimaradt
formákat, majd visszajuttattam őket a Pető Intézetbe. A mű kitalálója pedig szintén saját
szabadidejét rááldozva körülbelül plusz hat óra alatt (!!!) kifestette az összes térelemet,
és így megvalósult az eredeti terv. Bámulatra méltó volt a ﬁú akarása, kitartása, a szabadideje feláldozása és egyáltalán a bonyolult terv kitalálása, hogy egy sík festményt térben
készítsen el. Újra csak azt tudom mondani: csodálatos!
Összesen öt műhelymunka-alkalommal mentem el a Pető Intézetbe, és segítettem
a gyerekek munkáját, alkotási folyamatát. Érdemes lenne egyenként leírni, hogyan
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[1] Patkó Anna alkotása, Pető intézet diákja, (Keserü Ilona: Tízes számú
kép című festménye alapján), 2017
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[2] Színes térbeli papír mű: Martina Erik Imre alkotása, a Pető Intézet
diákja (Bak Imre:Sávok című festménye alapján), 2017
készültek az egyes műtárgyak, mert mindenki ámulatba ejtő ötletekkel, attitűddel állt
a feladathoz, de erre most a terjedelmi korlátok miatt nincs mód írni.
Két diáknak volt nehézkesebb az alkotás: nekik folyamatos inspirációra, új ötletekre
volt szükségük. Az egyikük ﬁgyelme annyira szórt volt, hogy nehezen tudott egy
dologra koncentrálni, és ha valami történt a teremben, akár csak leesett egy tárgy,
az azonnal hosszú percekre elvonta őt a munkától. Bár ez a diák nem igényelt folyamatos segítséget, mivel nem volt felső végtagi érintettsége, belső bizonytalansága,
önbizalomhiánya miatt állandóan megerősítést kért, vagy feladta egy-egy fázis
megvalósítását, hogy ő erre nem képes, és többször arra lettem ﬁgyelmes, hogy az őt
segítő IKSZ-es diákot irányítja, hogy milyen módon oldja meg helyette a feladatot.
A fő visszavető ok mindkét bizonytalan alkotó esetében az önbizalomhiány volt, ami
azért bizonyos pontokon csitult az alkotás folyamatában, és egy-egy fázist egészen
magabiztosan sikerült elkészíteniük.
A műhelymunka folyamán a diákok az eredeti művekből kiindulva, de személyes értelmezéssel, az egyéni világlátásuknak megfelelő tartalmakkal megtöltve, a manuális
képességeikhez igazodó választott technikával és formában hozták létre alkotásaikat.
Így készültek domborművek agyagból három alkotó által: ketten Markus Lüpertz Pásztor
című szobrát dolgozták fel, két teljesen eltérő verzióban, a harmadik résztvevő pedig
Roy Lichtenstein Vicki című alkotását ültette át domborműbe. Készült egy szerkesztett,
papír térkonstrukció – amit fentebb részletesen leírtam – Bak Imre Sávok című művére
reagálva, illetve egy faágakból készült kis méretű ﬁgurális szobor Curt Stenvert installációjára reﬂektálva. Továbbá több sík képi ábrázolás is született festékkel, ﬁlccel, ceruzával
papírra és fénymásolatra, alkoholos ﬁlccel fóliára, pauszpapírra Andy Warhol, Bak Imre,
Frey Krisztián, Keserü Ilona alkotásait továbbgondolva.
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[3] Színes térbeli papír mű: Martina Erik Imre alkotása, a Pető Intézet
diákja (Bak Imre:Sávok című festménye alapján), 2017
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[4] Farkas Lujza alkotása, a Pető Intézet diákja (Andy Warhol: Single Elvis
című szitanyomata alapján), 2017
A kiállítás
A Pető Intézet Diákjainak műveiből rendezett kiállítás 2017. november 10.
– 2018. június 17. között volt látható.
Az Input/Output programok keretében mindig a második emeleti foglalkoztatóterem kirakatában valósulnak meg a kiállítások.
A kiállítást én rendeztem, vagyis én választottam ki, hová tegyük
a munkákat. A ﬁxálásban, felhelyezésben egy kiállításépítő kolléga segített, ahogy máskor
is. A sík munkákat különbözőképpen készítettük elő az installáláshoz, amiben Baczonyi
Lilla, a Pető Intézet konduktor gyakornoka segített.
A kiállításmegnyitó
időpont: 2017. november 10., 16:00
Input/Output – Művészetről ﬁatalokkal
helyszín: Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, 2. emeleti foglalkoztatóterem előtti folyosó
A kiállításmegnyitó november 10-én, péntek délután volt, ami nem
bizonyult a legjobb választásnak, mert a diákok közül többen vidékiek: hétköznap
a Pető Intézet kollégiumában laknak, és pénteken közös busszal szállítják őket
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[5] Pető Anna alkotása, a Pető Intézet diákja (Roy Lichtenstein: Vicki című
festménye alapján), 2017
haza lakóhelyükre, így a nagy részük sajnos nem tudott eljönni. Akik viszont velünk voltak,
azok nagyon örültek, hogy munkáikat a múzeumban látják kiállítva.
A megnyitóbeszédet én mondtam. Az előző években csak házigazdaként nyitottam meg
a kiállítást, és mindig felkértem egy külsőst (sokszor diákot) a beszédre, de most olyan
sok munkám volt, és olyan erőltetett menetben zajlott minden, hogy nem volt kapacitásom külön ember meghívásával foglalkozni. A megnyitó után egy kis büfé mellett
beszélgettek kötetlenül a művek alkotói és a kiállítás iránt érdeklődő közönség.
A megnyitóra eljött Makk Ádám is, a Pető Intézet igazgatója, ami azért fontos, mert
ha a vezetőkben is megvan a szándék együttműködni más intézményekkel, múzeumokkal, akkor eredményesebb projekteket lehet véghezvinni.
A kiállításmegnyitó után 17 órától az Input/Output program ﬁlmvetítése következett,
amelyre a BIG ﬁlmfesztivál 2017-es díjnyertes ﬁlmjeiből válogattunk.
A kiállításmegnyitón és már előzőleg is elhangzott a diákok szájából pár olyan mondat,
ami megerősítette bennem, hogy számukra érdekes, izgalmas, fejlődést hozó volt az öt
hetes együttműködés. „Ez egy igazi tehetséggondozó program!” – mondta például
az egyik lány még az alkotóműhely alatt. Megkérdeztem, miért, mire azt válaszolta: „Mert
itt mindenki azt csinál, amit egyénileg szeretett volna.”
„Ugye jössz még hozzánk?” – kérdezte egy ﬁú, akiről Vadász Zsuzsanna is elmondta,
hogy a programban alkotott műve és a múzeumban látott különböző stílusú, vizuális
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felfogású művek megismerése után sokkal felszabadultabban mert nonﬁguratív
munkákat készíteni, amihez addig nem volt bátorsága.
A múzeumpedagógus, vagyis egy külsős személy azért érhet el eredményeket, azért
indíthat el új folyamatokat a diákokban, mert személye az újdonság erejével hat, míg
a konduktorhoz már hozzászoktak. Mozgáskorlátozottságuk miatt az intézet falai közt
viszonylag kevés idegen, izgalmas, új emberrel találkoznak.
Másrészt a konduktorok másképp viselkednek, mint egy szimpla pedagógus vagy
múzeumpedagógus (élénkebbek, harsányabbak, ahogy ezt tanítják nekik a jobb megértést segítő módszerként), és ez a visszafogottabb kommunikációs stílus segít – főleg
a végzősöknek, hogy ha sikerül továbbtanulniuk középiskolában, akkor az ottani átlagpedagógusok beszédstílusát is ﬁgyelemmel tudják követni.
Továbbá a külsős múzeumpedagógus biztosan valami olyan témát, anyagot fog
bemutatni, ami az iskolai tananyagból hiányzik, vagy sokkal felszínesebben van benne,
ezért a részletesebb megismerés segíthet egy-egy diáknak, hogy rátaláljon a személyiségéhez közelebb álló témákra (például hobbi, szakma választása), és egy kicsit elmélyüljön
benne.
Kifejezetten a kortárs művészettel foglalkozás azért volt eredményes a projektben,
mert a kortárs művészet lényege nem a szépség, a tökéletes megmunkáltság, hanem
az üzenet közvetítése bármilyen vizuális kifejezőeszközzel. Ami nagy önbizalmat adhat
egy ﬁnommozgások híján lévő személynek. Hiszen egy gesztusokból álló festmény
megalkotásánál nagy szerep jut a véletlennek, a művészen kívül álló erőknek. A ﬁnommozgásokkal nem rendelkező mozgássérült pedig ugyanígy tud alkotni, muszáj a véletlent is belekalkulálnia a kép szerkesztésébe, kompozíciójába, vizuális elemeinek megformázásába, hiszen nem tudhatja, mikor fog megrándulni a keze, mikor tesz egy olyan
önkéntelen mozdulatot, ami teljesen átrendezi az eredeti elképzelést. Ehhez pedig nagy
segítség, ha olyasmit látnak egy tárlaton értékként kiállítva, amivel azonosulni tudnak,
amire ők is képesek. Mert a reneszánsz nagy mestereinek tökéletes vonalvezetését
sohasem fogják tudni elsajátítani, de a kortárs művész szabad anyaghasználatát igen.
Az alkotási folyamatok során elsajátított és gyakorolt kéz- és eszközhasználat, a folyamatos vonalvezetés a napi tevékenységek kivitelezésében is segítség. Ami spontán
helyzetben, örömteli tevékenység közben megvalósul, annak nyoma marad az agyban,
az megismételhetővé válik. Ha a diák megtanulja fogni a ceruzát, és képes folyamatosan
le-fel mozgatni a papíron, akkor a kardigánján is le fogja tudni húzni a cipzárt, meg fog
tudni fésülködni: ezek a mindennapokban és az aktív, önálló élethez elengedhetetlen
cselekvések. Az alkotáson keresztül a mozgás is fejlődik, a ﬁnommanipuláció a nagymozgások kivitelezését is segíti.
A pozitív élmények pedig javítják az önértékelést. A mozgáskorlátozottság beszűkíti
a konstruktív szabadidős lehetőségeket, megnehezíti a hobbiválasztást, ezért is fontos,
hogy a gyerekek megtalálják azokat a tevékenységeket, amelyekben örömüket lelik,
amelyek segítik őket az önkifejezésben, az önismeretben.16

16 Vadász Zsuzsanna konduktor, művészetterapeuta 2017. november 9-i levele nyomán.
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Összefoglalás
A mozgássérültek fogadásakor elsődleges fontosságú az épületek akadálymenetesítése, aminek hiányában gyakran kizárjuk a mozgásukban korlátozott személyeket
az adott múzeumból. Az épületekkel kapcsolatos problémák megoldása a legköltségesebb,
ez függ a leginkább az anyagi lehetőségektől, még ha sok esetben bizonyos pályázatokkal
neki is vághatunk a szükséges anyagi keret megteremtéséhez egy-egy probléma megoldásához, de ez esetleges. Viszont addig is, amíg a nagy vezetői döntések meg nem születnek,
és a múzeumok komolyabb támogatásokhoz nem jutnak, néhány leleményes ötlettel,
rugalmas hozzáállással egyes hibák, hiányok ideiglesen kiküszöbölhetők.
A mozgássérültség megváltoztatja az érintett testsémáját, befolyásolja cselekedeteit,
gondolkodását. Ezért az érzékelése eltér az épekétől, így tapasztalatszerzési lehetőségei
is beszűkülnek.17 Ennek ﬁgyelembevétele elengedhetetlen egy mozgássérült csoport
fogadásakor. Az első és legfontosabb dolog, hogy mindig gondolnunk kell a használatba vett múzeumi terekre, és már a program megtervezésekor számba kell venni, hogy
a bejárattól a jegypénztárig, a mosdóig, onnan a kiállítótérig, majd bent a kiállítótérben,
esetleg a foglalkoztatóteremben, végül vissza a mosdóig, a ruhatárig, a kijáratig milyen
akadályokkal fogunk találkozni, mennyi tere lesz a csoportnak.
Végig kell gondolni az alábbiakat:
–

Milyen magasságban installálták, amit meg szeretnénk mutatni,
látja-e egy kerekesszékben ülő?

–

Az az idő, amit a programra általában szánunk, mennyire lesz
elegendő egy fele-, harmad- vagy negyedolyan sebességgel közlekedő csoporttal?

–

Szükségünk lesz-e plusz kollégákra, akik a koordinációt, a térről
térre haladást (például ajtónyitással) segítik?

Ezeket a szempontokat mind fontos ﬁgyelembe venni a beszűkült tapasztalatszerzési
lehetőségek és a mozgáshoz szükséges, nagyobb és akadálymentes tér miatt.
Az megállapítható, hogy a mozgássérültség egy nagy gyűjtőfogalom, amelybe egyaránt
beletartoznak a születéstől fennálló, egész életen át tartó sztenderd, nem változó
korlátozottságok, a szerzett és ideiglenes (baleseti sérülésekhez, betegségekhez
kötődő átmeneti) állapotok, valamint az időskori degenerációk, leépülések folyamatai
okozta állapotok. Tehát a mozgássérültség a társadalom széles körét érintheti: életkori,
betegségmeghatározási, mentális állapotbeli különbségek nagyon széles skálájáról
van szó. Ennek megfelelően ezt a nem homogén csoportot a ﬁzikai akadálymentesítés
alapvetésén túl nagyon különböző módokon kell fogadni a múzeumokban.
A mozgássérülteket egész életükben azok a társadalom által megteremtett vagy elhanyagolt akadálymentes terek befolyásolják, amelyek állandóan körülveszik őket, piros vagy
zöld lámpát mutatva engedik be őket egyes életterekbe, közterekre, vagy épp zárják ki
őket onnan. Vagyis a környezeti tényezők elsődlegesek. Az építészeti és egyéb akadályok
17 Mozgássérülés – Info, Szülősegítő fogyatékos személyeket nevelő családoknak, http://szulosegito.motivacio.hu/mozgasserules-info (letöltve: 2018. augusztus 17.)
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diktálják, hol dolgoznak, mit tanulnak, és melyik múzeumot látogatják a mozgásukban
korlátozottak. Holott nekik ugyanúgy joguk van a teljes élethez az oktatás, az ügyintézés,
a kultúra és minden más területen is, és ha ezeket a feltételeket nem teremti meg a társadalom, akkor negatívan diszkriminálja őket.
Ami szintén elengedhetetlen, és mind a múzeumok, mind az önkormányzatok, mind
a tömegközlekedést irányító vállalatok fontos feladata, hogy a mozgássérült személynek
a saját otthonából el kell tudnia jutni a különbözö intézményekbe, így a múzeumokba is.
Ha ez nem megoldott, akkor hiába az akadálymentes épület, hiába az akadálymentes
múzeumi program. El kell jutni a múzeumokba! Ebben szerepet vállalhat és szerepet
kell vállalnia a múzeumnak azzal, hogy olyan térképet állíttat össze egy mozgássérült szervezet segítségének igénybevételével („semmit rólunk nélkülünk”18), amelyből
világosan, az ő szempontjaik ﬁgyelembevételével kiderül, hogyan tudnak eljutni egy adott
múzeumba. Valamint az elkészült informatív térképet a múzeum a weboldalán jól látható
helyen teszi közzé, akár egy külön, az akadálymentes információkkal kapcsolatos fül alatt,
hogy az érintettek könnyen megtalálják. Az önkormányzatoknak, a közlekedési vállalatoknak azzal kell szerepet vállalniuk, hogy a menetrendben feltüntetik az alacsony padlós,
akadálymentes buszokat, villamosokat, be is tartják a menetrendben ígért időpontokat,
és minden akadálymentesen látogatható közintézmény, múzeum felé indítanak ilyen
járatokat. Az önkormányzatoknak azt is meg kellene vizsgálniuk, hogy az adott akadálymentes tömegközlekedési járattól el lehet-e jutni az adott akadálymentes múzeumig,
megfelelőek-e a járdák, padkák, zebrák, közlekedési táblák stb., ha pedig hiányosságot,
ellentmondást találnak, azon javítanak.
A mozgássérültek fogadása nagyon szervesen kötődik a környezeti lehetőségekhez,
ezért ezt egyedül egy múzeumpedagógus jó szándéka nem tudja megoldani. Itt teljes
mértékben az „egyedül nem megy” elve érvényesül.
Minden döntéshozó vegye ﬁgyelembe azt a tényt, hogy Európában elöregedő társadalmakban élünk, az időseké egy egyre növekvő társadalmi bázis, hiszen az utóbbi
évtizedekben nőtt az életkor a fejlett országokban. Az idősek pedig nagy százalékban
tartoznak a mozgáskorlátozottak valamely csoportjához. Amint az a 2011-es KSH-adatokból is kiderül az életkori bontásban, a 40–49 éves mozgássérültek létszáma 16861
fő, míg az 50–59 éveseké már 50416 fő, tehát majd háromszorosa a negyvenesekének. Az összes mozgássérült létszáma 2011-ben 232 206 fő, és ebből az 50 évesnél
idősebbek tesznek ki 193 552 főt.19 Vagyis ez a nagyon nagy százalék arra utal, hogy
életük folyamán, életkoruk előrehaladtával nagy valószínűséggel a kultúrafogyasztók
is mozgássérültté válnak. Figyeljünk rájuk, hiszen sokszor anyagi befektetés nélkül,
pusztán odaﬁgyeléssel elérhetővé tehetjük programjainkat, kiállításainkat, múzeumainkat
a számukra is!

18 Érdekvédelem, MEOSZ, http://www.meosz.hu/erdekvedelem/ (letöltve: 2018. augusztus 17.)
19 KSH, 2014.
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Abstract

Accessible spaces - opportunities for disabled people at the museum
This study aims to propose museum methodologies regarding the
reception of disabled people. In the case of handicapped people, the
obstacles regarding the buildings themselves are of primary importance,
and in the absence of overcoming these, we often exclude people with
mobility issues from the museums. Solving these issues are usually
the most cost-sensitive ones. Depending on the ﬁnancial possibilities,
in many cases some applications can be made to create the necessary
ﬁnancial framework to solve a problem, so this is not impossible. But as
long as major management decisions are made and museums do not
get serious support, with some inventive ideas and resilient attitudes,
only some mistakes and deﬁciencies can be temporarily eliminated. The
ﬁrst and most important thing is to always think about the use of the
museum spaces that are in use, and when designing the programme, it
has to be noted that from the entrance to the ticket ofﬁce, the washroom,
the cloakroom, to the museum space, then back to the washroom, and
the exit, what obstacles people with disabilities will encounter, how much
space the group will have. One should consider the following questions:
What height the items, the ones you would like to show, are installed? Are
they visible from a wheelchair? How the programme you are planning will
be implemented in a half, a third, or a quarter of duration of time? Do we
need additional colleagues who will help to coordinate, from one space to
another (such as with door opener)? Sometimes one can make museums
programmes, exhibitions, and museums themselves more accessible
to people with disabilities without any ﬁnancial investment. However,
receiving disabled people is fundamentally tied to the institutional, ﬁnancial and other contexts and opportunities, therefore the good intention of
the museum educator alone cannot resolve this.
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Láthatatlan múzeumok
– módszerek a látható
múzeumi értékek
közvetítésére vakok és
gyengén látók számára

Bevezető
A 2017-ben elindult EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt keretében
végzett országos múzeumi kvantitatív, kvalitatív és mélyinterjús kutatás (a továbbiakban
mélyinterjúkként, interjúkként, kutatásként hivatkozom rájuk) és az ezek alapján készített
kutatási jelentések1 alapján megállapítható, hogy a magyarországi múzeumokban a hátrányos helyzetűek különböző csoportjai közül a vakok és gyengén látók megjelennek ugyan,
de a láthatóságuk meglehetősen árnyalt. A legtöbb esetben a múzeum kínálatától függ
a megjelenésük. A skála végpontjai nagyon távol esnek egymástól: az egyiken az állandó
vagy ideiglenes tapintható tárlatokkal rendelkező kiállítóterek találhatók, a másikon
pedig a látássérültek számára semmifajta megközelíthetőséget, megértési lehetőséget
nem nyújtó helyek. Vannak olyan múzeumok, ahol direkt látássérülteknek szóló, nagy
költségvetésű, egy-egy nagyobb kiállítás tematikájához kapcsolódó, ideiglenes tapintható
tárlatokkal várják őket (Például a Szépművészeti Múzeumban több esetben is), és vannak
olyan intézmények, ahol egy vak csoport előkészületek nélkül egyáltalán nem találhat
fogódzókat egy kiállítás, egy múzeum megismeréséhez.
A vakok, gyengén látók számára kialakított tapintható tárlatok és foglalkozások kidolgozásához nagyon sok olyan információra, ismeretre van szükség, amelyek hiányában nem
lehet olyanfajta közvetítést megteremteni, amellyel a társadalom látássérült tagjaihoz
szeretnénk élményeket, információkat, tapasztalatokat eljuttatni. Ennek egyik legfőbb
kulcsa a differenciáltság megértése és a differenciált élmény, tudás átadása megfelelő módszerekkel.
A szövegben kísérletet teszek látássérüléssel foglalkozó szakemberek, múzeumpedagógus kollégák tapasztalatainak és saját tapasztalatoknak az összefoglalására, az oki
háttér földerítésére, és annak bemutatására, hogy a látássérülések egyes típusaihoz
milyen múzeumpedagógiai módszertan illik a leginkább.
A 2017-ben indult kvalitatív és kvantitatív kutatásokból kiderült, hogy egyes múzeumokban differenciálják a vakoknak és a gyengén látóknak szóló programokat, külön
célcsoportként kezelik őket, míg máshol nem tesznek különbséget a két fokozat között.
Sok múzeumban pedig egyáltalán nem fogadják egyik csoportot sem.
Talán a legelterjedtebb megközelítés a látássérülteknek szóló programok, tárlatok kialakítása esetében a taktilis információközlés alkalmazása. A kutatás égisze alatt lefolytatott
szakmai beszélgetések során kiderült a Vakok Intézetének egyik munkatársa, dr. Tolnainé
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Csattos Márta véleményéből, hogy a kifejezetten vakok és gyengén látók számára készült
– sokszor igen költséges – tapintható tárlatok talán nem az egyetlen jó irányt képviselik,
amivel a nem látók számára is élvezhetővé tudunk tenni műveket, tárlatokat. Mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy a sok érzékszervre való hatás komplexebb élményt
ad, több információt közöl, mint ha csupán a taktilitásra helyezzük a hangsúlyt.
Viszont a tapintható tárlatok, amelyek alapjaiban jó kiindulásnak számítanak, ha látássérülteknek szeretnénk programokat kifejleszteni, nemcsak a vakok és gyengén látók
számára jelenthetnek élményt, hanem a különböző megértési nehézséggel élőknek is.
Hasznosak lehetnek mindazoknak, akik értelmi akadályokkal élnek, tanulásukban akadályozottak, és a verbálisan kapott információk, a látott dolgok ﬁgyelemzavaruk, koncentrációs problémáik miatt nem elégségesek az ismeretek rögzítéséhez. Viszont tapintással
megerősítik, konkretizálják az elraktározott információkat, derült ki a kutatás alatt gyógypedagógusokkal folytatott beszélgetésekből. A több érzékszervre hatás, az információ
több szempontú átadása és érzékeltetése korszerű irány lehet, mind a tapintható tárlatok,
mind a vakok és gyengén látók számára szervezett különböző programok esetében.
A látássérülés meghatározása
A látássérülés meghatározását, a látássérülés fokozatait és a látás
sérülésének, elvesztésének okait azért elengedhetetlen ismerni, mert a vakok és gyengén
látók társadalmi csoportja erősen differenciált, és ennek megfelelően ezt a múzeumi
programok és speciális tárlatok kialakításakor is ﬁgyelembe kell venni.
Az alábbi deﬁníciógyűjtemény segítséget nyújt abban, hogy tegyünk egy lépést a látássérülés társadalmunkban megismerhető szempontjainak, besorolásának, értékelésének
megértése felé. Valamint, ha csak egészen érintőlegesen is, de betekintést nyerhetünk
abba, hogy az egyes kategóriákba tartozó látássérültek milyen látáskészségekkel,
látásmaradványokkal rendelkeznek, amire a múzeumpedagógus, a múzeumi szakember
is alapozhat a számukra tervezett foglalkozás, tárlat, tárlatvezetés kidolgozásakor. Ezek
alapján válik végiggondolhatóvá, hogy mely megszokott módszertanok esnek ki a látás
sérültsége és/vagy sok esetben a verbális utalások vizuális tapasztalathiányból adódó
mássága, illetve a fogalmi, gondolkodásbeli különbségek miatt. Fontos, hogy mindaz,
ami a látóknak tartott programok esetében és egyáltalán a látók világában evidenciának
számít, azt itt górcső alá kell venni, és a vak vagy látássérült csoport egyedi lehetőségeinek megfelelően kell használni vagy elhagyni, ha úgy látjuk, hogy máskor jól használható
módszerünk ebben a kontextusban értelmét, tartalmát veszíti.
A LÁTÁSSÉRÜLÉS DEFINÍCIÓJA
A 2011-es népszámlálás adatai alapján a gyengén látók, alig látók
száma 73430 fő, a vakok száma pedig 9054 fő volt Magyarországon.2
A látássérült személyek meghatározására a legalkalmasabb az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) által 1992-ben javasolt deﬁníció, amely szerint látássérült az a személy,
akinek a jobbik szemén a maximális korrekcióval mérhető látás élessége (vízusa, aminek
jele a V) az ép látás 30%-a (V: 0,3) vagy ennél kevesebb, illetve látótérszűkülete nem több
20%-nál.3
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A 2011. évi népszámlálás részletes táblázata a gyengén látók, alig látók és
a vakok életkor szerinti adataival4
A LÁTÁSSÉRÜLÉS OKA
A látássérülés oka a szem valamelyik részének vagy az ingerközvetítő látóidegnek a fejlődési rendellenessége, betegsége, sérülése vagy a kérgi látóközpont
sérülése következtében kialakult működési elégtelenség.
Látássérültségről beszélhetünk négy különböző értelemben (orvosi, szociális/jogi,
pedagógiai, professzionális).
A látásteljesítmény alapján megkülönböztethető csoportok
A gyengén látó emberek speciális eszközök és módszerek segítségével
képesek elsajátítani és az ismeretszerzés eszközeként alkalmazni a síkírást-olvasást
(optiko-akusztikus oktatási forma).
Az alig látók látják a nagyobb tárgyakat, súlyosabb esetben csupán a fényt érzékelik.
Több kategóriába sorolhatók:
–

Fényérzékelők: képesek a fény irányának megállapítására, a közlekedésben fel tudják használni látásmaradványukat.

–

Ujjolvasók: 2 méteren belül képesek megszámolni a feltartott kéz
ujjait. Látásmaradványuk elegendő a síkírás-olvasás optikai és/
vagy elektronikus eszközökkel történő megtanulására, de a tanulási
folyamatban más érzékszervekre is kell támaszkodniuk.

–

Nagytárgy-látók: látásmaradványukat jól fel tudják használni
a mindennapi életben, észreveszik a háttérből kiemelkedő mozgó,
nagyobb objektumokat. Többségük ismeretszerzésének
alapja a Braille-írás-olvasás, de néhányan elektronikus eszközök
segítségével képesek a síkírás-olvasásra.

Vak az, aki nem érzékeli a fényt sem. A látássérülésnek ilyen súlyos formája ritkán fordul
elő, és ez egyre inkább igaz a technika és a tudomány fejlődésének köszönhetően.
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Ellenben sajnálatos tendencia, hogy egyre gyakoribb, hogy a látássérüléshez egyéb fogyatékosságok is társulnak.5, 6
Azokat a személyeket nevezzük siketvakoknak, akik egyszerre látás- és hallássérültek,
ezért csak speciális módszerekkel lehet velük felvenni a kapcsolatot, kialakítani és
fenntartani a kommunikációt.7
A 2011-es népszámlálás KSH-adatai alapján láthatjuk, hogy a számok mind a vakság,
mind a gyengén vagy alig látás esetében egyre magasabbak az életkor előrehaladtával.
Ez pedig egyértelműen jelzi azt a ﬁgyelmen kívül hagyhatatlan folyamatot, hogy a látók,
a látóképesség szempontjából épnek születettek válnak vakká, gyengén vagy alig látóvá
nagy százalékban. Azok a gyakori betegségek, amelyek idősebb korban jelentkeznek, és
elsősorban a látást korlátozó vagy azt kioltó folyamatokkal járnak, például a következők
lehetnek: sztrók, cukorbetegség, makuladegeneráció.
A programtípusok és módszertanok árnyalása a látássérülés
mértéke szerint
A kutatás során a szakmaiság erősítése miatt beszélgetéseket szerveztem
a budapesti Ludwig Múzeumban a kutatásban megjelenő témák szakembereivel.
A szakemberek a már részben megírt szövegrészekre reﬂektálva mondták el meglátásaikat a témakör feldolgozása kapcsán. A témában meghívott szakember dr. Tolnainé
Csattos Márta volt, aki a Vakok Intézetében az Elemi Rehabilitációs Csoport vezetője:
több évtizedes szakmai, valamint vakként, de nem született vakként szerzett magánemberi tapasztalataival nagyon hasznos nézőpontokat tudott adni a múzeumi programok
kialakításának mikéntjéhez és a módszertani elemek megtalálásához. Az elmúlt tíz évben
több múzeumi projektben is részt vett, tehát ezirányú jártassága, meglátásai is nagyon
hasznosak a múzeumpedagógusok számára.
A beszélgetésben több ponton is elhangzott, hogy nagyon fontos és alapvető különbségeket ad a módszerek kiválasztásához annak ismerete, hogy a hozzánk érkező személy
született vak, vagy élete során veszítette el a látását. Ha vaksága nem egy veleszületett
állapot, akkor vannak emlékei a vizuális világról, a térbeli viszonyokról, a közel-távol,
a kicsi-nagy fogalmairól, a színekről és egyáltalán a világban megjelenő bármiféle
jelenség látható információiról, paramétereiről. A születésük óta vak személyeknél ilyen
tapasztalati tudásra nem alapozhatunk, csak tanult fogalmi ismeretekre, amelyeket
a született vak ember valószínűleg nem ugyanúgy értelmez, mint a látók.
A másik alapvető különbség, ami szintén nagyon fontos, hogy a világban zajló történések folyamatait, egyes fázisait egymáshoz tudja-e kapcsolni az illető, ami a látóként
élőknek ugyancsak evidencia, de egy született vak számára a legegyszerűbb folyamatok, például a halmazállapot-beli változások megértése (mondjuk, főzéskor) is nagy
nehézségekbe ütközik, teljesen idegen információk halmazának tűnik. Például hogyan
lesz a lisztből pogácsa? Nehéz feladat, hogy a porállagú, ízetlen liszt és a már testes,
ízes, illatos, puha pogácsa között oksági kapcsolat alakuljon ki a tudatban. Ezek a látók
számára a hétköznapokban, a gyerekkorban – sokszor mintegy mellékesen – elsajátított információk a született vakok számára kiesnek, és nem támaszkodhatunk rájuk egy
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foglalkozás közben, vagyis a verbális utalásainknak nagyon megalapozottnak, tényszerűnek, konkrét irányokat adónak kell lenniük.
A differenciált, ﬁnoman hangolt, sok esetben a vak vagy gyengén látó személyes tapasztalati szintjéhez mérten fölépített múzeumpedagógiai foglalkozások sokat tudnak/
tudnának segíteni az integrált oktatásban részt vevő látássérült személyek vizualitáshoz
kötődő képességfejlesztésében, alkotási képességeinek kiaknázásában. Az 1970-es
évekig visszanyúló integrált oktatásnak8 nem csak pozitív oldalai vannak – például
a művészeti nevelésben –, mert sok esetben az anyag hiányos az ép társaknak átadott
anyaggal szemben, hiszen a pedagógusnak nincs ideje, ismerete, szakképzettsége lefordítani a látássérült gyermeknek az épeknél használt vizuális képességfejlesztő módszereket a látássérülektnél alkalmazandó speciális módszerekre. A múzeumi területeken
a vak, gyengén látó diákok számára működő foglalkozások ezeket a hiányokat is pótolni
tudnák olyan tekintetben, hogy a különböző múzeumi intézményekben a művészet,
a tudomány, a történelem más-más aspektusaival tudnák bővíteni a konkrét tapasztalatszerzést az iskolában elsajátított, megismert tudásra építve.
Minden látássérült csoport fogadásánál szükséges tájékozódni és ﬁgyelembe venni,
hogy milyen látásmaradványra támaszkodhatunk a program megvalósítása során.
Fontos tudni, hogy az illető sosem látott kiállítóteret, festett képet, vagy ötven éves
koráig rendszeres kiállításlátogató volt, és egy baleset következtében vagy cukorbetegség szövődményeként veszítette el a látását: teljesen eltérően kell közvetítenünk a két
esetben.
Fontos felismerés, hogy nem feltétlenül a taktilitás a legfontosabb egy látássérült
csoport tárlatlátogatásánál. A látássérültség nagyon széles skálájából adódóan hasznos
meglátás, hogy a taktilisság egy csatorna az információ közlésére, ha pótolni akarjuk
a szemet, de nem ez az egyetlen út. Valamint ha tapintható tárgyakat alkalmazunk, nem
biztos, hogy az akár tökéletesen elkészített tapintható tárgy nem szorul-e kiegészítésre
például hangi alátámasztással, hideg-meleg érzet kiváltásával, narrációval.
Célszerű lehet előzetes tájékoztató tartása, mind a tárlatvezetések, a foglalkozások,
mind a tapintható tárlatok megtekintése esetében is. A foglalkozások elején le lehet
ülni egy körben, és elbeszélgetni a csoporttal, elmondani, mi a célunk a programmal,
ismertetni a menetrendet, jelezni, hogyan fogunk helyet változtatni, utalni a személyekre,
akikkel találkozunk még a program során, és meghallgatni, mit várnak ők, megbeszélni
az esetleges félelmeiket. A bemutató után visszacsatolás, újabb beszélgetőkör következhet: milyen volt, milyen érzéseket keltett, mi volt jó, min változtatnának?
A beszélgetések, interaktív tárlatvezetések vagy tapinthatótárlat-bemutatók alkalmával
nem kell kerülni a látással kapcsolatos szavakat, kifejezéseket. A látás a megismeréssel
szinonim. Ezért mondhatjuk: „Nézd meg jobban a szobor alakját!” Miközben természetesen arra gondolunk, hogy az illető tapintsa meg újra a szobrot.9
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VAKOK
Amint azt fentebb már vázoltam, a látássérültek csoportja rendkívül differenciált, sokrétű, és még az egyes egységesnek tűnő kategóriákon belül is nagy különbségeket fedezhetünk föl. Így van ez a vakok esetében is.
A született vakoknak más a fogalmi rendszere, mint a később vakká vált személyeké. Egy
megtörtént eset szolgáljon erre példaként. Egy érettségire készülő született vak ﬁú felkészítő tanárával a Dunáról tanult. A ﬁú szóban mindent el tudott mondani a Dunáról, és
természetesen tudta, hogy egy folyó. A felkészítő pedagógus felajánlotta a minél érzékletesebb tudásátadás céljából, hogy menjenek el a Dunához. Amikor elmentek, és az elemi
tapasztalat kedvéért megérintették a Duna nedves tükrét, a ﬁú csodálkozva kiáltott
fel, hogy „Jé, a Duna víz!” 10 A folyó és a víz a fogalmi rendszerben nem jelentett egyet
a személyes tapasztalat hiánya miatt. Vagyis hiába vannak meg a lexikális tudás
tényszerű alapjai, ha nem társulnak alapvető tapasztalatokkal. Nem biztos, hogy a született vak személy fogja érteni, tudni, miről is beszélünk, mire utalunk valójában, ha ő azzal
a dologgal a valóságban még soha nem találkozott, nem tapintotta, nem érezte. Ezért
nagyon fontos a született vak személyeknek tartott foglalkozás vagy tárlatvezetés alkalmával módszerként a minél több érzékszerven alapuló, minél több oldalról megerősített
információ közvetítése leginkább a tapasztalás, kipróbálás útját választva.
Vakoknak tartott foglalkozások, tárlatvezetések, tapintható tárlatok esetében is elengedhetetlen, hogy fölvegyük a kapcsolatot a célközönséggel. E kapcsolatfelvételek és próbaverziós találkozók révén tehetünk szert olyan a tudásra is, amikor akár a született vak
személyek fogalmi rendszereibe, gondolati hálójába is betekintést nyerünk. Így könnyebb
tudunk olvasható kódokat és módszertani elemeket összeválogatni.
Az egyik legfontosabb módszertani elem, a foglalkozások egyik kulcsa, főleg a született
vakok esetében, a folyamatokkal való megismertetés lehet. Ahhoz, hogy megismerjenek egy folyamatot, ki is kell próbálniuk: ilyen tevékenységekhez talán ideálisabbak
a skanzenek, tájházak, ahol mód és lehetőség nyílik a hétköznapokban is fontos, de
egyszerű emberi cselekedetek, háztartási tevékenységek folyamatainak kipróbálására,
például megtapasztalni, hogyan lesz a lisztből pogácsa. A folyamatokat bemutató foglalkozások, workshopok a vak gyerekeknél elsődleges módszerként alkalmazandók, de
bizonyos témák esetében a (ﬁatal) felnőtteket is gazdagíthatjuk nagy rácsodálkozásokkal
és új élményekkel.
Felnőtt vakoknál, önálló tárlatlátogatások esetében jól működik az audio guide hangi
aláfestő vagy narratív elemekkel kiegészített taktilis tapintható tárlatok körbejárása vezetősáv vagy GPS-szerű, a közlekedési utat jól értelmezhető instrukciókkal
elmagyarázó hangvezető segítségével.
Szintén elsősorban felnőtt vakok számára élvezetes a szöveges tárlatvezetés azon
formája, amikor nincs tapintható tárlat, csak érzékletes, leginkább interaktív (beszélgetős,
kérdés-felelet jellegű, a hallgatóságot is bevonó, aktivizáló) tárlatvezetés. Kiegészítve
több érzékszervre ható elemekkel, például: tengert ábrázoló kép előtt a tenger hangjának
hallgatása; egy vers felolvasása a tengerről, tengeri só ízlelése, tengeri kagyló fülhöz
emelése, amiben hallatszik a tenger morajlása, homok, kagyló érintése, tengeri illatok
szaglása stb. Az ilyen tárlatvezetéseknél viszonylag kevés számú mű (maximum öt)

10 dr. Tolnainé Csattos Márta elbeszélése alapján.
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„megnézése” javasolt, de azokat érdemes minél jobban kibontani, minél érzékletesebben
taglalni.
Verbális kommunikációnál ne használja a vezető az „itt-ott”, „erre-arra” kifejezéseket,
hanem amit már megtanultak, az égtájak, az óramutató járása legyenek irányadók.
A vakok számára individuálisan, egyénileg lehet a tudást, élményeket közvetíteni, ezért
nem érdemes mindenkivel egyszerre megosztani az információkat, és tapintható tárlaton
tartott tárlatvezetések esetében lehetetlen valamennyiüknek egyidejűleg bemutatni
a kiállított tárgyakat. A bemutató tehát párhuzamosan zajlik a különböző műtárgymásolatoknál, a legjobb esetben több kísérő, segítő vezetésével.
Gyakori jelenség, hogy a vak személyek arca kifejezéstelen, maszkszerű, de ez nem jelent
érdektelenséget. Lelkesedésük, jókedvük, rosszkedvük kevésbé fejeződik ki az arcukon,
ezért mi sokszor zártságot, unalmat, szomorúságot látunk rajtuk, és zavarba is jövünk
ettől. Ha elbeszélgetünk velük, kiderül, mennyiféle érzelmet rejt mozdulatlan arcuk és
„kifejezéstelen szemük”. Mindez abból fakad, hogy ők maguk nem érzékelik a kommunikáció során mások arcának rezdüléseit, vagyis ezen a kommunikációs csatornán
nem fogadnak információkat, és ha adnak is, akkor viszonylag öntudatlan gesztusokat
közölnek.11
A vakoknak tartandó programok meghirdetése előtt mindenképp érdemes a múzeum
frontszemélyzetének – de akár a múzeum összes dolgozójának – érzékenyítő/tájékoztató foglalkozásokon részt vennie, amelyek során megismerik az ahhoz szükséges
alapvető szemléletet, módszereket, hogy megfelelő módon segíthessenek egy látássérült személynek múzeumi jelenléte során. Ilyen érzékenyítő felkészítő programok
tartására kérhetjük az adott régió látássérültekkel foglalkozó szervezeteinek segítségét,
például a Vakok Állami Intézetének 11 megyében van kirendeltsége. De egy egyszerűbb
és rugalmasabb megoldás lehet – ami ugyan nem pótolhatja, de kiegészítheti az érzékenyítő programok komplex társadalomformáló hatását – a Vakok Intézetének Elemi
Rehabilitációs Csoportja által készített VERCS – Hogyan segíthetsz egy vak embernek
című rövid oktatóﬁlm megtekintése. A videó a Youtube-on is megtalálható.12
GYENGÉN LÁTÓK
Speciális eszközök és módszerek segítségével képesek a síkírást-olvasást elsajátítani, és az ismeretszerzés eszközeként alkalmazni, vagyis náluk a különböző százalékú látásmaradványokra építhetünk a foglalkozások, tárlatvezetések során.
Ők azok, akik miatt fokozottan ﬁgyelembe kell venni egy tapintható műtárgy kialakításánál a színek használatát is, hiszen ha olyan színpárokat használunk, amelyek látáskárosodás esetén is könnyebben megkülönböztethetőek, akkor a formák felfogását segítjük.
Ilyen színpárok a citromsága-kék vagy a citromsárga-fekete. A színek esetében nyilván
nem mindegy a tónusárnyalatok és a tónuserősségek kiválasztása sem. Ezek kiválasztásakor minden esetben kérjünk segítséget a látássérülteket összefogó szervezetek
szakembereitől.
A gyengén látóknak fontos a kiállítóterekben/a kiállítóterek előterében felállított számítógépes platform, ahol a képernyőn meg lehet tekinteni a műveket nagy felbontásban,
ránagyítással, és így személyre szabva is el lehet mélyülni a részlegesen látott képek

11 S
–R
, 2010.
12 VERCS – Hogyan segíthetsz egy vak embernek, https://www.youtube.com/
watch?v=vQDKWPr9bDI. (letöltve: 2018. augusztus 18.)
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részleteiben a teljesebb megértés érdekében, nagyobb teret engedve a látásképesség
használatának. Valamint interaktív játékok, kirakók, a látottakhoz kapcsolódó játékos
kérdőívek segíthetnék a látás használatát a visszacsatolt alkalmazás által. Mindezekkel
a kiállított művek közelebb kerülhetnek a látogatókhoz.
A gyengén látók körét bővítik a növekvő számú makuladegenerációval küzdők. A betegség, ha a néhány évtizeddel ezelőtti számokat vesszük, manapság sokkal korábban
jelenik meg, régen 70–80 éves korban, manapság akár már 50 éveseknél.13 Sok esetben
értelmiségiek válnak így látássérültté olyan életkorban, amikor még igényük lenne
a múzeumok látogatására, amint azt korábban is tették.
TÖBB ÉRZÉKSZERV BEVONÁSA
Az egyik legfontosabb módszertani eszköz az érzékszervi fogyatékkal
rendelkezőknél – és a megértési nehézséggel élőknél is – az információ, tudás, élmény
átadása több érzékszerv bevonásával. Így az egyes érzékszervek információt felfogó
hiányosságait egy másik érzékszerv információfelfogása egészítheti ki.
A látássérült foglalkozások alkalmával bevonható érzékszervek:
–

tapintás (ha az nem degenerálódott, például cukorbetegek
esetében),

–

hallás (ha nem siketvakokról van szó),

–

ízlelés,

–

szaglás,

–

látásmaradvány (ha nem vakokról van szó).

Bár nem érzékszervek, kiválóan használható kiegészítőként az intellektus mozgósítása,
a képzelőerő, a szépirodalmi alkotások, a leírások, a versek stb. Olyan tárlatvezetések,
foglalkozások, amelyek a több érzékszervre való hatáson alapulnak, főleg a született
vakoknál kiemelkedően fontosak. Ilyenkor sosem látott vizuális információkat – és
az ezekből számunkra evidensen következő logikai összefüggéseket, konzekvenciákat
– próbálunk különböző módokon érzékeltetni, megértetni velük, és erre a tapintás sok
esetben önmagában nem elég.
Hallás
Az audio guide-ok jól alkalmazhatók látássérültek esetében több funkcióval is. Egyrészről az intézményről, az intézményben elérhető szolgáltatásokról (büfé,
shop, ruhatár, mosdók, liftek, lépcsők stb.), a belső közlekedésről, a kiállításokról adhat
praktikus tájékoztatást. Másrészről a művekről szóló leírások, műelemzések nagyon

13 NEFMI szakmai protokoll az időskori makula degeneráció kezeléséről, Netjogtár, http://net.jogtar.
hu/getpdf?docid=A10K0745.MOD&targetdate=&printTitle=NEFMI+szakmai+protokoll&getdoc=1
(letöltve: 2018. augusztus 18.)
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hasznosak hallható formában, és jól ki tudják egészíteni a látásmaradványt, ha a tárgy
kinézetének, vizuális megjelenésének verbális leírását is meghallgathatják a mű megﬁgyelése közben.
A hallással kapcsolatos információnyújtás fejleszthető audio guide rendszerrel,
amivel nagy segítséget nyújthatnánk a felnőttkorban látásukat vesztett, a művészetet
kedvelő embereknek. A hangzó anyagok elkészítése esetében szintén konzultálnunk kell
szakemberrel.
A már fentebb említett interaktív tárlatvezetések esetében a hanganyagok nemcsak
narratív formában jelenhetnek meg, hanem gondolhatunk zajokra, zörejekre, hangulatokat
felidéző aláfestő zenékre is a minél élményszerűbb vagy érzékletesebb információátadás
kiegészítő eszközeként.
A hangok, hangeffektusok ugyanolyan fontosak, mint a taktilis tárgyak, és nagyon
jó kiegészítői egymásnak. Például egy vak személy, aki még sohasem járt erdőben,
hiába tapogat le egy művön fákat, a fákon madarakat, avart az aljzaton, és érti meg, mit
tapogatott le, ezek mind különálló entitások maradnak számára, amelyek nem kapcsolódnak össze. De ha meghallgat hozzá egy hanganyagot, amit erdőben vettek fel, ahol
kivehető a fák lombjának susogása, a szellő hangja, a madarak csivitelése, a leeső toboz
zaja, a léptek ropogása az avaron, akkor egyből közelebb kerül a valódi, lényegi információhoz, az erdő összképéhez, ahhoz, micsoda valójában egy erdő. Kísérletezzünk vele,
hogyan, mi módon, milyen érzetekkel tudjuk a színeket, az erdő sötét zöldjeit és barnáit
érzékeltetni. Játszhatunk a hőérzetekkel a színek kapcsán. És még ezt is továbbárnyalva felolvashatunk egy érzékletes verset az erdőről. Szagoltathatunk fakérget, avart,
falevelet, és akár még erdei szedret is kóstoltathatunk, amit valószínűleg, ha épp terem,
erdei kirándulásunk során is megízlelnénk.
Vagyis tarthatunk olyan tárlatvezetéseket, amelyek hanghatásokat, művészet- és
drámapedagógiai, illetve játékos elemeket, kísérő zajokat, hangokat, zeneműveket,
szagok és ízek ébresztette impulzusokat, valamint szépirodalmi alkotásokat használnak
fel. Mindezek jól kombinálhatóak a tapintható tárgyakkal.
Ezekkel a programokkal kísérletet tehetünk arra, hogy fejlesszük az érzékelési információk rendszereit, hogy a látássérültséggel élők is „jobban lássanak”!
Tapintás
Amint az eddigiekből kiderülhetett, a látássérülésnek különböző okai és
fokozatai vannak, ezért nagyon fontos, hogy felmérjük, mennyire homogén a hozzánk
érkező látássérült csoport, ha pedig nem az, akkor milyen árnyalatokkal fogunk találkozni,
hogy ehhez mérten válasszuk meg a foglalkozások tematikáját, módszereit, alkotó foglalkozásoknál az alkotótevékenységet.
A tapintás alapvetően a vizualitást közvetítő módszerként lehet jó alternatíva. A különböző típusú érintettségeket ﬁgyelembe véve kell eldönteni, hogy az információ
mekkora százalékát szeretnénk tapintható formában átadni. Mekkora teret engedünk
az intellektusnak, amikor a saját élmény, vélemény, visszajelzés ugyanolyan vagy
még fontosabb a látássérült személy kiteljesedése szempontjából, mint a tapintással szerzett információk? Valamint vegyük számításba az információ vagy élmény
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[1] Láttatni a láthatatlant című tábor résztvevő diákja, Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum, 2009.
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átadására alkalmas egyéb érzékszerveket (szaglás, ízlelés, hallás) is, amelyekkel kombinálhatjuk, és amelyek révén teljesebbé tehetjük a megközelítést.
Valószínűleg először mindenkinek a tapintható tárlatok jutnak eszébe, ha látássérülteknek kellene akadálymentesíteni egy kiállítást. Ez tényleg egy fontos kiindulópont, ami
nagyon sokféleképpen kivitelezhető, ezért alább részletesebben is írok róla.
Általában jól alkalmazhatók a múzeum, az intézmény épületének kicsinyített másai.
A tapintható épületmakettek nemcsak a látássérülteknek, hanem a gyerekeknek, a megértési nehézséggel élőknek, a mozgássérülteknek is adhatnak kiegészítő információkat
a helyszínről. Látássérülteknek ez természetesen akkor hasznos, ha vezetősáv van
kiépítve a maketthez, vagy olyan helyen található a tárgy, ahol az intézmény frontszemélyzete föl tudja rá hívni a ﬁgyelmet, és oda is tudja kísérni a látássérült érdeklődőt (például
a jegypénztárhoz, bejárathoz közel, ahol úgyis áll jegypénztáros, jegyszedő, teremőr vagy
biztonsági őr).
Szintén hasznosak lehetnek a Braille-feliratok, de nem minden látássérült esetében, és
nem mindegy, hogyan helyezzük el őket. A Braille-feliratok ﬁx elhelyezése helyett sokkal
jobb, ha hordozható/mozgatható kiadványokban találhatók meg, mert ha esetleg több vak
személy érkezik egyszerre, akkor a torlódás, kellemetlen helyzet kiiktatható, hiszen így
a tárgy letapogatása után a hozzá tartozó kiegészítő, értelmező szöveget saját – sokszor
viszonylag lassú – tempójukban olvashatják végig.
A modern kor jellemző változása, hogy a Braille kezd háttérbe szorulni az informatikával
szemben, de azért sok született vak szereti és használja is a Braille-írást.
Valamint fontos tudni, hogy például a cukorbetegség következtében megvakult
embereknek a tapintása is romlik, ezért a Braille-feliratokat és a taktilis felületeket
is nehezebben érzékelik: hiába vakok ők is, az ő esetükben ez a módszer nem jól
alkalmazható.14
Tapintható tárlatok
A tapintható tárlatok az 1970-es évektől terjedtek el, és Magyarországon
dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus (a Vakok Intézetének is tanára) kutatta a tapintás
világát.
A taktilis tárlatoknak különböző verziói léteznek. Az egészen alacsony költségvetésű
megoldásra példa az eredeti kiállított tárgyakkal megegyező olcsó, akár jelenkori kivitelezésű, de érzetben, formában szinte ugyanazt az élményt nyújtó tárgyak bemutatása.
Mondjuk, a Szépművészeti Múzeumban a 2007 tavaszán megnyílt inka kiállításhoz készült
tapintható tárlat 33 kiállított darabja között voltak kortárs népművészeti darabok is, például
poncsó, sapka, tarisznya. De egy nem történeti tárgyakról szóló kiállítás esetében, például
amikor taktilis műtárgymásolatokat mutatnak be, a folyamatos tapogatás miatt strapabíró
anyagokkal kell dolgozni, ami alaposan megemeli a másolatok költségeit, például egy
bronzmásolat akár több 10 000 vagy 100 000 forintos költségű is lehet.
A tapintható tárlatok kialakításához nagyon jól használható kiadvány a Szépművészeti
Múzeum által megjelentetett Múzeumok mindenkinek – Az integrált tárlat kialakításának
szempontjai és tapasztalatai című anyag. Nagyon részletes, a legfőbb szempontokat
végiggondoló útmutatást kaphatunk a múzeum megközelíthetőségétől az épület lehetőségeinek felmérésén, a vezetősáv, a tájékoztató piktogramok és a tapintható tárgyak

14 Beszélgetés dr. Tolnayné Csattos Mártával, a Vakok Intézete Elemi Rehabilitációs Csoportjának
vezetőjével, 2018. április 8., Ludwig Múzeum.
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paraméterein át egészen a kommunikáció, a hirdetés, az akadálymentes honlap elkészítéséig.15 Ennek a kiadványnak az átböngészése segítséget nyújthat abban, hogy milyen
kritérumoknak kellene megfelelnie egy tapintható tárlatnak, és végiggondolhatjuk azt
is, hogy mit tudunk megvalósítani saját intézményünk lehetőségeihez mérten, hogyan
rangsoroljunk, szelektáljunk. Meg lehet említeni továbbá a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
vakoknak és látássérülteknek szóló kiállításait, kezdeményezéseit, így annak Néprajzi
Látványtárának Tapintható Tárlatát, valamint az 1993 óta működő Láss a kezeddel, hallj
a szemeddel! című programot.
Fontos döntés lehet már az alapkoncepció kitalálásakor, hogy információt vagy élményt
akarunk átadni? Mit helyezünk fókuszba a kettő közül, vagy milyen arányban keverjük
őket, mennyire adunk teret az élménynek, és mennyire az információnak? Ez egy nagyon
fontos szempont, amit valószínűleg nem fogunk rögtön világosan átlátni, hiszen olyanfajta tudásról van szó, amit az éles helyzetek, a különböző látásérültekkel való találkozások fognak folyamatosan tisztázni bennünk. Amint erről olvashatunk a már fentebb
említett Múzeumok mindenkinek című kiadványban is: „A Múzeum tapintható tárlatainak rövid bemutatásakor hangsúlyozni kell azt a fejlődést, amely a kopt kiállítástól
az inka kiállításig nyomon követhető. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a kopt vagy
a Zsigmond-kiállítás minden szempontból kezdetlegesebb szinten állt volna, mint a 2007
tavaszán megnyílt inka kiállítás, csak arra utal, hogy az előző kiállítások tapasztalatait,
visszhangját begyűjtve egyre szélesebb spektrumon lehet kivitelezni az akadálymentesítést egy új kiállítás kapcsán.”16
Persze az ország különböző régióiban található múzeumok anyagi keretei nyilván nagyon
különbözők, így az a nagy költségvetésű, komplex, minden szempontot ﬁgyelembe
vevő tapintható tárlat, ami 2007-ben a Szépművészeti Múzeumban megvalósult az …
és akkor megérkeztek az inkák – Kincsek a spanyol hódítás előtti Peruból című kiállítás
kapcsán – ezt mutatja be a fentebb említett kiadvány –, az nem érhető el minden
intézmény számára, még ha a törekvés meg is fogalmazódna bennük. Viszont az anyagi
lehetőségekhez mérten megtalálhatjuk azokat a megvalósítási formákat, amelyekkel már
létrehozhatunk kiállítható taktilis tárgyakat.
Erre példa a Ludwig Múzeum 2009 júniusában tartott tábora, amelyen általános
iskola felső tagozatos és középiskolás diákok vettek részt – néhányan közülük művészeti
iskolákból érkeztek. A koncepció az volt, hogy az ötnapos tábor utolsó napján egy
tapintható műtárgyakból álló kis kiállítást hozzunk létre a Ludwig Múzeum gyűjteményi
kiállításából kiválasztott néhány műtárgy taktilis verziójának elkészítésével. A művek
kialakításához, az anyagok, színek, méretek kiválasztásához segítséget kértünk a Vakok
Intézetének néhány munkatársától, akik a táborozó gyerekekkel is találkoztak. A tábort
záró napon bemutató tárlatvezetést szerveztünk a Vakok Intézetéből érkezett felnőtt
csoportnak, amikor a táborozó gyerekek a saját – a kiállítótérben ideiglenesen az eredeti
művek mellett elhelyezett – műveik mellett állva segítették a látássérült látogatókat
a műélvezetben. A látássérültek pedig visszajelzést adtak, hogy mi működik, és mi nem
az eredeti elképzelésekhez képest, így alkalom nyílt a művek továbbfejlesztésére.
Ez egy viszonylag költséghatékony mód, hogy taktilis másolatok készüljenek a múzeumoknak, amiket utána vagy kihelyezett tárlatként lehet használni, vagy, ha a vezetőség
nem tartja őket kellően proﬁ kivitelezésűnek, és emiatt nem engedik állandósítani

15 P
16 P

, 2008.
, 2008, 29.
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[2] Láttatni a láthatatlant című tábor résztvevő diákjai tapintható műtárgymásolatot alkotnak, Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2009
a tárlatot, akkor látássérült személyeknek tartott foglalkozások alkalmával még mindig
elő lehet venni szemléltető eszközként a darabokat.
A gyerekmunkák alapján – ha ezt engedi a költségvetés – akár nemesebb anyagokból,
szakemberekkel újra elkészíthetőek a tárgyak, hogy megfeleljenek a kiállíthatóság
magasabb elvárásainak is. Így történt ez a Ludwig Múzeumban is, ahol Markus Lüpertz
és Keith Haring alkotásainak diákok készítette agyag- és gipszverzióját szobrászmester
öntötte ki bronzból.
Ha egy múzeum vezetősége szimpatizál „a múzeum mindenkié” gondolkodással, és
szeretnének tapintható tárlatokat kialakítani a már létező állandó tárlatok mellé, akkor
évente egy-egy újabb, kisebb költségvetésű tapintható mű elkészítése is sokat jelenthet,
és nem kell egyből tíz művet lemásoltatni: ha valami nem fér bele a büdzsébe, akkor
könnyen elhalhat a kezdeti jó szándékú lelkesedés.
A másik irányra pedig a Szépművészeti Múzeumban megvalósult inka kiállítás adhat példát:
kortárs, „tucat”, kereskedelmi forgalomban kapható, nem értékes tárgyakat meg lehetett
fogni az eredeti, értékes, vitrinbe helyezett tárgyak alternatívájaként. Ha olyan proﬁlú
a múzeum, hogy eleve rendelkezik kevésbé értékes darabokkal is, amelyek kézbe adhatók,
akkor abból is készülhet tapintható tárlat, ez pedig nem annyira vagy egyáltalán nem is
költséges. De akad olyan múzeum is például, ahol engedik a kiállított tárgyak némelyikének megtapogatását – ilyen a Herendi Porcelánművészeti Múzeum, derült ki a 2017-es
Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt mélyinterjús kutatásából.
Személyes véleményem szerint a tapintható tárlatok mindig kivitelezhetők egészen
alacsony költségvetésű verzióban is – még ha nem is állandó jelleggel kiállítva, csak
egy-egy csoport fogadásakor kihelyezve. Azt hiszem, a legfontosabb az akadálymentesítésre irányuló szándék, törekvés, ha ez megvan, a többi már megoldható. Ez a szándék
pedig akkor vezet valódi eredményekhez, ha a vezetőségben fogalmazódik meg, és az adott
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[3] Láttatni a láthatatlant című tábor résztvevő diákjai állnak a kiállítótérben
az eredeti műtárgy és az általuk készített tapintható műtárgymásolatok
mellett, Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2009
múzeumi intézményben megvalósuló akadálymentesítési stratégia részét képezi. Ekkor
tudják legjobban betervezni a költségvetésbe is a megvalósítást, számolva a ﬁnanszírozási
alapokkal is.
„A tapintásos megismerés egészen másfajta, mint a látásos; nem érvényesek rá
a látásra vonatkozó törvényszerűségek, ezért tudomásul kell vennünk, hogy a letapogatható másolat másféle élményt fog jelenteni, de jelentsen élményt, mozgassa meg
az érzelmeket és a gondolatokat.”17
Kooperáció a célcsoportokat összefogó szervezetekkel
A múzeumok részéről az első lépés, ha programokat akarnak szervezni
a testi, érzékszervi akadályokkal élő személyeknek, hogy felveszik a kapcsolatot az adott
célcsoportot összefogó valamely szervezettel, intézménnyel annak érdekében, hogy
a programot az alapvető elvárásoknak megfelelően, szakszerűen tudják kialakítani.
Ezek a kapcsolódó intézmények lehetnek érdekképviseleti szervezetek, amelyeket regionálisan, az adott múzeumhoz legközelebb eső képviseletnél érdemes felkeresni, együttműködést kialakítani velük, majd az általunk elérni kívánt, adott korcsoportnak megfelelő intézménnyel, óvodával, iskolával, szakiskolával stb. is.
Magyarországon Budapesten található a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetsége (MVGYOSZ) és a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális
Egyesülete. Vidéken az összes megyében találhatók a megyeszékhelyeken megyei

17 S
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, 2010.
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egyesületek, továbbá három vidéki regionális egyesület is létezik, szintén a megyeszékhelyeken: Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székesfehérvár; Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete, Debrecen; Nyírségi Látássérültek Egyesülete,
Nyíregyháza.
A Vakok Állami Intézetének budapesti székhelye mellett tizenegy megyében van kirendeltsége, és az adott városon kívül, ahol az intézmény található, az egész megyére kiterjed
az ellátásuk, szolgáltatásaik.
Oktatási intézményekkel is kooperálhatunk, Budapesten és vidéki
városokban is, például:
–

Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona, Pedagógiai Szakszolgálat

–

Gyengénlátók Általános Iskolája és Diákotthona, Pedagógiai
Szakszolgálat

Az államiak mellett egyházi intézményeket is találhatunk, ilyen a budapesti Vakok
Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános iskola.18, 19
A dr. Tolnayné Csattos Mártával folytatott beszélgetésből kiderült, hogy nincsenek
rendszerszerű együttműködési kapcsolatok például a Vakok Intézete és múzeumi
intézmények között, de az intézmény oktatási tevékenysége kapcsán ellátogat különböző kulturális intézményekbe, például színházakba, múzeumokba, és ehhez már kapcsolódhatna egy-egy múzeum az általa felkínált lehetőségekkel (legyen az tapintható tárlat,
több érzékszervet bevonó tárlatvezetés vagy speciális alkotó foglalkozás).
A tapasztalatok azt mutatják, hogy célszerű a múzeumi intézményeknek kezdeményezniük az együttműködést, és ha már kezd kialakulni a kölcsönös bizalom, akkor a múzeum
által szervezett programokra, amelyek vakok, gyengén látók számára is látogathatók,
a látássérültekkel foglalkozó intézmények verbuválnak csoportokat, és egymás
kölcsönös megismerésével, a bizalom mélyítésével a látogatások gyakoribbá válhatnak.
Nem véletlenül hangsúlyoztam a bizalmat, mert ez az egyik alapvetés, az egyik legfontosabb dolog a látássérült személyeknek, hiszen egy számukra nem látható világban
csak olyan közegekbe, intézményekbe mozdulnak ki, ahol elfogadva és magabiztosan
érezhetik magukat, ahol tudják, hogy számíthatnak látó embertársaik jóindulatára.
Ezért van szükség a hangos térképre a honlapon, a kiállítótérben a készségesen
segítő teremőrre, stb.

18 Látássérülés – Hasznos linkek, Szülősegítő fogyatékos személyeket nevelő családoknak,
http://szulosegito.motivacio.hu/latasserules-hasznos-linkek (letöltve: 2018. augusztus 18.)
19 Látássérültekkel foglalkozó intézmények, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló
Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye,
http://www.latasvizsgalo.hu/linkek.html (letöltve: 2018. augusztus 18.)
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A KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEK ELÉRÉSE, SZEREPE
Ha új kiállításokat vagy programokat szeretnénk elindítani, mindenképpen
kérjük ki egy szakember véleményét, és alakítsunk ki szakmai kapcsolatot érintett személyekkel, ebben az esetben vakokkal és gyengén látókkal.
Nem lehet az ő igényeiknek megfelelően kialakítani a teret vagy programokat fejleszteni,
ha nincs ott valaki, aki a tervezés, majd a megvalósítás egyes fázisaiban nem ellenőrzi
le, nem próbálja ki, hogyan is hatnak a valóságban a látók legjobb szándékkal kimódolt
ötletei egy látássérült személy perspektívájából. Ezeket a pilot alkalmakat minden fejlesztésnél meg kell teremteni, a vezetősáv kialakításakor a megfelelő anyag kiválasztásánál
éppúgy, mint a tapintható műtárgymásolatok színeinek meghatározásakor. Mert aki nem
vak és gyengén látó, az nem tudja tesztelni, hogy jó-e, amit tervez, készít, megrendel.
Hiszen ő nem képes azzal a fogalmi rendszerrel gondolkodni, és nem rendelkezik olyan
tapintási képességekkel, mint egy született vak.
A múzeumi programfejlesztések esetében ajánlott nemcsak az elejétől egyeztetni
a tartalmi és módszertani részletekről, a foglalkozás ívéről, időtartamáról, konkrét állomásairól, de mindenképpen érdemes néhány próbaverziós találkozót szervezni, amikor
a gyakorlatban is kipróbálhatók a programok, tárgyak.
A 2017-ben megkezdődött Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt
országos múzeumi felméréseinek mélyinterjúi azt mutatják, hogy több múzeumban is
úgy gondolják a múzeumpedagógusok, hogy csak akkor kezdhet el egy múzeum különböző ﬁzikai, megértési vagy mentális akadállyal élő személyeknek szóló programokat,
ha a múzeumi kollektívában van olyan személy, aki megfelelő szakvégzettséggel rendelkezve ért az adott hátrányhoz, és proﬁ módon tud hozzákezdeni a feladathoz. Ha ezt
az elvárást teljesíteni szeretnénk, akkor a múzeumokban gyakorlatilag új státusz meghonosítására lenne szükség, vagy az addigi múzeumpedagógus kollégákat kellene olyan
végzettségű személyekre cserélni, akik múzeumpedagógusi, pedagógusi, muzeológusi
végzettségük mellett kötelezően rendelkeznek valamilyen gyógypedagógiai végzettséggel is. Ez elméletben nagyon jó és hatékony együttállás, de az eddigi tapasztalatok
azt mutatják, hogy ha olyan szakembert keresünk – akár mentornak –, aki ért adott
hátrányhoz, akkor nagyon tartalmas, inspiráló és előremutató foglalkozásokat, tárlatvezetéseket tudunk szervezni. Ne keverjük össze azt a kétféle foglalkozás típus, amit
az intézetekben tartanak szakemberek célirányosan, egy konkrét képesség fejlesztéséért,
illetve amit mi, múzeumpedagógusok végzünk a szakemberek munkáját kiegészítve,
élményt adva, a megszokottból kimozdítva a hátrányos helyzetűeket, sok esetben a fejlődésüket segítve.
Én úgy gondolom, és saját, a hátrányos helyzetű személyekkel foglalkozó szakemberekkel kapcsolatos tapasztalatom is azt mutatja, hogy szinte sosem utasítanak vissza,
ha együttműködésről, szakmai segítségkérésről vagy mentorálásról van szó. Ha van
időnk, kapacitásunk nyitni a múzeumpedagógiai munkánk során új területek felé, akkor
bátran keressünk fel egy szakembert, és kérjük a segítségét.
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Múzeumi szerepvállalás
AZ INTEGRÁCIÓS TÖREKVÉSEK IRÁNYAI
A vakok és gyengén látók esetében a múzeumi szerepvállalás egyik
fő témája a vizualitással való találkozás különböző formáinak, módszereinek kiaknázása a sokféle múzeumi proﬁl különböző adottságain keresztül.
A múzeumok leginkább vizualitással dolgoznak, arra alapoznak, és sok esetben
a „mindent a szemnek, semmit a kéznek” elv érvényesül. Ez pedig a vakok és gyengén
látók esetében nem jelenthet kapcsolódási pontot. De szerencsére az elmúlt évtizedekben a látogatóbarát múzeumokban sokat lazultak ezek az elvek, még ha nyilván nem
is abban, hogy a műtárgyakat meg lehet érinteni. Olyan alternatív tárlatvezetések, foglalkozások indultak el, amelyek látás hiányában is képesek valamiféle élményt nyújtani.
Például a tárlatok bizonyos mozgatható elemeit kézbe adják (mondjuk, egy természettudományi múzeumban az ásványokat, stb.), vagy a látható dolgokról narratív, sokszor interaktív (kérdés-felelet) formában értesülnek a látogatók. De jellemzően maguk a kiállítások
is bővültek új elemekkel, például a kiállításhoz kapcsolódó, kivetítőn bemutatott ﬁlmekkel,
amelyek hangzó része már lehet támpont új ismeretek szerzéséhez, lehetőséget kínálhat
a látássérültek kapcsolódására a vizualitáshoz más érzékszervekkel.
A vakok és gyengén látók oktatásában a vizuális tantárgyak, mint például a rajz és
a művészettörténet, háttérbe szorulnak. A hiányos ismeretek kiegészítésére vagy adott
esetben pótlására tehetnek kísérletet a múzeumi foglalkozások, amelyek vagy képzőművészethez kötődő alkotótevékenységeket vagy kézművességhez kapcsolható tevékenységeket, alkotási folyamatokat ismertetnek meg.
De ugyanilyen hasznosak a művészettörténeti beszélgetések, amikor egy-egy műtárgyat járunk körbe verbálisan, és a résztvevők gondolataira, véleményére vagyunk kíváncsiak, azt fejlesztjük a vizualitás alapjairól kiindulva. Feltehetjük magunknak a kérdést,
hogy vajon tényleg csak a szemünkkel látunk? Vagy verbális úton is bővíthető vizuális
tudásunk, érzékenységünk? Valójában a verbális alapokon álló foglalkozás minden
korosztálynak élvezetes lehet, csak az adott életkorhoz igazított időtartammal, ritmussal,
az adott korosztály számára izgalmas tevékenységekkel, tapasztalatszerzési formákkal
kiegészítve.
Végül, de nem utolsó sorban kiemelkedően fontosak az integráció és a láthatóság azon
társadalomformáló hatásai, amelyeknek kifejezetten helyük van egy múzeum falai
közt. Az integráció a különböző hátránnyal élők esetében nem feltétlenül jelent egyet
az esélyegyenlőséggel. A visszajelzésekből kiderül, hogy a hátránnyal élők sokszor azzal
azonosulnak, hogy „meg fognak nézni”, „nem értem, amit a többiek igen”, „húznak, tolnak,
mert nem tudják, hogy kell egy vak embernek segíteni”, stb. Ezek a valóságra reﬂektáló
félelmek, rossz érzések. De ha sikerül elnyerni a fent említett bizalmat, akkor a nem
látók megjelenésével a látók is új helyzetbe kerülnek. Minél gyakoribb ez a helyzet, annál
természetesebb lesz, annál jobban tudunk nem látó embertársainkra ﬁgyelni, és megtanuljuk, hogy is tudunk nekik helyesen segítséget nyújtani. Az egészséges társadalom
az elfogadók társadalma, ahol a múzeumok tényleg mindannyiunk előtt nyitva állnak, és
az integráció természetes állapottá válik.
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HIÁNYOSSÁGOK, A MÚZEUMLÁTOGATÁS AKADÁLYOZOTTSÁGA
Közönségszervezés
A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek kutatásaiból kiderült,
hogy az egyik legnehezebb feladat az érintettek elérése egy adott, kifejezetten valamely
hátránnyal élő társadalmi csoportnak szervezett program esetében. Ennek különböző anyagi, társadalmi, lakhatási és mentális okai lehetnek. A látássérültek esetében
az egyik fő kérdés, hogy kit érjünk el? A látássérültet – már ha felnőttről van szó – vagy
látó hozzátartozóját? Látássérült gyerekek esetében egyértelmű, hogy a szülő, gondozó
a célszemély. De a felnőtt látássérült esetében őt magát kell/kellene megszólítanunk.
A digitális világban a leginkább bevett gyakorlat a weboldalakon, hírleveleken keresztüli
tájékoztatás. A látássérült akkor is juthat információhoz különböző felolvasóprogramok,
alkalmazások segítségével, ha egy múzeumnak nem akadálymentes a honlapja, de ezek
az információk akkor sem neki szólnak speciálisan. Mert ha nincs kifejezetten látássérült célközönség számára összegyűjtött információ egy épületről, kiállításról, akkor
a látássérült nem fogja tudni, hogy hiába fárad el az intézményig, vagy lesz olyasmi, ami
a számára is befogadható, ami neki is informatív.
Tehát ha nem kifejezetten tapintható tárlatot hirdet meg a múzeum, de látássérültek
számára is élményszerű lehet a kiállítás vagy annak egy része, akkor feltétlenül gyűjtsük
össze, mi minden befogadható a számukra, és ezt tegyük egyértelművé, vagyis nekik
adaptált információk legyenek elérhetőek a honlapon, a hírlevelekben.
A mai világban már szinte minden látássérült használ számítógépet vagy okostelefont, tehát ez egy jó út lehet az elérésükhöz. Az akadálymentes részt az ISO-szabályok
szerint kell beépíteni a honlapba. Segítséget kérhetünk az Informatika a látássérültekért
Alapítványtól.
A múzeumok megközelíthetősége
A vakság és a látássérülés különböző fokai ﬁzikai, közlekedésbeli
hátrányt jelentenek. A vakoknak és gyengén látóknak a múzeumok megközelíthetősége
az egyik legfontosabb tényező, mert ha a közlekedés szempontjából veszélyes helyen
találhatók, akkor a látássérült egyedül neki sem vág az útnak. Jelenleg a látássérültek
számára a múzeumok megközelíthetősége bizonytalan.
A Vakok Intézetében lehetőség van úgynevezett „hangos térképet” rendelni, de ezzel
leginkább színházak élnek, a múzeumok ritkábban vagy szinte egyáltalán nem. Pedig
ezt a speciális „hangos térképet” elkészítve egy olyan bizalmi gesztust teszünk
a látássérültek felé, hogy bizonyosan gyakrabban és nagyobb bátorsággal látogatnak
el az intézményünkbe. A „hangos térkép” készítésekor a Vakok Intézetének munkatársa végigjárja az összes intézményünk felé közlekedő fontosabb járatot. Majd
a vakok és gyengén látók számára érthetően és gyakorlati szempontból jól használhatóan hanganyagra rögzíti az útvonalakkal és a járművekkel kapcsolatos praktikus
információkat, amit fel lehet tölteni a múzeum honlapjára. Az adott intézménybe induló
látássérült így már számára is hiteles forrásból kap információkat a megközelíthetőség szempontjairól, és adott esetben bátrabban indul neki egy veszélyesebbnek
tűnő útnak is.

205

II.

A ﬁzikai és megértési akadályokkal élők a múzeumokban

A frontszemélyzet érzékenyítése
Ha egy múzeum kifejezetten vak és gyengén látó személyeket is vár
egy-egy speciális programra, kiállításra, elengedhetetlenül fontos a frontszemélyzet
felkészítése, érzékenyítése erre a feladatra. Alapvető fontosságú ismerni a látássérültek
kísérésének, útbaigazításának, mosdó- és lifthasználatának stb. módjait, ami elengedhetetlen lenne a biztonsági őrök, a jegypénztárosok, az információs pultban dolgozók,
a ruhatárosok, a teremőrök, a tárlatvezetők és a múzeumpedagógusok számára.
A látogatóbarát múzeumok megvalósításához pedig minden múzeumban szükséges
lenne a látogatókkal találkozó teljes gárda érzékenyítése, tájékoztatása a vakok és
gyengén látók fogadását illető alapvető ismeretekről.
Ezeket az érzékenyítéseket évente kellene megrendezni – úgy, ahogy a tűzvédelmi
oktatások rendszere is működik –, hogy mindenki újra és újra fel tudja eleveníteni, be
tudja gyakorolni ezeket az alapvető, hétköznapi társadalmi segítségnyújtási szerepeket. Ha ez megvalósulna, sokat változna a társadalmunk pozitív irányban, és a jó
példa általános tendenciaként elterjedne az intézményekben.
Sok különböző szervezettől kérhetünk segítséget ezirányú továbbképzések megtartására,
de például a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége is tart érzékenyítést és
szemléletformálást. Valamint a már korábban említett VERCS-segédanyag20 ingyenesen
elérhető a Youtube-on, ami kezdeti lépésként jól alkalmazható.
Vakoknak és gyengén látóknak szóló múzeumi programok
Valójában azonban a vakoknak és gyengén látóknak szóló programok
igencsak hiányoznak a múzeumok kínálatából. Annak ellenére is, hogy a 2017-es
Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek kutatásai kapcsán a többi hátránnyal
élő csoport programjaihoz képest viszonylag sok múzeum említett olyan programot,
amit látássérülteknek szerveznek, vagy ha nincs is konkrétan ilyen programjuk, általában
fogadnak látássérülteket. Mégis megállapíthatjuk, hogy ez egy hiányterület, pedig a látássérülés okait és a 2011-es népszámlálás adatait tekintve látható, hogy az életkor előrehaladtával nő a látássérültek száma, vagyis látó személyek válnak látássérültekké, akik
lehet, hogy egész aktív életük alatt akár rendszeres múzeumlátogatók, kultúrafogyasztók
voltak, és ha nem kínálunk nekik programokat, fel kell hagyniuk ezzel a szokásukkal.
Nem térek ki az épületek akadálymentesítésének hiányosságaira, az ezzel kapcsolatos
teendőkre – például vakvezetősáv szinte egyik múzeumban sincs, stb. –; az épületekkel kapcsolatban minden esetben ebben jártas szakember felkérésére van szükség,
és általában egy nagyobb fejlesztés, ﬁnanszírozási alap nélkül nem valósíthatók meg
a változások.

20 VERCS – Hogyan segíthetsz egy vak embernek, https://www.youtube.com/
watch?v=vQDKWPr9bDI. (letöltve: 2018. augusztus 18.)
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Jó gyakorlatok
VÁLOGATÁS A LUDWIG MÚZEUM JÓ GYAKORLATAIBÓL
A Ludwig Múzeum Múzeumpedagógiai Osztálya 2009-ben kezdett el
az akadálymentesítéssel foglalkozni. A lelkes indulás után az akadálymentesítés nagy
halmaza egyre kisebb részterületekre vált szét. Az is világossá vált, hogy a Művészetek
Palotája ﬁatal épületében az alapvető közlekedéshez szükséges akadálymentesítést már
megvalósították, néhány hiányosságot leszámítva (például vezetősáv a vakok számára).
Így a mi feladatunk elsősorban a programok, a kiállítások tartalmi elemeire vonatkozó
akadálymentesítés. A nagy halmazt három fő területre bontottuk, amelyeket az elmúlt
években nem tudtunk egyforma alapossággal gondozni, de két fő területet rendszeres
programokkal, eseményekkel, újabb fejlesztésekkel bővítettünk. A három fő terület
a vakok és gyengén látók, a siketek, valamint a megértési nehézséggel élők/értelmileg
akadályozottak csoportjáé volt, ezek közül a vakok és gyengén látók, illetve a megértési
nehézséggel élők csoportjának szóló programokat fejlesztjük azóta is.
A vakoknak és gyengén látóknak tárlatvezetéseket szerveztünk, tapintható tárgyakat
készítettünk, és évek óta rendszeresen meghirdetjük Tapintható Rajzversenyünket,
amelyre oktatási intézmények, óvodák, általános és középiskolás diákok pályázhatnak
a kiírt témának megfelelő, saját készítésű tapintható tárgyakkal, képekkel és az egyik
évben tapintható társasjátékokkal is. E programok, fejlesztések fő koordinátora a Ludwig
Múzeum egyik múzeumpedagógusa, Szira Henrietta és Cécile Ranise PhD, múzeumi
akadálymentesítési tanácsadó, aki akadálymentesítésről szerzett nemzetközi tapasztalataival, szaktudásával több magyarországi múzeumban segíti a fejlesztéseket évek óta.21
Az elmúlt években két új projekt/program valósult meg, ami szintén említést érdemel.
Az egyik a megrendelhető szülinapok kínálatát bővíti: látó gyerekeknek terveztünk
egy a vakok világára érzékenyítő születésnapi partit, ami Öt érzék néven fut. A másik
pedig egy nagy európai uniós projekt, a CAPP egyik részeként megvalósuló, közösségi
művészetet támogató pályázat egyik nyertes projektje, amelyben látó kortárs képzőművészek és látássérült, magánemberként nem képzőművészettel foglalkozó személyek
dolgoztak együtt, és közös munkájuk eredményét, tapintható műtárgyaikat be is mutatták
a Ludwig Múzeum kiállítótereiben.
AZ ÖT ÉRZÉK VÁROSA – ÉRZÉKENYÍTŐ SZÜLETÉSNAPI
PROGRAM GYEREKEKNEK
A múzeumi programkínálat majd egy évtizede bevett gyakorlata a gyermekek számára rendelhető születésnapi program. Ezeknek a programoknak
rengeteg fajtája létezik, általában minden múzeum a saját proﬁljához kapcsolódó,
a kisgyermekek számára élmény-, ugyanakkor ismeretgazdag programtípust ért alatta.
A budapesti Ludwig Múzeum szülinapi kínálatából párhuzamosan több témából lehet
választani, amelyek mindegyikét a gyűjteményi kiállítás egy-két műtárgya inspirálja.
A korosztály az 5–12 éves korú gyerekeké, a létszám jellemzően 12–26 fő között mozog.
A foglalkozást egy fő- és egy segítő foglalkozástartó vezeti, és jellemzően legalább egy,

21 D

-F

, 2014.
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[4] Láttatni a láthatatlant című tábor résztvevő diákjai állnak a kiállítótérben
az eredeti műtárgy és az általuk készített tapintható műtárgymásolatok
mellett, Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2009
nagy létszám esetén több gyakornok, önkéntes, IKSZ-es (az Iskolai Közösségi Szolgálat
tagja) is jelen van segítőként.
Az érdeklődő szülők egyik gyakori kérdése, hogy érteni fogják-e a gyerekek a kortárs
műtárgyak elvontságát, és elég játékos-e a születésnap? Talán ez a két gyakori kérdés
is inspirált Az öt érzék városa című születésnap kitalálására. De arra is kíváncsi voltam,
hogyan lehet játékos, alkotó jellegű és drámapedagógiai eszközökkel érzékenyíteni
kisgyerekeket a vakok és gyengén látók világára.
Az öt érzék városa című születésnap két gyűjteményi művet használ föl, az egyik Joe
Tilson Az öt érzék című szitanyomat-sorozata, a másik pedig Koós Gábor Budapesti napló
XIII. című fametszete (nyomat és fadúc).
A foglalkozás három fő tartalmi részből áll, a negyedik rész már maga a zsúr. A program
tartalmi része kétórás, plusz egyórás zsúr követi, ami az ajándékozásról, tortaevésről,
szabadabb ünneplésről szól. A tartalmi rész három fő részre tagolható, amelyek két
helyszínen zajlanak, a foglalkoztatóteremben és a kiállítótérben.
A gyerekek megérkezése után a foglalkoztatóteremben indul a program az első félórás
bevezető résszel, ami valójában az öt érzék felfedezéséről szól, a látássérültek világához
kapcsolódva. Itt a gyerekcsoport két kisebb csoportra oszlik, és egy-egy olyan tapasztalati pályán mennek végig egymás után bekötött szemmel egy nem bekötött szemű
társuk segítségével, ahol azokkal a helyzettekel találkoznak leegyszerűsített formában,
amivel egy látássérült is szembesül a hétköznapokban. Mivel segítő szerepbe is kerülnek,
így azt is megismerik, milyen segíteni valakinek, aki nem lát: hogyan lehet instruálni, mit
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ért meg abból, amit mondanak neki, mely instrukciók válnak értelmetlenné, ha a másik
nem használja a látását (például: „menj a piros szék irányába”). Majd cserélnek, és
a segítő (aki előzőleg a bekötött szemű volt) a másik pályán fogja végigvezetni a „látássérültet” (aki előzőleg a segítő volt).
Ez után leülünk, és megbeszéljük a tapasztalatokat, élményeket. Kinek melyik szerep volt
kellemesebb? Mitől féltek? Tapasztaltak-e olyasmit, amit eddig soha? Melyik érzékszervükre támaszkodtak jobban, aktívabban látás hiányában?
Az itt alkalmazott módszer a páros munka. Előnye, hogy a párok tagjai segítik egymást
az információszerzésben, felelősen viselkednek egymással, fejlődik a kooperáció,
az együttműködés, a tolerancia készsége. Valamint, mivel egy akadálypályán kell végigmenniük, ami a játékok hangulatát idézi, ezért egy önfeledt tevékenység útján nyernek
tapasztalatot a vakok világáról.22 A drámapedagógiai módszerek közül megjelenik
a térhasználat és tájékozódás játékainak módszere, amelyek saját mozgásterünknek,
testünk határainak a tudatosítására szolgálnak.23
Ezt követi a második félórás szakasz a 3. emeleti gyűjteményi kiállítótérben, ahol
a fentebb említett két műtárgyat ismerjük meg. Először Joe Tilson Az öt érzék című műve
előtt ülünk le erre a célra használt kis szőnyegeinkre. A mű öt darab szitanyomatból áll,
amelyek mindegyike egy érzékszervet mutat be kortárs módon. Tehát egy szemet, egy
szájat, egy fület, egy ujjbegyet és egy orrot látunk. Az előzőleg a foglalkoztatóteremben
megélt tapasztalatok és a képek inspiratív vizuális utalásai alapján átbeszéljük az öt
érzékszerv szerepét, jelentéseit, funkcióit az emberi életben. Itt a foglalkozást tartó
elsősorban csak kérdez, utalásokat tesz, a legfontosabb állításokat a gyerekek mondják
ki. A vezető frontális módszert alkalmaz, de mivel interaktív (kétirányú) a kommunikáció,
és a gyerekek is információt közölnek, adnak át egymásnak, így a ﬁgyelem, a koncentráció, de az önállóság és a véleményformálás készsége is fejlődik.
Ezt követően átmegyünk a másik műhöz, Koós Gábor Budapesti Napló XIII. című
fametszetéhez, ahol a nyomat és a dúc is ki van állítva, amelyek magasabbak egy
átlagembernél: a rajtuk ábrázolt, a Kodály köröndön álló épület fekete-fehér graﬁkai
mása mintha egy igazi utcarészletet emelne be a térbe. Itt szintén leülünk a gyerekekkel,
és a mű megfejtésére törekszünk a képi elemekből való kiindulás alapján. A módszer
az előzőekhez hasonló: a foglalkozástartó csak kérdez, utalásokat tesz, és mindent, amit
lehet, a gyerekek mondanak ki, fogalmaznak meg, a foglalkozástartó csupán a kimaradt
gondolati, tartalmi elemekkel egészíti ki a gyerekek szavait.
A mű megbeszélése után körbeülünk a földön, mindenki becsukja a szemét, megpróbálja elképzelni, hogy ott vagyunk a Kodály köröndön, az Andrássy úton, a körúton, felidézi
magában, a belső hallásával az elképzelt helyeket jellemző hangokat és zajokat, és
választ magának egyet, amit majd kihangosít. De mindaddig csend van, amíg a foglalkozástartó el nem indul a körben, és sorra meg nem érinti egy-egy gyerek vállát. Akihez
hozzáér, az elkezdi hangoztatni az általa választott körúti hangot (ez lehet egy sziréna,
egy veszekedő nagymama, egy becsapódó ajtó, egy busz pöfögése stb.). Ezt a hangot
folyamatosan utánozza mindaddig, amíg az összes gyerek be nem kapcsolódott, és
össze nem állt a körúti életkép hangzó megjelenítése. Majd a foglalkozástartó beszünteti a zsivalyt, és ezzel vége a körúti „életképnek”. Ekkor is megbeszéljük a megélteket,
mennyire volt nehéz felidézni a hangokat, mennyire működött könnyen vagy nehezen

22 R
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a belső látás-hallás, és milyen volt a valósághoz képest, torzított-e, elhomályosította-e
a tudatunk az emlékeket?
A foglalkozásnak ebben a szakaszában az érzékszerveink által összegyűjtött információkat használjuk fel, amit drámapedagógiai módszerekkel, az érzékszervi ﬁnomítás
játékaival (amelyek a megﬁgyelés erősítését, érzékeink felébresztését szolgálják), illetve
memória- és fantáziajátékokkal (amelyek a benyomások megőrzésére és újrateremtésére
irányulnak) valósítunk meg.
Az utolsó tartalmi rész az egyórás alkotás, amikor a gyerekek taktilis, tapintható városképeket készítenek különböző felületeket felidéző anyagok felhasználásával. Itt az a cél,
hogy egy olyan városképet készítsenek, amit vakok, gyengén látók vagy saját látó ismerőseik is tudnak értelmezni becsukott szemmel a különböző anyagok és formák megkülönböztetése által. Ekkor végigvesszük a lehetőségképp adódó anyagokat, és megbeszéljük,
hogy mit mivel lehet, érdemes kialakítani, hogy arról a nem látó személynek is az jusson
az eszébe, amit mi akartunk ábrázolni. Figyelembe vesszük a méreteket, az anyagok
hőfokérzetét, felületkialakítást, színét.
Az alkotás szakaszában mindenféle anyagokat használunk, leginkább olyanokat,
amelyekkel az utcán megszokott enteriőröket, házak falát, aszfaltot, autókat, fákat tudunk
érzékletesen megjeleníteni a tapintás számára. Sok újrafelhasznált anyaggal dolgozunk,
amelyek felülete különböző módokon rusztikus.
Az öt érzék városa című születésnapot két éve indítottam el, 2016-ban, és a vele párhuzamosan futó három más tematikájú szülinap közül ez a legnépszerűbb. Három érdeklődőből kettő bizonyosan ezt választja.
Azt gondolom, nagyon fontos, hogy a gyerekek ﬁgyelmét minél korábban ráirányítsuk
a másságra, a másság elfogadására, a hátrányban élőkre való odaﬁgyelésre, hogy
az empátiára való képesség ösztönössé váljon bennük minden helyzetben, és érzékenységük által a társadalom felelősségteljes tagjaivá cseperedjenek.
A CAPP PROJEKT
Szintén a budapesti Ludwig Múzeumban valósult meg egy vakokkal
együttműködő újszerű projekt, a 2017-es CAPP projekt egyik nyertes pályázata, ami nem
a Múzeumpedagógiai Osztály, hanem a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya valósított meg
külsős személyekkel együttműködve. A CAPP projekt irányítója Simon Andrea, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának osztályvezetője.
A Ludwig Múzeum 2015 őszétől vesz részt az Európai Unió Kreatív Európa Programja által
támogatott Collaborative Arts Partnership Programme (CAPP) elnevezésű nemzetközi
együttműködésben. A hároméves program célja olyan újfajta módszerek kialakítása,
amelyek segítenek a művészet társadalmi szerepének újragondolásában, a társadalmi
részvétel feltételeinek megteremtésében. A programban számos európai partner
dolgozik együtt, így az Agora Collective (Németország), a Create (projektvezető, Írország),
a Hablanerarte (Spanyolország), a Heart of Glass (Egyesült Királyság), a Kunsthalle
Osnabrück (Németország), a Live Art Development Agency (Egyesült Királyság), a Ludwig
Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum (Magyarország), az M-cult (Finnország) és a Tate
Liverpool (Egyesült Királyság).
A program első két évében a Ludwig Múzeum egy-egy workshop szervezését vállalta.
2015-ben és 2016-ban a részvétel, a közösségépítés és a társadalmi párbeszéd problematikáját vizsgálták, az első évben a szociális színház és a drámapedagógia területén,
a második évben pedig a közösségi építészeten keresztül, amely témában megszervezett
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[5] Közös ügyeink: Meglátjuk! exkluzív tárlatvezetése a projekt látássérült
résztvevőivel, Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2017.
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workshop a 2016-os Velencei Építészeti Biennále magyar pavilonjának tematikájához
kapcsolódott.
2017-ben a programban a Ludwig Múzeum aktív szereplőként lépett fel, elősegítve
a közösségi művészet magyarországi elterjesztését, a művészet társadalmi szerepének
újragondolását. A múzeum pályázattal kívánta ösztönözni az ilyen kérdésekkel, problematikával foglalkozó projektek létrejöttét, valamint magára vállalta az eredmények bemutatását is.
A Ludwig Múzeum által 2016. december 7-én kiírt pályázat megemlített néhány fontosabb fogalmat és sarkpontot, felvázolva az együttműködésen alapuló művészeti gyakorlatok alapkoordinátáit. A kiírás szerint a pályázat célcsoportját kortárs képzőművészek
alkotják, a tevékenység fókuszát pedig a társadalom perifériájára szorult csoportokkal
való együttműködés jelenti.
Szóba kerültek olyan, a nemzetközi művészeti világban fontos szerepet játszó kezdeményezések, mint a „társadalmilag érzékeny művészet”, a „közösségi alkotás”, illetőleg
az „együttműködésen alapuló projekt”. Ezzel egy olyan folyamat indult el, amelyben
termékeny kölcsönhatások kezdődhetnek a társadalom és a művészet, a politika és
az esztétika, valamely közösség és a művész között.
A felhívásnak két fontos sajátságát kell még megemlíteni, az egyik a rendelkezésre álló
költségvetési keret nagysága (1–3 millió forint), a másik, hogy a megvalósult projekteredményeket a Ludwig Múzeum egy önálló kiállítás formájában ismertette meg a látogatóközönséggel. Vagyis a projektekben megvalósított együttműködési folyamatnak,
a művészek által reﬂektált társadalmi problémáknak egy klasszikus kiállítási térben is
bemutathatónak kellett lenniük. A felhívásra beérkezett 56 pályázat közül hetet választott
ki és ítélt támogatandónak a múzeum művészettörténészeiből álló bírálóbizottság.24
A Ludwig Múzeum CAPP pályázata keretében megvalósított hét projekt közül
számunkra most a látássérültekkel, vakokkal együtt gondolkodó, alkotó művészcsoport
munkája, a Meglátjuk! elnevezésű projekt érdekes. A Meglátjuk! című projekt öt képzőművész (Benczúr Emese, Imre Mariann, Szira Henrietta, Szíj Kamilla és Tarr Hajnalka) és öt
felnőtt látássérült (Jáger Márta, Tábor István, Pappné Judit, dr. Tolnayné Csattos Márta,
Istók Imola) közös vállalkozása, amely „megoldást kínál a látássérültek vizuális és ezáltal
társadalmi elszigeteltségére úgy, hogy egy képzőművész és egy látásában korlátozott
ember együtt alakít ki mindkettőjük számára érthető és érzékelhető közös vizuális
nyelvet!”25
A képzőművészek közül már többen részt vettek olyan kezdeményezésekben, amelyek
sajátos nevelési igényű sérült gyerekeken, felnőtteken próbáltak segíteni különböző művészeti eszközökkel, és szinte mindegyikükről elmondható, hogy valamilyen
művészetterápiás, művészetpedagógiai munka során kapcsolatba kerültek periferiális
helyzetben lévő közösségekkel.

24 S
, 2018a.
25 Részlet a pályázatból.

212

Dabi-Farkas Rita

Láthatatlan múzeumok – módszerek…

A felvetett probléma – differenciált kapcsolat a vizualitással
A projekt középpontjába állított társadalmi probléma a látássérültek
szociális-kognitív elszigeteltsége, a látás fokozatos elvesztésével eléjük tornyosuló
újfajta (szociális, kognitív, szemantikai) kihívások.
A projekt résztvevői meglehetősen egyedi és érdekes módon nyúltak ehhez a problémához. A pályázat fentebb idézett részletéből is jól kiolvasható az a törekvés, hogy egy
társadalmi jelenség helyett egy kognitív jellegű, a megismerő tevékenységgel összefüggő problémát állít a művészek ﬁgyelmének középpontjába.
A vizualitás az a terület, ahol az együttműködés, a beszélgetés, az ötletelés, az alkotás
folyamatai formát találnak maguknak. A vizualitásra vonatkozó tapasztalataikat, élményeiket és tudásukat egyeztetik, osztják meg egymással a művészek és a látássérültek, ez
biztosítja a kapcsolódási pontot, és erre reﬂektálnak közös munkáik is. Erről a területről
pedig a csoportban a látássérülteknek és a művészeknek teljesen más tapasztalataik
vannak, a vizualitás egészen mást jelent számukra.
A látássérült felek számára a vizualitás a legbizonytalanabb terület az életben, amit
egyáltalán nem vagy csak töredékeiben érzékelnek, és ha voltak is múltbéli tapasztalataik vele kapcsolatban, azok már csak ködös emlékképek. Ők a vizualitáshoz csak
különböző áttételeken keresztül tudnak kapcsolódni. Az ő hozzájárulásuk a projekthez
pontosan abban áll, hogy „bevezetnék az alkotókat a saját látásmódjukba, az érzékelésnek egy alternatív, ugyanakkor éppoly releváns útját mutatva fel”.26
A másik közreműködő felek, a képzőművészek számára a vizualitás a legotthonosabb
terület, ebben gondolkodnak, ebben fejezik ki magukat és fogalmazzák meg a világról,
a világ jelenségeiről, folyamatairól alkotott véleményüket.
A felvetett probléma azért is érdekes és elgondolkodtató múzeumpedagógiai
szempontból, mert művészetközvetítőként, mediátori, múzeumpedagógiai szerepkörben
tevékenykedőként a vizuális tartalmak közvetítéséhez igen fontos lenne, hogy különböző tapasztalatokat gyűjtsünk vak és gyengén látó személyektől – beszélgetés, közös
alkotás, együtt gondolkodás útján – arról, mit is jelent a vizualitás nekik, hogyan fogalmazzák meg, értelmezik azokat a jelenségeket, amelyeket mi látók egyszerűen látunk.
És érdekes az a kérdésfelvetés is, amit a csoport megfogalmazott, hogy „mivel látunk
igazán?”
A személyek kiválasztása
Az öt művész a Vakok Intézetének segítségével választott magának öt
látássérült alkotótársat, „olyan felnőtteket (…), akiket érdekel a képzőművészet, szívesen
kipróbálnák magukat, esetleg vizuális területen dolgoztak sérülésük előtt, vagy sohasem
láttak, éppen ezért szeretnének fogódzót kapni ehhez a világhoz”.27 Fontos szempont
volt a korcsoport kiválasztása, a művészek kifejezetten felnőttekkel, „kiforrott személyiségekkel” szerettek volna együttműködni a projekt során, ezzel is hangsúlyozva azt
a szándékot, hogy egyenrangú felek közötti együttműködést kívánnak megvalósítani.28

26 Részlet a pályázatból.
27 Részlet a pályázatból.
28 A művészekkel 2017. június 1-jén készült interjú alapján.
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A találkozók
A projekt során változó gyakorisággal, havonta, kéthavonta találkozott az öt művész. Ezeken az alkalmakon megosztották egymással tapasztalataikat,
a közös munka közben felmerülő problémákat, illetőleg később próbáltak egyezségre
jutni a kiállítandó anyagot és a megjelenítési módot illetően. Ezzel párhuzamosan
az egymásra lelő művész-látássérült párok is találkozni kezdtek, és elindult a közös
munka. Ez a folyamat már 2017 tavaszán elkezdődött az egyes alkotópárok meghatározta gyakorisággal. Néhány esetben arra is törekedtek a részt vevő felek, hogy
(különböző rendszerességgel és eltérő módokon, de) dokumentálják találkozóikat,
megbeszéléseiket.
Az előkészítő fázis (koncepció, ki, mit, hogyan, mivel)
A projekt központi, megoldásra váró kérdése a két csoport, a képzőművészek és a látássérültek a vizualitáshoz fűződő különböző kapcsolata, a vizualitásra adott
egyéni válaszaik és ezek összefüggései az egyes párok esetében. A pároknak meg kellett
találniuk azt a feldolgozandó, a vizualitáshoz kapcsolódó témát, amelyhez mind a ketten
hozzá tudtak tenni alkotóként, ami mindkettejük érdeklődését aktívan felkeltette, és
formát kellett találni a felmerült ötleteknek, illetve anyagot, amivel kivitelezhetővé válnak.
Valamint egy olyan munkamegosztást kellett kialakítaniuk, amelyben látó és nem látó,
művész és laikus egyenrangú alkotóként tud együttműködni.
A technika kiválasztása
Közös döntés volt az alkotói technika kiválasztása is. Egyrészt
azért volt nagyon izgalmas döntés ez, mert az alkotói folyamatokban önmagában
a technika megválasztása is meghatározza a mű üzenetét, szervesen épül össze
a tartalom és a felhasznált technika, az alkalmazott anyag. Itt majd minden esetben
a látó vagy nem látó személy valamely már korábbban gyakorolt művészeti vagy
hétköznapi tevékenységével függött össze a választás. Tehát személyes döntés volt,
a látássérült és a művész terméke mind közelebbi, intimebb, egymás megismeréséből
adódott. Szinte mindegyik esetben valamilyen kézműves tevékenység állt az együttműködés középpontjában. A gyöngyfűzés, a szövés, a közös rajzolás, a varrás munkamozzanatai teremtették meg az alapot a képzőművészek és a látássérültek egyéni,
közös munkájához. A projekt végeredményeképp elkészült öt tárgy mind individuális
alkotásnak tekinthető.
Az elkészült produktumok, médiumok
A kész produktumokat egymástól nagyon különböző médiumok
hordozzák, annak megfelelően, hogy mit talált közös nevezőnek a látássérült és
a képzőművész személyes, közös munkájuk, alkotófolyamatuk során. Ami az elkészült
munkákat egymáshoz kapcsolta, az a közös problémafelvetés és a megoldáskeresés
módszere, a látássérültekkel való együttműködés.
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Az elkészült művek
Benczúr Emese: F.E.E.L. (villogó rendőrlámpák)
Imre Mariann képzőművész – Istók Imola, Pappné Judit, Tábor István látássérültek:
Mindannyian gyöngyfűzők vagyunk ( összefűzött igaz és hamis gyöngyök)
Szíj Kamilla képzőművész – Jáger Márta látássérült: Meglátjuk! (bemaratott üveglap)
Szira Henrietta képzőművész – dr. Tolnayné Csattos Márta látássérült: „Régen láttalak!”
(kötött táska)
Tarr Hajnalka képzőművész – Pappné Judit látássérült: Benti bútor (összeszőtt fotók)
Betekintés egy projektfolyamatba
Szíj Kamilla képzőművész feljegyzése az alkotótársával, Jáger Márta látássérülttel folytatott együttműködésről: „Felkeltette a ﬁgyelmemet, amikor Márti mesélte,
hogy algebrai feladatokat old meg fejben, és közben a levegőbe rajzolva hívja elő a megoldást. De más ábrákat, jeleket, betűket is szokott rajzolni, akár többször is megismételve.
Nálam először fejben alakul ki a kép. Ezt nevezem rajzolásnak. Amikor papírra »teszem«,
az a munka.
Azon gondolkoztam, mi lehet a mi közös nevezőnk? Szinte rögtön jött a válasz.
A belső látás. Az a belső látás, ami mindenkinél adva van, kérdés, mennyire ﬁgyelünk rá.
Beszélgetéseink során kiderült, hogy mik azok a dolgok, melyekkel gondolatban
mindketten foglalkozunk. Például: rész-egész, redukció, absztrakció, érintési pont,
rendszer-szabály, hiány, látható-láthatatlan. Mivel én elsősorban a vizualizációban
mozgok otthonosan, ezért arra gondoltam, hogy jó lenne Márti egy levegőbe rajzolt képét
maradandóvá és az ő számára, az én számomra és mindenki számára láthatóvá tenni.
Fontosnak tartottam az anyagválasztást, hogy a tapintható vonalak egy transzparens
anyagba ágyazódjanak.”29
Az így megálmodott műtárgy végül is egy transzparens üveglapra került (a levegőbe
rajzolt eredetire való utalásként). A látássérült a üveglap egyik oldalára rajzolt az ujjával,
az üvegfelület másik oldalán pedig a képzőművész nyomhagyással lekövette a láthatatlan rajz vonalait. Ebből a páros rajzból létrejött egy már a látók számára is látható
kép, de ezzel a látássérültek még nem boldogultak volna, nem érzékelték volna. Ezért
az üvegre rajzolt motívumot a felületbe maratták, és így, mivel a rajzolat térbe került, már
látássérültek számára is olvashatóvá vált. A vizuálisan megjelenő elem viszont az eredeti
tervekhez képest változott: algebrai ábra helyett Jáger Márta inkább egy virágmotívumot akart megjeleníteni, és ezt rajzolta a levegőbe, Szíj Kamilla pedig őt lekövetve
az üveglapra. A mű a kiállítás ideje alatt a látássérült látogatók számára tapintható műtárgyként működött.
Kifejezetten érdekes, izgalmas, ahogy a közös tevékenység leírására létrejön egy szótár, s
kialakul egy fogalmi háló, amely egy meglehetősen absztrakt, képzőművészeti-művészettörténeti szaknyelvre támaszkodik. És az is nagyon egyedi, ahogy alakot ölt a folyamat
végterméke, mégpedig egy kép formájában, amelynek az anyagválasztása is jelentéssel teli. Ezek azok a járatlan utak, amelyeken múzeumpedagógiai programok során
is izgalmas kísérleteket lehetne tenni. Ezek azok a pillanatok, amikor a látássérült társ

29 J

–S

, 2017.
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[6] Szíj Kamilla képzőművész és Jáger Márta látássérült alkotása, Ludwig
Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2018.
segít megtalálni a kulcsot az ajtóhoz, amelynek kinyitásával megtudjuk, miként is lehet
a látható valóságról beszélni, azt közvetíteni nem látó személyeknek.
Ebből is kiderülhet: rengeteg út, módszer, jó megoldás létezik, és nem kell feltétlenül csak
a készen kapható recepteket keresni, már máshol látott módszereket használni. Lehet
kísérletezni, a látássérültek világát, tevékenységeit, gondolatait megismerve, együttműködve velük.
A művész szerepe, végső forma adása a kiállításra kerülő műtárgynak
A művészek a saját munkamódszereik által próbálták minél alaposabban
megismerni a látássérült személyek vizualitáshoz való viszonyát, és abból a közös egyeztetések, beszélgetések, kísérletek révén megalkotni a végső mű koncepcióját. Végeredményként mind az öt esetben világossá vált, hogy a párokból a művész tudta összefogni
a formálódó ötleteket, terveket, és ugyan különböző módokon és mértékben, de ő jelölte
ki az együttműködés lehetséges kereteit. Persze ezen nincs mit csodálkozni, hiszen
a látássérült az általa nem uralt világban megfogalmazott üzenetek végérvényes kialakításában nem vállalhatott markáns, vezető szerepet.
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Képességekbeli különbségek
„Több szempontból is érdekes ez a fent vázolt kommunikatív-kognitív
alaphelyzet. Egyrészt azért, mert a projektben az együttműködés egy olyan »képesség«
körül forog, amellyel valójában csak az egyik fél rendelkezik, sőt a projekt célkitűzése
éppen abban áll, hogy ehhez a képességhez akarja a látássérülteket »visszasegíteni«.
Viszonylag kevés szó esik ugyanakkor arról, hogy a látássérültek ebben az új helyzetükben milyen újfajta kognitív-szociális tapasztalatokra tesznek szert, olyanokra, amelyek
csak e közösség tagjainak sajátjai, s melyek ugyanakkor a látók számára is érdekesek
lehetnek. A projekt kárpótolni szeretné őket valami elveszítéséért, miközben kevesebb
ﬁgyelmet szán arra, hogy bemutassa, milyen speciális tudásoknak vannak ténylegesen
birtokában e csoport tagjai. Jól látható mindez a tapintás érzékelési modalitásához
kapcsolódó gyakorlatok esetében. A projektben az egyes munkák kapcsán leginkább
a tapintás jelenik úgy meg, mint valamifajta másodlagos, származtatott megismerési
mód, afféle »látáspótlék«. Ugyanakkor éppen az új mediális környezet, a bennünket
mindenhol körülvevő »touch screen display«-világ egy másfajta tendenciát mutat,
a taktilis kommunikáció, a tapintáshoz fűződő tudás felértékelődését.
Ez a problémahelyzet természetesen nem csupán ebben a projektben jelentkezik,
általánosságban is felvetődik az együttműködésen alapuló művészeti kezdeményezések
esetében is: milyen módon, mennyire »mélyen« sajátítják el a művészek a velük kapcsolatba kerülő csoportok életvilágát, mennyire veszik át sajátos szempontjaikat, s próbálják
valóban az ő »émikus« szempontjaik mentén, velük közösen megkonstruálni későbbi
együttműködéseik legfontosabb alapelveit? Vagy mennyiben van szó az egyes projektek
kapcsán külső – például a művészet rendszeréből származó – fogalmak, magyarázati
sémák felhasználásáról?”30
Esztétikai összeütközések
Az együttműködések során előfordultak összeütközések, amikor
a művész cizellált, sokszor elvontabb, absztraktabb vizualitásrendszere, a művészeti
kánonhoz való illeszkedése nem talált megértésre a látássérültnél, esetleg ellenérzést
szült benne. Ezekben az esetekben az ízléskultúrák különbségeivel szembesültek
a felek, hogy mást tart szépnek és kiállíthatónak, üzenet értékűnek a művész és
a laikus. Vagyis bizonyos esetekben a látássérült nem érzi magáénak a látó művész
elképzelését, de egy közös mű alkotása során elengedhetetlen, hogy mindkét alkotó
elégedett legyen a végeredménnyel. „Miután a látássérültek önálló és egyenrangú
alkotótársként vettek részt az alkotási folyamatban, több esetben is megfogalmaztak
a résztvevő művészektől eltérő, saját esztétikai elveiken alapuló javaslatokat a különböző munkafázisok továbbviteléről. Ennek kapcsán néha viták is kialakultak, amelyek
aztán konszenzusos formában gyorsan feloldódtak.”31
Egy esetben nem sikerült a művész és a látássérült közötti megegyezés, ebből kifolyólag
Benczúr Emese egyedül készítette el F.E.E.L. című művét. Ez az alkotás azonban
ugyanúgy a kiállítás része lett, hiszen alakulásában, megfogalmazásában benne vannak
a projekt tapasztalatai, a látássérültekkel folytatott munka lecsapódásai.

30 S
31 S

, 2018b, 5.
, 2018b, 5.
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Kiállítótér, disszemináció
A disszemináció legfontosabb terepét is a Ludwig Múzeumban megvalósult kiállítás jelentette (amely Közös ügyeink – Együttműködésen alapuló művészeti
projektek címmel volt megtekinthető 2018. január 30-ától március 18-áig), mivel ez
az alkalom lehetőséget teremtett arra, hogy egy szélesebb közönség is megismerkedhessen a csoport speciális világával. A kiállítás befogadását és kódolását tárlatvezetésekkel segítették. A koncepciónak alapvetően részét képezte, hogy a látássérültek
a kiállítás felépülése után is aktívan közreműködtek a projektben. Ez 2018. március 3-án
valósulhatott meg, amikor is a tárlatvezetések sorában speciális, a látássérültek által
tartott tárlatvezetéseken vehettek részt a látogatók. Ugyanezen a délutánon a kiállítótérben lehetőség nyílt a kiállított művek technikáihoz kapcsolódva gyöngyfűzés, kötés
vagy saját, nyomtatott fotók egymásba szövésén keresztül a tapintás érzékszervének
fejlesztésére.
A disszemináció másik fontos állomása a létrejövő munkák státuszával, további sorsával
függ össze. A művészek között vannak olyanok, akik valamilyen formában szeretnék
a közösen létrehozott munkákat a Vakok Intézetének felajánlani.32
Új módszertani irányok, inspirációk, ötletek, programfejlesztések a
2017-es Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek kutatási
mélyinterjúi alapján
1) A Magyar Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesülete tart érzékenyítést és szemléletformálást. Érdemes lenne
múzeumpedagógiai események keretében évente több alkalommal
is szemléletformáló programot szervezni múzeumpedagógusoknak.
(A Vakok Állami Intézete 30 órás minősített OMK-továbbképzést tart
„segítségnyújtás látássérült személyek számára” néven.)
Évente, kétévente minden múzeumban érzékenyítő tanfolyamon
vehetne részt a múzeumokban dolgozó valamennyi személy (múzeumi
létszámtól és dolgozói leterheltségtől függően kívánatos lenne évi több
érzékenyítő workshop – szakaszos időbeosztással, úgy, hogy egyszerre
csak a dolgozók egy része venne részt rajta, de ha különböző időpontokban évi 2–4 ilyen alkalommal megismétlődne a program, akkor egy
év leforgása alatt az összes dolgozó sorra kerülhetne.)33
2) Bármely múzeumban lehetőség nyílna olyan tárlatlátogatást
segítő kofferek igénybe vételére, amelyekkel a vak látogatók a nem
tapintható tárlatokat is látogathatnák önállóan, úgy, hogy valódi
élmények érjék őket. Ezek kapcsolódhatnának hangot kiadó művekhez
(például egy videómű kortárs képzőművészeti kiállításon vagy audiojellegű anyagok bármely tárlaton). A kofferben elhelyezhető a kiállítótérben látható tárgy nem értékes utánzata, a kiállított műtárgy/
tárgy Braille-szöveges leírása vagy audioanyagok, hangzó információk

32 S
, 2018b.
33 Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, www.vakegy.hu (letöltve:
2018. augusztus 20.)
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[7] Közös ügyeink: Meglátjuk! - exkluzív tárlatvezetés és workshop, Ludwig
Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2018.
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a műről, diktafon vagy okostelefon használatával. A hanganyagra és
tárgyakra alapozott tárlatlátogatás élményt nyújthat, és programlehetőségként beépülhet a vakoknak, gyengén látóknak szóló kulturális
kínálatba. Ahol vannak a kiállítótérben önkéntesek, infomediátorok, ott
ők is segíthetnék, koordinálhatnák a látássérült látogatók mozgását
a térben, esetleg a tárlatlátogató, kofferes sétához is nyújthatnának
plusz információt a műtárgyakról. Ennek hiányában a ruhatárban vagy
teremőrtől lehetne átvenni a koffert, és a hanganyag szövege, mint egy
GPS, segíthetne bejutni a kiállítótérbe és megtalálni a műtárgyakat.
3) Évente vagy félévente egy-egy múzeumban programbemutató börzét
lehetne szervezni, ahol látássérültekkel foglalkozó intézmények, szervezetek és múzeumok találkoznának. A múzeumok bemutatnák a látássérülteknek kidolgozott programjaikat, tapintható vagy olyan tárlataikat,
amelyek nem feltétlenül tapintható tárlatnak készültek, de akként is jól
funkcionálnak. Ez nemcsak Budapesten képzelhető el, hanem országosan, regionálisan, megyénként – ahogy praktikusan megszervezhető.
4) Nagyon hasznos volna, ha a gyengén látókkal és vakokkal foglalkozó
pedagógusok, gondozók számára is rendszeresen lenne tanár-múzeumpedagógus találkozó, mint amilyen a Tanárok éjszakája. Félévente,
évente szervezett találkozókra gondolok, amikor az adott múzeum
bemutatja nekik szóló programkínálatát, vagy együtt kitalálják, hogy
az adott félévben melyek azok a tárlatok, amelyek érdekesek lehetnek
a látásukban akadályozott személyeknek. Mintegy a látássérültekkel
foglalkozó pedagógusok mentorálnák a múzeum által nekik kifejlesztett
programokat.
5) A látássérülteknek kifejlesztett programoknak vagy a velük való együttműködés iránti hajlandóságnak jól látható helyen kellene megjelennie
az adott múzeum weboldalán, hogy mind az érintettek, mind az érintettekkel foglalkozó személyek, a velük kapcsolatban álló intézmények és
a látó hozzátartozók is értesüljenek a programokról. A láthatósággal
a társadalomban betöltött szerepüket is erősítjük, a társadalmi esélyegyenlőséget is javítjuk, és a hozzászoktatás lépéseivel az elfogadás és
természetessé válás irányába alakítjuk a társadalmat.
Ezen kívül minél több olyan oldalon jelenjenek meg hasonló információk, amiket iskolai programszervezők, pedagógusok olvashatnak, hogy
még szélesebb körben terjedjenek, népszerűsödjenek, váljanak láthatóvá ezek a programok.
6) Fel kell mérni, hogyan érhetők el a leghatékonyabban a látássérültek:
például az őket összefogó intézményeken keresztül, látó hozzátartozóik
által, vagy leginkább saját maguk tájékozódnak.
7) Múzeumi kérdőív/véleménykátya összeállítása szükséges, amellyel
a vak és gyengén látó értékelni tudja a múzeumban tett látogatását,
egy programon való részvételét, segítve a múzeum ezirányú törekvéseinek tökéletesítését. A kérdőív mindenképpen digitális legyen – de
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ne PDF-formátumban kerüljön fel a netre –, és ne a látogatás végeztével nyomjuk a látássérült kezébe papíron, hanem online felületként
működjön. Ez azért fontos, mert számítógépet, okostelefont szinte
minden látássérült használ manapság, és így a hangosfelolvasó
programok segítségével önállóan el tudja olvasni és ki tudja tölteni
a kérdőívet, míg papírformátummal ugyanezt csak segítséggel tudná
kivitelezni.
8) Integrált családi délelőttök kidolgozása vak gyerekeknek.
A vakok és gyengén látók világában és családjaikban az integráció
ugyanúgy megosztó jelenség, mint a megértési nehézséggel élő gyerekeket nevelő családokban. Bizonyos ép gyerekeknek szóló programok,
ha nem is százszázalékosan, de alkalmasak lennének arra, hogy vak
vagy gyengén látó gyerekek is részt vegyenek rajtuk, viszont a szülők
gyakran „az én gyerekemet ne bámulják meg” attitűdjük miatt, félve
a társadalmi előítéletektől, inkább elkerülik ezeket a rendezvényeket.
Hiánypótló foglalkozástípusként viszont megjelenhetne a Ludwig
Múzeum által elindított Integrált Családi Délelőttök megértési nehézséggel élőknek szóló változata mellett a látássérült gyerekeknek szóló
tematikával működő családi programsorozat is, akár ugyanúgy, kétheti
rendszerességgel váltakozva integrált és szegregált variációban. Így
a különböző családok nézőpontjainak is helyet adnánk az integráció és
a társadalmi változások felé haladva.
9) Alkotótevékenységekre, alkotóműhelyekre, technikai foglalkozásokra lenne szükség: ilyeneket elsősorban a skanzenek, tájházak,
technikai múzeumok szervezhetnének. Ezek megtervezéséhez hasznos
lehet a Vakok Állami Intézete honlapján a módszertani kiadványok fülnél
található Látássérült személyek barkácstevékenysége című kiadvány.34
10) A Vakok Állami Intézetében folyó elemi rehabilitációs képzésekhez
kapcsolódhatnának a múzeumok kidolgozott múzeumpedagógiai
módszertani foglalkozásokkal (látástréning, tájékozódás és közlekedés tanulása, „mindennapos tevékenységek”, „tapintható írás és
olvasás”, informatika, foglalkozásrehabilitációs tanácsadás stb.).
Hasznosak lennének a rehabilitációs bentlakáshoz kapcsolódó múzeumi
együttműködések, múzeumlátogatások. (A munka világába történő [re]integrációnak
fontos eleme a foglalkozási rehabilitáció, ehhez kapcsolódik az intézményen belüli [és
kívüli] foglalkoztatás szervezése.35)

34 D
–J
–S
, 2015.
35 Rehabilitációs ellátás, Vakok Állami Intézete, http://vakokintezete.hu/szolgaltatasok/
rehabilitacios-ellatas/ (letöltve: 2018. augusztus 20.)
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Társadalmi célok
A Vakok Állami Intézetében létrehozott A Fény a Sötétben Alapítvány
preambulumában így fogalmaz: „a látássérültek ugyanolyan teljes értékű emberek, mint
bárki más, ugyanakkor társadalmi beilleszkedésük és elfogadottságuk gyenge.”36
A társadalmi elfogadottság hiánya enyhíthető a múzeumokban is terjedő akadálymentesítési törekvésekkel. A mindenki számára elérhető múzeum ideájához hozzátartozik
a társadalmi változás eszméje, amely szerint az épek és a különböző akadállyal élők már
természetesnek tekintik az egymás mellett élést, a közös tanulást, informálódást, szórakozást, a kultúra integrált élvezetét. Ennek mind szélesebb körűvé válásával a vakok és
a gyengén látók életminősége is változik, javul, hogy végül ők is teljes életet élhessenek.
Az integráció célja minden esetben, hogy az egymáshoz integrálandók mindkét vagy
több csoportjának lépéseket kell tennie, változásokat kell generálnia. Ezek egyik
alapja a bizalom, az egymás iránti elfogadás, a folytonos interakció, amelyben a másság
nem elválaszt, mint egy nehezen átléphető szakadék, hanem szerepvállalásra és tettekre
hív, hogy a más-más lehetőségekkel rendelkező felek szívesen és nyitottan vállalják
másságukat, szerepvállalásukban segítve, kiegészítve egymást.
Fontos az empátia, hiszen képzeljük csak el a látássérültek zárt, elzárt világát, amelyben
semmit sem látunk, és minden lépésünkben benne kell lenni a bizalomnak, hogy a következő lépésünk is jó irányba visz, holott nem látjuk, hová lépünk.
A vakok, csakúgy, mint általában bármely fogyatékkal élő személy, nagyon érzékenyek, és
az őket érő elutasítások, mások negatív hozzáállása, a nap mint nap tapasztalt bizonytalanság sokszorosan visszariasztják őket az épek társadalmába való integrációtól.
A bizalom és az elfogadás kialakulásának kétoldalúnak kell lennie, és mind a két félnek
tennie kell érte.
Intézményi szinten a vezetői belátások, az akadálymentesítés, a mindenki
számára elérhető múzeum stratégiájának tudatosítása, felépítése az a kezdeti lépés,
amire már alapozhatjuk a későbbi pozitív, a frontszemélyzettől a múzeumi szakemberekig
mindenki bevonásával megvalósuló kisebb-nagyobb lépéseket, törekvéseket.
Amelyek az alábbiak lehetnek:
a) kedvező közmegítélés, a látássérültek kiszolgáltatottságának
csökkentése;
b) életminőségük javítása;
c) kulturális lehetőségek elérhetővé válása, színvonaluk emelése, a kínálat
bővítése;
d) a látássérültek kultúrához való hozzáférésének támogatása (eljutás
az adott intézménybe – szakemberrel készíttetett hangos térképek
az intézmények honlapján, ISO-szabvány szerinti akadálymentes
honlap);
e) látássérült személyek alkalmazása a múzeumokban a nekik vagy
az érzékenyítésükre megvalósuló programokon (akár önkéntesként);
f) frontszemélyzet, múzeumi dolgozók érzékenyítése;

36 Alapító okirat, A Fény a Sötétben Alapítvány, http://213.181.192.30/~vakokint/wp-content/
uploads/2016/09/fsaaoi.pdf (letöltve: 2018. augusztus 20.)
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g) közreműködés a látássérült emberekkel kapcsolatos társadalmi tudat
formálásában.37
Zárásként pedig idézzük a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének
oldalán előrevetített bizakodó társadalomképet: „Jövőképünk egy olyan társadalom,
amelyben a látási fogyatékosság nem lehet akadálya az önálló életvitel folytatásának,
ahol a ﬁzikai és létbiztonság ugyanolyan mértékben jellemzi egy vak vagy gyengén látó
ember mindennapjait, mint bármely honﬁtársáét.”38
Összefoglalás
Az akadálymentesítés hosszú folyamat. A vak és gyengén látó személyek differenciált állapota, lélekszáma, társadalmi helyzete, múzeumi láthatósága és
a múzeumi intézmények oldaláról megtett vagy megtehető eredmények felvázolására tett
kísérletet ez az írás.
Mint látjuk, a látássérültek rétege nagyon heterogén, és a csoportba tartozó személyek
jó része nem születésekor vagy gyerekkorában vált látásában akadályozottá, hanem
javarészt a kor előrehaladtával különböző betegségek, balesetek következtében vesztette
el teljesen vagy részlegesen a szeme világát. Ez egy igen fontos felismerés, tény. Hiszen
ha a múzeum perspektívájából tekintünk a kérdésre, ezeknek az embereknek a személyében a látogatóik egy részétől kell megválniuk – gyakran pont értelmiségi, a szemüket
a munkájuk során sokat használó, rendszeresen kultúrát fogyasztó személyekről
van szó. Másrészt az egyénnek adott esetben le kell mondani egy olyan megszokott
igényéről, amivel az esélyegyenlősége szenved csorbát. (Ez az életük későbbi szakaszában látásukat elveszítő személyekre érvényes.) És ha nem vesszük ﬁgyelembe annak
az igényeit, lehetőségeit, aki eleve a látás képessége nélkül jött a világra, azt egy életre
elvágjuk a kultúra élvezetéhez való jogtól.
A 2011-es népszámlálás adataiból kiderült, hogy egy elég széles rétegről beszélünk,
ha a körülbelül 10 millió fő körüli összlakosság lélekszámához viszonyítjuk. A gyengén
látók, alig látók száma 73 430 fő, a vakok száma 9054 fő volt Magyarországon
2011-ben.39
Nem mellékesen a múzeumok pont azt a terepet képviselik, amely a látássérültek mindennapi életében hiányterületnek számít, hiszen a vizuális világgal ismerkedhetnek kiállításokon. Ennek közvetítésére már az 1970-es évek óta vannak újabb és újabb kísérletek,
de a mostani felmérésből is egyértelművé vált, hogy nem evidens az érintettekkel való
foglalkozás, a rájuk gondolás egy tárlat kialakításakor (és nem is beszélve az épületek,
a közlekedés, az ügyintézés hiányosságairól). Valójában nem kellene minden esetben
milliókat költeni arra, hogy a látássérültek is otthonosan érezzék magukat a múzeumi
közegben. Az első lépés a „múzeum mindenkié” gondolat természetesként kezelése
és folyamatos szem előtt tartása volna. Nemcsak kampányszerűen, nemcsak néhány
évente, ha adódik egy pályázat, ami ezt támogatja, hanem állandóan és vezetői szinten.
A múzeumi vezetőknek fel kell ismerniük, hogy a múzeum mint intézmény ezirányú

37 Alapító okirat, A Fény a Sötétben Alapítvány, http://213.181.192.30/~vakokint/wp-content/
uploads/2016/09/fsaaoi.pdf (letöltve: 2018. augusztus 20.)
38 Együtt formáljuk élhetőbbé a világot!, MVGYOSZ, http://www.mvgyosz.hu/kuldetesunk-esjovokepunk (letöltve: 2018. augusztus 20.)
39 KSH, 2014.

223

II.

A ﬁzikai és megértési akadályokkal élők a múzeumokban

törekvéseivel hatalmas erőt jelent, és szemléletformálásra tanítja, inspirálja a társadalmat. Ezzel közelebb kerülünk egy olyan ország kialakításához, amelyben a látássérült
tudja, tudhatja, hogy gondolnak rá egy épület, egy kiállítás kialakításakor. Hihet benne,
hogy őt is várják a múzeumok, ugyanúgy célközönségüknek tekintik, hiszen nem egy ilyen
állapot határozza meg, hogy valakit érdekel-e a kultúra, vagy sem. De a lehetőség megteremtése a szolgáltatókon múlik, ebben az esetben a múzeumokon.
Az ország különböző pontjain, régióiban lévő múzeumok különböző státusszal és ﬁnanciális háttérrel rendelkeznek, ezért nem lehet egységes elvárásokat támasztani feléjük,
de minden intézmény fel tudja mérni a saját lehetőségeit, és ehhez mérten tehet – mert
tennie kell! – az esélyegyenlőség jegyében a vakok és gyengén látók fogadásáért. A célok
nagyon szerteágazóak lehetnek a tekintetben, hogy mit tudnak tenni az egyes múzeumok,
mit kellene elérniük, de az alábbiak közül pár cél kiválasztása jó kiindulásul szolgálhat:
–

kapcsolatfelvétel egy látássérültekkel foglalkozó intézménnyel

–

más múzeumok dolgozóival közös munkacsoport kialakítása a látássérülteknek kidolgozandó programok inspirálására

–

témanap, konferencia szervezése „vakok és gyengén látók
a múzeumban” témakörben

–

érzékenyítő workshopok szervezése a múzeumi dolgozóknak évi
rendszerességgel (akár úgy, mint a tűzvédelmi oktatásoké)

–

audio guide működtetése

–

látássérültek számára létrehozott felnőtt/családi foglalkoztató
kofferek összeállítása, amivel önállóan is látogathatnak egy tárlatot

–

beszélgetős programok szervezése látássérülteknek az adott
múzeum proﬁljához igazodva

–

folyamatokat bemutató, a tapasztalatszerzést segítő alkotóműhelyek szervezése látássérülteknek

–

kézműves foglalkozások látássérülteknek

–

interaktív tárlatvezetés látássérülteknek

–

tapintható tárlat kialakítása: az eredeti kiállítás egyes darabjainak
tapinthatóvá tétele

–

tapintható tárlat kialakítása kortárs (kereskedelmi forgalomban
megvásárolt) tárgyakból

–

tapintható tárlat kialakítása műtárgymásolatokkal

–

Braille-feliratok vagy hordozható Braille-füzet
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–

hangos térkép a honlapon

–

akadálymentes honlap működtetése

–

a látássérültek informálása az adaptált programokról

–

digitális kérdőív működtetése vakok és gyengén látók számára (nem
PDF-formátumban!)

–

segéddokumentum készítése a honlapon, amely segít előre felkészülni a helyszínen tapasztalhatókkal kapcsolatban (épület, kiállítás,
tevékenységek módja)

–

a múzeum, az intézmény kicsinyített, tapintható makettjének
elkészítése

–

vezetősáv kialakítása

–

az épület akadálymenetesítése.
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Abstract

Invisible museums - methods of conveying visuality for blind and partially
sighted people at the museum
In my paper, I intend to summarize the experiences of visual impairment
specialists, museum educators and my own, moreover, to examine and
to present, which kind of museum educational methodologies are best
suited to each type of vision impairments. The qualitative and quantitative
research conducted in 2017 by the Hungarian Open Air Museum, Museum
Education and Methodology Centre revealed that some museums differentiate between their blind and partially sighted programmes by treating
these as separate target groups, meanwhile the vast majority of museums
make no distinction between these two groups, furthermore certain
museums do not even receive any of the above-mentioned groups at all.
Perhaps the most widespread approach regarding the development of
programmes for visually challenged people is the use of tactile information. Tactile exhibitions, especially for the blind and the visually impaired often costly - may not be the only good way to make works and exhibitions
enjoyable for the non-sighted. It should be kept in mind that the impact
on many senses provides a more complex experience, and gives more
information than just focusing on tactility. However, palpable exhibitions
are good starting points should one intend to develop a programme for
people with visual impairments, as they can be experienced by blind and
partially sighted people as well as by people with different understanding
disabilities. They can be useful to all those who are experiencing intellectual obstacles, barred from learning and verbal information, and to the
ones who - due to their disorder or concentration problems - the things
they are able to see are not sufﬁcient to capture the knowledge. However,
by touching, they reinforce and concretize the information already stored,
and reveal more during conversations with special educators. Impact on
multiple sensors, the transfer and display of information in many different
ways, is a modern direction for both palpable exhibitions and various
programmes organized for blind and partially sighted people.
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