
Gál Éva 

286 

GÁL ÉVA 

Akadálymentesítés a pécsi Janus Pannonius Múzeumban  

Absztrakt: Az akadálymentesítés a múzeumok számára komplex feladatként jelenik meg.  A pécsi Janus 
Pannonius Múzeum kiállítóhelyei régi épületekben találhatók, ezek egy kis részében (Modern Magyar 
Képtár, Zsolnay Múzeum, Várostörténeti Múzeum) megvalósult akadálymentesítést Uniós pályázati for-
rások tették lehetővé. Egyes múzeumi helyszíneket időszakosan sikerült akadálymentesíteni.  A Janus 
Pannonius Múzeumban sérült embertársaink számára számos program készült, ezek megvalósításában 
a civil szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolat nemcsak a szervezésben, de az egymástól való 
tanulás szempontjából is fontos szerepet játszott. Mindezek tapasztalatait nemcsak a további munka 
során, de a múzeum és a Pécsi Tudományegyetem közti munkakapcsolatból fakadóan a felsőoktatás-
ban, továbbképzésekben is tudtuk hasznosítani. Kulcsszavak: Akadálymentesítés, hallássérültek, ér-
telmi fejlődésükben akadályozottak, érzékenyítés, speciális múzeumi programok . 

 

Bevezető 

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint hazánkban 456 638 fő (a népesség 4,56%-a) vallotta 

magát fogyatékos személynek. A valósághoz közelebb álló, szakértői becsült adatok szerint a 

fogyatékkal élők száma megközelíti az 1 millió főt!1 

Egy fontos alapdokumentumra kell hivatkoznunk, a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényre (Fot.), amely előírta hosszú 

távú stratégia – Országos Fogyatékosságügyi Program (OFP) – kidolgozását. Érdemes röviden 

áttekinteni, milyen fő célok fogalmazódtak meg a 2007-2013-as ciklusra készült Fogyatékos-

ságügyi Programban: 

− társadalmi szemléletformálás, 

− a fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítása, 

− a társadalom életében való aktív részvétel, 

− rehabilitáció 

A 2015-2020 közötti időszakra kidolgozott Programból (OFP)2 két fontos momentumot 

szintén érdemesnek tartok kiemelni. A program hangsúlyozza az élethosszig tartó tanulás – 

kompetenciafejlesztés –tehetséggondozás, illetve az ún. érzékenyítés fontosságát3, s nem 

utolsó sorban kiemeli azt is, hogy a „hátrányok enyhítése az egész társadalom feladata”. 

                                                      
1 Több szempontból is elgondolkodtató, hogy eszerint körülbelül minden tízedik magyar lakos érintett!  
2 Országgyűlési határozat-tervezethttp://www.kormany.hu/download/b/b5/20000/Fogyatékosságügyi  Program 

[2015.02.20.] 
3 A köznevelés rendszerében meg kell szólítani a gyermekeket, és lehetőséget kell adni a hiteles érintett szemé-

lyekkel való találkozásra, velük közös élményeken alapuló, szemléletformáló –az emberi jogi megközelítést erő-

sítő - programokon való részvételre. (Hiszen a gyermekkori élmények meghatározzák, miként  viszonyul valaki 

felnőttként a fogyatékossággal élőkhöz.) Ehhez kapcsolódóan fontos, hogy a múzeumok is kezdeményezzenek 

olyan programokat, illetve adjanak helyet olyan programoknak, amelyek a sérült és nem sérült emberek közös 

élményszerzésére építenek.  

http://www.kormany.hu/download/b/b5/20000/Fogyatékosságügyi
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Miért kell mindezt hangsúlyoznunk? Mert ez arra irányítja a múzeumok figyelmét, hogy 

melyek azok a területek, amelyekhez a múzeum, mint intézmény a maga szakmai tevékenysé-

gével, megfogalmazott és nyilvánosságra hozott küldetésével és hivatásával csatlakozni tud. 

Az akadálymentesítés a múzeumok számára komplex feladatként jelenik meg, nem elegendő 

csak a programokban gondolkodni, hiszen a helyszínekre való eljutás, a múzeumban a könnyű 

eligazodás, az épületekben való közlekedés, a szolgáltatások mindenki számára hozzáférhe-

tővé tétele ugyanúgy része az akadálymentesítésnek. 

Szoleczky Emese: A félig nyitott kapu döngetése. A testi fogyatékosok fogadásának gya-

korlati feltételrendszeréről című tanulmányában4 írja, hogy az akadálymentesítés alapvető ér-

telmezés szerint a fizikai, érzékszervi fogyatékossággal élők, illetve az értelmileg akadályozott 

embertársaink számára olyan környezet kialakítását jelenti, amely segíti közlekedésüket, tájé-

kozódásukat, minden olyan tevékenység elvégzését, amelyben fogyatékosságuk miatt akadá-

lyozottak. Kiemeli azt is, hogy a segítség hasznára lehet akár mindannyiunknak is (gondoljunk 

például a babakocsit toló kismamára, az idősebb generációra, vagy a betegség, baleset vagy 

más ok miatt időszakosan pl. látásukban, mozgásukban stb. korlátozott embertársainkra).5 

Akadálymentesítés a Janus Pannonius Múzeumban 

A bevezetőben említett komplex feladatnak való megfelelés nem mindig könnyű, alábbiakban a 

pécsi Janus Pannonius Múzeumban megvalósított projektekből válogattam néhány példát. 

Az épületek 

A megyei hatókörű Janus Pannonius Múzeum kiállítóhelyei régi épületekben találhatók. Az 

épületek egy kis részében megvalósult akadálymentesítést Uniós pályázati források tették le-

hetővé. 

2007-ben nyílt meg a város talán legpatinásabb, középkori eredetű épületének teljes felújí-

tásával – a Káptalan utca 2. szám alatt – a Zsolnay Kerámia Kiállítás. A gazdag gyűjtemény 

jól bejárható kiállítóterekben kapott helyet, lift, és akadálymentesített illemhely is található az 

épületben. (1. kép) 

Nem messze, a Káptalan utca 5. szám alatt, az udvaron önálló építményben tekinthető meg 

Schaár Erzsébet: Utca című alkotása, ez a helyszín szintén kedvezően bejárható, mozgássérül-

tek számára is hozzáférhető. 

A Pécs 2010 EKF projekt keretében6 újult meg egy várostörténeti szempontból is igen ne-

vezetes épület (a 18. században épült egykori vármegyeháza tömbje), amely ma a JPM Modern 

Magyar Képtárának ad helyet.7 Az udvarban parkolási lehetőség, a bejáratnál lépcsőlift áll 

rendelkezésre (bár meg kell jegyeznünk, hogy az épület ajtaja nem fotocellásan nyílik, így 

                                                      
4 Szoleczky 2005. 70. 
5 Itt kell megemlíteni azt is, hogy a múzeumi kiállítások tervezésében is fontos érvényesíteni azokat a szemponto-

kat, amelyek a valóban megfelelő hozzáférést segítik. Hogy csak néhányat említsünk ezek közül: Jól olvasható 

betűtípussal, színnel, betűmérettel készített tájékoztató és informatív szövegek; tömör, érthető, átláthatóan szer-

kesztett, megfogalmazott kiállítási szöveges információk; kép, szöveg, tárgy stb. megfelelő látómezőben helyez-

kedjenek el; a képi-vizuális információk legyenek bőségben; munkáltató - érdekességeket kiemelő, bemutató ún. 

interaktív részek legyenek a kiállításokban. (Ezek között látássérültek, hallássérültek számára (is) jól használható, 

tapintható tárgyak/tárgymásolatok, különböző érzékekre ható elemek jelenjenek meg, amelyek egyéni tapaszt alá-

sokra adnak alkalmat stb.) Valójában, ami segíti a sérült embereket a kiállításokban, az minden látogatónak segít-

ség. 
6 A Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében az említett Káptalan utca („Múzeum utca”) több része 

is megújult, az épületek körüli zöld területek-parkok, és közterületek is rendezettebbé váltak. 
7 Kistelegdi – ifj. Kistelegdi 2015. 301-312. 
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kerekesszékkel közlekedve az épületbe való bejutáshoz kísérő segítsége is szükséges.) Ha már 

az épületben vagyunk, lifttel is megközelíthetők az egyes szintek, s a kiállítóterek is könnyen 

bejárhatók.8 (2. és 3. kép) 

Szintén Uniós pályázati forrásból valósulhatott meg a JPM Várostörténeti Múzeumában 

egy hallássérültek számára is akadálymentesített, indukciós hurokkal felszerelt múzeumpeda-

gógiai foglalkoztató tér – a „PADLÁS” – kialakítása.9 Az udvarba (előzetes egyeztetéssel) 

gépkocsival be lehet állni, a bejáratnál piktogramok tájékoztatnak, a PADLÁS foglalkoztató 

tér rendkívül jól felszerelt, sokrétű programok megvalósítására alkalmas, a múzeumban kom-

munikációs segítő dolgozik (jelen sorok írója). (4. és 5. kép) 

Akadálymentesített programok, kiállítások10 

A már akadálymentesített, felújított épületek, múzeumi terek az elmúlt években helyet tudtak 

adni időszakos kiállításoknak is, amelyek így a sérült emberek számára is hozzáférhetővé vál-

hattak. Különösen sok új kiállításnak adott otthont a Modern Magyar Képtár épülete. (Példa-

ként említhető, hogy a Leonardo a reneszánsz zseni című kiállításban hallássérültek számára 

külön tárlatvezetés is megvalósult. Ez esetben jeltolmács állt rendelkezésre, s a tárlatvezető 

muzeológus feladatához egy olyan speciális –jelnyelvi szempontokat érvényesítő- szakmai 

anyag elkészítése is hozzátartozott, amely a jeltolmács felkészülését segítette.)  

Arra is említhetünk példákat, amikor az egyes időszaki kiállítások ideiglenes akadálymen-

tesítési megoldásokkal valósultak meg. A JPM Várostörténeti Múzeumában kapott helyet pél-

dául az ARTVENTÚRA című utazó, interaktív környezetvédelmi, művészeti kiállítás, ahol a 

látássérültek számára vezetősávokat építettek ki, a tárgyakhoz Braille írással készült feliratokat 

helyeztek el a rendezők. A tapasztalat szerint a bemutatott művek tapintással való megismerése 

a sérült és nem sérült látogatók körében egyaránt nagy sikert aratott. (6.  kép) 

Az elmúlt év kínálatából feltétlenül meg kell említenünk még egy kiállítást, amely a JPM 

Néprajzi Múzeumában valósult meg, Konyha a tükörben címmel.11 A sok-sok tapintható tár-

gyat tartalmazó tárlat enteriőr részleteit úgy alakították ki, hogy azok fogyatékkal élők számára 

is megközelíthetők legyenek. Látássérültek számára a teremben vezetőcsík szolgált, Braille 

írásos kiállítás vezető is készült, s a mozgássérültek számára épített ideiglenes rámpa is jó 

példa arra, hogy még egy alapvetően nem akadálymentesített épületben is lehet megoldásokat 

találni és az akadálymentesítést szem előtt tartó programokat megvalósítani. 

A tárlathoz a MásKépMás Alapítvány szervezésével négy programot szerveztek abból a 

célból, hogy szembesüljünk a fogyatékkal élők mindennapi szokásaival, nehézségeivel, ügyes-

ségével, illetve a többségi társadalom gondolkodásával, tévedéseivel, ügyetlenkedéseivel is. A 

                                                      
8 Az épületben vészjelzőkkel is felszerelt, akadálymentesített illemhelyet is kialakítottak.  
9 Pásztor 2015. 353-362. A múzeum épülete nevezetes ipari műemlék, a 18. században épült tímárház, amelyben 

nemcsak tímármanufaktúra, de emellett táncteremmel, színpaddal is rendelkező vendéglő, valamint kádfürdő is 

működött a 18-19. században. A tímárház tömbje később munkásbérházzal és magtár épülettel bővült. A műemléki 

helyreállítás (1985) után kapott az épületegyüttes múzeumi funkciót.  
10 Az itt felsorolt néhány kiragadott példa mellett a Janus Pannonius Múzeum régészeti, valamint természettudo-

mányi gyűjteményéhez kapcsolódva is számos program valósult meg, és hasznosultak tapasztalataik a múzeumpe-

dagógiai, illetve múzeumandragógiai munkában. 

Varga - Dénes - Török 2015. 335-344. és Gardánfalviné Kovács 2015. 345-352. 
11 A kiállítás kurátora: Dr. Kuti Klára, PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, egyetemi adjunktus, 

tanszékvezető helyettes, a kiállítás 2014. 03.20. és 10.21. között várta a látogatókat. A tárlatról, a hozzá fűzött 

programokról jelen írásban olvasható összefoglalót Kőszegi Gábor készítette, amelyért hálás köszönettel tartozo m. 
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programokon látássérültek, mozgássérültek, értelmi fejlődésükben akadályozottak is részt vet-

tek, a 20. és 50. életév közötti korosztályból. A Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségé-

nek részéről voltak olyan segítők is, akik a látó emberek érzékenyítésében vettek részt, illetve 

megtanították a múzeumi kollégákat, miként tudnak segíteni a látássérülteknek a tárlat megte-

kintésekor. A tapasztalatok, visszajelzések pozitívak voltak, az érdeklődés nagyságát jelezte 

az is, hogy pl. a Múzeumok Éjszakáján szinte azonnal betelt az előzetes bejelentkezés minden 

különleges programra (pl. vak ember bevásárlása, közlekedés kerekes székkel stb.). (7 . és 8. 

kép) 

Akadálymentesített programok a JPM Történeti Osztályán 

Speciális foglalkozások értelmi fejlődésükben akadályozott fiatal felnőttek számára  

A pécsi Fogd a Kezem Alapítvány – Terápia- és Munkaotthon napközi otthonából érkező fiatal 

felnőttek számára szerveztünk kiscsoportos foglalkozásokat a 2000-es években. Ezeket a mú-

zeumlátogatásokat – mivel a csoport tagjai a napközi otthonban különféle kézműves tevékeny-

séget végeznek – részben a kiállításaink felfedezésére építettük, részben érzékekre ható fog-

lalkozást terveztünk egy múzeumi enteriőrben, ahol a tárgyakkal való közeli ismerkedés állt 

középpontban. A berendezett szobabelső bútoraival való ismerkedés, vagy a 19. századi zenélő 

automatával való zenehallgatás, történeti kiállításunk eddig nem ismert tárgyainak látókörbe 

vonása, s maga a múzeum, mint a megszokottból kizökkentő helyszín, maga a kimozdulás, az 

új helyre való utazás, a sok új „információ” és hatás jelentős élményszerző értékkel bírt.  

Tapasztalatok: 

– Kis túlzással „ahány ember, annyi reakció”. (Egy tárgyat hosszasan, részletesen felfedező, 

mindent látni akaró, csak szótlanul szemlélődő, folyamatosan kérdező, passzív és aktív 

stb.) 

– A fogyatékosság súlyosságától is függően, de még egy év távlatából is emlékeztek a mú-

zeumi látogatásra. 

– Sokkal könnyebb volt a figyelmet az újdonságokkal teli környezetben huzamosan lekötni, 

valójában ez erőfeszítések nélkül történt. 

– Az érzékekre ható módszer jól működött. Ami leginkább hatást gyakorolt, a vizuális -képi 

anyagok, és a zene. 

– Hagytuk, hogy mindenki a maga érdeklődésének mentén és ritmusában haladjon, a kísérő 

pedagógusok ebben (is) sokat tudtak segíteni. (Pl. ha a csoportból valaki a kiállításban egy 

tárgynál időzött, a kísérő figyelni tudott rá, miközben a többiekkel mentünk további látni-

valókhoz.) 

– A tárgyak, képek stb. bemutatását igazítottuk a felmerülő kérdésekhez, a valós érdeklődés-

hez. 

– A kiscsoportos foglalkozás a legideálisabb. 

Hallássérültek számára tervezett és megvalósított programok12 

A JPM Történeti Osztályán, a Várostörténeti Múzeumban 2010-ben kezdtük el siket- és na-

gyothalló embertársaink részére rendszeres programok megvalósítását.13 Partnerünkkel a 

                                                      
12 A témáról itt található összegzés megtalálható a Janus Pannonius Múzeum Évkönyvében is: Gál 2015. 363 -368. 
13 A programokat pályázatok tették lehetővé. Egyes programokon a SINOSZ jeltolmács szakemberei is segítették 

a munkát, amelyért hálás köszönettel tartozunk. Elnyert pályázatok: TIOP 1.2.2/08/1: A Bezerédy Győző terem 

korszerű múzeumi foglalkoztató térré alakítása, valamint virtuális pontok kialakítása a pécsi Várostörténeti 
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SINOSZ Baranya Megyei Szervezetével közösen folyt az előkészítő, szervező és értékelő 

munka. A múzeumi foglalkozásokra a tartalmi és szervezési előkészületek mellett a jelnyelvi 

ismeretekben való felkészülés is fontos volt. Erre kiváló alkalmat teremtettek a rendszeressé 

váló múzeumi programok, amelyek két helyszínen, a múzeumban (Pécs, Felsőmalom u. 9.) és 

a SINOSZ pécsi székházában, annak klubhelyiségében (Pécs, Jókai u. 9.) kerültek megvalósí-

tásra. Ez több szempontból is előnyös volt. A SINOSZ-ban rendezett programok „házhoz jöt-

tek”, céljuk volt az is, hogy felkeltsék, illetve ébren tartsák az érdeklődést a múzeum iránt. 

Másrészt nem volt mindig könnyű megszervezni a külső helyszínű rendezvényekre az érdek-

lődő csoportot, elősegíteni a megszokott helyről, környezetből való kimozdulást, aktivitást. Ez 

az időszak éppen arról szólt, hogy egy addig ismeretlen terep váljék ismertté, bevezetetté. A 

két helyszínen viszont minden alkalommal a muzeológus személye és a múzeumról szóló téma 

volt az összekötő kapocs. Tapasztalatunk szerint lényegesen könnyebb volt a csoport szerve-

zése, ha a múzeumba a SINOSZ székházból, együtt érkeztek. Célszerű volt a múzeumi foglal-

kozásoknak a SINOSZ klubnapokra szervezése, vagyis egy már bejáratott időponthoz alkal-

mazkodtunk. Ez azt is jelentette, hogy a múzeumi témák beépültek a SINOSZ előre tervezett 

programcsomagjába. Ez jótékonyan hatott a közönségszervezésre is, amelynek eszköztárában 

szórólapok, internetes tájékoztató mellett az előzetes, személyes figyelemfelkeltés is helyet 

kapott. A tervezett programsorozattal a múzeumi értékek sokszínűségét szerettük volna felvil-

lantani, s múzeumunkat megismertetni, lehetőleg többféle eszköz, többféle módszer segítségé-

vel. 

Programtípusok:14 

Tárlatvezetés 

A látogató számára a „múzeum” szó általában egyet jelent a kiállítással. Ezért nem véletlen, 

hogy az indító foglalkozás keretében állandó történeti kiállításunkkal ismerkedhettek az érdek-

lődők. A kommunikáció ez esetben eltér a megszokottól. A jelnyelven „beszélő” muzeológus 

egy-egy kiállítási egységnél először elmondja az ahhoz kötődő ismereteket. Fontos, hogy ez-

után még kellő időt kell hagyni a szóban forgó tárgyak, kiállítási rész megtekintéséhez, a fel-

merülő kérdésekre a válaszadáshoz is. (9. kép) 

Előadás – diavetítéssel 

Ez a módszer kiválóan alkalmas volt például a múzeumi képeslap gyűjteménnyel való ismer-

kedésre, a képek lakóhelyünk, Pécs város ismert vagy kevésbé ismert helyszíneit, azok válto-

zásait elevenítették fel. A vetítés alatt a teremben –ismét csak a jó láthatóság miatt – kellő 

világítást kellett biztosítani. Jó szolgálatot tesz akár egy krétával írható tábla is. A menet köz-

ben felmerülő kérdésekre a válaszadásnál, bonyolultabb fogalmak, folyamatok megismerteté-

sekor rajz, ábra, vázlat, vagy csak egy-egy nehezebben érthető szó felírva mindjárt könnyíti az 

ismeret átadást. 

                                                      
Múzeumban és TÁMOP 3.2.8/10/B : A Bezerédy Győző terem infrastruktúrájának működtetése, kompetenciafej-

lesztő foglalkozások a Janus Pannonius Múzeum Történeti Osztályának szervezésében. Pro jekt menedzser Pásztor 

Andrea főmuzeológus. 
14 Célok voltak: érzékekre hatás, készségfejlesztés, ismeretszerzés, közös élmények, ismeretlen környezet megis-

merése - biztonságérzet, személyes tapasztalások szerzése. 
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Komplex foglalkozás 

A komplexitás abban állt, hogy bevezető előadás, tárgyakkal való közeli ismerkedés, kézműves 

foglalkozás egymásra épülése összességében egy érzékekre ható, kreatív, önálló tevékenységre 

is ösztönző, kötetlenebb, mégis informatív programtípus valósulhatott meg. Több témát is ez-

zel a metódussal dolgoztunk fel, példaként két programot részletezünk:  

Húsvéti foglalkozás 

A téma a húsvéti ünnepkör volt, amelyet rendhagyó módon, az illatokon keresztül igyekeztünk 

megközelíteni. Pál Gyöngyvér PTE hallgató óratervét adaptáltuk a hallássérültek számára 

megalkotott programba. A foglalkozás első részében diaképes vetítés-előadás zajlott, megis-

merkedve a húsvéti ünnepkörrel, s az illatszerekkel, készítésük alapfogalmaival, munkamene-

tével. Ezt követte a kapcsolódó műtárgyak megismerése, illetve ma is gyártott „régi kölnivi-

zek” illatait is meg lehetett szimatolni (pl. Opera, Széna, Levendula márkák). Majd az előké-

szített alapanyagokból született a „kreáció”, az egyénre szabott illat. Ehhez persze címkét is 

kellett tervezni és mindenki maga adott nevet saját illatszerének.  A csoport tagjai nagy élve-

zettel fedezték fel a több mint tíz féle illatot, és hosszas válogatás, mérlegelés után választották 

ki a kellemesnek ítélt komponenseket. A programok sikerét mutatja, hogy igény volt azok 

többszöri ismétlésére is. (10. kép) 

Ismerkedés a kesztyű és a kesztyűgyártás történetével 

A foglalkozás keretében vetítéssel egybekötött előadás szólt a világhírű pécsi kesztyű múltjá-

ról, majd a tárgyakkal (kesztyűk, bőrfajták, eszközök stb.) való közeli ismerkedés követke-

zett.15 Végül egy különleges régi (a virágnyelvek körébe tartozó) kommunikációs formát, a 

„kesztyűnyelvet” állítottuk középpontba: azt mutattuk meg, hogy a kesztyű (és a kéz) segítsé-

gével miként lehetetett a 19-20. század fordulóján titkos üzeneteket, gondolatokat közvetíteni. 

Itt jegyezzük meg, hogy tapasztalataink szerint a jelnyelvet használók nagyon nyitottak voltak 

a különféle más kommunikációs formák/nyelvek megismerése, így ezt a komplex foglalkozást 

közkívánatra legközelebb a legyezők történetével, a legyezőnyelv megismertetésével fogjuk 

folytatni. 

Filmklub 

A filmklub ötletének megvalósítása is sikert aratott. 1939-ben egy pécsi neves polgár, Hamerli 

Antal elkészítette „Egy nap Pécsett” című, díjnyertes filmjét, amely igen fontos kordokumen-

tum. A Pécs TV, remek ötlettől vezérelve pedig 2006-ban elkészítette az 1939. óta eltelt vál-

tozásokat dokumentáló filmet is. Mindkét film háttérzenével, de szöveg nélkül készült. A két 

alkotás együtt, egymás után megtekintve különleges élményt nyújtott. Ebben az esetben rövid 

bevezető előadás ismertette meg a filmek készítőit, üzenetét. A vetítést a Múzeumok Éjszakája 

program keretében tartottuk, halló és hallássérült közönségnek. Így a bevezetőt hangosan kel-

lett elmondani, mindezt jelekkel kísérve. 

Fókuszban a tárgyak 

A tárgyakkal való ismerkedés köréből a „Hozz egy tárgyat!” című program sorozatot emeljük 

ki. Felhívást intéztünk a SINOSZ tagokhoz, hozzanak a megadott klubfoglalkozásokra olyan 

                                                      
15 A tárgyakkal való ismerkedés közben derült ki, hogy a csoport egyik hölgytagja egykor a Pécsi Kesztyűgyárban 

dolgozott, mint kesztyűvarrónő. Kérésünkre személyes élményként mesélte el a kesztyűvarrás munkafolyamatát a 

csoport többi tagjának.  
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tárgyakat otthonról, amelyet érdekesnek találnak, valamilyen személyes élmény, történet kap-

csolódik hozzá, vagy olyan darabot, amely számukra is ismeretlen célt szolgált egykor. A mú-

zeumi gyűjteményből egy érdekes, 1942-ben megjelent hadiszakácskönyv került bemutatásra, 

amelyet egyben az „Azok a 40-es évek” című új kiállításunkhoz figyelem felkeltőnek is szán-

tuk. 

Specialitások 

Előadásmód, ismeretanyag közvetítése 

Mesterkélt artikulációtól mentes, természetes előadásmód, gondolataink tömör, egyszerű, vi-

lágos megfogalmazása segíti a megértést. Az összefüggések, vagy önálló jelekkel nem kifejez-

hető fogalmak megismertetését is szolgálhatja számos módszer, a játékos feladattól a képes-

szöveges vetített diaképig. Kiemelt szerepű a tapintás, szaglás, képi-vizuális anyagok beépítése 

a programba. A sérült emberek kiállításban való tájékozódását segíti mindaz, amit egyébként 

is elvárásnak tekinthetünk: pl. formai, tartalmi szempontból megfelelő szöveges információk, 

a megértést segítő vizuális eszközök alkalmazása. Hallássérültek esetében is nagyobb a szerepe 

a tapintásnak, ezért a kiállításokban számukra (is) fontos kiírni, mi az (pl. egy műtárgy máso-

lat) amihez hozzá szabad nyúlni, amelynek tapintására ösztönözzük a látogatót.16 

Az időtényező 

A program előkészítése, az arra való felkészülés hosszabb időt igényel. Ha a múzeumi foglal-

kozáson jeltolmács segédkezik, célszerű előzetesen megbeszélni vele a tervezett programot, 

témát, segítve ezzel a felkészülését. Tudnunk kell, hogy a hallgatóság folyamatosan a szink-

rontolmácsolást végző jeltolmácsra figyel. Tehát a látnivalók befogadására egy -egy kisebb 

téma után kellő időt kell hagyni. 

Környezeti feltételek 

Világos termek, terek, ahol a jelelő személy jól látható, (vetítés esetén a sötét helyiségben a 

tolmács számára a láthatóságot szintén biztosítani kell), lehetőség szerint indukciós hurokkal 

felszerelt helyiség a nagyothallók számára, piktogramok a helyszínen való tájékozódás segíté-

sére. 

Összegzés 

A Janus Pannonius Múzeumban az elmúlt másfél évtizedben sérült embertársaink számára szá-

mos program készült, ezek megvalósításában a civil szervezetekkel, intézményekkel való kap-

csolat nemcsak a szervezésben, pályázatokban, de az egymástól való tanulás szempontjából is 

fontos szerepet játszott. A múzeum ma is nyitott akár kísérleti jellegű programok megvalósí-

tására is. Az akadálymentesített programoknak két fő „alaptípusát” lehet meghatározni:  

− speciális foglalkozások sérült emberek csoportjai számára, velük egyeztetve, a múzeumi 

kínálatból igényeikhez alkalmazkodva, 

− illetve sérült és nem sérült emberek számára közös érzékenyítő programok (kiállítások, 

foglalkozások stb.) megvalósítása. 

                                                      
16 Megköszönöm a SINOSZ Baranya Megyei Szervezete Titkárának, Cseri Zsuzsának hogy tapasztalatait rendel-

kezésünkre bocsátotta. 
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Mindezek tapasztalatait nemcsak a további munka során, de a múzeum és a Pécsi Tudo-

mányegyetem közti jól működő munkakapcsolatból fakadóan a felsőoktatásban, illetve a pe-

dagógusok továbbképzésében is tudtuk már hasznosítani. 

A pécsi múzeum számára a további „nyitást” az érzékenyítő programok körének kiterjesz-

tése jelentheti, vagyis az igen értékes múzeumi gyűjteményre, kulturális javaink ezen bőséges 

tárházára építve olyan további projektek megvalósításában is gondolkodnunk kell, amelyek 

lehetőséget teremtenek sérült és nem sérült embertársaink számára közös élményeket szerezni, 

egymást – s persze ezzel együtt önmagunkat is – jobban megismerni. 
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1. kép: JPM Zsolnay Kerámia Kiállítás 
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2-3. kép: JPM Modern Magyar Képtár 

    

4. kép: JPM Várostörténeti Múzeum 

 

5. kép: JPM Várostörténeti Múzeum 
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6. kép: ARTVENTÚRA kiállítás 

 
 

  

7-8.kép: JPM Néprajzi Múzeum, Konyha a tükörben kiállítás 
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9. kép: JPM Várostörténeti Múzeum, jelnyelvi tárlatvezetés 

 

10. kép: Húsvéri foglalkozás hallássérültek számára, JPM Várostörténeti Múzeum 

 


