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Jó emberek, mert még fiatalok, kevés bennük a gonoszság 

Az identitás nyomában a képzőművészetek segítségével, a Kalyi Jag roma nemzetiségi iskola diákjaival

LÁZÁR FRUZSINA

„Nem verték belém tanítók / Bottal a költészetet, / Iskolai szabályoknak / Lelkem sosem engedett. /  
Támaszkodjék szabályokra, / Ki szabadban félve mén. / A korláttalan természet / Vadvirága vagyok én” – 
szavalja a Petőfi  Irodalmi Múzeum (PIM) dísztermének színpadán a Kalyi  Jag roma nemzetiségi  iskola  
három diákja. Aztán cigány táncokat adnak elő hosszú, színes szoknyát viselő lányok, az egyikük húga 
pedig csengő hangon elénekli az Ave Mariát. – Meg kellett küzdeni azért, hogy színpadra merjenek állni.  
Kevés az önbizalmuk – tudom meg Czékmány Annától, a PIM múzeumpedagógusától. 

A  múzeum  az  egyetlen  budapesti  roma  nemzetiségi  iskolával,  a  Kalyi  Jaggal  s  a  Színház-  és 
Filmművészeti Egyetemmel közösen arra vállalkozott, hogy művészetpedagógiai módszerek – kreatív írás 
és  olvasás,  performatív  és  képzőművészetek  –  segítségével  a  tanulók  jobban  megértsék  saját 
identitásukat, választ adjanak a „Ki vagyok én?” kérdésre. A diákok heti rendszerességgel az órarendjükbe 
illesztett 90 perces foglalkozáson, három csoportban dolgoztak. 

Fotók, kollázsok, színes festmények, film- és írásrészletek a PIM Bártfaytermében – a Kalyi Jag iskola 
diákjainak munkái. „Jézus mellett ott van az élet létrája, amelyen nem könnyű felmászni” – olvasható az 
egyik  tanuló  Szécsi  Magda  rajza  kapcsán  írt  dolgozatában.  „A  képen  jó  emberek  vannak,  mert  még 
fiatalok, kevés bennük a gonoszság, nem úgy, mint a felnőttekben” – írja Bach Máté A hideg című képével 
kapcsolatban egy másik diák. 

Czékmány Anna szerint a diákokkal való közös munka nehezebben indult, mint gondolták volna. – 
Nem ismertük a helyzetet, és bár korábban a diákok már több alkalommal is részt vettek foglalkozásokon  
a múzeumban, az iskola falai között minden másképp működött. A legtöbb diák 18-19 éves, a társadalmi 
beágyazottságuk, a normarendszerük más, mint a többségé. Hátrányos helyzetűek, végtelenül alacsony 
az  önértékelésük,  és  emiatt  jellemző  rájuk  az  elkerülő  magatartás:  nem  tartják  be  a  legalapvetőbb 
játékszabályokat sem, mert félnek, hogy bukás lesz belőle, hiszen korábban szinte mindig ezt tapasztalták 
– hangsúlyozza a múzeumpedagógus,  aki  rávilágít,  először is  le kellett dönteni a falakat,  hogy együtt 
tudjanak dolgozni a gyerekekkel. – Bármilyen elvárás megrettenti őket, hiába tehetségesek, nem mernek 
kiállni a színpadra, nem mernek írni, játszani, rajzolni, festeni, mert azt gondolják, hogy mindenki rajtuk  
fog  nevetni,  mert  ők  nem  tudnak  tökéleteset  alkotni.  Meg  kellett  értetni  velük,  hogy  nem  kell 
tökéletesnek lenni, az a fontos, hogy ők milyenek, és hogy merjék kifejezni a gondolataikat, az érzéseiket  
a művészetek segítségével. 

A  képzőművészeti  foglalkozásokon  a  fiúkkal  volt  nehezebb  dolguk  az  oktatóknak,  mert 
időpocsékolásnak  tartották  a  rajzolást,  a  festést,  el  sem  tudták  képzelni,  hogy  egy  fiatal  férfi  arra 
„pazarolja” a szabad idejét, hogy képeket pingáljon. Aztán mégis úgy alakult, hogy egyre önfeledtebben 
adták át magukat az alkotás örömének. 
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– Kreatív írás-olvasás órán kiderült, hogy – főként az absztrakt képekre – döbbenetesen érzékenyen 
reagálnak, és elkezdtünk közös történeteket írni a képekről. Kortárs költészeti magasságokba jutottunk –  
emlékszik vissza Czékmány Anna. Az identitáskeresés eszközei voltak a szépirodalmi szövegek, például 
Babits A gólyakalifa című regénye vagy Bari Károlytól egy cigány eredetmonda. 

A múzeumpedagógusnak a  projekt  legnagyobb tanulsága  az  volt,  hogy  folytatni  kell  a  munkát  a 
diákokkal, hisz a sikerélményt nyújtó közösségi munka, az önkifejezés képessége erősíti az önbizalmat,  
felszabadítóan hat, és biztonságot ad. Mindez együttvéve utat jelenthet a jobb élet felé. 

Beágyazott cikkek: 

Meg kellett értetni a gyerekekkel, hogy nem kell tökéletesnek lenni, az a fontos, hogy ők milyenek 
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