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Gyerek- és ifjúsági irodalom
2000-es években bekövetkezett tematikai változásoknak köszönhetően, a

kortárs (gyerek- és) ifjúsági irodalomban olyan témák jelennek meg, amelyek

az eddig marginalizált vagy éppen ignorált társadalmi helyzetű szereplőkkel

foglalkoznak. Szinte minden kiadónál megjelentek a tabutémákra épülő

könyvsorozatok (Móra – TABU; Kolibri – Magasfeszültség; Tilos az Á –

Vészkijárat; Csimota - Tolerancia).

Az irodalomtudomány legnagyobb kritikája ezekkel a címkékkel szemben,

hogy a gyerekirodalom ezzel visszalép a pedagógia szárnyai alá, csupán most

nem a hőst, a követendő példát állítja elénk, hanem az elutasítást, az aktív

problémamegoldást preferálja. Azaz megoldási stratégiákat kényszerül

megfogalmazni, holott nem ez a feladata (Lovász, 2017).

Úgy gondolom, hogy az ifjúsági irodalom nem értelmezhető a társadalmi

vonatkozásrendszertől függetlenül, hiszen létrejöttét a szociális, gazdasági,

kulturális, interkulturális és interszubjektív viszonyok alakulása motiválja. A

művek ugyanakkor vissza is hat(hat)nak a társadalmi folyamatokra, közvetlen

hatást gyakorolhatnak a fiatal olvasók életére (beavató irodalom).

A kritikai pedagógia megközelítésében a szövegek társadalmi relevanciája és

az irodalom pedagógiához fűződő viszonya pozitív kölcsönösségen alapul, és

nem olyan dichotómiákon, mint a tabuirodalom kritikájában gyakran

alkalmazott aktív-passzív befogadó, esztétikai-társadalmi jelentőség,

pedagógiai érték-esztétikai érték, értő olvasás-beleélő olvasás

szembeállítások.

Ezek után előzetes hipotézisem, hogy a társadalmi attitűd és előítéletek

meghatározzák a fogyatékosokkal élők egyes csoportjairól megjelenő

gyerekirodalmat is. A társadalmi távolságot mérő skálán rendszerint a

mozgáskorlátozottakkal szembeni elfogadás a legmagasabb, őket követik a

látássérültek, az értelmi fogyatékosok, végül a hallássérültek zárják a sort

(Séllei, 2018; Ujfalussy, 2014). A jobbra beszúrt képen azokat a magyar

nyelven megjelent gyerek- és ifjúsági irodalmi műveket gyűjtöttem össze,

amelyekben megjelenik fogyatékkal élő szereplő. A csoportosítás során jól

látható, hogy a társadalmi attitűd pontosan lekövethető a művek mentén.

Ha a klasszikus mesékre gondolunk, azt látjuk, hogy a fogyaték

figyelmeztetés, büntetés, a gonosz szimbóluma vagy metaforikus kivetülése. A

kincses szigetben és a Pán Péterben a fizikai megjelenés (és hiányok) egy

dolgot szolgálnak: hogy felismerjük általuk a gonoszt. Andersen ólómlábú

katonája a mese fikciós szintjén még lehet hős, azonban a mesei valóság

szintjén tűzre dobja, hiszen „hibás”. Pinokkió történetében is testi változás

követi a hazugságot, tehát ott is büntetésként jelenik meg. De gondolhatunk a

Grimm mesékre is, ahol a kedves engedelmes lány jutalmat, míg a gonoszabb

testvérek csonkolást kapnak (Hamupipőke).

Ez változik meg a kortárs gyerek- és ifjúsági irodalmi művekben, amelyek más

ifjúsági műfajokhoz ágyazódnak be (lányregény, road movie, levélregény).

Ezekben a regényekben akkor lehet a szereplő aktív része környezetének,

amikor személyes fejlődése révén lesz elfogadóbb, ezzel alakítva ki egy

másfajta elbeszélésmódot, amely már nem a fogyaték alapján határozza meg.

A regények megmutatják azt a társadalmi helyzetet is, amely a sérülteket

körülveszi: míg a szereplők azt bizonyítják, hogy képesek aktívan részt venni

a társadalmi párbeszédben, addig azt is megmutatja, hogy gyakran a közeg

teszi fogyatékossá, a társadalom szorítja ebbe a szerepbe.

A későbbiekben szoros szövegelemzéssel olyan kérdésekre keresem a

választ, mint…

…milyen kirekesztéssel találkoznak a kötetek szereplői?

…mi az uralkodó probléma a fogyatékkal élővel szemben: oktatás,

sztereotipikus ábrázolás, bántalmazás vagy a tolerancia?

…milyen ideológia áll a háttérben, hatja át az adott könyvek a fogyatékosokkal

kapcsolatban?

…milyen mechanizmusokat, eszközöket használnak az adott könyvek, hogy

befolyásolják, esetleg újraírják a társadalom elképzelését a fogyatékosságról?
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Fogyatékosságtudomány
A különböző fogyatékosságtudományi modellek ugyan egyre korszerűbb

fogyatékosképpel dolgoznak, s az egyéni, orvosi modelltől egyre inkább

eltolódott a hangsúly a társadalmi, szociális modell felé (táblázat balra),

azonban a társadalmi gondolkodásban mind a mai napig fellelhető mindegyik.

A különböző modellek rövid ismertetése (Könczei és Hernádi, 2015; Magyar,

2018):

- Morális modell (fogyatékosság mint stigma – egyén személyes problémája,

amely hátterében valamilyen bűn húzódik meg)

- Medikális modell (fogyatékosság mint betegség – cél a megelőzés vagy a

„megszűntetés”)

- Szociális modell (fogyatékosság mint állapot – társadalom felelősségének

megjelenése, hiszen a „közeg tesz fogyatékossá”)

- Emberi jogi modell (fogyatékosság mint szociálpolitikai konstrukció –

méltányosság és társadalmi szerepvállalás)

- Posztmodell (fogyatékosság mint létmód és identitás – nem lehet

szétválasztani a biológiai és társadalmi aspektust. Fontosak az egyénre ható

társadalmi, kulturális, fizikai, környezeti tényezők dinamikus kölcsönhatása)

Köszönöm a figyelmet!

Társadalmi kisebbség és emancipáció
A népszámlálás alkotja a fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos fő

információforrást, amely a válaszadók fogyatékosságának típusáról is

kérdéseket tesz fel (válaszadás önkéntes). Ezen adatok alapján az ENSZ a

világ legnagyobb kisebbségének nyilvánította, hiszen számuk több mint egy

milliárd világszinten (lakosság 15%-a). Fogyatékossággal a 2011. évi

népszámlálás adatai szerint Magyarországon 490 578 ember, a teljes

népesség 4,93%-a élt (számukat a fogyatékosság típusa alapján a jobbra levő

táblázat mutatja). Kisebbség alatt szociológiai értelemben vett kisebbséget

értek (Giddens, 2008).

Társadalmi/politikai emancipáció nem jöhet létre és nem lehet tartós kulturális

emancipáció nélkül (állítja tételmondatként Bagi, 2017). Ennek egyik

eszközének tartom a gyerekirodalmat, amely forrása a szókincsnek, továbbá

magyarázatokat ad a világ működésére, az énkép fejlődésére. Pierre Bourdieu

értelmezése alapján a társadalom és a kulturális alkotások viszonya

tükröződéses (Bourdieu, 2002), így fokozott figyelmet kell fordítani a

gyerekirodalomban megjelenő szerepekre, s az azokban leképződő társadalmi

képre, hiszen a könyvekben megjelenő normák és értékek hatása a társadalom

minden tagját érinti.

Bevezetés
A társadalmi sokszínűségről szóló legújabb kutatások között csak elvétve találunk olyan vizsgálatot, amely során a fogyatékkal élőkről szóló párbeszéd ne a

gyógypedagógia részterületére korlátozódna. Ezzel a társadalomtudományi diskurzusból rendszerint ki-, a többségi társadalom számára pedig láthatatlanok

maradnak. Kutatásom célja, hogy világosabban lássuk az fogyatékkal élők társadalmi láthatóságát és megítélését, az őket övező előítéleteket és sztereotípiákat,

illetve szociális reprezentációjuk változtatásának lehetőségét a gyerek- és ifjúsági irodalom által.

Fogyatékosság alatt a magyar törvény alapján (2013. évi LXII. törvény § (1) – a WHO fogalmához hasonlóan) olyan tartós vagy végleges – veleszületett vagy

szerzett – érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi vagy pszichoszociális károsodást, illetve ezek bármilyen halmozódását értjük, amely a környezeti, társadalmi

és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.


