
RECENZIÓ 

 

FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA, 28. ÉVFOLYAM, 2017/1-2. 

 

„A hang lelke – a lélek hangja” Művészeti terápiák 

a gyógypedagógiában 

 

„Az út a cél” – idézi Carl Orff szavait Urbánné Varga Katalin. Mottója is lehetne e 

kiadványban szereplő bármely írásnak. Azért is, mert művészet és terápia találkozási 

pontjain az alkalmazások sikere, a gyógyító pedagógiai beavatkozások eredményessége 

a foglalkozások keretezésén és a – Kiss Virág javaslataként - „művészeti facilitátorként” 

működő terapeuta felkészültségén múlik. S persze azért is, mert a kötetben szereplő mai 

iskolateremtők, Sándor Éva, Urbánné Varga Katalin vagy akár a „A hang lelke – lélek 

hangja – művészeti terápiák a gyógypedagógiában” című konferenciát szervező 

Schmidtné Balás Eszter is művészek, művészeti nevelők és pszichológusok: Kodály 

Zoltán, Kokas Klára, D. W. Winnicott, Arno Stern vagy épp Székácsné Vida Mária útjelző 

életművein inspirálódtak, s lettek mára maguk is generációk mesterei. 

A Seneca Közhasznú Alapítvány által 2017. február 25-én megrendezett konferencia 

célja volt tisztázni a gyógypedagógia viszonyát a művészeti terápiákhoz (vagy a művészeti 

terápiák viszonyát a gyógypedagógiához?) és feltérképezni a hazai alkalmazási 

lehetőségeket, megszólítva a területen dolgozó szakembereket, s így biztosítva felületet 

is a találkozásra. 

Az előadásokból szerkesztett kötet koncepciója ennek szellemében – mint Gereben 

Ferencné Bevezetéséből is kiderül – három nagy szerkezeti egységbe rendezi az 

előadásokból és gyakorlati műhelyekből készült írásokat. A művészeti terápiák 

alkalmazásának általános kérdései, a specifikus megközelítések és néhány 

esettanulmány alkotják a kötet fejezeteit. 

A művészetterápia alkalmazásának általános elméleti kérdéseivel foglalkozik, így a 

fogalomtisztázás, rendszerezés, a pszichológiai-művészetelméleti alapok lerakásának 

szándéka hatja át az első két szöveget, Gereben Ferencné és Kiss Virág tanulmányát. 

Gerebenné figyelmeztet: „Napjainkban a terápiás kínálat dömpingjét éljük. Az egyes 

eljárások alkalmazásának, felhasználásának lehetőségei gyakorlatilag korlátlanok; 

módszerek, felfogások, felhasználói és alkalmazói kompetenciák csúsznak össze.” A 

gyógypedagógiai nevelés terápiaként való értelmezésekor nem vonja kétségbe a jelentős 

alkotói innovációkat tartalmazó „jó gyakorlatok” jelentőségét, de éppúgy fontos a szerző 

számára a beavatkozások hatékonyságának és eredményességének tudományos 

reflexiója (Mesterházi és Illyés szellemében): „a bizonyítékon alapuló terápiák 

legfontosabb feltétele tehát, hogy módszertanilag alátámasztottak és megalapozott 

vizsgálatok által bizonyítottak legyenek”. A tanulmány számos gyógypedagógia-történeti 

példát is ad a „gyógy(ító) pedagógia”, terápia, művészetterápia kapcsolódási pontjaira 

(Teremtő erő – művészetterápia – gyógyító terápia).  



Kiss Virág tanulmányában a művészeti/művészetalapú/művészettel nevelés terápiás és 

pedagógiai szintjeinek műfaji szétszálazását követhetjük nyomon, iskolák és mesterek 

felé tett érzékeny kitekintésekkel. A szerzőt modellalkotó szándék vezérli, amikor néhány 

művészetalapú módszert alkalmazó terület, a művészettel nevelés és a szocioterápia 

egymást átfedő kategória-dobozainak játékterét rajzolja meg. Jól látszik ez a szándék, 

különösen amikor Kiss Virág a pszichoterápia és szocioterápia jellemzőiről ír, miközben 

további kérdéseket vet föl, miként értelmezhető ebben a modellben, ha a kínált 

értelmezési tartományban összecsúszik a beavatkozást végző személy (például 

gyógypedagógus) és a tárgy (például művészeti nevelés) játéktere? (Művészetalapú 

módszerek típusai és gyógypedagógiai vonatkozásai) 

Sándor Éva előadásának absztraktjában – Klaniczay Sárára hivatkozva – a 

képzőművészeti pedagógiai terápia fogalmával a „gyógypedagógia élménytartalmát” 

kívánja visszaadni. A 90-es évek óta jelenlévő különböző elnevezések gyakorlathoz 

illesztései (művészeti terápia, művészeti pedagógiai terápia, gyógypedagógiai 

művészetterápia) jól lekövethetők – ebben a kötetben is – a tanítványok munkáiban. 

Sándor Éva és Horváth Péter 1995-ös tanulmányának bevezető fejezetét közlik itt újra a 

kötet szerkesztői (Képzőművészeti pedagógiai terápia). Winnicott, Vikár György, a 

Gestalt-terápia és Menzen nyomán az elsősorban tanulásban akadályozott gyermekek 

személyiségfejlesztését célzó módszereket a szerzők úgy írják le, mint egy a pedagógia 

eszköztárából kialakított rendszert, amelynek lényege, hogy „a biztonságérzet 

kialakulásának hatására létrejött pszichikus tértágulás eredményeként az egyén 

alkotóképessé válik, és ezzel megtalálja az hidat önmaga és a valóság között. A kép 

megjelenése jelzi a pszichikum alak-teremtő munkáját, ami a tudatosság erősödését 

hozza magával, esztétikai minősége révén pedig mindig új és új alkotásra sarkall, ami 

alapja annak, hogy a módszer öngyógyító metódussá is válhasson”. 

Urbánné Varga Katalin nagy ívű és megragadó konferencia-előadásából írt 

tanulmánya amellett érvel, hogy a zeneterápia több, mint a zenei nevelés pszichológiai 

alapokon nyugvó folytatása. A zenei élményt, a zenélés élményét, a sajátélményű 

zeneterápia adta belső szabadságot, az „átélt önkifejezést” saját zeneterápiás iskolájának 

elveivel és Kokas Klára szellemi útravalójával fűszerezve értelmezi: „a lelkünkben a 

valamire való szabadságot kell elérnünk ahhoz, hogy a hangunkkal játszani, 

megszólalni, énekelni tudjunk, testünkkel és mozdulatainkkal a zenét még mélyebben 

átélhessük, s ezt kifejezhessük. S e felszabadító tapasztalatok azután a transzfer 

szabályai szerint lassan átformálják az ember attitűdjét más területeken is” (Királyi út: 

zenéléssel a belső szabadsághoz). 

Kokas Klára köpönyegéből, a komplex esztétikai nevelés gyakorlatából bújik elő a 

komplex művészeti terápia (KMT), amely az ének-zene-mozgás-ábrázolás egységként 

való felfogásán, (gyógy)pedagógiai, logopédiai célok beépítésén és a segítő környezettel 

való szoros kapcsolaton alapul. A módszer alkalmazási területeit a kötetben Schmidtné 

Balás Eszter mutatja be („Látlak, hallak és énekellek…” A Komplex művészeti terápia 

alkalmazási lehetőségei a gyógypedagógiában). 

A művészetterápia specifikus megközelítésben címet viselő tematikai egység első 

tanulmánya Telek Lilla írása, amely véleményem szerint – s a szerző konferencia-

előadásának eleven diszkussziója is ezt erősíti bennem – az átfogó, elméleti keretezést 



fókuszáló részbe jobban illet volna. Stern vitalitás affektusokról szóló elméletével indít, 

Winnicott potenciális terével folytatja, rövid és jól érthető definíciókat rögzít a verbális és 

nonverbális terápiák, a mentálhigiéné, a szocioterápiás és a pszichoterápiás szemlélet és 

fogalmainak lehatárolására: „ha pszichoterápiás módszerként tekintünk a zeneterápiára, 

az egy nonverbálisan működő művészetterápia, illetve zenei közegben történő gyógyító 

célzatú beavatkozás”. Megjelenik, nála már hangsúlyosan, a „terápiás hatású” folyamat, 

intervenció fogalma, s ezzel a módszertani alapossággal jut el a zeneterápia 

hatótényezőihez: „Nem véletlen, hogy nem pszichoterápiás célú foglalkozás is tud – 

terápiás hatású lenni. (…) ami ugyanaz, ha zeneterápiát, zenével való fejlesztést, vagy 

zenepedagógiai tevékenységet végzek, akkor is. A nonspecifikus terápiás tényezők: az, 

hogy interakcióban zajlik és valamilyen munka-kapcsolaton belül. Ami más: cél, 

módszer, kompetencia, attitűd a kliens felé” („Akkor ez most terápia, vagy nem?” – 

„Határ-kérdések” a művészetterápiában). 

A súlyos agysérülést követő rehabilitációban végzett kiegészítő terápiaként, a 

neurorehabilitációs teammunka jellemzőivel Fekete Zsófia és Eckhadt Fanni írják le a 

zeneterápia hatóerejét. Nemzetközi példákon és az Országos Orvosi Rehabilitációs 

Intézetben végzett saját gyakorlatukon keresztül, adatokkal szemléltetve mutatják be a 

zeneterápiás munka eredményeit, melyből megtudjuk, hogy az afáziás betegekkel végzett 

zeneterápia lehet az adekvát hangindítás stimulációja is (Az ének és a zene jelentősége 

súlyos agysérülést követő rehabilitációban). 

Fabényi Réka Mária a kodályi koncepció gyógypedagógiai adaptációs lehetőségeit 

vizsgálva, értelmileg akadályozott gyerekek zeneterápiájában alkalmazza a speciális 

színes kotta módszert (A Kodály-módszer adaptálása értelmileg sérült gyermekeknél). 

Tiszai Luca – szintén a sterni vitalitás affektusok és a közösségi zeneterápia talaján – 

az adott mozgásrepertoárhoz igazított hangszerkezelési technikával és a „mindig 

konszonáns kísérettel”, az általa Consonante módszernek nevezett eljárásokat kísérletezi 

ki (Consonante módszer: a velünk született zeneiségre épülő zenekari munka súlyosan 

halmozottan sérült felnőttekkel). 

A konferencia nyílt műhelybemutatóján dramatikus eljárásokkal és más művészeti 

modalitásokkal (zenével és tánccal) értelmileg akadályozott fiatalok csoportjával 

dolgozott Horgosi Lea és Jékey Franciska. A drámapedagógus-gyógypedagógus 

szerzőpáros amellett, hogy részletesen leírja a csoporttal megvalósított projekt menetét, a 

gyógypedagógiai művészetterápiás folyamat jellegzetességeit is bemutatja, reflektálva a 

csoporttagok sajátos élményátélését és a történet dramatikus feldolgozásának 

legmegfelelőbb technikáit (Drámapedagógiai technikák alkalmazásának lehetőségei. 

Értelmileg akadályozott fiatalok multimodális művészeti foglalkozásain). 

A specifikusan közelítő tanulmányok sorában a meseterápia is megjelenik. Üdítő 

színfolt, feltehetően egy szakdolgozati kutatás összefoglalója Pechán Eszter munkája, aki 

Boldizsár Ildikó nyomdokain „az alkotó-fejlesztő meseterápia mellett, mint egy 

érzékszervalapú terápiás módszer” mellett érvel, s a reggeli, „találkozó” mesemondás 

gyakorlatának megjelenítését ajánlja szülőknek és pedagógusoknak (Lehet egy mesével 

több?). 

Törzsök-Connolly Éva a gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályokon folyó 

művészetterápiás intervenciókról ír, vagyis a „gyermekpszichiátria-specifikus 



művészetterápiáról”. Rámutat, hogy a gyermekek egyéni problémáira egyéni válaszok 

szükségesek, „még egyazon diagnózis esetén sincs két egyforma eset”. A képzőművészeti 

terápiás folyamatok osztályos alkalmazásai így megjelenhetnek a tanulási képességek 

kiegészítő felmérésében és fejlesztésében, miként a feszültségoldásban is hiperaktivitás 

zavarral, autizmussal élő gyermekek kiegészítő terápiájaként. A szerző Stefanik Krisztinát 

idézi, aki szerint „A kiegészítő terápiák olykor nemcsak a gyermek egyéni, nem 

kifejezetten autizmus-specifikus szükségleteit elégíthetik ki, hanem új teret adhatnak a 

specifikus célok tanításához, gyakorlásához. Egy-egy olyan eljárás, mint „autizmust 

gyógyító terápia” nem állja meg a helyét, jól adaptálva mégis hasznos lehet”. Az 

összehangolt teammunka és a művészeti modalitások hatékony összeillesztése, tervezése 

eredményeként a művészetterápiák tehát jól illeszthetők a rehabilitációs szemléletbe – 

érvel Törzsök-Connolly Éva (Képzőművészeti terápia alkalmazási lehetőségei a gyermek- 

és ifjúságpszichiátriai rehabilitációban). 

Az ember leghűségesebb társa a kutya – mondják, s mivel a művészetterápiák nem túl 

távoli rokona az élményterápia, így a 

logopédiai fejlesztésben alkalmazott 

kutyás terápia eredményeit bemutató írás 

e kötetben is helyet kap, és hitet tesz az 

állatasszisztált terápiák élményterápiás 

keretezése mellett (Csorbáné Szigetvári 

Melinda – Szakács Nóra: Négylábú 

tanársegédek). 

A művészetterápia gyakorlati 

alkalmazásairól szóltak még a kötet 

esetismertetései, narratívái is. Az 

akadálymentesített gitároktatás: „máshol 

kezdődik a lehetetlen, mint azt 

elgondoljuk”. S valóban, Szűcs Antal Mór 

zenepedagógiai eljárása, Petra megható 

és sikeres történetén keresztül par 

excellence leírható gyógypedagógiai 

művészetterápiás intervencióként: Petra 

„nemcsak saját vélt határait haladta 

meg, de mások számára is példát 

mutatott”. 

Mimi esetét Lurcza Gyöngyvér beszámolójából, András alkotómunkájának 

narratíváját Tamás Katalin tollából ismerhetjük meg. Lurcza Gyöngyvér rávilágít arra, 

hogy a képzőművészeti pedagógiai terápia alkalmazása során a „terapeuta attitűdje, 

másrészt a megfelelő körülmények és módszerek megválasztása nagyon fontos szerepet 

játszanak a terápiás folyamat sikerességében” (A művészetterápia alkalmazási lehetősége 

értelemben akadályozott felnőttek esetében). Tamás Katalin beszámolójának alanya 

intellektuális képességzavarral élő fiatalember. A hároméves közös terápiás munka 

néhány pillanatfelvétele illusztrálja alkotó és alkotás, terapeuta és kliens, színek és 



történetek kollázsát. Szabad festést, szabad asszociációkkal („A színek olyanok, mint 

amilyen én vagyok.” Egy fiatalember vallomásai az alkotásról). 

Ez a kötet – summa summarum – remélhetőleg nem csak a gyógypedagógiai 

művészetterápiával foglalkozó szűkebb szakmai közösség számára lesz útravaló.  

Gondoljuk tovább Balás Eszterrel: „A művészet ősidőktől fogva az ember segítője 

abban, hogy megtalálja önmagát, a harmóniát, az egyensúlyt, a békét. Ezért gyógyít is”. 

 

Novák Géza Máté 

 

 

 

 

ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR  

GYÓGYPEDAGÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT   

 

BA gyógypedagógia alapképzési szak szakirányú továbbképzés 

(3 félév) 

 

A gyógypedagógia alapképzési szak szakirányú továbbképzései gyógypedagógia 

alapképzésben már oklevéllel rendelkezők számára hét szakirányon kínálnak 

lehetőséget újabb szakképzettség megszerzésére: értelmileg akadályozottak 

pedagógiája, tanulásban akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, 

látássérültek pedagógiája, logopédia, pszichopedagógia, valamint szomatopedagógia 

szakirányokon. Egy jelentkező több szakirányra is jelentkezhet, de csak egy szakirányra 

nyerhet felvételt. Több szakirányra való jelentkezés esetén szakirányonként külön 

jelentkezési lap benyújtása szükséges. A jelentkezés feltétele gyógypedagógia alap-

képzésben a választott szakiránytól különböző szakirányon, illetve korábban ennek 

megfeleltethető főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél. A logopédia és a 

hallássérültek pedagógiája szakirány választása esetén a felvétel további feltétele az 

alkalmassági vizsgán való sikeres megfelelés.  

Képzés önköltsége: 160.000 Ft/félév, jelentkezési határidő: 2018. július 10.  

További információ: https://goo.gl/L8K7fe 
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A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE 2018. évi konferenciája  

a NEMZETKÖZI GYÓGYPEDAGÓGIAI TÁRSASÁGGAL együttműködésben 

2018. június 28, 29, 30.  

Helyszín: Budapest, 1097. Ecseri út 3. 

magye.1972@gmail.com és gereben@barczi.elte.hu 

 

GYÓGYPEDAGÓGIA – DIALÓGUSBAN 

Fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek egyéni 

megsegítésének lehetőségei 

 

Tartalom 

A kerettéma a múlt és jelen célkitűzéseit közvetíti. Ezévben (2018-ban) 155 éve annak, 

hogy Németországban a Georgens, J. D. és Deinhardt, H. M reformpedagógus 

szerzőpáros Gyógy/ító pedagógia-Heilpaedagogik (1861-63) c. munkájának 2. 

kötetével teljessé vált annak nagyhatású ismeretrendszere. Az össztudományként és 

gyakorlati tevékenységként összefoglalt Gyógypedagógia az elmúlt időszakban – 

országonként különböző módon – hatalmas változáson ment keresztül. A PÁRBESZÉD 

a megkerülhetetlen feltétele annak, hogy az érintettek, környezetük, különböző 

szakemberek és segítő szervezetek közreműködésével segítse a speciális társadalmi 

megsegítést igénylő gyermekek, fiatalok és felnőttek életminőségének javulását, 

esélyegyenlőségének megvalósulását. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 

(MAGYE) és a Nemzetközi Gyógypedagógiai Társaság (Internationale Gesellschaft 

heilpaedagogischer Beruf- und Fachverbaende/IGhB) e cél érdekében végzi 

tevékenységét.   

Tájékoztatásul jelezzük, hogy június 28-án szerdán, az ún. nulladik napon – 

hasonlóan a tavalyi kaposvári konferencia programjához – a többségi pedagógus 

kollégák részvételével szeretnénk a hatékony együttműködés kérdéseit áttekinteni, 

csütörtökön kerül sor a MAGYE plenáris ülésére, majd pénteken a szakosztályi 

ülésekre.  

Mindezekről a honlapon lehet február második felétől folyamatosan részletes 

információt szerezni.  

Kérjük ennek figyelemmel kísérését és várjuk kollégáinkat a közös gondolkodás 

előmozdítására!  

Gereben Ferencné elnök   
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Sándor Anikó: „Az együttgondolkodásból fakadó többlettudás az értelme” – Az inkluzív kutatás 
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