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Emberismeret,
embertan, emberkép
Az "oknyomok" természetesen az iskolába is vezetnek. Aligha vi
tatható/ hogy a 10-18 évesek nagyságrenddel többet tudnak Dél
Amerika ásványkíncseíről, mint az érzésekről, sokkal többet a vegy
értékekről, mint az értékrendről. a génekről, mint az érzelmekről és
a vágyakról, többet a szabad vegyértékről, mint az ember megha
tározottságáról és szabadságáról, tudnak egyenletet rendezni, de
szinte semmit sem arról, hogy mikor van rendben az ember, tudnak
valamit az egészségről, de alig valamit az ember egész-ségéről,

eléggé sokat a jólétről, jóval kevesebbet a jól-létről. Egy 17-18 éves
diák fel tudja írní esetleg még az etil-metil-keton szerkezeti képletét
is, ám a személyiség szerkezetéről alig tud valamit.

Emberismeret a Nemzeti Alaptantervben

A Nemzeti Alaptantervben (NAT) az Ember és társadalom műveltségi

területen belül a 7-10. évfolyamokban a történelem, a társadalmi,
állampolgári és gazdasági ismeretek .mellett megjelenik az ember
ismeret. Honnan? Felülről és alulról egyszerre! 1989-90-ben a NAT
harmadik változatának kidolgozásakor mint független szakértő

tagja voltam az ember- és társadalomtudományokért felelős mun
kacsoportnak. Akkor még a történelem mellett a gazdaság- és ház
tartástan/ az önismeret (pszichológia), a társadalomismeret és a val
lásismeret képviselték az "újdonságokat". Amennyiben megfelelő

terjedelemben meg is jelenne az új tantárgyak keretében a pszicho
lógia/ a szociológia, az etika, a vallás tudomány, a filozófiai antro
pológia/ az ökológia, a politológia tudásanyaga, hogyan lenne le
hetséges a részekre bontott ember egységben láttatása? Akkor szin
tetikus, a különböző embertudományok nézőpontjait és eredmé
nyeit ötvöző-összegező emberismeretre tettem javaslatot. Mint ro
konszenves utópiát kollégáim javaslatomat kis többséggel elvetet
ték. 1988-tól kezdtem tanítani embertant a Zsolnai József vezette
pedagógusképzési kísérlet keretében a jászberényi és sárospataki,
majd a következő években a bajai és nagykőrösi főiskolán és a pécsi
egyetemen. Megírtam [me, az ember! című, rendhagyó műfajú köny
vemet/ amelyet osztályfőnökök és az embertan tanítását elkezdők
tanári segédkönyvként, főiskolai és egyetemi hallgatók tan
könyvként használtak, de a hitoktatók és más kultúraközvetítők

körében is ismert lett. Nemcsak felső, hanem - az akkor még is
kolaigazgató Baranyi Károly kezdeményezésére - egy tizenkét
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osztályos katolikus iskola 8. és 9. osztályában is kipróbáltam e tárgy
tanítását. 1991-től az Országos Közoktatási Intézetben az emberis
meret, erkölcsismeret és vallásismeret "referense" lettem, s hama
rosan megalakult az OKI embertan-műhelye, amely az emberisme
ret-szerű tárgyak oktatására vállalkozó pedagógusok szakmai fóru
ma lett. 1994-től kezdve kapcsolódtam be az Értékközvetítő és Ké
pességfejlesztő Program (a továbbiakban ÉKP), vagyis a Zsolnai
József nevéhez fűződő pedagógiai rendszer ember-, erkölcs- és val
lásismeret programjainak kidolgozásába. 1995 elején még az etika
szerepelt a NAT-ban, de e műveltségi terület felelőse, Honffy Pál,
aki jól ismerte az embertannal kapcsolatos fejleményeket, az em
bertan irányába próbálta kitágítani ezt a tárgyat, így, amikor engem
kértek fel munkája folytatására, már az emberismeret kimunkálása
lett a feladatom.

A NAT-ban megjelenő emberismeret szintetikus embertan,
amelynek alapja az ÉKP 4-10. évfolyamai számára készült tan
anyag. Ebben az elképzelésben szintézisbe kerül mindaz, ami az
emberben együtt van, amit az egyes embertudományok - mert
ez a dolguk - saját szempontjaik szerint vizsgáinak, ennek ösz
szes előnyével és hátrányával. Ebben a változatban a biológiai, lé
lektani, szociológiai, etikai, kultúrantropológiai, filozófiai, vallás
tani, teológiai, ökológiai, politológiai és egyéb nézőpontok mellett
egyenrangú megközelítésként szerepel a művészet is, hiszen
olyan kérdések esetében, mint a szerelem, a szabadság, a remény,
a rend, a végesség, jól érezhetők az embertudományok korlátai, s
amikor ezekről a tudomány már csak "dadogni" tud, a művészet

még "folyékonyan beszél".
A NAT körüli viták A NAT-ba bekerült emberismeretet a pedagógus-társadalom

döntő többsége elfogadta. Nagy kár, hogya NAT-ról (vagyis a
NAT-ba bekerült műveltséganyagról,értékekről és követelmények
ről) szóló vita helyett a NAT ürügyén kirobbant oktatáspolitikai.
politikai és ideológiai vitára került sor, így aztán viszonylag kevés
érdemi kritikával találtakozhattak a NAT készítői, köztük jómagam
is, pedig nagyon számítottunk a korrekcióra késztető szakvélemé
nyekre. Számomra különösen fájdalmas volt, hogy az egyházi isko
láktól alig-alig érkezett reflexió. Ehhez képest meglepőmagabiztos
sággal (és minimális tájékozottsággal) bírálták a NAT-ot, a NAT
értékekkel szembeni közömbösségét. Ami az Ember és társadalom
műveltségi területet illeti, ezt nem érzem jogosnak, hiszen az álta
lános fejlesztési követelmények között ilyenek szerepelnek: "Le
gyen képes az embert mint összetett - biológiai, szellemi, társa
dalmi és erkölcsi - lényt szemlélni"; "Lássa árnyaltan az embere
ket, tudja megkülönböztetni a bűnt a bűnöstől, elemezze mások és
önmaga hibás és jó döntéseit."; "Ismerje fel, hogy ő és mások kiért,
miért, miben és mennyiben felelősek"; "Ismerje fel, mit tehet a
közjó és az emberi jogok érdekében"; "Értse a rend és a szabad
ság összefüggését. Legyen képes bemutatni néhány erkölcsi fel-
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fogást, valamint érvelni ellenük vagy mellettük"; "Tudjon érvelni
az élet kereteinek értelmes kitöltése, a hosszabb távú célok kitűzése

és az akarat edzését szolgáló, rövid távú célok megvalósítása mel
lett".

A NAT-ba is bekerült ÉKP embertan tematikában szereplő 
biológiai, pszichológiai, szociológiai stb. - nézőpontok egyenran
gúak, az egyes témákban és altémákban azonban értelemszerűen

egyik vagy másik dominálhat; természetesen a helyi tantervekben
eltolódhat a hangsúly. Az egyenlők között elsők lehetnek a meta
szintet képviselő embertudományok. Ilyennek elsősorban a filozó
fiai antropológia és az etika tekinthető. (A biológiai, pszichológiai
és szociológiai megközelítéshez képest természetesen metaszint
az etikai is.) Hangsúlyt kaphat az C'n-, a kapcsolat-, a társadalom
és vallásismeret, valamint az otthonalakításra és a család
alapításra való felkészülés is.

Miért nem erkölcstant?

Az erkölcs
taníthatósága

Sokan teszik föl a kérdést, főleg az egyházi iskolákban. Vélemé
nyem szerint az embertudományokat szintetizáló embertan szerves
részeként hatásosabb lehet az erkölcstan, mint önmagában, amikor
is könnyen válhat moralizálássá. Ugyanez áll az önismeretre is,
amely önmagában könnyen válhat pszichologizálássá vagy lelki
zéssé, valamint a társadalomismeretre is, amely más ember-tanok
társaságát nélkülözve könnyen beleeshet a szociologizmus, a szo
ciologizálás vagy az átpolitizálódás bűnébe. A NAT emberismere
tébe bele van építve az erkölcstan, kétféleképpen is: 1) mint végig
húzódó (meta) szempont, 2) külön fejezetekként is. Arra is lehető

ség nyílik, hogy az erre vállalkozó iskolákban - sajátos helyi tan
tervek alapján - erkölcstan irányultságú embertan jelenjen meg.

Mások azt kérdezik, tanítható-e egyáltalán az erkölcs, akár az
etika, akár az embertan (emberismeret) keretében? "Vajon nem
jár-e a pluralizmus, az etnikai ellentétek éleződése, a nacionaliz
mus túlhajtása által is szükségessé tett tolerancia hirdetése olyan
nagymértékű erkölcsi relativizmussal s egyáltalán érték-relatíviz
mussal, hogy le kelljen mondanunk a szavak és a tettek erkölcsi
megítéléséről, úgy, ahogyan egy ódon, divatjamúlt szemüvegről?"
- teszi föl a kérdést G. Lind gondolataitól ihletve Váriné Szilágyi
Ibolya. A kérdés mögött jól érzékelhető az állítás, amely mellett
Heller Ágnes segítségével érvelhetünk, aki Wittgenstein gondola
tát is felidézve azt mondja, hogy az erkölcs a jó és rossz közötti
különbségétel képessége és a cselekvő felelőssége, vagyis az er
kölcs a világ feltétele. Ebből pedig az következik, hogy amennyi
ben az iskola feladata a világra vonatkozó igaz tudás közvetítése,
ebbe feltétlenül beletartoznak a helyes magatartás normái és sza
bályai. L. Kohlberg a demokratikus társadalomban való aktiv és
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Az erkölcsi nevelés
formái

Erkölcs és
semlegesség

felelős részvétel feltételének tekinti az erkölcsi nevelést. Kérdés,
kinek a feladata és hol történjék az erkölcsi nevelés, és amennyi
ben az iskolában is, milyen formában.

Az iskolában az erkölcsi nevelés - egyebek mellett - a követ
kező formákban jelenhet meg: a) az iskola világa, értékrendje,
éthosza, b) a pedagógusok és diákok értékrendje, éthosza, c) az
osztályfőnök nevelő tevékenysége, d) a különböző tantárgyak ta
nítása közben érzékelhető etikai felhangok, e) olyan tárgyakon ke
resztül, amelyekbe tudatosan be van építve az etika (filozófia,
embertan, lelki egészségtan, ökológia stb.), f) önálló tárgyként.
Kérdés, melyik forma mennyire jogosult egy plurális társadalom
állami iskolájában, amely alkotmányjogi értelemben (és csupán
ilyen értelemben!) semleges, vagyis nem engedheti egyetlen érték
rend, világnézet vagy erkölcsi rendszer előnyben részesítését sem
a többiek rovására. Sokan azt válaszolják, nem szükséges etikát
tanítani, ugyanis éppen elegendő a példa: az iskola és a tanárok
éthosza. Kérdés, hogyan adható át az erkölccsel kapcsolatos isme
ret és tudás, hogyan fejleszthetőkhatékonyan az erkölcsi képessé
gek. Értékekre, erkölcsösségre senkit sem lehet megtanítani, iga
zából csak maga az élet és a példa hathat az érték-érzék és az
éthosz alakulására. Éppen ezért, amennyiben meggyőzödünk ar
ról, hogy valami mégis megtanítható belőle, annál sikeresebb lesz
ez a tevékenység, minél inkább hasonlít az erkölcsismeret tanítása
az életre. Jó néhány neves filozófus, pszichológus és pedagógus
- köztük Piaget, Kohlberg, Goldmann - határozottan állítja,
hogy tanítható az erkölcs, azaz pedagógiai tevékenységgel is be
folyásolható az erkölcsi személyiség kialakulása. Heller Ágnes
szerint erkölcsöt tanítani nem más, mint tartalmat adni a jót és a
rosszat megkülönböztetőképességünknek (amely mentális képes
ség, logikus gondolkodás, problémamegoldás, alkalmazó ítélet,
képzelőerő, affektus, orientáló érzések, lelkiismeret, odaadás, lel
kesedés és szenvedély ötvözete), erkölcsöt tanulni pedig annyit
jelent, mint e tartalmat bensövé tenni.

Az erkölcs tanítható, ám sokak számára kérdéses, hogy más tár
gyak erkölcsi .felhangjaként" vagy az erkölcs történetén kívül más
formában lehetséges-e, ugyanis joggal vetődik fel a kérdés: melyik
erkölcsöt tanítsuk, azaz megőrizheto-ea kívánt semlegesség? Azért
nem lehet erkölcsöt oktatni iskolában, mondják sokan, mert nincs
erkölcs vallás nélkül. A vallás nélküli etika valóban modem talál
mány, s eddig nem volt olyan széles körre kiterjedő gyakorlata,
amely eredményes lett volna, Mi lehetne az az alap, amelyre fel
építhető egy olyan tantá [gy, amelyet nyugodt lelkiismerettel lehet
ne ajánlani az állami iskolák különböző világnézetű diákjainak?
Heller szerint az erkölcsfilozófia feltétele, r Jgy léteznek jó személyek.
Az erkölcstan ez esetben a "Hogyan lehets 1esek jó személyek?" kér
désre keresi a választ. Csakhogy erre a I .lönböző erkölcsfilozófiák
különbözőképpen válaszolnak. Ezekből vár, ~assanak diákjaink, vagy
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lehetséges - mint iskolai tárgy - valamiféle egyetemes etika? Ke
resztény pedagógusok is akadnak szép számmal, akik szerint lehet
séges az egyetemes etika, s a katolikusok általában a lex naturalisra,
a protestánsok pedig az általános kegyelemre hivatkoznak, Jelenits
István azzal érvel, hogy embernek lenni: feladat, és ennek van
egyetemes mércéje. Úgy véli, hogy a nem vallási megalapozás ne
hezebb, de azért lehetséges. Orosz László szerint az egyetemes etika
arról szól, hogy mit kell tenni a közösség boldogulása érdekében,
kiindulópontja a személyes emberi méltóság. Egyetemes etikát írt
Nyíri Tamás főiskolásoknak és egyetemistáknak és Szabó Pál Tiva
dar középiskolásoknak. Egyetemes etikát tanítanak többfelé a vilá
gon "világi etika", "természetes erkölcstan" stb. néven. Tehetik ezt
azért is, mert az ember történetiségéből és szabadságából kővetke

zően a legújabb korban létrejöhettek nem vallási alapú erkölcsi
rendszerek is, amelyek - még ha ezek valamiképpen kapcsolód
nak is a vallásos etikákhoz - választási lehetőséget jelentenek a
valláserkö1csökhöz képest. Mégis határozottan úgy gondolom, az er
kölcstannál jobb megoldás az embertan, az emberismeret.

Melyik embertant?

Feltehető a kérdés, hogy világnézeti szempontból mennyire kényes
az emberismeret, másképpen: melyik emberkép alapján műveljük

az embertant. Erre a kérdésre hasonló válasz adható, mint az er
kö1cstannal kapcsolatban az előző fejezetben, az egyetemes erkölcs
tan lehetőségévelérvelve. Az embertan nem annyira ember- és vi
lágkép-, nem annyira függ az egyéni világnézettől,mint az erkölcs
tan, és nem sokkal kevésbé, mint az irodalom vagy a történelem.

"Konszenzus-embertan" Minél magasabb évjáratoknak tanítjuk az embertant, annál inkább
lehet jelezni a különböző - és választható - felfogásokat olyan
kérdésekben, mint a test és lélek kapcsolata, mint a szabadság vagy
a végesség. Mivel az ember értékelő és értelmező lény, semmiféle
emberi tevékenység, így az embertan tanítása sem lehet "értéksem
leges", sőt az embertan kitüntetetten olyan műveltségi terület, ahol
a semlegesség szinte lehetetlen, de értelmetlen is. Ez persze nem
jelentheti azt, hogy az emberismeret tanítása közben előnyben le
hetne részesíteni valamelyik eszmerendszert, világnézetet, ideoló
giát a többiek rovására. Ugyanakkor kitűnő lehetőségnyílik az em
berrel kapcsolatos különféle felfogások és nézetek szembesítésére
és párbeszédére. Nemcsak az állami, de a valamely világkép mellett
voksoló iskolák többsége esetében is ez a - mind a NAT-ban, mind
az ÉKP programban szereplő - "konszenzus-embertan" tekinthető

jó megoldásnak. Ennek az emberképe a biologikum, pszichologi
kum, szociologikum és a szellem dimenzióiból összeálló ember.
Mindenkinek lehetősége van arra, hogy világnézete szerint vá
lassza ki magának a megfelelő dimenziókat, s hogy azokat saját
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elképzelése szerint rangsorolja. Úgy vélem, hogy modem keresz
tény emberkép tanítását vállaló iskolák számára is jó kiindulópont
lehet ez az emberkép.

Mindezek alapján úgy vélem, az embertannak kitüntetett helye
kell, hogy legyen az egyházi iskolákban. Ma még ezek egy része
gyanakodva vizsgálja a NAT-ot, beleértve az "értéksemleges", az
"értékközömbös" emberismeretet, másik részük várakozó állás
pontra helyezkedik (hátha megbukik a NAT), néhány iskolában
azonban elkezdődött az adoptáció, és akad olyan is, ahol eddig is
tanították, például Kuslits Kata a fóti ökumenikus iskolában (aki
nek egyébként tanári segédkönyve is jelent meg e tárgyban). És/
ha már az egyház is szóba került, megemlítem, hogy egy katoli
kus pap (Turcsik György) a győrzámolyi állami iskolában tanítja
már több éve az embertant.

Miről szól az embertan?

Embertan az
alkotásban

Az első évfolyamban a tanulók elsősorban élményeik, másodsor
ban ismereteik alapján megismerkednek az emberrel mint többdi
menziós lénnyel, részletesebben - de nem teoretikus, hanem in
kább pragmatikus megközelítéssel - megismerkednek a testtel és
a pszüché értelemben vett lélek alapfunkcióival, hogy érzékelünk,
érzünk, értékelünk, gondolkodunk és megsejtünk.

A következő évfolyamban a szóma-pszüché kapcsolat után a
pszüché-pneuma kapcsolat kerül előtérbe: továbbra is az élmé
nyek/ a megtapasztalás szintjén, erőteljesebb hangsúllyal belép az
etikai nézőpont is.

A hatodik és hetedik évfolyamban bővül a kör: belépnek a tár
sak. A társas kapcsolatban működése közben ismerhetik meg a
még csak inkább érzékietesen megjelenített, mint a tudomány se
gítségével megértett test-Iélek-szellem embert, illetve a személyi
séget. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve a nagyobb való
színűséggel már megélt kapcsolatok kerülnek előbbre,

A hatodik és hetedik évfolyamban a másik ember képviseli a
társadalmat, a nyolcadikban már csoportok, társadalmi alrendsze
rek, sőt az egész emberi társadalom megjelenik..

A következő két (kilencedik és tizedik) évfolyamban fokozato
san tágul kör, hiszen a bioszférától a nooszféráig, a természettől a
kozmoszig, a legtágasabb immanenciától a transzcendenciáig. Az
eddigi szempontok az előzőekben még csak fel-felbukkanó filozó
fiai nézőponttal bővülnek. Ismét előtérbe kerül a személy, de már
társas és társadalmi viszonyaival együtt.

Elkészült a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyam programja is:
az eddigiek áttekintése következik. Egyrészt mindaz, ami eddig csak
érzékietesen jelent megJ tudományos reflexiót kap, másrészt minden
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eddiginél erőteljesebben megjelenik az embertudományok meta
sziníje, a filozófiai (s módjával a teológiai) antropológia.

Az embertan a követelmények mérlegén

Az embertan jó esetben egyszerre lehet az általános műveltségés a
világnézeti, erkölcsi, önismereti nevelés, valamint a kapcsolatkultú
rára és közéleti szerepre nevelés fontos építőeleme.

Az emberismeret is igyekszik megfelelni a valamennyi tárggyal
szemben támasztható azon követelményeknek, amelyek egyrészt
a NAT-ban, másrészt az ÉKP-ban szerepelnek.

Az embertan tanítói Ki taníthatja az embertant? Ha nem az egyes ember-tanokra.
hanem a szintetizáló embertanra gondolunk, azt felelhetnénk: szin
te senki. Ki lenne alkalmas arra, hogy egyszerre tartsa kezében,
mondjuk, a biológia, a pszichológia, a szociológia, az etika és a
filozófia gyeplőit? Nem arra gondolok, hogy ennyiféle diplomával
kell rendelkeznie annak, aki az embertan tanítására vállalkozik, ha
nem hogy valamiféle metaszintről mégiscsak látnia kellene az em
bert: vagyis az mindenképpen jó lenne, ha két-három-négy ember
tanból alapozó, egyből pedig alapos ismeretei lennének. Az ember
tan jövője tehát a pedagógusképzés függvénye. Addig is, úgy gon
dolom, az taníthatja, aki a) érdeklődik a téma iránt, b) aki rendel
kezik pedagógiai alkalmassággal és tapasztalattal, c) akinek van
elég bátorsága, d) aki hajlandó némi időt szánni embertani ismere
tei bővítésére. Ez pedig lehet bármilyen szakos tanár és bárki más,
aki megfelel a felsorolt minimál-kritériumoknak,

Az emberismeret az a tárgy, amely jól tanítható csapatban,
amelyben részt vehetnek alkalmi segítők is: pszichiáter, pszicho
szomatikus szemléletű orvos, lelkész, hitoktató, termé
szetgyógyász, szociológus, akár fizetett szakemberként, akár ba
rátságból. Jó lenne, ha minden osztályfőnökbekapcsolódna vala
miképpen az embertan oktatásába.

Mire épül és mit épít?

Az értékek
elismertetése

Az emberismeret
sajátosságai

Ha nem is értéksemleges az emberismeret, ha nem sugall is egyfajta
értékrendet, segítheti fontos értékek elfogadását, bensővé tételét,
vagy legalább is pozitív beállítódás kialakulását. Olyan értékek
ezek, amelyekkel kapcsolatban eléggé erős konszenzus alakult ki
különböző világnézetű társadalomtudományi szakemberek és pe
dagógusok körében.

Az emberismeret sajátos jellegéből következik, hogy egy-egy is
merethez általában többféle adekvát tanulási tevékenység sorolha
tó. A többi tárgyhoz képest az emberismeret többféleképpen is sa
játos. így például azért, mert az embertudományok erőfeszítései
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ellenére is az emberről még mindig elég keveset tudunk Éppen
ezért episztemikus tudásunk mellett tetemes a doxa-jellegű ismeret;
a törvényszerűség mellett a hipotézis; a többé-kevésbé megalapo
zott vélekedés mellett komoly szerepet kapnak az élmények, a
megsejtések és az érzések; az embertudományok tudásanyaga mel
lett fontos szerepet kap a mítoszok emberképe és a művészet ér
zékletes megjelenítése, ez utóbbi akár a realisztikus ábrázolás, akár
a metaforikus mesélés formájában. A tematikus tananyag ezért leg
alább annyira tartalmaz megismerendőt(köztük sok-sok aligha tel
jesen megismerhetőt), mint ismeretet, következésképpen a tevé
kenységek gyakran nem annyira ismeretekre, mint inkább élmé
nyekre épülnek, s egy élménybeszámoló ugyanannyira adekvát te
vékenység lehet, mint egy tényfeltárás vagy logikai levezetés, s a
szerepjáték ugyanolyan adekvát tevékenység lehet, mint a szocio
lógiai vagy lélektani kísérlet. A másik sajátosság az, hogy egy-egy
ismeretkör vagy ismeret rendre többféle embertudományi néző

pont megvilágításába kerül, ami természetesen többféle "világító
eszközt", vagyis tevékenységet jelent.

***
A követelményekről, az értékelésről és a módszerekről a hivatko
zott művekből tájékozódhat az olvasó, miként az eddigi tanítási-ta
nulási tapasztalatokról is. Befejezésül hadd idézzek föl egy kiállítást
Örkény István Magyar Pantheon című novellájából. Az éppen zárva
tartó múzeum portása - eleget téve a Pestre kiránduló vidéki gím
nazisták óhajának - az éppen üresen kongó csarnokban megren
dezi a Hubauer Sándor Emlékkiállítást: a tárlókba saját dolgait téve
bemutat egy magyar átlagembert. a maga átlagos és rendkívüli rek
vizítumaival és vágyaival. Hazatérve a lányok dolgozatot írnak
J,Mit láttam a budapesti tanulmányi kiránduláson?" címmel. Ör
kény így fejezi be a novellát. "Az ifjúságot csak látványos dolgok
lelkesítik: oldalakat írnak a Mátyás-templomról, egy önkiszolgáló
büféről. az Országzászlóról... A Hubauer Sándor Emlékkiállításról
alig valamit. Ilyenek ezek a mai fiatalok" Bízva az embertan foko
zatos meghonosodásában abban reménykedern. hogy akár már a
közeljövőben is többeknek fog igazi szenzációt jelenteni egy ilyen
kiállítás, vagyis maga az ember, aki olyan, mint minden ember, aki
olyan mint sokan mások, és aki senki máshoz sem hasonlít, mert
egyedi, mert titok
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