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KICSODA AZ EMBER?

Gondolatok egy kiállítás kapcsán

Április közepén, a Pécsi Szín-
ház  csarnokában  értelmi  fo-
gyatékos fiatalok képzőművé-
szeti  alkotásait  tekinthettem
meg.

Az a cím, amit a szervezők a
kiállításnak  adtak  —  „Én  is
ember vagyok” —, arra a kér-
désre  sürgeti  a  választ:  „Ki-
csoda az ember?” A legcsodá-
latosabb lény a világon, akinél
„semmi  nincs  csodálatosabb”
(Szofoklész),  vagy  —  Vörös-
marty szerint  —  „sárkányfog
vetemény”,  s  emiatt  fejlődés-
re,  megjobbulásra,  túlélésre
„nincsen  remény,  nincsen  re-
mény?”  A létért  folyó  küzde-
lem és a természetes kiváloga-
tódás  eredményeként  az  állat-
világ  csúcsa  (Darwin),  vagy
éppen  az  egymást  pusztítás

miatt  „az  állatok  alja”  (Radnóti)?  Vajon  csakugyan  Isten  képe-e  az  ember,
ahogyan a Bibliában olvassuk? Ha az, akkor az egyébként kiváló Augustinus a
sérült embert kirekeszti az emberek közül, mondván, hogy sem a torz külső,
sem a fogyatékos értelmi vagy érzékszervi teljesítmény nem méltó Istenhez,
nem ábrázolhatja Őt. Noha nagyra becsülöm az időtlen gondolatok filozófusát,
nézetét semmiképpen sem tudom elfogadni. Ha arra gondolok: kik nem „kép”-
viselik  Istent,  akkor először  nem a sérültek jutnak eszembe,  hanem  Hitler,
Sztálin és  Ciausescu;  azután  még  sokan  falvaink  és  városaink  éjszakai  és
nappali életéből, akik csalnak, rabolnak és ölnek, akik az önzés és a szenvedé-
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lyek  rabjai.  De  hamar  kétsé-
gem  támad  saját  magammal
kapcsolatban  is,  hiszen  nem
méltó  Istenhez  múlandó  lé-
tem, biológiai és erkölcsi esen-
dőségem sem. Az emberek kö-
zött senki sincs, aki tükrözhet-
né Istent.

Kicsoda az ember?

Az értelmi fogyatékos fiatalok
alkotásait bemutató kiállítás az
embermivolt  két  fontos  kri-
tériumát villantja fel: a kreatív hajlamot és az én-közlés igényét.

Kétségtelen,  hogy az állatok is produkálnak építményeket: fészket,  várat,
alagutat, de ezeket fajra (sőt fajtára) jellemző módon, genetikai program szerint
készítik. A füsti fecske csakis füsti fecske-fészket tud építeni, valószínűleg meg
se lehetne tanítani neki a molnár fecske-féle fészeképítést.

Az  ember  azonban túllépi  genetikai  adottságainak korlátait.  Mindig újat,
mást, eredetit igyekszik létrehozni. Kreatív hajlama vajon nem Istenhez teszi
hasonlóvá? Igaz: a Teremtő a semmiből alkot,  az ember pedig a valamiből
másvalamit. De hiszen az ember nem Isten, hanem csak a képe.

Nem egyes emberek speciális adottsága a kreatív hajlam, hanem az ember-
mivolt  lényeges  kritériuma.  Az  értelmi  fogyatékosok alkotásai  is  ezt  bizo-
nyítják. Ha ez a hajlam a tevékenységben megvalósul,  az a kibontakozásra
lehetőséget adó pedagógus jó munkáját dicséri.

A kiállítás  grafikáit,  kisplasztikáit  és  tűzzománcait  produkáló  művészek
önmagukról  vallanak.  Világlátásuk,  játékos  derűjük,  színes  érzelemviláguk
tárul  fel  a  néző  szeme  előtt.  Az  állati  kommunikáció  tényszerű  közléseket
tartalmaz: veszélyt jelez, tápláléklehetőséget mutat meg, párzásra szólít fel. Az
állatok „csak” azért nem szoktak összejönni, hogy „egy jót beszélgessenek”. A
bensőséges kapcsolat nekünk, embereknek hiányzik sokszor. Emberi lény, Ady
Endre írja:

„Szeretném magam megmutatni,
Hogy látva lássanak...
Ezért minden: önkínzás, ének,
Szeretném, hogyha szeretnének,
S lennék valakié...”
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Azt hiszem: az ember önfeltáró igénye is — isteni tulajdonság.
A sérült ember eszerint nem kevésbé Isten képe, mint az ép.
De azt az állítást, hogy az ember Isten képe, ki kell egészíteni egy jelzővel:

az ember Isten eltorzult képe — az ép és a sérült ember egyaránt az. A kép
torzulását  ugyanis  nem a fogyatékosság  okozza,  hanem a  szív megromlott
állapota. Ahhoz, hogy egymásra találjunk, hogy elfogadjuk és megértsük egy-
mást, hogy a sérültek részéről az „én is ember vagyok” hangsúlyozása fölös-
legessé váljék, az önző emberi szívnek kell megváltoznia.

Dr. Pálhegyi Ferenc

Kutyák, macskák, egerek!

Filmekben és könyvekben biztos sikert ígér, ha szereplői állatok és gyere-
kek. Lexi, Cili, Cinci és a többiek Csabay Katalin: Lexi című készségfejlesztő
feladatkönyvében nemcsak a siker, hanem a tanítás eszközei is.

Csabay Katalin óvodapedagógus-gyógypedagógus kitartó következetesség-
gel készítette évről évre fejlesztőanyagait, szakcikkeit.  Meixner Ildikó munka-
társaként már korábban is az óvodáskorúak diszlexia-diszgráfia prevenciójával
foglalkozott legszívesebben. Kialakította a prevenciós munka módszertanát a
fejlesztő funkciók szinte teljes körére.

Lexi,  ez a kajla fülű kiskutya 62 db színes fejlesztőlapon, további 15 db
fekete-fehér gyakorlólapon és a mindezekhez csatlakozó 16 db színes mellék-
leten vezeti végig az „olvasót”. Szerencsére és a szerző dicséretére, a feladatok
megoldása nem kínzó és unalmas gyakorlás, hanem éppoly gondtalan kalando-
zás, ahogy Lexi sürög-forog az oldalakon. Kialakítani, fejleszteni, rögzíteni —
ezek a feladatok kulcsszavai. Így formálódik a síkban és a térben való tájéko-
zódás, melynek világítótornya a baloldalt jelző piros szív. Ez a biztos támpontja
a balról jobbra haladás folyamatos gyakorlásának, innen indulunk a fent és a
lent világába, ehhez viszonyítjuk a három vonalköz szintjeit, a tér különböző
irányaiba futó vonalakat.  A világot  felfedezni  és megérteni  kívánó Lexi  az
állatok, a növények, a tárgyak világába vezeti a gyerekeket, így nyílik alkalom
az intenzív szókincs és a beszédfejlesztésre is. A határozott kontúrral készült
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