
Az értekezés zárórészében a szerző a speciális iskolai integrációs fejlesztő-
szolgáltató  központok  feladatairól  és  költségigényeiről  ír.  Különösen  akkor
költségigényes a szolgáltatás, ha preventív célokat is szolgál annak érdekében,
hogy ne érhesse kudarcélmény az egyes tanulókat, de így éri meg igazán. Az
eredmények nemcsak a fogyatékosok, de a többi gyermeknek is minőségileg
magasabb szintű oktatást tesznek lehetővé.

Úgy gondoljuk, a könyv szemlélete, következtetéseinek nagy része általános
érvényű,  ezért  nemcsak  a  hallássérültek  szakemberei,  hanem  valamennyi
gyógypedagógus és a többségi iskolák tanárai is eredménnyel forgathatják.

Csányi Yvonne

„A zene felemeli kezeimet
és játszik velük”

(Dr. Kokas Klára kurzusa)

A Nemzetközi  Kreatív  Zenepedagógiai  Intézet  szervezésében,  komplex
művészeti  nevelési  céllal,  több előadóval  (dr.  Kokas Klára,  Für Éva, Szabó
Orsolya, Mészáros Ágnes) indult gondolatébresztő, lélekben mélyítő, új tapasz-
talatok szerzését lehetővé tevő kurzus Tatabányán, 1993 augusztusában.

Kokas Klárát, a zenetanárt és pszichológust még gyógypedagógus hallga-
tóként ismertem meg, lévén, hogy szakdolgozatomat az értelmi fogyatékosok
zenei nevelésének témájáról írtam.

Néhány évvel  később  — már  mint  főiskolai  oktató  — kezdtem speciál
kollégista hallgatóimmal rendszeresen járni hozzá. Szerettem volna, ha ők is
megtapasztalják, hogy a gyermekekkel a zenét nemcsak iskolai órák merev
keretében lehet megismertetni, megszerettetni — sőt, ott sokkal nehezebb —,
hanem van annak más rendhagyó és sokkal személyesebb, megérintőbb formája
is.

Több mint 20 évig jártam szorgalmasan a hallgatókkal, s figyeltük a gyere-
keket — lassan a gyerekek gyerekeit —, mire elkövetkezett az az idő, hogy
Klára  lehetőséget  kapott  arra,  hogy kurzust  tartson  és  az  érdeklődők saját
tapasztalatukon keresztül éljék és értsék meg: „miért emeli fel a zene a kezei-
met?”
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A címbeli idézet egy gyermektől való, aki megtapasztalt élményeit fogal-
mazta így.

A kurzus résztvevői  többnyire zenetanárok voltak, illetve 6 kisgyermek,
Klára tanítványai.

A foglalkozások több területet érintettek: Für Éva főiskolai tanár vezetésé-
vel megtapasztalhattuk a saját testünkkel való helyes vagy helytelen bánásmód
és hangképzési technikánk összefüggéseit, s ennek következtében megszólaló
hangunk minőségét.  Ennek érdekében az énekes „láthatatlan hangszerével”,
azaz a testünk hangadást biztosító részeivel, működtetésének megismerésével
és technikával foglalkoztunk, gyakran játékos formában.

Szabó  Orsolya zongoraművész  segítségével  megérthettük,  hogyan  függ
hangszerkezelésünk milyensége a testünk és lelkünk állapotától, a test, lélek és
szellem harmonikus vagy diszharmonikus voltáról, s hogyan lehet különböző
zenei  kifejezésbeli  nehézségeinket  elsősorban  lelki  odafordulással,  a  „zenét
szolgáló mozgásfunkciókra” való tudatos, belső ráhangolódással leküzdeni.

Mészáros Ágnes iparművész vezetésével képzőművészeti alkotások létreho-
zására is vállalkoztunk előre meghallgatott — majd alkotás közben is hallható
— zeneművekre. Ezzel a foglalkozási formával már többször, de mindig csak
alkalomszerűen találkoztam. Most az intenzív hatnapos együttlét, napi szinten
24 órában a zenével  való foglalkozás  hatására,  magam számára is  meglepő
„művek” kerültek ki a kezem alól, miközben megélhettem egyszerre a zenében
való elmélyedést és a teljes kikapcsolódást.

Számomra Klára foglalkozásai voltak a „legnehezebbek”, annak ellenére,
hogy a kollégák közül én ismerem Klára munkáját a legrégebben. Az, hogy
ennek okát is pontosan tudom, nem von le semmit az élmény súlyából, sem nem
csökkenti az inspirációt:  törekedni annak a belső szabadságnak az elérésére,
mely lehetővé teszi, hogy a zene felemelhesse az én kezeimet is.

Tudniillik a gyerekek teljes természetességű mozgása,  a képzeletjátékok
mozgásos kivitelezése a különböző zenékre nekem közel se ment ilyen termé-
szetességgel. Lebénított a tudat: mozgásom suta (nem is lehetett más, hiszen
belülről nem tudtam eléggé elengedni magam); fantáziámat betonba ágyazott-
nak éreztem. Megtapasztalhattam magamon a felnőttség összes merevségét,
gátját, konvencióját, mely nem engedett fellazulni. Ugyanakkor azt is megérez-
hettem, megláthattam — főleg a gyermekeken, illetve néhány felnőttön is —,
milyen felszabadító a zenei elmélyítő érzés teljes testi-lelki átadással — mely
itt improvizált mozgásban is megnyilvánul — hallgatni a zenét.

Ezért minden nehézségem ellenére csak bíztatni tudom azokat, akik igényel-
nék a zenében való nagyobb elmélyülést, próbálják ki Klára kurzusát. Ha el
tudják érni belső szabadságukat, nagy élményben lesz részük. Ez az élmény
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nemcsak a zene mélyebb megélésére, hanem az egyén személyiségének gazda-
godása, az önmagával való találkozás lehetőségét adja.

Klára vak gyermekeknél is kipróbálta — illetve kis megszakításokkal pró-
bálja — módszerét. Felszabadító, gátlásokat oldó, fantáziát, belső látást segítő,
mozgató hatását magam is láttam a gyermekeken. S ha ez vak gyermekek esetén
látható  eredménnyel  jár  — melyet  a  hospitálások hosszú évei  alatt  sok-sok
kisebb-nagyobb gyermeknél én is láthattam —, biztosan segítő út a gyermekek
magukra találásában.

De hát a gyermekek sokkal rugalmasabbak a felnőtteknél! Így hát nem is
csoda, hogy ez az önfelszabadítás nekik könnyebben megy, éppen úgy, ahogy
Kodály gondolta a zene hatásáról:

„... az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Kon-
centrál, testi-lelki diszpozíciót javít; munkára kedvet csinál, alkalmasabbá
tesz, figyelemre, fegyelemre szoktat... egész embert mozgat, nemcsak egy-
egy részét.”

S másutt:

„Nem lehet egészen boldog ember, akinek nem öröm a zene. Erre az örömre
tanítani kell az emberiséget.”

Urbánné Varga Katalin

A Speciális Olimpia Mozgalom
III. Nemzetközi Játékok rendezvénye
Miskolc, 1994. május 27-29.

A fogyatékos,  akadályozott  emberek  is  vágynak  az  élet  teljességére,  az
együttlét örömére, arra, hogy megmutathassák, mit tudnak, mire képesek, hogy
számukra is tartogat szépséget az élet. Az értelmileg, esetleg még halmozottab-
ban is akadályozott emberek világában a társakkal való kapcsolat, a siker, az
önmeghatározás lehetősége sokkal inkább a dolgok, cselekvések fizikai valósá-
gához kötött. Így azután életükben különös értéket nyer a mozgás, a tárgyi
kifejezés, az együttes cselekvés és ezek társadalmi formája, a sport, a kreatív
tárgyformálás, kézimunka, játék.

315


