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Művészeti nevelés
a hallássérültek személyiségfejlesztésében*

VINCZE TAMÁS

Mitől  mások a  hallássérültek,  mint  a  többiek?  Külsőleg olyanok vagyunk,
mint az ép többiek. Még fülünk is van a fejünk két oldalán. Csak éppen nem,
vagy  nem  teljesen  funkcionál.  A mindenkinek  kijáró  kis  lebernyegnél  fogva
külsőleg ugyanolyanok vagyunk. A fülbeli szerepvesztés okán eggyel kevesebb
csatornán kapunk információkat. E téren szemünk átveszi a fül szerepét. Azon-
ban olyan világban élünk, ahol a kommunikáció leghasználtabb eszköze a
verbális érintkezés, melyet a társfogyatékosok is maradéktalanul tudnak alkal-
mazni. Mi pedig egészen másképpen kommunikálunk. Köztudott dolog, hogy a
társadalomban való szerves létezésünk feltétele  a kommunikáció funkciójának
érvényesülése. A kommunikációbeli  különbség kihat a belső személyiségre is.
Ezt  a  hallássérültek  másságként  élik  meg.  Ez  a  probléma  és  a  megoldására
irányuló próbálkozások többé-kevésbé ismeretesek önök előtt.

A siketek (hallássérültek) belső másságában találjuk meg a probléma lénye-
gét. Ugyanis a művészeti kibontakozás a lelki érzékenységből táplálkozik. A lelki
érzékenység pedig a másságból. Ez a láncolat alapjában nem specifikus, hanem
általános  vonás  a  társadalom  tágabb  körében.  A  fogyatékosoknál  azonban
fokozottabb hangsúlyt kap. Magyarul: a művészet könyvből nem tanulható, nem
tanítható. A személyiség kibontakozásának helyes irányításával ébreszthetjük fel
az egyének művészeti hajlamát.

A „világmegváltó”  kamaszoknál  mélyen  tudatosul  a  másság  valódi  oka.
Ilyenkor nagyobb figyelmet igényel a művészeti nevelés céltudatossága. Ez
akkor  eredményes,  ha  a  tanulók  már  rendelkeznek  a  különböző  technikai
eljárásokkal  és  kifejezési  módokkal.  Ezeket  a  korábbi  életszakaszban  el  kell
sajátítaniuk a gyermekeknek. Az iskolának éppen azért tágabban kell értelmeznie
a művészeti nevelést.

Inkább vizuális nevelésről van tehát szó, mint művészeti nevelésről, bár ezek
között átfedés is van. A vizuális kultúra alapjainak elsajátításával a hallássérül-
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tek képessé válhatnak a művészetek befogadására. A fogyasztói társadalomban
azonban a vizuális kultúra látványbefogadóvá és látványteremtővé degradálódik,
az egyének pedig passzív, manipulálható szemlélővé válnak. Ez a mai vizuális,
illetve művészeti nevelés nagy gondja.

A kritikusi  hajlam fejlesztését  ugyancsak a lelki  érzékenységből eredeztet-
jük. Az érzéki-gondolati tevékenységen alapuló tanulással érünk el az ítélőké-
pességhez,  mellyel  a  hallássérültek  otthonosabban  mozoghatnak  az  esztétikai
körben.

Az intellektuális  látásmód kialakításának alapvető feltétele  az olvasás és  a
valóság tudatos megfigyelése. Hallássérülteknél az olvasás részben kompenzál-
ja a hallást. Ezzel hatásosan lehet gazdagítani a szókincset, ennél fogva fejleszt-
hető az önkifejezés,  kialakulhat  az  igényes intellektuális  szféra.  Fontos,  hogy
sokat  olvastassunk  a  tanulókkal  bármilyen  olvasnivalót.  Ehhez  kapcsolódik  a
nyelvtani műveltség.

A művészeti  ágak  közül  a  film (mozi)  és  a  színjátszás  a  kommunikációs
probléma miatt  kiemelt  helyet  kap  a  hallássérültek  művészeti  érdeklődésének
fejlesztésében.  Legkönnyebben  ugyanis  itt  érvényesül  az  önszelekció.  Egyér-
telmű,  hogy  a  vizuálisan  értelmezhető  többi  művészeti  ággal  könnyebben
megbarátkozunk, míg ezek (film, videó, színház) ― ha nem feliratozottak ―,
mint  intellektuális  darabok,  zenei  számok,  kívülrekednek  a  hallássérültek  ér-
deklődésén. Ezzel visszautalok az olvasás fontosságára. Ugyanis a sok olvasni-
való  között  akad  ismert  színdarab,  így  az  előolvasás  által  érthetőbbé  válik  a
színházi vagy filmbeli cselekmény. A kommunikációs sajátosságból fakad, hogy
a színjátszásnál és a filmnél lényegesen elterjedtebb a mozgáson alapuló művé-
szi kifejezésmódok és művészeti ágak (pantomim, némajáték, ritkábban a balett)
nézettsége  a  hallássérülteknél.  Gondoljuk  el,  hogy a  vizuális  kultúrában  való
jártasság akár az alkotói, akár a befogadói területen kapaszkodási pontot jelenthet
a hallássérültek számára az életben. Számos művészeti szakma van, amelyben
nem nagyon  szükségeltetik  a  beszéd  meg a  hallás,  így  a  siketek  a  hallókkal
egyenrangúak  lehetnek  a  munkában.  Ez  sokat  segíthet  az  önbizalom  vissza-
szerzésében, illetve fenntartásában.

Reméljük  és  merjünk  élni  a  nemzeti  alaptanterv  (NAT)  adta  tágasabb
lehetőséggel.  Minden  tantárgynak  megvan  a  maga  vizualitással  kapcsolatos
tevékenysége  (szemléltetés,  magyarázó  rajz,  síkgeometria,  komputer  alkalma-
zása stb.). Mindez a környező világ esztétikus kialakításával, valamint a művé-
szeti  műfajok megismertetésével  együtt  jelenti  a  művészeti  nevelésen  alapuló
vizuális kultúrát. Nem utolsósorban hozzátartozik ehhez a hallássérültek szeme
világa,  vizuális beállítottsága, amelyet a hallássérültek művészeti nevelésében,
személyiségfejlesztésében figyelembe kell venni.
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