
A program fénypontja a Csíky Gergely Színházban lebonyolított gálaműsor volt, melyet
gyermekeink  mutattak  be.  Tizenkilenc  műsorszámban  gyönyörködtünk  a  kolozsvári,  a
nürnbergi, a budapesti, a soproni, a váci, a kaposvári, a gödöllői, a csurgói és a liptószentmik-
lósi  gyermekek  csodálatos  előadásában,  amit  a  Pogány  Judit színművésznő,  Vasák  Iván
főtitkár és Jónás József irodavezető által átadott díjak és jutalmak koronáztak meg.

A harmadik napon a szakma képviseletében azért ültünk össze, hogy az elkövetkező évek
munkáját,  tennivalóját  vitassuk  meg:  immár  sokadik  alkalommal  a  közoktatási  törvény
tervezetét és a nemzeti alaptanterv elgondolásait beszéltük meg. A téma előadójául  Baranyi
Károly Művelődési és Közoktatási Minisztériumi főosztályvezető urat sikerült megnyerni. A
születő törvények gyógypedagógiai  vonatkozásairól  dr.  Mikecz Pálné főtanácsos asszony
adott tájékoztatást.

A „Másság szépsége” rendezvény ismét lehetőséget adott szakmánk megmérettetésére.
Nem túlzás azt mondani: a gyógypedagógusi munka jelesre vizsgázott!

S  hogy ez  így történt  Kaposváron,  köszönet  érte  Kamper Antal és  Mihalovics  Jenő
igazgató uraknak és munkatársainak. Gyönyörű volt a tavasz Kaposvárott, 1993-ban!

MEZEINÉ DR. ISÉPY MÁRIA

Figyelő

Bolla Kálmán:

Szupraszegmentális elemzések

Egyetemi Fonetikai Füzetek 7. Budapest, 1992. 220 p.

Bolla Kálmán,  akinek a munkássága elválaszthatatlanul összeforrt  a magyar fonetikának a
XX. század második felében kibontakozott fejlődésével, most megjelent monográfiájával a
fonetikának  egy  viszonylag  elhanyagolt  és  számos  bizonytalanságot  tartalmazó  területén
kalauzolja el  a hangtan kérdései iránt érdeklődő olvasót.  Az elhanyagoltság természetesen
nem azt jelenti,  hogy a korábbi  időszakokban nem foglalkoztak a magyar fonetikusok a
hangsúly, a hanglejtés, a beszédszünet stb. kérdéseivel – erre a monográfia szerzője is utal,
sőt a munka irodalomjegyzékében megtaláljuk a témáról korábban megjelent művek címét –,
hanem nem álltak  rendelkezésre  olyan  technikai  eszközök,  amelyekkel  nagyszámú  adatot
lehetett volna feldolgozni, következésképpen a többnyire szubjektív természetű megfigyelé-
sekből nem születtek egzaktabb eredmények. A szerző jelen munkájának tudományos értéke
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többek közt abban fejezhető ki, hogy első ízben közöl eszközfonetikai vizsgálatok alapján
nagyobb mennyiségű adatot a beszéd szupraszegmentális szerkezetére vonatkozóan.

A gyógypedagógus,  aki kezébe veszi a monográfiát,  több szempontból is talál benne
szakmájában hasznosítható ismeretet. Mindjárt a bevezető részben szemben találja magát a
beszéd szerkezetének korszerű felfogásával. Hogy a gyógypedagógiában nemegyszer talál-
kozunk  kevésbé  pontos  terminus  technicusokkal,  arra  mi  sem jobb  példa,  mint  a  beszéd
kifejezés. Az egyértelműség megteremtésében kitűnő eszköz lehet a szerző által alkalmazott
fogalmi rendszer és a tagjaira vonatkoztatott elnevezések. A beszéd nem más, mint nyelvi
tartalmak kifejezésére szolgáló hangfolyam. Csak helyeselni lehet a szerző ama meghatáro-
zását, hogy a beszéd, amely folyamat, a hangjelenségek olyan összessége, amelyeket emberi
hangképző apparátussal  állítunk elő,  érzékszervileg appercipiálhatók és  nyelvileg kódolt
közléstartalmakat hordoznak.

A szerző elméleti  bevezetője kitűnő iránytű abban a tájékozódásban,  amelynek célja a
beszéd hangstruktúrájában való eligazodás. Ma már többé-kevésbé pontos árnyaltsággal meg
lehet fogalmazni, hogyan szerveződik a beszéd hangstruktúrája. A beszéd akusztikai formája
kétféle, nyelvileg funkciós megszerkesztettséget, azaz szerkezeti felépítést mutat. Az egyik a
lineáris tagoltságból származó szegmentális szerkezet, a másik a hangsajátosságoknak na-
gyobb  nyelvi  egységeket  (beszédszakasz,  megnyilatkozás)  átfogó  folyamatváltozásaiból
létrejövő, s a szegmentális szerkezetre ráépülő, úgynevezett szupraszegmentális szerkezet. A
szupraszegmentális hangszövet (a hangsúly, hanglejtés, beszédszünet, tempó stb. egymást
befolyásoló rendszere) legkisebb szerkezeti építőblokkját szupraszegmentális hangszerkezet-
nek nevezhetjük.

A beszédtechnikában  gyakran  használt  kifejezés  a  tempóváltás,  a  magassági  váltás,
dallammoduláció stb., azonban ezeknek a tartalma többnyire félreérthető, számos esetben a
szubjektív megítélés eredménye,  gondoljunk például a gyors  és a lassú beszédre.  Amit az
egyik észlelő lassúnak, azt a másik esetleg gyorsnak tartja. Bolla Kálmán munkájában olyan
kapaszkodókra lelünk, amelyek segítenek a minősítésben. Mit jelent például a tempóváltás?
Mikor beszélhetünk tempóváltásról? A kísérletek tanúsága szerint az 5-35 százalékos tem-
pólassulást vagy -gyorsulást csak bizonytalanul, esetleg egyáltalán nem érzékeljük. Gyakori
a  sebességváltozás  tévesztése,  a  gyorsulás  és  lassulás  felcserélése.  Hozzávetőlegesen  50
százalékos változás jelenti azt a küszöbértéket, mely fölött már határozottan, kellő pontos-
sággal felismerjük a beszéd tempóváltozásait.

A szerző  hét  kísérleti  személy szövegfelolvasása  alapján elemezte  a  beszédfolyamat
szupraszegmentális szerkezetét. Az elemzés a következőkre terjedt ki: a hangzási idő, szünet,
fonációs  szakasz,  beszédtempó,  egy  hangra  eső  átlagidő,  frekvenciacsúcsok,  dinamikai
csúcsok. Természetesen az egyes adatok gyakoriságának természetéről is kapunk statisztikai
információt.

Csonka volna az ismertetés, ha nem térnénk ki arra, hogy a szerző az érzelmek kifejező-
désének  függvényében  is  elemezte  a  szupraszegmentális  hangszerkezetet.  (Az  elemzett
hanganyaghoz tartozott  Pécsi Sándor kiejtése; a neves színész a  Nyolc óra megnyilatkozást
ejtette 28 féle beszédhelyzetben).

Feltétlenül ajánljuk a monográfiát azoknak, akik a beszéddel és javításával hivatásszerűen
foglalkoznak.

SUBOSITS ISTVÁN
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Híradás egy pályázatról

A debreceni székhelyű „Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat” Alapítvány „Gyermek-rehabili-
tációért” Kuratóriuma 1992 novemberében pályázatot hirdetett: „Együtt az iskolában” címmel
általános és középiskolás gyermekek részére.

A pályázat  ötletét  –  amely  dr.  Vekerdy  Zsuzsanna főorvos  asszonyé  –  az  adta,  hogy
napjainkban került előtérbe hazánkban a fogyatékos gyermekek integrált nevelése, iskoláz-
tatása. Szakemberek vitatkoznak és foglalnak állást mellette, illetve ellene.

Senki nem kérdezte meg azonban erről a gyermekeket, akikkel, akikért ez történik.
A pályázatban  arra  kértük  a  tanulókat,  hogy  írják  le:  el  tudják-e  képzelni,  hogyan

tanulnának, élnének együtt az iskolában, ha fogyatékos társaik lennének. A pályázati felhívást
az ország összes általános és  középiskolájába elküldtük.  A pályázat  beküldési  határideje
december 15. volt. Tudtuk, hogy a pályázat sikerét nagyban befolyásolja, hogy az eljut-e a
tanulókhoz. Szorongásunkat növelte, hogy például az iskolánkban dolgozó kollégák kérdez-
gették gyerekeiket, találkoztak-e ezzel a pályázattal, és a válasz: nem volt. Ezért nagy volt az
öröm, hogy közel 800 db pályázat érkezett az ország legkülönbözőbb részéből.

Az  általános  iskola  1-4  osztályaiból  310,  5-8  osztályból  420,  középiskolából  52  db
pályázat érkezett.

A pályázat  tanulsága:  a  gyermekek  el  tudják  képzelni,  hogy  együtt  tanulnak,  élnek
fogyatékos társaikkal. A nagyobbak a megoldási módokat is leírják. A debreceni Tóthfalusi
Sándor Általános Iskola 8. osztályosai meg is tervezik azt az iskolát, leírják a programját, ahol
minden gyermek együtt tanul, függetlenül attól, hogy milyen típusú a fogyatékossága.

A gyermekek egyértelmű véleménye,  ha együtt  élnek,  tanulnak, akkor felnőttként nem
csodálkoznak rájuk, hanem természetesnek veszik, hogy „nem vagyunk egyformák”.

A felsőtagozatosak és gimnazisták véleményéből kicseng, hogy sajnos Magyarországon
nem olyanok az iskolák, hogy ezt meg lehessen valósítani. Itt a tárgyi feltételek hiányát és a
pedagógusok  hozzá-nem-értését  egyaránt  megfogalmazzák.  Beszámolómat  egy  második
osztályos kisfiú véleményével zárom: „én szívesen segítek nekik a házi feladat megtanulásá-
ban, focizásban meg mindenben. Azért, mert Ők is Isten fiai,  mint mi.” (Farkas Milán, 2.
osztályos, Oszkó)

MAJORNÉ SZATHMÁRI ERZSÉBET

KRASZNÁR ÉS FIAI TANKÖNYVBOLT
1061 Budapest, Székely Mihály u. 8. Telefon: 1228-288

Szeretettel  várjuk  tankönyv-  és  taneszközboltunkban.  A gyógypedagógiai,  logopédiai,
fejlesztő pedagógiai foglalkozásokhoz kínálunk  tankönyveket, tanulást segítő kiadványokat,
tanári segédkönyveket, taneszközöket. Alternatív, illetve magánkiadók munkáiból folyama-
tosan bővül választékunk. Óvodák, iskolák megrendeléseire a kívánt könyveket beszerezzük.
Kívánság szerint megrendeléseiket postán is teljesítjük.

Nyitva tartás: naponta 10-17 óráig.
Levélcím (ügyintézés): 1031 Budapest, Torma K. u. 10. Telefon: 160-70-91
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85 éves a debreceni Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Intézet

1993. április 15-ére, szakmai napra hívták az ünneplő intézmény vezetői és munkatársai az
érdeklődő kollégákat. Nem véletlen, hogy igen nagy számban jelentek meg a gyógypedagó-
gusok Debrecenben, hiszen egy olyan téma került feldolgozásra a hét plenáris ülési és a nyolc
szekció keretek közt elhangzott előadásokban, melyekkel ritkán foglalkozunk, éspedig az
érzelmi nevelés elméletét és gyakorlatát elemezték, mutatták be a kollégák. A homoki intézet
igazgató-helyettese,  Balogh József az érzelmi nevelés fontossága és szükségessége címmel
állította össze előadását. Kerekes Ferenc tornanádaskai igazgató munkájában rámutatott arra,
hogy a természeti környezet milyen hatást gyakorol a tanulók érzelmi életére és magatartására.
Rohány  Mária,  a  nyírbátori  intézmény  művésztanára  a  művészeti  tevékenység  hatását
vizsgálta a gyermekek érzelmi életében. Koczor Margit debreceni kolleganő a mentálhigiénés
feladatok  megoldási  lehetőségeit  taglalta  előadásában,  míg  Szakács  Antalné a  nyírbátori
„örömiskola” első lépéseiről, gondjairól és eredményeiről számolt be. Márkiné Kovács Jolán
debreceni gyógypedagógus a Gordon T. E. T. kapcsán tanítványai körében elért eredményeiről
szólt igen hatásosan.

A szekció-ülések közül a foglalkoztató iskolai csoportban  Vidovics Ferencné az érzelmi
nevelésről,  Dobos Sándorné a felnőtt fogyatékosok érzelmi neveléséről,  Kapcsáné-Fazekas-
né munkatársak az iskolaotthonos szervezeti forma lehetőségei az érzelmi nevelés tükrében,
míg Bakóczné Tarr Tímea a Rehabilitációs Tábor érzelmi hatásairól tartotta meg előadását.

A kisegítő iskolai szekcióban az első előadás a nevelőotthon és lakója közötti érzelmi
kapcsolatokról szólt  Sum Ferenc (Nyírbátor) igazgató úr. Az érzelmi nevelés fontosságát és
lehetőségeit Szilágyi Lajosné az osztályfőnök és a matematika tanár szemszögéből elemezte.
S hogy milyen formája lehetséges az érzelmi nevelésnek testnevelési órákon, erről Bujdosó-
Lenkovics munkatársak beszámolója  adott  jó  helyzetképet.  Tóthné Szabó Éva előadása az
iskolatípus kezdő szakaszában taglalta az érzelmi nevelés fontosságát.

A szerencsés témaválasztás igen sok érdeklődőt vonzott Debrecenbe. A jelenlévők nagy
örömmel  fogadták  dr.  Nagy  Gábor urat,  a  városi  önkormányzat  kulturális  és  oktatási
irodájának vezetőjét,  aki  az  intézeti  jubileum kapcsán  annak egész történetét  lepergette  a
megjelentek előtt.  Dr. Mikecz Pálné, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium főelőadója
foglalta  keretbe  nyitó  és  záró  szavaival  mindazt,  amit  Bárczi  Gusztáv fogalmazott  meg
számunkra, s a rendezők a program mottójául választottak:

„Az elméletből nem lehet engedni,  mert  az természettudományi  igazság...  A gyakorlat
egyéni, a pedagógus művészi lelkéből fakad.”

(Az elhangzott előadásokból a GYOSZE következő számaiban olvashatunk.)

MEZEINÉ DR. ISÉPY MÁRIA
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Együttnevelés – Speciális igényű
tanulók az iskolában
Az integrált fejlesztés lehetőségei

Szerkesztette: DR. CSÁNYI YVONNE
Iskolafejlesztési alapítvány, OKI Iskolafejlesztési Központ,
1993. 183. oldal.

A címben jelzett integráció napjainkban egyre többet foglalkoztatja az általános és
gyógypedagógiai  iskolákban  nevelő-oktató  pedagógusokat.  A gyógypedagógusok  töb-
bek között az integrálható sérült gyermekek személyiségfejlődésének eredményességét,
míg az általános iskolai tanítók, tanárok az ép gyermekeket féltik és az oktatás hatékony-
ságát vonják kétségbe. A gyógypedagógusok nem egy esetben állásuk elvesztésétől is
tartanak.

A dr. Csányi Yvonne által szerkesztett tanulmánykötet igen sok kérdésre, kételyre ad
választ.

A bevezetés az integrált fejlesztés formáit és a nemzetközi gyakorlat tömör történeti
áttekintését vázolja fel.

A könyv öt fejezetre tagolódik. Az első fejezetben a külföldi integrációs modelleket, s
ezek  tanulságait  ismerhetjük  meg.  Ebből  kitűnik,  hogy  a  „külföldi  tapasztalatok  a
fokozatos bevezetés mellett szólnak. Ahol iskolai modell-kísérletekkel indult az integ-
ráció,  ott  a  kísérletek  lezárulásával  szinte  mindenütt  be  tudott  épülni  a  közoktatási
rendszerbe, a kísérletekkel egyidőben meg tudtak teremtődni a pénzügyi  feltételek és
jogi  garanciák  is.”  Röviden áttekinthetjük  a  hazai  modell-kísérleteket,  s  ezek tapasz-
talatainak összegzéseként azt, hogy mi szól az integráció mellett és ellen, s milyen hatása
van a tanárképzésre.

A II-V. fejezetek  a  különböző sérülési  típusokhoz  tartozó  gyermekek sikert  ígérő
integrációjának feltételeiről, a gyermeket, tanárokat és a szülőket támogató gyógypeda-
gógiai segítségadásról, fejlesztésről szólnak. A külföldi tanulmányokban közös, hogy a
sikerességet akkor látják biztosítva, ha a sérült gyermekek korai fejlesztésben részesül-
tek, esetleg az iskolai integrációt megelőzően már az óvodában is integrált nevelésben
vehettek részt és ép társaikkal szociális kapcsolataik vannak. Ugyanúgy nagy hangsúlyt
kap az eredményességben a vállalkozó tanítók felkészítése és a folyamatos gyógypeda-
gógiai segítségnyújtás, az együttműködés rendszerének kiépítése.

A tanulmányok szerzői a sikeres integrációnál többek között kiemelik, hogy a sérült
gyermekek a „normál” osztályokban jobb tudás- és készségszintet érnek el, többségük-
ben jól beilleszkednek, valamint a sérült és nem sérült gyermekek szociális magatartása
is pozitív fejlődést mutat.

A bemutatott  országok régi vagy még élő gyakorlata a mienkhez hasonló,  azaz a
családi szociálizációt gyengítő speciális iskolai és nevelőotthoni nevelés. Az integráció
fokozatos  kiépítésével  egyes  intézmények  funkciójukat  megtartották,  mások  segítő
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központokká alakultak, esetenként megszűntek. A megszűnt gyógypedagógiai iskolák-
ból  felszabaduló  anyagi  erőforrásokat  a  segítő  központokba  irányították  a  következő
célokkal:

― továbbképzés (gyógypedagógusok, tanárok, óvónők)
― speciális megsegítés (gyerekek, szülők, pedagógusok)
― tanfolyam szülők számára
― fejlesztőmunka
― pszichológiai segítség
― szociális munkás által nyújtott megsegítés
― mozgásnevelés biztosítása.

A speciális  oktatást  továbbra  is  biztosítják  mindazok  számára,  kik  ezt  kívánják,
valamint a halmozottan sérült gyermekeknek.

A német  tanulmányokból  kitűnik,  hogy gondot  jelent,  ha  egy gyereknek többféle
speciálpedagógiai segítséget kell nyújtani, például a logopédiai, gyógytorna, szociálpe-
dagógiai foglalkozások formájában. Hisz a gyógypedagógusok nagy része maximum két
területhez ért. E problémát a hazai kísérletek vezetői, résztvevői is nemegyszer megfo-
galmazták. Ezért szükséges az integráció fokozatos bevezetésével együtt az utazó gyógy-
pedagógusi hálózat fokozatos kiépítése is.

Hogy a tanulmánykötet – figyelemfelkeltő tartalmát illetően – kerek egész, azt több
vonás  is  bizonyítja.  Legjellemzőbb  azonban,  hogy  nemcsak  egyoldalúan  a  sikerek
oldaláról mutatja be az integrációs fejlesztés külföldi tapasztalatait, hanem azok bukta-
tóit, s az ellene szóló véleményeket is megismerhetjük.

A könyv szerkesztésekor arra is ügyeltek, hogy a gyógypedagógiai ismeretekben
kevésbé jártas szakemberek is reális képet alkothassanak az integrációról és az integrál-
ható gyerekekről.  Ehhez a függelékben található főbb fogyatékossági típusokról adott
leírások, szómagyarázatok is segítik az olvasót.

A könyv elolvasását minden gyógypedagógiai területen és az alapoktatásban tanító
pedagógusnak, óvónőnek ajánlom. Egyrészt figyelemfelkeltésként,  másrészt abban a
reményben, hogy aktív közreműködőkként is sikerül a kollégákat megnyerni integrációs
munkánkhoz.

RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKŐ
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