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Életminőség-fejlesztő
speciális mozgalmak a fogyatékosságügyben

(A Szociális Munka Alapítvány kiadványai 9., Budapest, 1993)

Összeállította: dr. Göllesz Viktor

Manapság sokszor és sokat beszélünk a legkülönbözőbb fogyatékosságok
és  eltérő  élethelyzetek  esetén  az  életminőségről,  de  annak  definiálása  nem
kellően tisztázott. Mielőtt azonban bármilyen tevőleges dolgot létrehozunk, illik
tudni, minek az érdekében, illetve mi ellen kívánunk hatni. Ilyen alapállásból a
tevékenységek értéke világossá válik. A Szociális Munka Alapítvány 9. kötete
a fogyatékosságügyben napjainkban élő mozgalmakkal foglalkozik, igen szim-
patikusan, már az elején megkísérelve az életminőség-fogalom értelmezését.
Vizsgálatok  ismertetésével  kitér  az  életminőség  mérésére  is,  kiemelve  azok
jelentőségét a fogyatékosságügyben (Kullmann Lajos).

A kiadvány többi részében azokról a területekről kapunk híreket, amelyek
manapság  nálunk a  fogyatékosok életminőségének javulását  vannak hivatva
szolgálni. Jelesen: a sportmozgalomról, a kulturális foglalkozásokról, kapcso-
latokról, a művészetekről, és egy tanulmány erejéig a fogyatékosok és a mun-
kanélküliség életminőséggel összefüggő vonatkozásairól (Bánfalvy Csaba).

Valamennyi témakörben megemlítenek valamilyen eseményt,  szólnak an-
nak tanulságairól, helyéről a fogyatékos emberek életében. A tanulmánykötet
legizgalmasabb részei mégis azok, ahol a gyakorlati szakemberek véleményt
mondanak,  illetve  állásfoglalást  tesznek  egy-egy konkrét  esemény  kapcsán.
Ezekben a véleményekben kendőzetlenül kifejtik azokat a gondokat, problémá-
kat, amelyek eddig esetleg felszín alatt maradtak. Néhány példa: a sportverse-
nyek megrendezésénél hiányzik a MAGYE, illetve az ÉFOÉSZ segítsége. A
szervezők magukra maradtak, ilyen körülmények között a Speciális Olimpiára
való felkészülés szinte lehetetlenné válik (Demeter Miklós).

A kulturális intézményközi kapcsolatok fejlesztését szorgalmazza  Herzog
Tamás, felhívva arra a figyelmet, hogy a team-munka során a menet közben
jelentkező problémák „házon belül” orvosolhatók lennének. Erre manapság az
Andornaktályai Szociális Foglalkoztató Intézet mutat jó példát.
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Az andornaktályai és a majsapusztai szociális foglalkoztató intézetek szer-
vezésében évente megrendezésre kerül az Értelmi Fogyatékosok Népdal- Nép-
tánc, illetve Versmondók-Színjátszók országos találkozója. Személyes tapasz-
talatait  felhasználva  veti  fel  dr.  Göllesz  Viktor:  „Egyenlő  esélyekkel”  című
írásában  a  kérdést,  hogy vajon  ezek  az  életminőséget  jobbítani  szándékozó
rendezvények mennyire járulnak hozzá a valódi esélyegyenlőség feltételeinek
megteremtéséhez?

A felvetett  problémákra  négy  szakember  reflektál.  Alapkérdés,  milyen
szempontok szerint értékeljen a zsűri. A vélemények, bejáratott külföldi példák
híján, egyéni tapasztalati és érzelmi involváltságtól fűtöttek, és talán éppen ez
teszi igazán izgalmas olvasmánnyá őket. Jó lenne, ha hasonló módon lehetőség
adódna a vélemények ütköztetésére sok más, fogyatékosokat érintő kérdésben
is.  Különösen  fontos  lenne  ez  az  értelmileg  akadályozottak  esetében,  akik
életminőségéről gyakorlatilag csak közvetítő szakemberek véleményei alapján
alkothatunk képet, mivel fogyatékosságuk jellegéből adódóan az érintettek erre
csak korlátozott mértékben és módon, részlegesen képesek.

Mindenképpen  kellemes  a  szakembernek  a  speciális  mozgalmak  soráról
olvasni.  Most  már  annak kellene  következnie,  hogy minél  többen ne csak
olvassunk róluk...

V. Radványi Katalin

Bolla Kálmán:

A magyar beszéd szegmentális elemei I.-II.

Egyetemi Fonetikai Füzetek 9. és 11. 1993., 1994. 167-167 p.

Hazánkban az eszközfonetikai kutatások a múlt század kilencvenes éveiben
kezdődtek, nem sokkal azután, hogy Franciaországban Rousselot abbé kísérle-
tes munkája nyomán kirajzolódtak az eszközfonetika területei, az új kutatási
eszközök alkalmazásának lehetőségei. Balassa József eszközökkel végzett vizs-
gálatait újabb meg újabb munkák követték, többek közt Bárczi Gusztáv röntge-
nográfiai felvételei, amelyek 1928-ban jelentek meg könyv alakban. Gombocz
Zoltán vizsgálatai  értékes  adatokkal  gazdagították  a  magyar  fonetika  tudo-
mányát. E század ötvenes éveiben Fónagy Iván munkássága adott új lendületet a
hazai kísérleti fonetikának.
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