
b.)  Hittankönyvünk –  mindezek alapján – elsőrenden a Biblia. Hittankönyv, kis egyhá-
zunkban, a sérült gyermekek részére természetesen máig sincsen. Bár nagyon remélem, hogy
közös erőfeszítéssel még ilyet is kezünkbe kapunk egyszer. A Bibliából is a történeti, tehát
elmondható, „eljátszható”, megjeleníthető-része a Szentírásnak képezte a tananyagot. Nagyon
jelentős a megfelelő énekanyag, ami nemcsak közös örömet hoz az együttlétekbe, hanem jól
elmélyítheti a történet üzenetét is.

5.) Használt  szemléltető eszközeink közül magam legjelentősebbnek a bábozást tartom,
meg azt, amikor a gyermekeink maguk voltak a „szemléltetőeszközök”; eljátszottuk ugyanis
közösen magát a történetet. Az újabb audiovizuális lehetőségek – jól adoptálva – biztosan sok
segítséget adhatnak, de itt még csak nagyon kezdeti lépéseink vannak. (Egy-egy evangéliumi
film bemutatása.)

6.) Végül néhány szót az evangélikus Eü. Gyermekotthonainkban végzett hitoktatásunk
gondjairól, nehézségeiről:

a.) Mindkét otthonunkban  a hitoktató lelkész „mellékfoglalkozása” a hitoktatás,  amit
részben a gyülekezeti szolgálat, részben az otthonigazgatás munkája mellett kell végezni.
Viszont a többi otthonhoz képest előnynek is mondható, hogy a lelkész szolgálata szervesen
épül bele mindkét otthonunk életébe.

b.) Gyermekeink életkori összetétele, valamint értelmi sérülésük igen súlyos volta nagyon
nehezítette a fokozatosan felépülő csoportmunkát. Elképzelhető, hogy a jövőben az egyházi
otthonok felvételi lehetőségei javulnak, s ez a hitoktató munkánkat is szervezettebbé teheti
mindkét otthonunkban.

c.)  Hitoktató szolgálatunk „úttörő munka” volt,  mert  nemigen volt  „példa”,  modell  –
legalábbis hazai –, ahol tanulhattunk, ahol a tapasztalatainkat kicserélhettük volna. Örülök,
hogy ezen a konferencián ez a közeledés az otthonok és a hitoktatást végzők között elindult:
közös tanulásra. Még jobban örülnék azonban annak, hogy a mai nap „okos tanácskozása”
után folyamatosan tudnánk egymást olyan használható anyagokkal segíteni, ami ezt a nagyon
fontos szolgálatot gyermekotthonainkban előbbre vihetné. Saját munkánk mostani bemuta-
tását is már erre szántam.

Rendezvények

A „Másság szépsége” Kaposvárott
– 1993. március 18-20. –

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Somogy Megye Önkormányzata 1993.
március  14-19-ig  második  alkalommal  rendezte  meg  a  „Kaposvári  Tavaszi  Fesztivál  –
Somogyi  Tavasz” programsorozatát,  melynek  megvalósításában  közreműködött  Baranya,
Tolna és Zala megye mellett a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete is.
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A fesztivál  fővédnöke:  Horn Péter akadémikus,  a  Pannon Agrártudományi  Egyetem
rektora, védnökei pedig: Szabados Péter, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere és dr.
Gyenesei István, Somogy Megye Közgyűlésének elnöke voltak.

A rendezőség elfogadta és lehetővé tette a fogyatékos gyermekek művészeti nevelésének
lehetőségéről összeállított nemzetközi szakmai és gyakorlati program bemutatását a fesztivál
keretében, március 18-20. között. Ehhez olyan rangos helyszíneket biztosított, mint a Csíky
Gergely Színház és a Városi Művelődési Központ. Rendezvényeink védnöki tisztét  Bakay
Erzsébet iparművész és Pogány Judit színművésznő töltötte be.

Rendező két intézményünk, a hallássérültek és az értelmi fogyatékos gyermekek általános
iskolája nevelőtestülete és vezetősége volt. Munkájuknak több mint 500 felnőtt és gyermek
igen nagy elismerése és köszönete mellett tettek eleget.

Az első nap szakmai programján Mezeiné dr. Isépy Mária, a MAGYE főtitkára elnöklete
mellett került sor az ünnepélyes megnyitóra, melyet  Lampert Mónika tanácsnok, az Alpok-
Adria  munkaközösség  igazgatója  tartott.  Szavai  melegséget,  szakszerűséget  és  bíztatást
árultak el. Ehhez csatlakoztak Szuhánszki István, a kaposvári városi önkormányzat tanácsno-
kának  és  Jónás  József,  a  Somogy  megyei  önkormányzat  irodavezetőjének  gondolatai  a
gyógypedagógiai munkáról, a gyermekek és a fiatalok által elért magasszintű tevékenységről.
Majd  tanúi  lehettünk  olyan  nagyszerű  gondolatok  elemzésének,  melyeket  Lányiné  dr.
Engelmayer Ágnes,  a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai  Tanárképző Főiskola intézetvezető
tanára,  dr.  Hegedűs  Lóránd református  püspök,  Pósfai  László,  a  szombathelyi  Szalézi
Kollégium igazgatója és Vizi Ildikó, a kolozsvári hallássérültek iskolájának igazgatója osztott
meg velünk a másság szépsége, valamint elfogadása körében. A gazdag útravalóul szolgáló
előadások után került  sor  a „Nagy Ernő Gyermekrajzpályázat”  eredményhirdetésére.  A
díjakat Bakay Erzsébet főiskolai tanár, festőművész, Vasák Iván, a Hallássérültek Országos
Szövetsége főtitkára és Jónás József, a Somogy megyei önkormányzat irodavezetője adta át.

A plenáris előadások után két szekcióban zajlott a szakmai munka. A Hallás-fogyatékos-
ságügyi szakosztályban  Kovács Zsuzsanna, a Hallássérültek Országos Szövetségének mun-
katársa és  Tóth Egon igazgató elnökölt.  Dr. Farkas Miklós főiskolai docens, MAGYE-szak-
osztályvezető előadása megismertette  a  hallgatóságot  azzal a pályázatos  tevékenységgel,
mely lehetővé tette országszerte a hallássérült gyermekek művészeti nevelésének megalapo-
zását.  Pótó  Kornélia gyógypedagógus  pedig  azon  eredményekről  számolt  be,  amiket  a
képzőművészet terén növendékeivel elért. Ezt egyébként a szép és ízléses kiállítás is alátá-
masztotta. Karsai Gizella tanárnőtől a mozgásművészet, a pantomim jelentőségéről hallottak
a  résztvevők.  Vincze  Tamás gyógypedagógus  is  a  művészetek  kifejező  erejét  taglalta  a
hallássérültek munkájában. Két külföldi igazgató, Neidig (Nürnberg) és Jürgens (Hildesheim)
előadásából  pedig megismerhettük azt  a  munkát,  amit  az  ő országuk tesz  a  fogyatékosok
művészeti neveléséért.

Az Értelmi-fogyatékosságügyi Szakosztály ülésén is gazdag bemutatkozásra került  sor.
Sándor  Éva,  a  Bárczi  Gusztáv  Gyógypedagógiai  Tanárképző  Főiskola  művésztanára  az
értelmi  fogyatékosok  művészeti  neveléséről  szólt.  Móka  János gyógypedagógiai  tanár  a
drámapedagógia  hatását  elemezte.  Ezt  követte  a  művészeti  nevelés  helyi  lehetőségeiről
készült  összeállítás,  amit  Nagy Gyula igazgató (Békéscsaba),  Maráczi Ernő igazgató (Gö-
döllő),  Orosz Lajos igazgató (Marcali) és  Csorba Margit-dr. Ferenczi Lászlóné gyógypeda-
gógusok (Kaposvár) tolmácsoltak a résztvevők igen nagy elismerése és érdeklődése mellett.
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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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