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A miofunkcionális  (izomfunkciót  fejlesztő)  terápia  tágabb  értelemben  a
szervezet egészére kiterjedő izomtréninget jelenti. Az izomgyakorlatok a fej és
a nyak, illetve speciálisan a száj  és az arc izmaira terjednek ki és a páciens
személyiségének teljeskörű bevonásával együttesen alkotják a „miofunkcionális
terápia” (MFT) fogalmát.

Az első kötet összefoglalóan vázolja a miofunkcionális terápia elméleti és
gyakorlati  aspektusait.  Mindenekelőtt  a  terápia  történetét  és  az  orofaciális
diszfunkciók miofunkcionális kezelésének az anatómiai-, fiziológiai-, tanulás-
elméleti- és magatartástudományi alapjait, mint a helytelen nyelés és a habitu-
ális szájnyitvatartás. A súlypont a miofunkcionális kezelési elvek beható leírá-
sára helyeződik. A szoros együttműködésben tevékenykedő szerzőpáros - mint
ortodontus,  illetve  klinikai  logopédus  -,  koncepciójában  a  miofunkcionális
rendszer  nemzetközileg  ismert  anyagára  támaszkodott,  azt  kibővítette  és  a
többéves közös praxisban kipróbálta.

A második kötet öt szerző cikkéből tevődik össze. A módszer leírása, a nyílt
módszertani vita és a tapasztalatokról szóló beszámolók gyűjteménye. A könyv-
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ben olvashatók még esettanulmányok a szerzőpáros napi gyakorlatából, vala-
mint ajak-állkapocs-szájpadhasadékos gyermekek komplex kezelésének esetis-
mertetései. Az izom- és ízületsérülések funkcionális terápiájáról általánosság-
ban  és  speciális  szemszögből  megközelítve  az  orofaciális  és  stomatognátiás
rendszerrel  határos területtel  egy fizioterapeuta egészíti  ki  a fejezetet,  amely
közvetlenül az orofaciális rendszer miofunkcionális diagnosztikájával és terá-
piájával foglalkozik.

Egy további  cikk egy logopédus  tollából  arra  mutat  rá,  hogy az egyénre
szabott terápia már egészen kicsi gyermekeknél is elkezdhető.

A miofunkcionális terápia interdiszciplináris jellemzőinek alapján a legkü-
lönbözőbb szakterületek érintettek a terápiában, így a könyvet haszonnal for-
gathatja a fogorvos, az ortodontus, az orr-fül-gégész szakorvos, a logopédus és
a  beszédterapeuta  éppúgy,  mint  a  rehabilitációt  végző  pedagógus,  orvos,  a
mozgás- és fizioterapeuta.

FEKETÉNÉ GACSÓ MÁRIA

LÖWE, ARMIN:

Hallássérültek korai felismerése,
korai diagnózisa, korai nevelése.

Früherfassung  Früherkennung,  Früherziehung  hörgeschädigter  Kinder.  3.
teljesen átdolgozott kiadás.

Wissenschaftsverlag Volker Spiess, Berlin, 1992.

A könyv első kiadása 1970-ben, második kiadása 1976-ban jelent meg. Az
újbóli megjelentetés fő oka az volt, hogy a korábbi példányok Németországban
teljesen  elfogytak  és  számos  új  téma  megvitatására  is  jelentős  igény
mutatkozott.

Ahogyan  Löwe többi  könyvét,  így ezt  a  munkát  is  a  világos  tagolás,  az
információk  nagy  száma  és  a  nemzetközi  kitekintés  jellemzi.  A könyvet  a
szerző  egyaránt  ajánlja  a  szülőknek,  nevelőknek,  terapeutáknak,  audiológu-
soknak,  hallókészülék  akusztusoknak.  A gyermeki  hallás  fejlődéséről  olvas-
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hatunk a könyv elején kiegészítve a fejlődési szakaszokat azokkal a legújabb
orvosi  felismerésekkel,  amelyek  a  hallópálya  fiziológiai  érése  és  a  hallás-
maradvány felhasználása közötti összefüggéseket tárják fel. Löwe hangsúlyozza
a  hallássérült  gyermekek  mielőbbi  felismerésének  és  hallókészülékkel  való
ellátásának  fontosságát.  Bemutatja,  melyek  a  gyermekorvosi  gyakorlatban
viszonylag egyszerű eszközökkel  kivitelezhető  szűrőeljárások  és bemutatja  a
különböző audiometriás vizsgálattípusokat is.  Két fejezet  foglalkozik a diag-
nózist követő szülői reakciókkal és a tanácsadás szükségességével. A következő
fejezetek már a tulajdonképpeni főtémával, a korai fejlesztéssel foglalkoznak.
Bemutatja a hangos beszéd tanítása és a hallásnevelés terén legeredményesebb
pedagógusok  munkáját  (van  Uden,  Schmid-Giovannini,  Clark,  Estabrooks,
Pollack, Diller) és szól a jelnyelv korai alkalmazásának irányzatáról is. Kitér a
korai  fejlesztés  szervezési  formáira,  s  áttekintést  ad  a  téma  nemzetközi
vonatkozásairól,  ideértve  a  volt  szocialista  országok  helyzetét  is.  A magyar
szurdopedagógiáról több helyen és az elismerés hangján szól. Érdekes része a
könyvnek  a  korai  fejlesztéssel  foglalkozó  pedagógus  kompetenciáját  taglaló
fejezet.  A szerző elégedetlen a korai  fejlesztésre  való németországi felkészí-
téssel, szerinte ez a tanárképzésnek egy még megoldatlan részterülete.

Löwe nem  hallgatja  el,  hogy  számára  a  legfontosabb  nevelési  cél  a
társadalomba való  eredményes  integráció,  amely nagyrészt  a  korai  hatékony
fejlesztéstől függ.

A könyvet  bő  irodalomjegyzék egészíti  ki,  s  megtalálható  benne  a  korai
fejlesztéssel  foglalkozó  német  intézmények címjegyzéke  is.  A könyv ára  25
DM, beszerzését feltétlenül ajánljuk a németül is olvasó szakembereknek. Itt
jegyezzük meg, hogy a könyv egyes fejezeteinek magyarra fordítását a főiskola
szurdopedagógia tanszéke hamarosan kezdeményezi.

DR. CSÁNYI YVONNE
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SZENDE TAMÁS:

Phonological Representation
And Lenition Processes

Bp., 1992. Magyar Fonetikai Füzetek 24. 269. p.

Minden  nyelv  rendszerének  leírásában  hallatlanul  fontos,  hogy  miképpen
alakul  ki  a  nyelvi  egységek  sorában  a  legalsó  szinten  megjelenő  fonémák
összefüggéseinek hálózata.  Az alapkérdés úgy fogalmazható meg,  hogy mely
beszédhang-variációk esnek egyetlen típus alá, hogyan épül fel egy-egy nyelv
fonémaállománya.  Ha  interlingvális  egybevetésekből  indulunk ki,  megállapít-
hatjuk, hogy a figyelembe vehető képzési jegyek között van egy hányad, amely
kétségtelenül minden nyelv fonémarendszerének egyetemes tagja. Ilyen példá-
ul, hogy minden nyelvben vannak magánhangzók és mássalhangzók, sőt való-
színűleg ilyen nyelvi univerzálénak tekinthető a zöngésség és a zöngétlenség
korrelációja is. Szende Tamás angol nyelvű monográfiája, amely az akadémiai
doktori  értekezését  tartalmazza,  a  fonológiának  ama  alapkérdéseire  keresi  a
válaszokat,  amelyek  Chomsky és  Halle 1968-ban  megjelent  munkája  (The
Sound  Pattern  of  English)  nyomán  vetődnek  fel.  A szerző,  aki  a  jelenkori
magyar  nyelvtudományban  a  korszerű  fonológiai  szemlélet  képviselője,  jó
néhány  korábbi  közleményében  is  foglalkozott  a  fonémák  természetével,  a
különböző fonológiai irányzatokkal. E munkájában megkísérli feloldani azt az
ellentétet, amely a klasszikus fonológiai iskola és a generatív fonológia között
keletkezett.

A munka négy nagy fejezetre oszlik.  Az első fejezet  áttekinti  a fonológia
tudományának  általános  kérdéseit,  amelyek  fölmerülnek  a  fonémák  termé-
szetével, létével, típusaival kapcsolatosan. Hogyan függnek össze a fonémák a
közlési folyamat egységeivel? Stb. A második fejezet, amely a munka tekinté-
lyes hányadát adja, a fonémaalakulás folyamatának útvesztőiben kalauzolja az
olvasót. E részben olvashatjuk a magyar nyelv fonológiai rendszerének bemuta-
tását is. A szerző a ty és a gy hangokat az affrikáták közé sorolja. A harmadik
fejezet  azokkal  a  redukciós  tendenciákkal  foglalkozik,  amely  a  beszéd
artikulációs-akusztikai folyamatában bekövetkeznek. S végül a negyedik fejezet
a következtetéseket fogalmazza meg. A gazdag irodalomjegyzék mintegy 350
forrásmunkát jelöl meg.

A szerző elmélyült kutató és elemző munkájának eredményeként olyan mű
született  meg,  amelyet  a  magyar  fonológiai  szakirodalomban  forrásértékűnek
tekinthetünk.

SUBOSITS ISTVÁN
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  Merre száll a kék madár

 
Kék színbe  öltöztette  kiadványait  a  FICE (Nevelő  Otthonok Nemzetközi

Szövetsége)  Magyarországi  Egyesülete,  melynek  vezetősége  létrehozta  és
megindította  az  Egyesület  önálló  kiadói  munkáját.  Blumenfeldné  dr.  Mikola
Júlia,  az  Egyesület  elnöke  és  Volentics  Anna felelős  szerkesztő  a  különféle
kiadványok  szerkesztőbizottságába  a  hazai  gyermekvédelem  legjobb  szak-
embereit nyerte meg, ami garancia lehet arra, hogy korszerű szemlélet, szakmai
igényesség,  dinamikus  szerkesztés  jellemzi  majd  a  kiadványokat.  Az  első
számok  megjelentével,  a  vonzó  külsejű,  okosan  válogatott,  gazdag  tartalmú
folyóiratot  és  periodikát  megismerve,  meggyőződhetünk  arról,  hogy  a
szerkesztők beváltották az ígéretüket.

A tervezett  tanulmánykötetek  közül  elsőként  „Változások  Közép-Európa
nevelőotthonaiban”  címmel  adtak  közre  válogatást.  A megjelentetett  írások
1991/92-ben szakmai tanácskozásokon elhangzott előadások nyomán születtek.
A megújulás, az átalakulás gondolatai hatják át ezeket a tudományos beszámo-
lókat. Minden ország a maga útját járja, de gondjaik és nehézségeik azonossága
a szakmai kérdések és problémák közös gyökerére utal vissza. Olvashatunk a
szociálpedagógusi szakma és képzés alakulásának svájci modelljéről, a nevelő-
otthoni  nevelés  „bécsi  útjáról”,  a  magyarországi  bentlakásos  intézmények
fejlődési  irányairól  és  más  kérdésekről.  A hat  tanulmányt  tartalmazó  kötet
Európa  különböző  országainak  gyermekvédelmi  életébe  és  speciális  intézeti
világába enged betekinteni. A sorozat következő kötete a „Család és a gyermek”
tematikus körben fog válogatást közreadni.

„Gyermekvédelem-nevelőközösségek”  címmel  jelent  meg  az  új  periodika
első kötete. Tanulmányok, cikkek, hírek, közlemények alkotják a lap tartalmát,
melyek  a  tágabb  értelemben  vett  gyermekvédelem  szakmai  kérdéseivel
foglalkoznak. A szerzők közt  gyógypedagógus,  pszichológus jogász,  szociál-
politikus egyaránt megtalálható. Ennek megfelelően a közreadott tanulmányok
is széles ívű betekintést adnak a hazai gyermekvédelem életébe. Ez a kiadvány
több, mint szakmai híradás, a tárgyszerű ismereten túl tanít és tudósít, az olvasó
számára kitapinthatóvá és élményszerűvé teszi a nevelőközösségek életét. A két
kiadvány  egyidejű  megismerése  különös  élményt  nyújt.  A  tanulmánykötet
svájci szerzője saját életének (házassága, tanulmányai, lakóhelyének változásai
stb.)  jelentős állomásait járja  végig s ennek optikáján át  mutatja be a svájci
szociálpedagógus-képzés  történetét  is.  Ilyesfajta  látásmód  és  személyes
élményanyag jelenik meg Kozéki Béla írásában is. Mindketten szokatlan módon
őszinték.

158



Bergmann  Erzsébet a  Fővárosi  Nyitott  Kapu  Gyermeklélektani  Állomás
átszervezett  működéséről  számol be,  mely szolgáltatásnak korábban a  Gyer-
mek- és Ifjúságvédő Intézet adott otthont. Embersegítő munkájukban különféle
felekezetek lelkészei is részt vesznek.

Essék szó a gyermekek részére ajánlott  „Mi-magazin” kiadványról  is.  Ez
nemcsak hogy gyermekeknek készül, de szerzői is maguk a gyermekek, vagyis
olyan  folyóirat,  melyben  a  rajzok,  fotók,  írások  beküldői  az  intézetek,
gyermekotthonok lakói.

A kiadványok szép külleme, a gondos szerkesztői munka egyaránt örömet
szerez az olvasónak, míg a lapokat forgatjuk, vendégünk a kék madár.

A  gyermekvédelem-nevelőközösségek  periodika  előfizethető  az  OTP
Budapest  XI.  kerületi  fiókja  (MNB 218-98426)  529-33161-4  számú  csekk-
számláján  (éves  előfizetés  az  1993-ban  megjelenő  két  számra  250.-  Ft).  A
„Változások  Közép-Európa  Nevelőotthonaiban”  című  kötet  ára  150.-  Ft.  A
Mi-magazin előfizetési díja két számra 100.- Ft. A kötet és a gyermekújság a
FICE Magyarországi Egyesülete címén, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.
rendelhetők meg. A folyóirat kiadásának támogatója a Miniszterelnöki Hivatal
Ifjúsági Koordinációs Titkársága.

DR. TORDA ÁGNES
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