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BUDAY JÓZSEF (szerk.): Értelmi fogyatékos gyermekek testi fejlődése - Body Development o f
Mentally retarded Children. (Kiadja a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, Budapest, 2007,
260 oldal, 23 kép, 10 ábra, 16 táblázat).
A kiadvány az Európai Antropológiai Társaság budapesti 15. Kongresszusának
Tiszaföldvár/Homokon 2006. szeptember 4-6-án megtartott Szatellit Konferenciájának 17
előadását tartalmazza magyar és angol nyelven.
A konferencia megrendezésével a szerkesztő által 30 év alatt végzett longitudinális
növekedésvizsgálat eredményének ismertetése volt a fő cél. Emellett az értelmileg sérültek fizikai
állóképességét, nevelését, a felnőttkorig történő optimális fejlesztésüket, Speciális Olimpiai
mozgalmukat, sportolásukat is érintették az előadások.
A bevezető közlemények szerzői (Szlankó István, Hajnal Ferenc) megismertetik az olvasót
Tiszaföldvár történetével és az 1950-ben megalakult Homoki Állami Gyógypedagógiai Intézet és
Nevelőotthon tevékenységével. Az intézmény óvodájában, alapfokú iskolájában és szakiskolájában
252 tanulót 181 dolgozó lát el.
A tanulók longitudinális vizsgálata az 1980-as években kezdődött, 14 testméretre és a
szomatotípus meghatározására terjedt ki. Ezt 1988-ban és 1993-ban kiegészítették a tiszaföldvári
általános iskolások mérésével, amely un. „normál” kontrolként szolgált.
Az 1990-es évek kezdetén az EUROFIT teszt alapján munkájuk kiegészült a fizikai
állóképesség vizsgálatával. Az adatgyűjtést Buday József és irányításával több munkatárs végezte.
A cél a fogyatékosság kórokának a növekedésre és testalkatra való hatásának megállapítása volt. Az
értelmi fogyatékosságot kórokok és súlyosságuk szerint csoportosították. A szerző az eredményeket
táblázatos adatok és ábrák formájában is bemutatja.
A Down syndroma új genetikai nézőpontjait László Aranka közleményéből ismerheti meg az
olvasó.
A homoki adatgyűjtést kiegészítették 1246 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fogyatékos
gyermek környezeti tényezőire, pre- és perinataális károsodására vonatkozó vizsgálatok (Göncziné
Szabó Teréz, Domina Regina).
Az értelmi fogyatékos személyek helyzetével, alkalmazásukkal, oktatásukkal, egészségükkel és
gyámságukkal Gyenge Piroska cikke foglalkozik.
William D. Ross a Saskatchewa-i Húsvéti Tábor kezdeti éveire emlékezett vissza, megjegyezve,
hogy a gyermekek különbözőek, de közös szociális és érzelmi szükségleteik vannak, ami játékkal
lehet kielégíteni. Ezt számos konkrét példával támasztotta alá.
Közlemény foglalkozik a testi neveléssel (Regényi Enikő, Nagy Karolin), a korai fejlesztés
jelentőségével (Tőzsér-Csanádi Gabriella), az értelmileg sérült emberek speciális olimpiai
mozgalmával (Kárpáti Orsolya). Hazánkban 134 helyi sportegyesületben 3000 sportoló készül 17
nyári és téli sportágban a speciális olimpiai versenyekre. Osváth Péter az értelmi fogyatékosok
rendszeres sportra való alkalmasságának kritériumait és a kiválasztás szempontjait sportorvosi
szempontból tárgyalja. Hurgulyné Horváth Brigitta az értelmileg akadályozott tanulók fizikai
állóképességének mérési módszerét ismerteti.
A fizikai állóképesség vizsgálata kapcsolódott a Homoki Növekedésvizsgálathoz. A testalkat,
fizikai állóképesség és a munkahelyi beválás közötti összefüggést tárgyalja Hajnal Ferenc és Tóth
Adrienn közleménye.
A Homoki Gyógypedagógiai Intézet és Nevelőotthon diákjai tanulmányaik befejezése után a
Diósjenői Szociális Foglalkoztató Intézetbe kerülnek. Wisinger Eszter és Wisinger János 9 diák
utóéletét elemzi, megállapítva, hogy mindegyikük megtalálta helyét az életben.
Függelékként Buday József a Down syndroma hazai kutatásának történetét foglalja össze,
cikkét Horváth László professzor emlékének ajánlva.
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A konferenciával kapcsolatban meg kell említeni a példás szervezést, a családi légkört, az aktív
részvételt, a kifogástalan ellátást. A Down kórosok PARAFONIA zenekarának ütőhangszeres
előadása sokakat megkönnyeztetett. Az értelmileg sérült fiatalok előadása volt a bizonyíték arra,
hogy a velük való foglalkozás csodákra képes eredményekhez vezet. Egyben bizonyítja a Down
kórosok családban való nevelésének előnyét az intézeti neveléssel szemben.
A kötet hazai viszonylatban az értelmileg sérült fiatalok első longitudinális vizsgálatának
eredményeinek megismertetése mellett számos más összefüggésre is felhívja a figyelmet.
Farkas Gyula
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