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Az értelmi akadályozottság értelmezésének változásai
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Abstract: The study presents the developmental process taken place in the definition 
of the mental retardation in the frames of the Hungarian Special Education from the 
beginning of the 19th century. Until the end of the 1960s, the characteristic views were 
related to the rigid IQ categories and the biological approach, after that together with 
the apparition of the term adaptive behavioral limitation, a dual component 
definition became widespread. Also we try to outline an anthropological explication 
of the enhancement of the social integration. Presenting the AAMR (1992) definition 
also some critical comments are discussed. Finally the institutional care and 
educational system is presented, which has developed due to these changes. 
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A körülöttünk lévő világ jelenségeinek megértésére adott válaszaink 
állandó változás folyamatában vannak. Az emberi tudásvágy, vagy az 
egyszerű szükség, arra kényszerít bennünket, hogy a megoldatlan, vagy 
gondot okozó problémákra újabb és újabb kérdéseket tegyünk fel, az adott 
válaszokat vizsgáljuk, ellenőrizzük, szembesítsük őket azzal, amire 
kérdeztünk.

Az értelmi fogyatékos ember léte, „univerzális jelenség", sokrétűen 
kapcsolódik a mindenkori emberi közösséghez, bár az állapot felismerése –
más fogyatékossági csoportoktól részben eltérően, csak a civilizáció, a 
műveltség magasabb szintjén vált jelentősebbé. Kétségtelen azonban, hogy 
„az adott társadalom egésze a korszellem által befolyásolva eltérő módon 
viszonyult a fogyatékossággal élő emberek létéhez” (Lányiné, 1996, 40), 
köztük az értelmi fogyatékosokéhoz is. Sokféle tényezőt ismerhetünk fel e 
viszony módosulásában, mint például az elfogadás, a gondoskodás, a 
tudományos megközelítés, az adott közösségnek a közjóról, a 
szolidaritásról alkotott véleményét.




