
Örömmel tapasztaltuk,  hogy a szélesebb szakterületen túl  is nagyon sokan
kísérték figyelemmel  a  rendezvény eseményeit.  Közismert  személyiségek (fő-
védnök: dr. Göncz Árpád, díszelnök: dr. Habsburg Ottó, védnökök: dr. Demszky
Gábor, dr. Dornbach Alajos, dr. Für Lajos, dr. Mádl Ferenc, dr. Paskai László,
dr. Szabó Ferenc) látogattak meg egy vagy több rendezvényt.

A  rendezvényekről  részletesebb  beszámolót  nincs  módunkban  adni,  de
olvasóink figyelmébe ajánljuk pl. a jubileum tiszteletére szintén a fenti címmel
megjelent,  közel  100  oldalas,  reprezentatív  kivitelű  könyvet  (szerkesztette  a
jubiláló intézmény igazgatója:  Nádas Pál), amelyből a „Mozgásjavító” Általá-
nos Iskola és Diákotthon (korábban: Nyomorék Gyermekek Országos Otthona)
90  esztendős  (1903-1993)  történetét  ismerhetjük  meg.  A  könyv  képekkel,
statisztikai adatokkal, dokumentumokkal gazdagon illusztrált.

A rendezvénysorozat egyik fontos eseménye a  jubileumi szakmai konferen-
cia (Budapest,  Kongresszusi  Központ,  november  12.,  10-17  óráig)  volt.  A
konferencia  anyagát  a  Magyar  Gyógypedagógusok  Egyesülete  és  a  jubiláló
intézmény a Gyógypedagógiai Szemle külön számaként tervezi a közeljövőben
közreadni.

G. SZ. A.

Egy rendhagyó kiállítás kapcsán

Kicsi, de témájánál fogva mindenképpen szokatlan rajzkiállítás helyszíne volt
a  Bárczi  Gusztáv  Gyógypedagógiai  Tanárképző  Főiskola  folyosója  a  Do-
zententagungon  (Nemzetközi  Gyógypedagógiai  Konferencián)  1993  szeptem-
ber 30. és október 2. között. A kiállítás rendkívüliségét nem az jelentette, hogy
középsúlyos  értelmi  fogyatékos  gyerekek  és  fiatalok  készítették  a  rajzokat,
festményeket. Ez mindenképpen megszokott és természetes a mi körülménye-
ink  között.  A téma  szokatlansága  az,  ami  figyelemre  érdemes.  A rajzok  és
festmények készítői kivétel nélkül mindannyian a számukra szervezett terápiás
lovastáborok aktív résztvevői voltak 1992 és 1993 nyarán.

A kiállított  mintegy 70 rajz és festmény része annak a kollekciónak (130
darab), amely ezekben a táborokban készült (Üllő, Dóra-majorban, az Állator-
vostudományi  Egyetem Kísérleti  Intézetében).  Itt  működik  a  „Daniló”  Sport-
egyesület azzal a céllal, hogy kialakítsa Magyarországon is az értelmi fogyaté-
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kosok terápiás lovaglását. Az egyesület munkatársai, akik gyógypedagógusok, a
szerzett  élményeket  rendszeresen  feldolgozták  a  táborokban  élő  gyerekekkel,
fiatalokkal.

A rajzok és festmények szép (és tan-) példáját mutatják annak, hogy valójá-
ban milyen is egy igazán kreatív tábor élete. A fő téma természetesen maga a ló,
a  társ.  A rajzokon,  festményeken a  legtöbbet  és  valóban változatos  formában
szerepelt.  Arányai  és  felszerelésének  részletezettsége  sokat  elárul  a  készítők
mentális  állapotáról  éppúgy,  mint  lóhoz való  viszonyáról.  Jól  követhető a
rajzokon, miként válik egyre inkább szeretett társsá „az Én lovam”, „a Mi
lovunk”.

Sokat elénk tár ennek a viszonynak kialakulásáról és egyre bensőségesebb
tartalmáról  a  ló  és  ember  méretarányainak  fokozatos  helyreállása.  Ugyanígy
érzékelhető az értelmi fogyatékos gyerekek magasságélményének átalakulása a
kezdeti szorongásos állapottól (irreálisan hosszú lábú lovak a rajzokon) a lovon
ülés helyzetének megszokottságáig (viszonylagosan elfogadható arányok).

A kiállított  lovas rajzok más  tekintetben is  tartalmaznak érdekes látnivalót
minden  szakember  számára.  Elismerve  azt,  hogy  kezdeti  fokon  a  lovaglás,
mégha terápiás célú is, nem a legmegszokottabb helyzet a fogyatékos gyerekek
és fiatalok számára ― a kiállított rajzok és festmények lovaglási témája egyre
gazdagabb a történések szempontjából.

A kezdeti rajzokon nem szerepelnek azok a különben megszokott részletek,
amelyek valójában a tábori mindennapok természetes velejárói voltak. Nincse-
nek  társak,  tárgyak,  növények  és  házak.  Csak  a  ló és  a  lovon  ülő a  téma,
részletszegényen  és  jól  látható  tétlenségben.  Később  fokozatosan  bővülnek  a
rajzok, képek elemei. Megjelennek a társak, tárgyak, fák-növények és épületek.
Kiteljesedik az élmény. Várt pillanat a lóra ülés és a lovaglás. Ennek függvé-
nyében egyre jobban megfigyelt és részletezett a rajzokon maga a ló és a hozzá
tartozó felszerelés.

A terápiás lovastáborok ugyanakkor az említett  lovagláson kívül változatos
programot  adtak  a  résztvevőknek. Szerencsére e  tekintetben  az ATE Kísérleti
Intézete  páratlan  lehetőséget  nyújtott.  A  kirándulások,  a  lovaskocsikázás,  a
juhászat, tehenészet, ménes és más telepek bejárása szintén nem maradt nyom
nélkül. Élő tananyagként, valós és maradandó élményként ragadt meg minden-
kiben, vált maradandóvá a rajzokon, festményeken.

Úgy érezzük, hogy híven a kiállítás jelmondatához, de kibővítve azt („Add
szíved tisztaságát a lovakért és egy új világ nyílik meg számodra”): a lovagláson
keresztül talán sikerült a táborok résztvevői számára az ígért új világ mellett a
világot is megújítani, kitágítani.
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Ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejöhessen, elsősorban illeti köszönet a rajzok és
festmények  készítőit.  Ugyanígy  elismerés  illeti  azokat  az  egyesületi  munka-
társakat, akik folyamatosan törődtek azzal, hogy az élmények ne vesszenek el,
maradandóak  legyenek.  Egyúttal  tisztelettel  megköszönjük  a  főiskola  Gyógy-
pedagógiai  Pszichológiai  Intézetének  a  lehetőséget,  hogy  kiállításunkat  egy
valóban rangos esemény keretei között rendezhettük meg.

Wagner Pál

Bánréti Zoltán:

KOMMUNIKÁLJ!

Kommunikációs és nyelvi tréningek 14-18 évesek számára
Korona Kiadó, Budapest, 1993. 165 o. 297 Ft.

Noha a kommunikációnak sokféle meghatározásával találkozik a téma iránt
érdeklődő szakember, mindegyikben megtalál azonban egy közös magot, amely
hol rejtettebben, hol jobban kiemelkedve helyezkedik el a fogalmi jegyek között.
Ez  pedig  az  együttes  élmény,  amelynek  szálai  esetenként  lazábban  vagy
szorosabban kötik össze a beszédtársakat.

Az  együttes  élmény  szerepének  felismeréséből  magától  értetődően  követ-
kezik, hogy a pszichikumukban eltérő egyének csak akkor kommunikálhatnak
sikeresen,  meggyőzően,  eredményesen  stb.  egymással,  ha  alkalmazkodnak  a
térben és időben gyorsan és színesen változó belső és külső körülményekhez.

Az erre való neveléshez ad segítséget  Bánréti Zoltán munkája, amely több
vonatkozásban  eredetiségével  tágítja  azoknak a  kiadványoknak  a  körét,  ame-
lyek e  témával foglalkoznak.  Természetesen  le  kell  mondanunk arról,  hogy a
jelentőségéhez mérten számbavegyük a munka tartalmi értékeit, vagy részlete-
sebben  ismertethessük  felépítését,  ezért  a  terjedelem  szabta  határok  között
csupán a munka tematikai  vázlatáról  informálhatjuk az olvasót:  A nyelvtudás.
― Közlések és helyzetek. ― A párbeszéd szerkezete. ― A gúny, irónia és a túlzás.
― Beszédhelyzetek,  beszédformák.  ― Az elemi  mondattól  a  szövegig.  ― Az
ismétlődés a szövegben. ― Szövegek és helyzetek. ― A szó és a szöveg. ― A
szöveg  típusai.  ―  A  háttér  mondatok.  ―  A  vita  és  az  érvelés.  ―  Együtt
működünk,  ha  együttműködünk.  ―  Szerepcseretípusok  és  dialógusfajták.  ―
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