
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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Mimika, gesztus, mozgás, tekintettartás, térbeli távolság a kommunikációban. ―
A paródia. ― Az eufémizmus. ― Tapintat, hazugság. ― Nyilvános és személyes
beszédmód.

Arra  a  kérdésre,  hogyan  lesz  a  szóból  és  a  helyzetből  közlés,  a  korábbi
felfogások olyasfajta metódusokat sugalltak válaszként, hogy az építőelemeket
bizonyos  terv  szerint  össze  kell  raknunk,  s  így  jutunk  el  az  egyre  nagyobb
közlési egységekig. A szerző munkájának alapeszméje, amely végig követhető,
hogy  a  sikeres  kommunikáció  a  viszonyhálózatok  megteremtését  feltételezi.
Másképpen  megfogalmazva:  nincsenek  kész  formulák,  minden  kommunikatív
aktus  kreatív  tevékenységet  tételez  fel.  Az  élő  üzenetváltás,  amely  magában
hordozza  a  beszélő  egyéniségét,  rugalmasabb,  dinamikusabb  társadalmi
érintkezést eredményez.

Kár, hogy a munkát nem teszi teljessé egy olyan bibliográfia, amely tartal-
mazhatta  volna  a  témával  kapcsolatos,  fontosabb szakmunkák címeit;  ebben
helyet kaphattak volna például Montágh Imre ilyen tárgyú művei is. Bár tudom a
választ, hogy tankönyv jellegű munkákhoz nem szokás bibliográfiát mellékel-
ni, legalábbis alsó- és középfokon, mégis meg lett  volna a haszna: erősítették
volna a szerző mondanivalóját.

A munkát elsősorban a leendő gyógypedagógusoknak ajánljuk, de találnak
benne  hasznosítható  módszereket  a  gyakorló  gyógypedagógusok  is,  ugyanis
helyes utat  mutató iránytű  Bánréti  Zoltán sok példát  és  feladatot  tartalmazó
műve.

Subosits István

HELIOS FLASH
(1993. 2. szám)

Jelen ismertetésünkkel megkezdjük az EGK fogyatékos személyeket segítő,
korábban már lapunkban ismertetett HELIOS akciós programja „Helios Flash”
című, kéthavonta megjelenő lapjának szemléjét.  A MAGYE EASE-tagságának
köszönhetően küldi meg a Helios Flash szerkesztősége a lapot egyesületünknek.

A  lap  vezércikke  a  fogyatékos  személyek  első  európai  napjáról,  1993
december 3-ról emlékezik meg. Az esemény fő célja a közösség intézményei-
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