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Új köntösben, de változatlan béltartalommal 
jelent meg az immáron hat kiadást megélt, az 
általános kommunikáció területeivel foglalkozó 
jegyzet, amelyet a szerzők elsősorban a nem ma
gyar szakos pedagógusjelöltek számára készí
tettek. 

Örvendetes ez az új kiadás, mivel ebből arra 
következtethetünk, hogy a pedagógusképző in
tézmények, illetve maguk a pedagógusjelöltek 
felismerték azt a tényt, hogy a kommunikáció 
egy olyan fejleszthető és fejlesztendő terület min
den hivatásos beszélő esetében, amelyen egy pálya 
sikeressége vagy kudarca múlhat. 

A szerzők azzal a szándékkal írták 1993-ban 
a szóban forgó könyvet, hogy a leendő peda
gógusok az általános kommunikációval foglal
kozó fejezetek áttanulmányozása után, majdan 
részt vállalhassanak tanítványaik anyanyelvi és 
kommunikációs nevelésében. A jegyzet ma is 
ugyanezt a feladatot hivatott betölteni, de meg
győződésem, hogy mindezen túlmenően a pe
dagógusjelöltek saját kommunikációs készsé
geiket is fejleszthetik e könyv segítségével. így 
tehát elmondhatjuk, hogy a kiadvány nem csu
pán a pedagógusképzés módszertani tárházát gaz
dagítja, hanem bármilyen, a kommunikáció fej
lesztését szolgáló kurzusok segédkönyve is lehet, 
hiszen felépítése mindezt lehetővé teszi. 

Az egyes fejezeteket áttekintve megállapít
hatjuk, hogy a szerzők szemléletét az elméleti 
ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságának be
mutatása határozza meg. Ennek megfelelően 
a könyv egyes fejezetei, sőt alfejezetei után is 
bőséges gyakorlatsort találhatunk, amely a leírt 
kommunikációelméleti ismeretek gyakorlati hasz
nosíthatóságára világít rá. 

A könyv öt nagyobb fejezetből áll, amelyek 
számos alfejezetre tagolódnak, és a tárgyalt ré
szek mindig a már említett gyakorlatokkal zárul
nak. A feladatok összetétele a nehézségi fokokat 
tekintve változatos. Találhatunk néhány olyan 
gyakorlatot, amelyek leginkább a középiskolás 
populáció érdeklődésének hivatott megfelelni, 

de a feladatok többsége alkalmazható felnőtt 
kommunikációfejlesztő csoportokban is. A fe
jezetek végére minden esetben az adott témához 
kapcsolódó irodalomjegyzéket is illesztenek 
a szerzők, ami további ismeretszerzésre ad le
hetőséget. 

Az első fejezetben rövid tájékoztatást kap az 
olvasó arról, hogy mi is a kommunikáció, illet
ve, hogy a szerzők mit értenek alatta. Számos 
megközelítés létezett már a 90-es években is, 
a kör természetesen azóta csak bővült. Megálla
pítható viszont, hogy a jegyzet céljának megfe
lelően, vagyis a kommunikáció hatékonyságának 
növelése érdekében, a fejezet a mai ismeretek
hez viszonyítva is megállja a helyét. 

A következő részből a nyelvi kommuniká
ció kutatási eredményeiről értesülhet az olvasó, 
olyan formában, hogy az egyes új gondolatokat 
tartalmazó áttekintést, rögtön gyakorlatokon ke
resztül is rögzíti a szerző, így egyáltalán nem 
érezhetjük monotonnak az egyes elméleti ré
szeket. Majd a könyv következő fejezete a nem 
verbális jelek bemutatásával foglalkozik. Itt az 
egyik legjobban kidolgozott résszel találkozhat 
az olvasó, a feladatok is bőségesek, és jól hasz
nálhatók minden korosztálynál. Még ma is, a szá
mos újonnan megjelent általános kommuniká
ciós könyv ellenére, újszerű az írásban előforduló 
nem verbális jelek áttekintése, és a hozzájuk 
kapcsolódó feladatok is élvezetesek, tanulságo
sak. Ugyanis nagyon fontos kérdésre irányítja rá 
a figyelmet a könyvnek ez a fejezete. Arra, hogy 
az egyetemisták, főiskolások mennyire felkészí
tettek pályájuk kezdetén az egyik nagy megmé
rettetésre, az önéletrajz megírására. A jegyzet 
gyakorlatban történő kipróbálása után elmond
hatom, hogy a tapasztalatok azt mutatják, szin
te semennyire. Ez oknál fogva is igény van egy 
ilyen típusú gyakorlatias részre, különösen a fel
sőoktatás résztvevőinek íródott kommunikációs 
könyvben. Remélhetjük, hogy egy következő 
kiadásban talán még részletesebben, az új formá
kat is figyelembe véve dolgozzák ki ezt a nagyon 
jó, és a 90-es években újszerűnek tekinthető kez
deményezést a szerzők. 

A nem verbális jelek áttekintése után a ver
bális jelekkel is megismerkedik az olvasó. Itt 
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még a beszédet és a nyelvet, a dualista szem
léletnek megfelelően, különválasztva tárgyalják 
a szerzők. Ez a szemlélet természetesen még 
ma is él a nyelvtudományban, bár egyre gyak
rabban kerülnek előtérbe a társasnyelvészeti szem
pontok a nyelvbemutatás során. 

Örvendetes módon nyelvrétegződési model
lel is találkozunk a fejezetben, illetve nyelvjárási 
kérdésekről is esik szó. Egy esetleges átdolgozott 
kiadásnál ezekre az alfejezetekre véleményem 
szerint szükséges lenne nagyobb hangsúlyt fek
tetni, hiszen nemcsak a magyar tanároknak kö
telessége tájékozottnak lenni nyelvföldrajzi kér
désekben, hanem más pedagógusjelölteknek, így 
a különböző szakos tanároknak, de a tanítók
nak és az óvodapedagógusoknak is. Rendkívül 
nagy hiányosságok adatolhatok ugyanis ezen 
a területen. Mondhatni nyelvföldrajzilag szinte 
teljesen képzetlenek leendő pedagógusaink, ami 
azért nagy gond, mert ebből következően iskolai 
évei alatt számos gyermek hátrányos megkü
lönböztetésben részesül nyelvváltozata miatt úgy, 
hogy a pedagógus közben észre sem veszi, mi
lyen nagy károkat okoz a gyermek kommuni
kációs készségeinek fejlődésében, de egyben 
személyiségfejlődésében is. Itt már csak azt 
a kérdést kell a szerzőknek mérlegelniük, hogy 
van-e helye egy ilyen alfejezetnek egy általános 
kommunikációval foglalkozó tankönyvben. Sze
rintem mindenképpen, különösen, ha az leendő 
pedagógusoknak készült. 

A következő fejezet a verbális kommunikáció 
technikai alapjaival foglalkozik. Itt a beszéd
technika különböző területeivel találkozhatunk. 
Annál is inkább nagyon lényeges ennek a rész
nek a felnőttoktatásba bekerülnie, mert egy hi
vatásos kommunikátor, így egy tanár, nem hoz
hatja magát abba a helyzetbe, hogy esetleges 
beszédrendellenességei miatt nevetséges legyen, 
sem pedig diákjait nem hozhatja olyan hely
zetbe, hogy azok ne értsék beszédét. Az egyes 
feladatok, a logopédia módszertanát figyelembe 
véve, megfelelőek, és ma is gyakorlásra alkal
masak. Talán egyedül a hang- és kiejtésgyakor

latokat lehetett volna jobban differenciálni. Hiá
nyolható itt még a hangterápia elemeinek a fel
adatokba való beépítése. Ez azonban nem róható 
fel a szerzőknek, csupán annak köszönhető, hogy 
a 90-es években ez az eljárás még nem vonult 
be a köztudatba. Ma viszont egyre gyakrabban 
és egyre hatékonyabban alkalmazzák a pedagó
gusok körében a hangterápiát, amire valóban nagy 
szükségük van hangjuk épségének megőrzése 
érdekében. Egy esetleges későbbi átdolgozás
ban minden bizonnyal a szerzők is beépítenék 
jegyzetükbe a terápiás eljárásokat. A következők
ben az egyes beszédhibák vázlatos ismertetése 
kap helyet. A tárgyalt rész végén pedig a helyes
írásról esik szó, bemutatja a szerző a helyesírási 
szabályzatot, de viszonylag kevés kapcsolódási 
pontot keres a helyesírás és a kommunikáció kö
zött. A fejezet, és így egyben a könyv is, bőséges 
feladatsorral és irodalomjegyzékkel zárul. 

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a könyv 
mindenképpen ajánlható, még így átdolgozat-
lanul is, a felsőoktatás minden résztvevőjének. 
Bárki, tanár és diák vagy akár a kommunikációs 
készségeinek fejlesztését megcélzó ember is, él
ményszámba menő ismeretekkel és játékos gya
korlatokkal találkozhat ebben a kiadványban. 
Külön kiemelhető a minden egyes elméleti gon
dolat után konzekvensen megjelenő gyakorlati, 
a mindennapi életben használható szemléltető 
feldolgozás. Az egész jegyzetre a világosság, 
az áttekinthetőség és a következetesség jel
lemző. 

A véleményem, hogy ez a könyv illeszkedik 
azon ritkán megjelenő színvonalas kommuniká
ciós kötetek sorába, amelyek kiválóan szolgálják 
az egyre magasabb kommunikációs elvárások
nak való megfelelést. Mindenképpen alkalmas
nak tartom arra, hogy egy esetleges későbbi 
átdolgozással széles körben alkalmazandó egye
temi és főiskolai tankönyv legyen, amely a pe
dagógusjelöltek kommunikációs technikájának 
fejlődését nagyban segítené. 

SZABÓ EDINA 




