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adat- és információátvitel eszközeinek alkal-
mazási problémáiról a helyi közigazgatásban. 
ez a problémafelvetés horányi Özséb elõ-
adásához kapcsolódott mint korreferátum 

– ahogy korreferátumként hangzott el jenei 
ágnes felvetése is a média felelõsségérõl, 
csatlakozva terestyéni tamás elõadásához, 
mintegy illusztrálandó az abban felvetett 
kompetitív kommunikációs stratégiákat. 

a magyar társadalomtudományi kutatás-
ban egyértelmûen pozitív eredmény az 
erasmus intézet mûködése és kiadvány-
sorozata, s ugyanígy szélesebb közönség 
érdeklõdésére tarthat számot a közigazgatási 
tanulmányok bemutatott kötete is. a mai 
kor kihívásaira érzékeny magyar értelmiség 
szellemi tájékozódásához mind több hasonló 
kiadványra lenne szükség a hazai könyvpi-
acon. (Szerkesztette Buda Béla és Sárközi 
Erika: Közéleti kommunikáció. Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 2001. 140 p.; Szerkesz
tette Jenei Ágnes: Közélet és kommunikáció. 
Budapest, BKÁEÁIK, 2001. 108 p.)
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Buda Béla:
A pszichoterápia alapkérdései

Buda Béla egyik legújabb kötete, ahogy arra 
a szerzõ korábbi munkáiból is következtetni 
lehet, s ahogy azt az alcím is mutatja, a pszi-
choterápiát a kapcsolat és kommunikáció 
oldaláról közelíti meg. a tanulmánygyûj-
teményt nemcsak a pszichoterápiával aktívan 
foglalkozók forgathatják haszonnal, hanem 
mindenki, aki érdeklõdik a mentálhigiénés 
és kommunikációs kérdések iránt. a könyv 
elsõ, huszonhét írást tartalmazó változata 
1993-ban jelent meg, majd néhány, egyéb-
ként nehezen hozzáférhetõ írással kiegészítve 
1999-ben. ennek újabb kiadása a jelen kötet, 
amely tematikusan csoportosítva nyolc fejezet-

ben összesen harminchat írást tartalmaz.
Buda Béla mind praxisában, mind írá-

saiban a pszichoterápiát tágabb perspektí-
vában, szociokulturális és társaslélektani 
alapjaiban, kommunikációs folyamataiban, 
az orvoslás hagyományos lélektani össze-
függéseiben szemléli. ezt tükrözi a kötet 
szerkezete is, amely az alapkérdéseket, alap-
fogalmakat bevezetõ írások után más és más 
oldalról járja körül a gyógyító kommunikáció 
jellegzetességeit. a kötet egésze hûen tük-
rözi a szélesebb tudományos perspektíva, a 
társadalomtudományi gondolkodásmód és 
szabad kritikai szellem igényét.

a pszichoterápia alapkérdéseibe bevezetõ 
rész elsõ két tanulmánya a megváltozott or
vosbeteg kapcsolat okait, kommunikációs 
jellegzetességeit és terápiás lehetõségeit ve-
szi szemügyre, majd illusztrálja egy konkrét 
területen, a nõgyógyászatban. a harmadik 
tanulmány kommunikációelméleti megkö-
zelítése amellett érvel, hogy a kommunikáció 
szabályszerûségei csakis a kommuniká
cióban részt vevõk közötti viszonyok fejlõdési 
állapotának függvényében értelmezhetõk 

– ez a viszony azonban az interakciók folya-
matának elõrehaladtával állandóan változik. 
az emberi kapcsolat olyan dinamikus közös 
információs rendszer, amelyben nemcsak 
a verbális tartalmak, hanem az interakciók 
formai sajátosságai is információt jelentenek. 
az egyes kapcsolatfázisokban kialakuló 
normák adják a kommunikációs megnyilvá-
nulások fõ értelmezési keretét – nem pusztán 
az általános közös kód szabályai. a fogalmi 
alapvetés utolsó két tanulmánya a pszichote-
rápiát történetiségében tekinti át, ismertetve 
a különbözõ irányzatokat, modelleket, mód
szereket és a terápia hatásmechanizmusait.

a következõ fejezet a terápiás kapcsolat 
szociológiai hátterét vázolja fel talcott Par-
sons szerepelméletének fogalmai segítségé-
vel és annak kritikai továbbgondolásával. a 
beteg-orvos kapcsolat megértésében alap-
vetõ a kommunikáció elemzése; zavarainak 
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forrásai is leggyakrabban itt kereshetõk.
a negyedik témakör (a számozásban 

szerepel a bevezetés is) elsõ két tanulmá-
nya a kommunikatív hatás alaptényezõit 
vizsgálja: elõször beszél a közvetlen emberi 
kommunikáció befolyásoló aspektusáról, s 
ennek jelentõségérõl a pszichoterápiában, 
majd az empátia jelenségérõl és jelentõségé-
rõl a pszichiátriában. e rész utolsó két írása 
sokoldalú és alapos bemutatását adja a tele
fonos lelki elsõsegélynyújtásnak.

központi jelentõségû a könyv ötödik 
része, amely a nyelv, a kogníció és a szemé-
lyiség szemantikai rendszere vetületében 
beszél a kommunikációról. elõször ismerteti 
az ún. stanfordi iskola nyelvrõl és kommuni-
kációról vallott felfogását. Gregory Bateson 
észrevette, hogy a kultúra kommunikációs 
folyamatokban él és változik, s ugyanezen 
folyamatok formálják és fejlesztik a kultúrá-
ban felnövõ emberek személyiségét. e 
folyamatokban meglátta a nyelvi szimbólu-
mok és a nem-verbális csatorna jelentõségét. 
Bateson szerint a kommunikáció a pszichiát-
ria közege, hiszen minden ide vonatkozó 
történés kommunikációs folyamatok része, 
illetve eredménye. Felfogásában a kommu-
nikáció két alapmodalitása a szándékolt és az 
akaratlan kommunikáció. a legszabatosabb 
és legegyértelmûbb információátadás is tar-
talmazhat aktuális mögöttes értelmet, amely 
a közlés megfogalmazásából, szórendjébõl, 
hangsúlyozásából és külsõségeibõl áll elõ, s 
amely rejtett utalásként jelentkezik. 

e rész második tanulmánya röviden be-
mutatja a modern pszichológia személyiség
elméleteit, majd kiemeli a kognitív struktú-
ráknak kiemelkedõ jelentõséget tulajdonító 
személyiségelméletek közös vonásait. ezen 
elméletek fundamentális jelentõséget tulaj-
donítanak a nyelvnek. ha feltételezzük, 
hogy a kognitív struktúrák voltaképpen sze-
mantikai struktúrák, akkor ebben a perspek-
tívában a nyelv nem egyszerûen kódrendszer, 
hanem lényeges személyiségszervezõ- és 

formáló erõ, a személyiség szerkezetének 
és mûködésének fontos eleme. a fejezet 
utolsó tanulmánya elõször ismerteti a tudat
talan koncepcióját a pszichoanalízis külön-
bözõ elméleteiben, majd rámutat, hogy a 
tudattalan koncepciója körüli vizsgálódások 
összekapcsolhatók az emberi emlékezés és 
pszichikus információs rendszer kérdéseivel. 
a jelentések többnyire fogalmi kategóriákba 
sûrítettek, s a köztük lévõ összefüggés-háló-
zat segíti a viselkedésszabályozást. ezek a 
kognitív konstrukciók annál kevéssé tudósít-
hatóak, minél inkább elvontak. a pszicho-
analitikus terápia során a tudatos, illetve tuda-
tosítható és a viselkedés vezérlésében aktív 
én szemantikai rendszerének erõsödése és 
integrációja történik. a tudattalan tehát nem 
egy önálló entitás, hanem egy megismerési 
módhoz, folyamathoz, alkalmazott pszicho-
lógiai módszerhez kötött idõszakos koncep-
ció, amely arra szolgál, hogy elméletileg 
kifejezhetõvé tegye a viselkedés és élmény-
szervezõdés szemantikai tényezõit.

a következõ tanulmánycsoport a pszi-
choterápia hatékonyságvizsgálatainak tanul-
ságait vonja le. rámutat, hogy az integratív 
szemléletmódban a pszichoterápia mozzana-
tai, folyamatai újraértelmezõdnek az interper-
szonális kommmunikáció elméletének 
koncepcióiban, s ez lehetõvé teszi, hogy a 
különbözõ iskolák elveit közös nevezõre 
lehessen hozni. eszerint a pszichoterápia 
szabályozott társaslélektani keretben folyó, 
rendszeres és folyamatszerû tevékenység, 
melynek során kommunikációs eszkö-
zökkel megy végbe a személyiség- és maga-
tartásváltoztatás. a különbözõ irányzatok 
integrációs lehetõségeit történetiségükben 
is bemutatja, megvilágítva az egyes irány-
zatok interakciójának tudományelméleti és 
gyakorlati jelentõségét. e fejezet utolsó két 
tanulmánya a pszichoterápia lehetõségeit 
vizsgálja a mozgásszervi betegségekben, majd 
a depressziót értelmezi a pszichodinamikus 
elméletek keretében. 
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az utolsó elõtti rész határterületi és empi-
rikus kérdéseket tárgyal. az elsõ néhány írás 
a csoportpszichoterápia elméleti és gyakorlati 
kérdéseit tekinti át, majd a mai tudományos 
ismeretek fényében értékeli Ferenczi Sándor 
munkásságát és életmûvét. itt ovashatunk 
két írást a sportpszichológia témakörében, 
néhány szempontot a grafológia tudomá-
nyos értelmezéséhez és kritikájához, végül 
az eugene t. Gendlin divatos önismereti és 
személyiségfejlesztõ, a „fókuszolás” mód-
szerét tartalmazó, magyarul is megjelent 
könyvéhez írt elõszót. 

az utolsó csoportba (mint már a megelõzõbe 
is) különbözõ mûfajú és különbözõ tematikájú 
írások kerültek. az elsõ tanulmány rámutat a 
pszichoterápia és kultúra kapcsolataira. Be-
szél a pszichoterápiás kultúráltság tényezõi-
rõl, illetve a mûveltség és pszichoterápia irán-
ti befogadókészség összefüggéseirõl. több 
oldalról körüljárva a kultúra fogalmát, értelmezi a 
pszichoterápiás gyakorlatokat. itt olvashatunk 
egy rövid vázlatot a placebo kérdéskörérõl, 
majd egy tanulmányt az alkoholizmus 
családpatológiájáról és családterápiás lehe
tõségeirõl. ez után következik egy rövidebb 
írás, amely ismételten a pszichoterápia szo
matikus alkalmazásának lehetõségeit tekinti 
át. a kötetzáró rövid írás adolf dittrich és Ch-
ristian Scharfetter Ethnopsychotherapie címû 
könyvét ismerteti, felhíva a figyelmet a téma 
jelentõségére. a könyv végére Buda Béla né-
hány elõadásvázlatot rakott, mintegy jelezve, 
hogy amit láttunk, az csak egy töredéke a 
munkásságának. reméljük, hogy még sok 
hasonló válogatáskötetet olvashatunk tõle. 
(Buda Béla: A pszichoterápia alapkérdései: 
Kapcsolat és kommunikáció a pszichoterá
piában. Válogatott tanulmányok. Budapest, 
Országos Alkohológiai Intézet, 2001. 3. 
bõvített kiadás, 344 p.)
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Metaforakeresés
(György Péter: Memex)

György Péter Memex címû könyve produk-
tívan kapcsolódik a szóbeliség-írásbeliség 
paradigmaként emlegetett tradícióhoz: meg-
jeleníti a maga külön bejáratú és nagyléptékû 
történetét arról, hogy hogyan képzeli a kul-
turális emlékezettárolók (és nem a kommu-
nikációtechnológiai eszközök!) évezrede-
ken átívelõ változását, és története azért 
lesz különösen tanulságos, mert a múltból 
kimetszett pontokat hangsúlyozottan meta-
foraként használja a jelen megértéséhez. 
azaz a történet immár hagyományosan 
kötelezõvé vált, illetve újonnan behozott 
elemeinek „jelentés- és világteremtõ erejét” 
igyekszik kiaknázni, ezáltal kilépve az e 
paradigmában is szokásos, a kötet írásaiban 
inkább interpretálandó hagyománynak, mint 
használható értelmezési keretnek titulált, 
puszta eseménygyûjtögetés tradíciójából. 

Így például az egykori hangos olvasás el-
halkulásának jelensége nem azért érdekli, hogy 
konstatálja az információhordozó változását 
és kutassa annak mentális következményeit, 
hanem azért, hogy a középkori könyvtárak 
mormoló zajának jelentése rávetülhessen a 
kimondás általi felidézés mindennapi formá-
jára (például egy emlékmû vagy egy sírkõ 
elõtt) vagy a virtuális multimediális kollektív 
interpretáció zörejére. hasonló funkciójú a 
közelmúlt memóriatechnológiai utópiáinak 
(memex, Xanadu stb.) felsorakoztatása is: a 
megvalósíthatatlan ötletek kidolgozásakor 
használt, sokszor valóságos inopia (szó-
szegénység) kiküszöbölésére alkalmazott 
metaforák ugyanis éppen azért válnak 
fontossá, mert újraélesztett kontextusaikkal 
együtt képesek hozzásegíteni a ténylegesen 
mûködõ virtuális világ alapvetõ jellemzõinek 
megértéséhez.  

György Péter hat esszéje olvasása során 
számtalan ehhez hasonló metaforizációnak 
lehetünk tanúi, az orrunk elõtt oldódnak el 
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