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felfogása szerint Lev Tolsztoj csak azért írta 
meg a Háború és béké-t, hogy legyen, aki 
elolvassa a végén megfogalmazott gondola-
tait a hatalomról. Nos, feltehetõleg Bär is az 
Üzenetek (280-281. oldal) kedvéért köti le 
csaknem háromszáz oldalon az olvasót. Mint 
írja: „Ez egy testes könyv, üzenetei ennek 
ellenére (vagy ezért?) röviden megfogalmaz-
hatók. Három van belõlük. Az elsõ üzenet: 
az egyetem lényege a céhrendszer volt és 
maradt. […] A második üzenet: az egyetem 
problémája a céh. […] A kutatás kezdemé-
nyezési tevékenység, és a versenybõl él. A 
céhek viszont versenyellenesek. A céhrend-
szerrel az egyetemtörténet minden konstansa 
megmagyarázható, és hogy léteznek ilyen 
konstansok, az a harmadik üzenet”.

Minden bizonnyal jócskán akad a könyv 
fejtegetései között seregnyi megszívlelésre, 
továbbgondolkodásra alkalmas megállapítás. 

Különösen érdekesek és aktuálisak ezek 
napjainkban Magyarországon, egy nem min-
denki által üdvözölt, elsõdlegesen hatalmi 
úton keresztülvitt egyetemi reformfolyamat 
kezdetén.

A tudomány körül – így ajánlja magát 
e fontos és figyelemre méltó sorozat. Bár 
talán adekvátabb cím lehetne: A tudomány 
belülrõl, mert a szerzõk nagyon is belsõ em-
berek. Meglehet, éppen ezért oly élvezetes 
és érthetõ ez a két könyv. Mindenesetre az 
elsõ két mû és színvonalas, szép fordításuk 
(Serendipity: Balikó Nándor; A Céh: Bognár 
János munkája) kitûnõ ajánlója az ezután 
megjelenõknek. (Royston M. Roberts: Se-
rendipity.  282 p.; Siegfried Bär: A Céh. 281 
p. Sorozatszerkesztõ: Braun Tibor. Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 2005) 

Szentgyörgyi Zsuzsa
tudományos újságíró

Dr. Buda Béla: Pszichoterápia

Ismét egy alapmûvet vehet kezébe az olvasó, 
ha fellapozza Buda Béla impozáns kiállítású 
új kötetét, melynek címe rövid, de annál 
konkrétabb: Pszichoterápia. 

Szerzõ pszichiáter, pszichoterapeuta, 
több évtizedes tapasztalattal a fekvõ- és járó-
beteg-ellátásban, egyéni és csoportterápiában, 
tanácsadásban, fejlesztésben és szupervízió-
ban. Fõ tevékenységi területe a szenvedély-
betegségek terápiája, a szexuális zavarok 
kezelése, s újabban az egészségfejlesztés és 
a prevenció, a lelki közegészségügy kutatá-
sa és módszertani mûvelése. Mindez közel 
60 önállóan írt és szerkesztett kötetben és 
számos tanulmányban tükrözõdik, melyek 
magyarul és idegen nyelven is megjelentek.

Ezen új és – az Akadémiai Kiadó gondo-
zásában megjelent – originális mû nagy 
terjedelemben, komplex módon foglalkozik 
a pszichoterápiával, mely a szerzõ szerint az 
emberi segítés és fejlesztés alaptudománya, 
és mindenfajta gyógyítás a pszichiátriai terá-

pia szükségszerû része is. A kötet Buda Béla 
eddigi, a témához szorosan vagy közvetve 
kapcsolódó, rendkívül nagyszámú tanulmá-
nyának sajátosan strukturált közreadása. 
Mostani megjelentetésének célja, hogy se-
gítse a pszichoterápia további fejlõdését, 
terjessze társadalmi gyakorlatát és tekintélyét, 
hisz a pszichoterápia õsi gyógymód a lelki 
problémák, magatartászavarok kezelésében. 
Napjainkban számtalan iskola és irányzat 
mûveli, szerepe van a képességek fejlesz-
tésében és kreatív kibontakoztatásában is. 
Lényege: kommunikáció és emberi kapcso-
latok. A könyv bemutatja a pszichoterápia 
történeti kialakulását, alkalmazási területeit, 
módszereit, kiemelve a sajátosságokat, de 
megvilágítva a közös elemeket, a lénye-
ges szabályszerûségeket és a felhasználás 
sokféle lehetõségét. A tanulmányok fõleg 
a pszichoterápia szemléleti alapjairól és 
kereteirõl szólnak, különös tekintettel a 
kommunikációs folyamatokra és a terápiás 
kapcsolatra. A kötet tartalmánál fogva egy-
szerre alkalmas bevezetésre, továbbképzésre, 
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Könyvszemle

speciális szakmai kérdések dilemmáinak 
megismerésére. Szakemberek is használhat-
ják, de a legkülönbözõbb emberi segítési és 
befolyásolási területek mûvelõi is találhatnak 
benne fontos szempontokat, s az átlagem-
bernek is megkönnyítheti a magatartás és 
az élmények zavarainak és pszichoterápiás 
kezelési módjainak megértését. 

Nem tagadhatjuk, a szerzõ nevével ösz-
szekapcsolódott az empátia, a kommuni-
kációkutatás, melyben iskolateremtõ munkát 
végzett. 

A kötet – a Buda Bélától megszokott – köz-
vetlen, jól olvasható és feldolgozható stílusban 
íródott, végén nagyszámú irodalom segíti 
a további tájékozódást, illetve a témában 
történõ folyamatos elmélyülést. Szívesen 
ajánlom olvasásra minden szakembernek 
és a téma iránt érdeklõdõnek. (Buda Béla: 
Pszichoterápia. Budapest: Akadémiai Kiadó, 
2004. 528 p.)

Duró Zsuzsa 
doktorandusz, Szegedi Tudományegyetem Neveléstu-

dományi Doktori Iskola

Sült galamb?

Engedtessék meg a recenzióírónak, hogy 
a bemutatott könyv provokatívnak tûnõ 
fõ kérdésével vezesse fel mondanivalóját: 

„ellentétes-e a magyar nemzeti érdekkel a 
csak magyar nyelven történõ oktatás?” Ez a 
kérdés ugyanis a határokon belüli és határo-
kon túli magyar oktatási nyelvû egyetemek, 
fõiskolák vonzatában látszólag contradictio 
in adiecto. Mert hát ugyan milyen nyel-
ven oktassanak egy magyar egyetemen? 
Természetesen magyarul – hangzik a válasz. 
Csakhogy a kisebbségek esetében ez a 
válasz rengeteg problémát vet fel az illetõ 
államnyelvvel („második nyelvvel”, „kör-
nyezeti nyelvvel”), a bolognai folyamattal, a 
konkurenciaképességgel stb. kapcsolatban. 
A bemutatott kötet – amely az MTA Magyar 
Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsá-
ga által Debrecenben szervezett, Megmara-
dás, korszerû felsõoktatás, tannyelvválasztás 
címû, 2004. októberi konferenciájának 
anyagát tartalmazza – ezt a problémakomp-
lexumot járja körül különbözõ szempon-
tokból. A résztvevõknek a meghívó szerint 
a következõ kérdésekre kellett válaszolniuk: 
Az egyes szakokon milyen nyelven folyik a 
képzés?; és a vizsgáztatás?; miért?; ha vannak 
hatályos egyetemi szabályok a tannyelv hasz-
nálatával kapcsolatban, mik azok?; mikor s 
hogyan keletkeztek?; milyen változtatást tart 

az elõadó szükségesnek, s miért? A válaszok 
és a hozzájuk csatlakozó vitaanyagok az 
egyes régiók (Románia, Szlovákia, Ukrajna, 
Szerbia és Montenegró) szerint vannak cso-
portosítva a kötetben. Ezt a rendezési logikát 
követve meglehetõsen pontos képet kapunk 
a határon túli magyar felsõoktatás létezõ vagy 
nem létezõ nyelvpolitikájáról.

Ha a kötet megragadna a ténymegálla-
pításnak ezen a szintjén, akkor a recenzió is 
véget érhetne ezen a ponton. Csakhogy az 
összeállító és szerkesztõ, Kontra Miklós beve-
zetõ tanulmánya (Tannyelv, (felsõ)oktatás, 
nyelvpolitika) „átrendezi” a fenti kérdéseket, 
és a nyelvstratégiát a (nem létezõ) nemzet-
stratégiához kötve az oktatás nyelvének látszólag 
egyoldalúan gyakorlati szempontját szinte on-
tológiai szintû modalitássá változtatja. Érdemes 
tehát a kötet írásait ebbõl a szemszögbõl újra-
olvasni. Akkor pedig kiderül, hogy egyrészt 
szembesülünk bizonyos visszatérõ/ismétlõdõ 
problémakörökkel, másrészt pedig láthatóvá 
válik, hogy a nyelvészeten belüli metodológiai 
különbözõségek eltérõ megoldásokat java-
solnak ugyanazokra a problémákra. Elegáns 
szerkesztõi megoldás, ahogyan Kontra Mik-
lós bevezetõ tanulmányának viszonylagos 
elméleti ellenpontjaként olvashatjuk Péntek 
János kötetvégi összefoglalóját (Tanulságok 
– szentencia nélkül).

Ennek a nyelvészeti módszertani elté-
résnek a hátterében a kötetbe foglalt dolgo-


