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Buda Béla azon szerzõk közé tartozik, akiket nem csak a Mentálhigiéné
és Pszichoszomatika olvasóinak, hanem a szélesebb szakmai és laikus kö-
zönségnek sem kell bemutatni. Rendkívül gazdag életmûvének méltatá-
sa sem feladata a jelen recenziónak, s jócskán meg is haladná annak ke-
reteit. Talán annyit mégis érdemes megjegyezni, hogy olyan szerzõrõl van
szó, akinek mûvei jelentõsen hozzájárultak az utóbbi évtizedek hazai
pszichológiai-pszichoterápiás-egészségnevelési beszédmódjának alaku-
lásához, ily módon írásai egy olyan szakmai diskurzusba ágyazódnak,
melynek alapjait részben õ maga rakta le. Az új diskurzusok alapítóit
gyakran fenyegeti az a veszély, hogy áldozataivá válnak a saját maguk
által kimunkált kereteknek és sémáknak, mintegy beleszûkülve-mereved-
ve saját látás- és beszédmódjukba. Buda sikeresen kezeli ezt a kihívást, s
örök úttörõként rendre olyan nehéz témákhoz nyúl, amelyeknek keretei
lezáratlanok, ahol kevéssé járt ösvényeket kell kitaposni, megtisztítva õket
az esetleges elõítéletek, sztereotip beágyazottságok vagy hárítások szö-
vevényeitõl � nem a lezárás, hanem a reflexió újabb lehetõségeit keresve.
Legutóbbi mûve, A lélek egészsége. A mentálhigiéné alapkérdései címû kö-
tet is ilyen vállalkozásnak tekinthetõ.

Buda Béla a mentálhigiéné területén több évtizedes tapasztalattal ren-
delkezõ szakember, aki pályafutása során komoly �sajátélményt� szer-
zett a téma legkülönbözõbb feldolgozási és alkalmazási szintjein: az el-
méletalkotásban, a terápiás és tanácsadó munkában, oktatásban, képzés-
ben és intézménypolitikában egyaránt. A jelen kötetben, mely a témával
kapcsolatos korábbi írásai és elõadásai alapján készült, mindvégig érez-
hetõ a rendkívüli tapasztalati háttérrel hitelesített autentikusság, ami a
mûvet meggyõzõ erejûvé teszi. (Ezt erõsíti, hogy az Elõszó után a szerzõ
megadja az utóbbi évtizedben megjelent mentálhigiénés könyvei listáját,
melyben nem kevesebb mint 14 cím szerepel!) Buda saját magát az �el-
méleti eklektikus� nézõpont képviselõjének tekinti, de az olvasó számá-
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ra gyorsan kiderül, hogy több annál: a kötetben az eklekticizmus pozitív
vonásai abból a szempontból is megjelennek, hogy az elméleti ismeret-
anyag mindig jól használható gyakorlati iránymutatással bõvül, nem
nélkülözve a kontextus szociológiai, társadalmi és politikai szempontja-
inak kritikai hangsúlyú, problémaérzékeny elemzését. Erre szükség is van,
hiszen a szerzõ, aki a mentálhigiénét alapvetõen a lelki egészségpromóció
értelmében definiálja, folyamatosan utal a fogalom bonyolultságára, de-
finiálásának nehézségeire. Nagyon fontos ennek a hangsúlyozása, hiszen
egy terület definíciós problémái megmagyarázzák, ugyanakkor meg is
határozzák, elõrevetítik az alkalmazás nehézségeit is. A mentálhigiéné
alakulásának történeti és szakmapolitikai összefüggései � melyek szin-
tén bemutatásra kerülnek a kötetben � mindenképp interdiszciplináris
megközelítést tesznek szükségessé, így Buda �eklektikus� hozzáállása a
probléma kezelésének talán a legszerencsésebb módja.

A kötet hat fõ részbõl áll. Az elméleti-szemléleti alapok összefoglalása
után az egészségpromóció problémáit az egyéni életfolyamatban, majd
az egyén létezésének fõbb színterein: a család, a munkahely és a közös-
ség mûködésének ismérvei mentén tárgyalja Buda. A kötet végén speciá-
lis � és igen aktuális � kérdésekre tér ki: a traumatizációra és az AIDS-
megelõzés szexológiai problémáira.

Az egészségpromóció mindig az orvostudomány �mostohagyereke�
volt, annak ellenére, hogy � amint Buda is rámutat � már a diszciplína
modern korszakának kezdetein is épp a prevencióval értek el rendkívüli
sikereket (pl. higiénés intézkedésekkel a nagy járványok leküzdésében).
Ezzel a szerzõ a prevenciós tevékenységtõl mindmáig idegenkedõ � azt
pejoratív attitûddel, vagy valós/vélt inkompetenciájuk miatt szorongás-
sal kezelõ � gyógyító szakemberek szereplehetõségeinek kitágítását su-
gallja. Buda ezt rendkívül széles optikával, s igen korszerû megközelítés-
sel teszi: a biológiai-genetikai szûrések, a gyermekkori ideges tünetek és
fertõzõ betegségek vagy az alkohol- és drogfogyasztás kezelésének szem-
pontjai kiegészülnek az önismeret fejlesztésének és a közösség gyógyító
erejének hangsúlyozásával. Ez utóbbi különösen fontos � nem csupán az
utóbbi évtizedek sikeres magatartástudományi paradigmája, a társas
támogatás kutatásai szolgáltatta bizonyítékok miatt, hanem azért is, mert
a társas közeg támogatásából származó megküzdési erõforrások az utóbbi
évtizedek magyar társadalmában igencsak kihasználatlanul maradtak.
Buda, aki igen érzékenyen, komoly társadalomlélektani áttekintéssel és
tapasztalatokkal érvel amellett, hogy a rossz magyar egészségmutatók
hátterében a diszfunkcionális coping, a passzivitás, a reménytelenség, a
visszahúzódás � és a mindezek következtében kialakuló rizikómagatar-
tás és devianciák � állnak, az egyik lehetséges megoldást a történetileg és
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társadalmilag traumatizált közösségek, tradíciók és identitás rekonstruk-
ciójában látja. A közösségi erõforrások visszaállítását nem valamiféle
nosztalgikus múltfeltárásban és � manapság sokszor rosszul értelmezett
� traumafeldolgozásban keresi, hanem az élhetõ és jól használható tár-
sas formációk felélesztésében és korszerû újraértelmezésében. Itt ismét
kiemelendõ, hogy Buda nem szûk spektrumban gondolkodik: látásmód-
ja egybe tudja kapcsolni az individuális mély dinamikát, a közösségi, in-
tézményi, szakmai és makrotársadalmi szempontokat. Az olvasó mecha-
nizmus szinten követheti végig a hibás megküzdési stratégiáknak � pl. a
�workaholizmus� � az életfolyamat különbözõ szintjein jelentkezõ veszé-
lyeit. A kötet talán egyik legkitûnõbb fejezetében mindezeket az idõs kor
speciális szempontjai szerint vizsgálja, igen érzékletesen mutatva be azo-
kat a tipikus élethelyzeteket, amelyeknek megoldásával általában igen
keveset foglalkoznak � empátia-hiány, elõítéletek, öreg-ellenesség, �ageiz-
mus� miatt? � a közösségek, a társadalomkutatók és a gyógyító, segítõ
szakemberek is. Buda rámutat arra, hogy az egészségügy egyedül nem
tudja megoldani sem a tragikus magyar � szomatikus és pszichés � problé-
mákat, sem a mentálhigiénés tevékenység nehézségeit, és hangsúlyozza
a tudatformálás, a közvéleménnyel való párbeszéd szükségességét, kiemel-
ve, hogy mindehhez a mentálhigiénének az egészségpolitikát átszövõ
szemléletmódként kell megjelennie, amihez pedig megfelelõ politikai klí-
mára, hiteles és mintaadó politikusokra lenne szükség. A szerzõ � nagy
gyakorlati tapasztalattal is rendelkezõ szakemberként � külön foglalko-
zik a segítõ szakmák által alkalmazható módszerekkel, ezek közül is ki-
emelten a tréning- és személyiségfejlesztõ csoportokkal. Felhívja a figyel-
met a gyakori hibákra és ajánlásokat is tesz a megoldásukra.

Buda Béla az Elõszóban �általános értelmiségi� közönségnek ajánlja
mûvét, s valóban, számos hasznos és új információt találhat benne a
gyakorlati mentálhigiénés szakember, az orvos, a pszichoterapeuta, a
szociálpolitikus és a társadalomkutató is. A tartalmi � és igen pozitív �
eklektika mellett a könyvet mûfaji eklektika is jellemzi: korábban külön-
bözõ helyeken megjelent tanulmány, elõadás és elõadásvázlat, ún. lecture-
note egyaránt szerepel benne. A szövegek tematikus szerkesztésben, for-
rásmegjelölés nélkül szerepelnek, tehát nem gyûjteményes kötet, hanem
monográfia a könyv mûfaja. Az alcím, �A mentálhigiéné alapkérdései�
azt sugallhatja, hogy kézikönyvrõl � ha a kiadót is figyelembe vesszük,
esetleg tankönyvrõl � van szó. A mûfaji heterogenitás érdekessé, izgal-
massá teszi a kötetet, helyenként azonban nehezítheti a folyamatos ol-
vasást. (Különösen, ha azokra az olvasókra gondolunk, akiknek inter-
diszciplináris tájékozottsága messze elmarad a szerzõétõl.) Hasonló a
helyzet azokkal az ismétlésekkel is, amelyekkel kapcsolatban, mint az
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Elõszóban írja, Buda azt reméli, hogy a megértést és a megjegyzést segí-
tik. Ez valószínûleg így is van, de az esetlegesen fellépõ zavarok kiküszö-
bölését segíthették volna a szerzõ adott helyeken tett utalásai, pl.: �amint
korábban is szó volt róla...�, �ahogy x. fejezetben olvashattuk...� stb.
Amint Buda írja, a kötet kísérleti vállalkozás, az elsõ összefoglaló munka
a mentálhigiéné területén, s nem tekinti lezárt mûnek, hanem a követke-
zõ kiadások ígéretével adja az olvasó kezébe. A formai és szerkesztési
kérdésekkel kapcsolatos kisebb észrevételek � amelyek ugyanannyira
szólnak a kötet kiadói szerkesztõjének, mint a szerzõnek � semmiképp
nem vonnak le a mû tartalmi értékeibõl és a mentálhigiéné területén vár-
ható jelentõségébõl. Az olvasó csak azt kívánhatja a szerzõnek � és to-
vábbi könyvei jövendõbeli olvasóinak �, hogy Buda Béla õrizze meg szem-
léleti �eklekticizmusát�, ami számunkra az újabb és újabb érdekes infor-
mációkkal való gazdagodás ígéretét rejti.

  Dr. Csabai Márta
  MTA Pszichológiai Kutató Intézete

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18�22.
E-mail: csabaimarta@freemail.hu
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Az Akadémiai Kiadó egy igen dicséretes sorozatot indított útjára. A �Pszi-
könyvek� � ha a következõ kötetek is ilyen színvonalasak lesznek � meg-
érdemlik a támogatást. Ugyanis teret engednek egy ma még nem annyi-
ra divatos, de nyilvánvalóan a jövõt jelentõ módszernek, az interdiszcip-
linaritásnak. S teszik ezt úgy, hogy nyitnak a nagyközönség felé, nem csak
egy szûk szakmai elitnek szólnak. Fontos ez manapság, hiszen a világ
körülöttünk hihetetlen módon felgyorsult, a változások soha nem látott
méreteket öltöttek, és a magyarázatok megtalálása is egyre bonyolultabb.
Pedig az emberek igénylik szûkebb és tágabb környezetük átláthatósá-
gát, mûködési mechanizmusainak a megértését, mert csak ez nyújthat
számukra biztonságot, amibõl aztán meríteni tudnak önmaguk megva-
lósításához. S ez az óhajtott átláthatóság éppen az inter- és multidiszcip-
linaritással érhetõ el a legjobban. Az okokat és a miérteket keresõ kutató-
nak nagy �fegyver� kerül a kezébe az új módszerekkel, hiszen az eddigi
statikusabb, más tudományágaktól ódzkodó kutatást felváltja egy sok-
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kal dinamikusabb és rugalmasabb, az új dolgokra inkább nyitottabb, sõt
azokat megkövetelõ munkafolyamat. Hiszen ha már mind a mikro-, mind
pedig a makrokörnyezetünk változásai ennyire sokféle arculatot mutat-
nak, akkor a lépést is csak hasonlóan sokszínû és merész megközelítéssel
tudjuk felvenni velük.

Pikó Bettina sorozatindító kötete tökéletesen megfelel a fenti elveknek.
Az egyén oldaláról közelít az egyes témákhoz, de hangsúlyozza, hogy
pusztán egyéni oldalról nem magyarázhatóak a lelki folyamatok, mert
az egyén maga is egy társadalom tagja, benne él egy közösségben, és ezek
is nagymértékben determinálják a viselkedését. Ezért szükséges egy komp-
lexebb módszer az emberek magatartásának, viselkedésének a megérté-
séhez, ezt pedig a biopszichoszociális megközelítésben véli megtalálni a
szerzõ.

A témaválasztások is színesre sikerültek, felölelik a népszerû és a ke-
vésbé népszerû, de annak ellenére izgalmas jelenségek széles spektrumát.
A szerzõ elõször az �ars poeticá�-ját foglalja össze: társadalomlélektani
alapokról indulva, az interdiszciplinaritást végig szem elõtt tartva, mi-
nél közelebb kerülni az egyén és az õt magában foglaló társadalom kö-
zött zajló adaptációs folyamatokhoz, minél többet megtudni ezek mûkö-
désérõl.

A fogyasztói társadalommal kapcsolatosan érdekes folyamat, ahogyan
a ma embere eljutott a kívülrõl irányítottság cseppet sem felemelõ, de
tapasztalható valóságáig, amikor a fogyasztás már túllép önmagán és
tulajdonképpen biztonsági funkcióval is felruházódik (s ez alól a szocia-
lista társadalmak sem voltak kivételek). Azt pedig, hogy az ember újra
visszaveszi-e a belsõ irányítottság lehetõségét, még nem lehet megmon-
dani, de ennek eléréséhez egy lehetséges módszer lehet a szerzõ szerint
a weberi protestáns etika követése.

A globalizáció is visszatérõ fogalom a társadalommal foglalkozó mun-
kákban. Egy globalizálódó világban az egyén nagyon kiszolgáltatottnak
érezheti magát, mert az eddigi életstrukturáló keretek helyébe újak lép-
nek, és ezeknek egyaránt megvannak a jó és a rossz tulajdonságaik. Egy
olyan világban, ahol az állandó mozgás, a �pörgés� dominál, ahol az
internet és más technológiai fejlesztések hatására leszûkül a környezet
(viszont a lehetõségek köre egyre tágul), ahol a hagyományok pozíciója
is meginog, és a kulturális sokszínûség mellett a hibridizáció és a homo-
genizáció is utat tör magának, ott az adaptációs mechanizmusoknak
kemény próbákat kell kiállniuk. Abban, hogy ki hogyan tud megfelelni
ezeknek az elvárásoknak, egyenlõtlenségek mutatkoznak: vannak, akik
felemelkednek, de olyanok is, akik lecsúsznak.
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A lesüllyedést talán leginkább a társas támogatás tudja megakadályoz-
ni, hiszen a szerzõ szerint ez az egyik legerõsebb pszichikai védõfaktor.
Ugyanakkor ma több veszély is leselkedik a társas kapcsolatok hatékony
kiépítésére, itt a felgyorsult életritmusra, a szingli-jelenségre, a �workaho-
lism�-ra és az elidegenedésre gondol a szerzõ elsõsorban.

Pikó Bettina a vallást az emberi életnek keretet adó, Istennel és a többi
emberrel állandó kapcsolatot biztosító jelenségként kezeli. Csakhogy a
természettudományos fejlõdés által ez az eszmerendszer is sokat sérült,
egyre kevésbé jelenthet így kapaszkodót az embereknek. Az autentikus
lét helyébe is inkább a tömegember-lét tolakszik be, egyfajta homoge-
nizációt teremtve ezzel. A valódi értékek helyébe az átlagember favori-
zálása lép, aki nem különbözik a többiektõl, így eredeti értékeket sem
képvisel.

A szerzõ a legélhetõbb, az ember társadalom-lélektani fejlõdésének
leginkább megfelelõ társadalmi berendezkedést a demokráciában véli
felfedezni, és ezt legfejlettebb formájában Amerikában találjuk meg, aho-
gyan azt már Tocqueville is bemutatta. Ennek a magasfokú fejlettségnek
az alkotóelemei a puritán értékekbõl, a praktikus dolgok elõtérbe helye-
zésébõl, az önszervezõdésbõl (ahol nagyon fontos az individualista és a
kollektivista szemlélet arányainak pontos eltalálása) táplálkoznak elsõ-
sorban. Azonban az �amerikai álom� sem kikezdhetetlen � véli Pikó
Bettina �, hiszen az individualizmus erõsödése a társadalmi szolidaritás
csökkenését is magával hozza. Ennek megoldása égetõ probléma, mert
Amerika központi szerepe miatt az egész világ civilizációs válságba ke-
rülhet.

Egy izgalmas vélemény körül kibontakozó vitába is bepillantást nyer-
hetünk a mentális zavarokkal foglalkozó fejezetben. Thomas Szasz gon-
dolatai ezek, aki szerint a mentális zavarok a viselkedés sajátos változa-
tai, nem pedig orvosi értelemben vett betegségek. A pszichiátria hajlik a
biológiai redukcionizmusra, holott Szasz szerint a társadalmi normák is
szerepet játszanak abban, hogy mit tekintünk betegségnek. Éppen ezért
mondja azt, hogy a pszichiátria megfosztja az egyént a felelõsségétõl és
így emberi jogaitól is.

A következõ fejezet a depresszióval foglalkozik, ami sajnos mai vilá-
gunkban gyakori jelenség. A szerzõ a gyógyszeres kezelés primátusa
helyett a megelõzésre és a személyiség folyamatos ápolására teszi a hang-
súlyt. Itt is elõkerül az individualizmus�kollektivizmus kérdése: az elõb-
bi fontos, hiszen az ember szabadon választhat, saját maga kontrollál-
hatja az életét, de ez átbillenhet, és szorongást gerjeszthet a fokozódó fe-
lelõsségérzet által; itt újra a társas kapcsolatok egészségvédõ szerepe lehet
egy megoldás.
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Ezután a könyv szerkezetében másfelé kanyarodik, és a szerzõ egy
történelmi vázra építi rá a kelet-európai jellemvonások megértéséhez ál-
tala elengedhetetlenül szükségesnek tartott jelenségek magyarázatát,
kezdve a diktatórikus, tekintélyelvû társadalmakban fellépõ szorongás
által generált tanult tehetetlenségtõl, a stressz különbözõ szintjein át a
kelet-európai berendezkedés sajátosságainak tekinthetõ új típusú alkal-
mazkodási mechanizmusokig. A posztszocialista országok átmenete sem
zökkenõmentes, s ez egyfajta patológiás mûködést eredményez � kiszá-
míthatatlansággal, szorongással, tehetetlenségérzéssel �, ami szerepet
játszik az egészségi állapot romlásában is. Ugyanakkor Pikó Bettina rá-
világít arra is, hogy hiába az eltérõ fejlõdési út a nyugati régióhoz képest,
a polgári demokrácia esetében nem alakulhat ki egy speciálisan kelet-
közép-európai változat, a nyugati demokrácia az eddigi legéletképesebb
formáció.

A kelet-európai sajátosságoknál kihagyhatatlanok Bibó István meglá-
tásai a zsákutcás fejlõdésrõl és az �eltorzult magyar alkatról�, miszerint
a bennünket ért sorozatos történelmi katasztrófák feldolgozatlansága
vezetett a magyarság érdekfelismerési zavarához, és az innen eredeztet-
hetõ torzulások miatt a vezetõk nem tudtak jó döntéseket hozni fontos
pillanatokban. Javulást csak e traumák feldolgozásával lehetne elérni, de
a tekintélyelvû társadalmi gyökerek még mindig jelen vannak és hátrál-
tatják ezt a folyamatot.

Végül zárásként az egészségfejlesztés területére nyerhetünk bepillan-
tást. Itt a szerzõ fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a környezeti sajá-
tosságok nélkül lehetetlen megérteni az egyének viselkedését, ami pedig
elengedhetetlen a magatartásorvoslásban. A túlzott individualizmus itt
sem hatékony, inkább a társas támogatásra, az önbizalom növelésére kell
helyezni a hangsúlyt. Az Utószóban Buda Béla osztja meg a könyvrõl
szóló értékes elemzését az olvasókkal.

Pikó Bettina nem akar a könyve fõszereplõje lenni, végig mértéket tart,
nem válik elfogulttá egyik elmélettel kapcsolatban sem, hanem azokat
minél objektívebb formában próbálja meg az olvasó rendelkezésére bo-
csátani. Teret enged a további kutatásoknak is, hiszen minden témakör-
ben benne rejlik a további vizsgálódások lehetõsége, amelyek akár más
tudományágak felõl is érkezhetnek, így lendítve még tovább a tudományt
új utak felé.

      Németh Zsolt
Szegedi Tudományegyetem, BTK, Szociológia Tanszék

       6722 Szeged, Petõfi S. sgt. 22.
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Gyöngyösi Zoltán: Az élet és test feletti rendelkezések joga

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2002. 478 oldal
ára: 4300 Ft + áfa. ISBN 963 9404 37 3

A szerzõ célja, hogy �egységes rendszerben tárgyalja az emberi test fe-
letti rendelkezések jogát, amely magában foglalja a test, testrészek, emb-
rió, méhmagzat, ivarsejt és gén jogállását, felettük fennálló birtok- és tu-
lajdonviszonyok, a rájuk vonatkozó kötelmek szabályait, a rendelkezési
jog érvényesítésének módját, és a betegjogok közül azokat, amelyek köz-
vetlenül összefüggnek a test és élet feletti rendelkezések jogával. Az adat-
védelem, az ide nem tartozó betegjogok, orvosi, intézményi feltételek,
közigazgatási rendelkezések, társadalombiztosítás stb. kérdéseivel akkor
foglalkozik, ha azok elengedhetetlenek a test és élet feletti rendelkezési
jog könnyebb megértéséhez� (Bevezetõ, 21. oldal). Könyve �inkább kiin-
dulópontnak tekinthetõ az egyes szituációk jogi megoldásaihoz, ám arra
törekszik, hogy egy koherens jogi rendszert alkosson a sok részre tagolt,
gyakran nem azonos fogalmakat használó joganyag elemzésénél. E könyv-
nek az a célja, hogy a határozott gyakorlat kialakításában segítsen�
(ugyanott, 22. oldal).

A kötet lezárásának idõpontja 2002. június 30-a (az internetes elérhe-
tõségeké 2002. június 16-a). Ebbõl arra következtethetünk (bár a szerzõ
nem mondja ki), hogy az akkor hatályos joganyagot vette figyelembe.
(Jogtörténeti és jogösszehasonlítási szempontból természetesen a mû sok-
kal gazdagabb anyagot ölel fel.) A rövidítések jegyzéke és a Bevezetõ alap-
ján képet alkothatunk a felhasznált jogforrásokról. Talán nem lett volna
érdektelen ezeket külön is összefoglalnia. Figyelembe veszi az ún. Bioetikai
Egyezményt is (Ovideo, 1997. április 4.) a párizsi Kiegészítõ Jegyzõkönyv-
vel (1998. január 12.) együtt, s egyben utal arra, hogy ennek a dokumen-
tumnak a jogforrás-jellege nem egyértelmû. Itt említjük meg, hogy a Hei-
delbergi és Mannheimi Egyetem 2000. szeptember 19-étõl 24-ig nem-
zetközi szimpóziumot szentelt Heidelbergben a problémának: �The
Convention on Human Rights and Biomedicine of the Council of Europe
� a Suitable Model for World-Wide Regulation� címmel.

A tanácskozás anyaga azóta megjelent, ugyanezen címmel, Jochen
Taupitz professzor szerkesztésében (Springer-Verlag, Berlin�Heidelberg,
2002, 833 oldal).

A könyv 17, különbözõ terjedelmû fejezetben foglalkozik kitûzött fel-
adataival. A saját test feletti nem-egészségügyi rendelkezések jogával kezdõ-
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dik, leszögezvén, hogy a jog az embert pusztán létezésénél fogva érték-
nek tekinti, s védi a személyt, a személyiséget, beleértve annak testét is. Talán
egyértelmûbb lenne, ha a szerzõ a �személyi jog� és a �személyiségi jog�
kifejezést következetesebben megkülönböztetné. A személyiség ugyanis
más tudományoknak (pl. a pszichológiának) is terminus technicusa, a
jelentésátfedések zavarók lehetnek. Elgondolkodtató a következõ megál-
lapítása: �Minél több önrendelkezési jogot engedünk meg az egyénnek,
annál kevésbé foglalkozhat a saját testével és személyiségével kapcsola-
tos akaratával a társadalom. A jogban foglalt, személyiségi jog fölötti ren-
delkezési lehetõségek pedig viszonylagosak: mindig a pillanatnyi közfel-
fogást tükrözik, s a pillanatnyi jogi környezet dönti el� (27�28. oldal). A
személyiségvédelem aligha lehet a pillanatnyi közfelfogás függvénye. A sze-
mélyiségvédelmi szakirodalmat egyébként a szerzõ is gazdagítja a követ-
kezõ alfejezetekben, folytatva ezzel az utóbbi két-három évtizedben meg-
indult fejlõdést. Észrevételeit igyekszik az (orvosi) etika szempontjaival
is megerõsíteni, összhangba hozni

A könyv tematikai gazdagságát kimerítõen bemutatni nem tudjuk,
csupán érzékeltetni. Véleményünk szerint például az öngyilkosságról tett
megállapításai érveket adnak azon orvosok magatartásához, akik az élet-
mentés pillanatait nem állítják szembe az önrendelkezés (hamis) abszo-
lutizálásával. A beteg önrendelkezési joga körében igen szerencsésen ta-
lálja meg a magyar nyelvû kifejezéseket (elõrendelet, tiltó rendelet, létvég-
rendelet, helyettes döntéshozó) angolszász jogintézményekre, melyek
magyar fordítása eddig értelemzavaró volt. Több fejezetben is érint olyan
tényállást, melynek kapcsán az eutanázia szót használja. Maga is utal a
fogalom tisztázatlanságára, szóhasználata azonban következetlennek
tûnik. Pl. a cselekvõképes beteg eutanáziajogának gyakorlása mint alfejezet-
cím félrevezetõ lehet (190. oldal). Megjegyezzük: az 1972. évi egészség-
ügyi törvénybõl az nem olvasható ki, hogy emberiességi szempontok
�kizárttá� tehették volna a betegnek betegsége halálos voltáról való tájé-
koztatását. Indokolt esetben az orvos ettõl eltekinthetett. Más kérdés, hogy
a gyakorlatban ez a �kiskapu� szolgált alapul a szokványos eljáráshoz.

Különösen értékes fejezetei a könyvnek az emberi reprodukcióval, az
ivarsejt jogállásával, az embrióval foglalkozó fejezetei. Ezek megállapítá-
sai a legkülönbözõbb élethelyzetekre kiterjedõ figyelemmel bizonyára
gyakran idézett helyek lesznek a jövõben.

Mindent egybevetve megállapíthatjuk, hogy jogászok, orvosok, segítõ
foglalkozásúak, egyházi személyek, betegjogi társadalmi szervezetek
munkatársai, egyetemi hallgatók könnyen áttekinthetõ, magvas jogdogma-
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tikai elemzéseket tartalmazó, gondolatokat is ébresztõ jogi monográfiát
vehetnek kézbe a személyiségvédelem eddig kellõen fel nem tárt terüle-
térõl.

Dr. Lõrincz Jenõ
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
E-mail: lorjen@net.sote.hu

Desmond Morris: Bensõséges kötelékek

Háttér Kiadó, Budapest, 2003. 218 oldal, ára: 2400 Ft
ISBN 963 9365 18 1

A Háttér Kiadó Lélekkontroll sorozatának új darabja egy 1971-ben, In-
timate Behaviour címmel Londonban megjelent könyv fordítása, s mint
ilyen, a szakma számára elsõsorban tudománytörténeti érdekesség. Mél-
tánytalan is lenne hát, ha az elmúlt jó harminc év lélektani, kommuniká-
cióelméleti felfedezéseit számon kérnénk rajta.

A közvetlen emberi kommunikáció kutatásának kezdetei szorosan és
szervesen kapcsolódnak a klasszikus lélektan bizonyos területeihez.
A nyelv és a beszéd lélektana, valamint a pszichoanalízis adalékai mel-
lett a jel- és gesztusbeszéd, valamint az emocionális expresszió vizsgála-
ta adta a legtöbb elméleti és gyakorlati adalékot a kommunikáció modern
kutatásához.

A szerzõre a bensõséges emberi kapcsolatformák leírásakor jellemzõ
az evolúciós megközelítés. A 60-as, 70-es években született jó néhány je-
lentõsebb, nonverbális kommunikációval foglalkozó könyvhöz, tanul-
mányhoz hasonlóan (Hall, Frank, Knapp stb.) gazdag az � elsõsorban
fõemlõsökre vonatkozó � etológiai összevetés.

A könyv elsõsorban a taktilis kommunikáció szerepével foglalkozik a
különféle, bensõséges emberi kapcsolatokban, melyeket az anya-magzat,
anya�csecsemõ kapcsolattól kezdve, s ebbõl eredeztetve ír le nagy ala-
possággal, sorra a véve a szülõ�gyermek kapcsolat különbözõ szakasza-
inak, a párkapcsolatoknak, ezen belül is a szexuális kapcsolatnak, a tár-
sas kapcsolatoknak érintéses kommunikációs jellegzetességeit.

Az etológiai összevetések mellett érdekes kultúrtörténeti adalékokkal
gazdagodhat az olvasó pl. a különféle integetések, érintéses üdvözlési
formák (föld megcsókolása valakinek a lába elõtt, lábcsók, kézcsók, kéz-
fogás, váll vagy fej érintése stb.) megismerésének terén. Érdekes és napja-
ink kutatásaiig mutató a nagyvárosi ember érintéspótlékainak (önmagunk
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érintése, házi kedvencek, élettelen tárgyak érintése stb.) elemzése. Figye-
lemre méltó a szerzõ gondolatmenete a különféle funkcióban elénk ke-
rülõ állatokkal (táplálék, házi kedvenc, kísérleti állat) kapcsolatos attitûd-
jeinket illetõen.

Számos empirikus vizsgálat erõsíti Morrisnak az udvarlási viselkedés-
formák rendezett sorozatáról írott megfigyeléseit. Az emberi páralkotás
folyamatának mozzanatait � 12 lépcsõben � a személyek különféle (vo-
kális, taktilis, proxemikai stb.) nonverbális kommunikációs aktusaiban
ragadja meg: 1. szem � test; 2. szem � szem; 3. hang � hang; 4. kéz � kéz
stb. Vagyis, az emberi udvarlásban a tekintetkommunikáció és a vokális
kommunikációs üzenetváltás megelõzi az érintéses kommunikációt. (Az
5�12. fokozat lépcsõi ehhez képest már csak az érintések fokozódó inti-
mitását jelölik.)

A szerzõ kritikusan mutatja be az Egyesült Államok néhány államá-
ban a könyv megírásakor is hatályos törvényeket, melyek bizonyos fajta
szexuális érintkezési formákat házasságon belül is büntetendõnek tarta-
nak. Ugyanakkor � legalábbis napjainkból szemlélve � a pedofília-gya-
nús esetekkel kapcsolatosan feltûnõen elnézõ a szerzõ. Ezt írja az elkö-
vetõkkel kapcsolatban: �Felnõttel képtelenek érdemi kapcsolatot terem-
teni, ezért a gyerekekhez fordulnak, akik mit sem sejtenek a felnõtt tabuk
szigoráról. Az ilyen férfiak gyakran csupán holmi szelíd, barátságos tes-
ti érintkezést akarnak, ám nyomban elszabadulnak a véres indulatok, és
a cselekményt a közvélemény színtiszta szexualitásnak könyveli el. Le-
het szexuális tartalma is persze, de ez nem törvényszerû, és sok szeren-
csétlen öreget hurcoltak már meg vétlenül.� (165. o.)

Morris könyve könnyed (helyenként a vulgaritás határát súrolóan
keresetlen) hangvétele olvashatóvá teszi érdekes, sokoldalúan megalapo-
zott gondolatmeneteit. Látnunk kell azonban, hogy az elmúlt 30 év lé-
lektani, antropológiai és kommunikációelméleti kutatásai jelentõsen meg-
haladták már mindazt, ami a mû megírásának idején még átütõ erejû
lehetett. A szakma számára sem érdektelen olvasmányból ugyanakkor
fájóan hiányoznak a filológiai adatok.

Dr. Spannraft Marcellina
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Tanszék

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
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Em Griffin: Együtt-lét. Mitõl jó egy csoport?

Harmat Kiadó, Budapest, 2003. 248 oldal, ára: 1750 Ft
ISBN 963 9148 84 9

�Hogy a csoportokkal mennyi gond van!� � �Kinek ne lennének kelle-
metlen emlékei arról, milyen reménytelenül nehéz közös nevezõre juttatni
az embereket, vagy azt elérni, hogy mindenki idõben érkezzen.� � �Azon-
ban vannak dolgok, amelyek még ennél is jobban idegesítenek: száraz
szendvicsek melletti semmitmondó, üres fecsegések, vagy azok a gyomor-
szorító konfliktusok, amelyek olykor hívõ emberek között is kirobbanhat-
nak, akik ugyan Urukat egyformán szeretik, ám egymást ki nem áll-
hatják.�

Azoknak, akik már vezettek valaha csoportot, vagy csak tagjai voltak
valamilyen csoportnak � légyen az akár egy hétköznapi munkahelyi
közösség � valószínûleg ismerõsnek tûnnek a föntebbi, a kötetbõl idézett
sorok. A csoport, a közösség azonban az embernek lételeme, alapközege
� nem lehet csoport nélkül élni. Éppen ezért érdemes megtanulni, hogy
hogyan lehet azt minél jobbá tenni.

Em Griffin immár harmadik magyarul megjelenõ kötetében errõl ol-
vashatunk. A szerzõ � akit két korábbi, itthon megjelenõ kötete után ta-
lán csak röviden szükséges bemutatni a hazai olvasóközönség elõtt �
kommunikációelméleti szakember, több mint harminc éve tanít a Chica-
go-beli Wheaton College-ban. PhD-jét a meggyõzés egyes sajátosságai-
nak kísérleti igazolásával szerezte. Elkötelezett keresztény, aki hitének,
vallásának szempontjait szervesen beépíti könyveibe is, s aki közösségi
tapasztalatainak egy részét keresztény kiscsoportok vezetése során sze-
rezte.

Jelen kötete elsõsorban az önkéntes alapon szervezõdõ csoportok tu-
lajdonságairól, mûködésük szabályszerûségeirõl, vezetésük eszközeirõl
szól. Számos megállapítása azonban bármilyen csoportra alkalmazható
� akár egy iskolai osztályra, vagy egy munkahelyre. A szerzõ háromféle
jellemzõ csoportot különböztet meg azok felépítése, céljai, mûködésbeli
jellemzõi alapján. Az elsõ típus a feladatmegoldó csoport. Ide tartozik pl.
egy karitatív csoport, mely a környék szegényein akar segíteni, s tagjai
erre konkrét tervet dolgoznak ki, s a tervbõl adódó feladatokat hajtják
végre. A második típust a szerzõ kapcsolatépítõ csoport névvel illeti. Ilyen
pl. egy klubszerû csoportosulás, vagy � a szerzõ szerint � akár egy ima-
közösség. Itt a tagok jelentõs részben eleve azért gyûlnek össze, hogy
egyszerûen együtt legyenek. Lehetnek persze az együttlét során konkrét
céljaik is, de a csoport egyik fõ mozgatórugója, lényegi eleme maga az
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együttlét. A harmadik csoportfajta az ún. befolyást gyakorló csoport. Erre
a szerzõ az Anonim Alkoholistákat hozza példaként. Itt a tagok � csak-
úgy, mint a feladatmegoldó csoportban � konkrét, de a szerzõ sugallata
szerint hosszabb távú célokra szövetkeznek. A tagok egymást segítik �
befolyásolják � a cél elérésére, az adott példában pl. arra, hogy ne igya-
nak alkoholt.

Természetesen bármely csoportban idõrõl idõre a leghangsúlyosabb
elem mellett megjelenik a másik kettõ. A szerzõ mindegyik csoporttípus
mûködésérõl leír számos jellemzõt, néha tanácsot is fûzve ezekhez. Ilyen
pl., hogy a feladatmegoldó csoportban egy új feladatot milyen fázisokon
keresztül fogadnak el a tagok, illetve hogy az ilyen csoport kicsi és párat-
lan létszámú legyen; hogy a kapcsolatépítõben a vezetõ jó, ha háttérbe
húzódik, s hogy egy ilyen csoportban komoly önfeltárás nélkül hoszszabb
idõ után nem megy rendesen a szekér; hogy a befolyást gyakorlóban
különösen fontos elõre tisztázni, hogy mi történik, ha valaki vét a szabá-
lyok ellen; stb.

A csoportokról szóló bevezetõ után a vezetõrõl, annak feladatairól, a
vezetés szabályairól szól a szerzõ. E részben külön fejezetben tárgyalja a
döntés és a vitavezetés kérdéseit. A döntési részben bemutat néhány egy-
szerû döntési módszert, technikát: a szavazást, a külsõ, szakértõi dön-
tést, a csoportos rangsorolást, valamint a konszenzust. Mindegyiket vizs-
gálja a jó döntés születésének valószínûsége, a döntésre fordított idõ, a
döntés iránti elkötelezettség létrejötte, a csoportkohézió erõsödésének
szempontja szerint, valamint annak alapján, hogy a döntési folyamatok-
ban szerzett tudás mennyire hasznosítható az egyes csoporttagok által a
késõbbiekben.

A kötet vitavezetésrõl szóló fejezete kiemelkedõ. Griffin ebben amel-
lett érvel, hogy a vita során az a lényeg, hogy az emberek meg merjenek
nyílni, ki merjék mondani azt, ami van, ne csak azt, ami kellene, hogy
legyen. Az ehhez szükséges nyílt, bátorító légkör megteremtésérõl és a
konstruktív, alig észrevehetõ irányítás lehetõségeirõl ír ebben a fejezet-
ben. Az itt leírtak � pl., hogy a vezetõnek vigyáznia kell a magabiztos
föllépéssel, vagy, hogy a vita végén lehetõleg ne zárja le a beszélgetést �
jó része elengedhetetlen kellék az élõ, nyílt, pergõ viták vezetéséhez.

Külön rész szól a csoportban való kapcsolatokról, azok alakulásáról.
A fõ hangsúly az önfeltáráson és a konfliktusmegoldáson van. Itt termé-
szetesen elõkerülnek a humanisztikus irányzatok nagy alakjainak gon-
dolatai � elõtérben Rogers-szel � és azok kritikája is.

A vitavezetés után a kötet másik kiemelkedõ, sõt, talán a legjobban
sikerült fejezete a devianciáról szóló írás. A szerzõ itt különösen össze-
szedetten, világosan, logikusan építi fel mondandóját. Szó esik arról, hogy
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hogyan �keletkeznek� deviánsok a csoportban; azokról a vezetõk által is
kevéssé ismert és így ki sem használt jellegzetességekrõl, hogy a deviáns
tag megléte miképpen mozdíthatja elõre a csoportfolyamatokat stb. Ez a
fejezet egészen kiváló, nagyszerûen foglalja össze a gyakorlati tapaszta-
latokat és csoportdinamikai megfigyeléseket.

Szó esik még a kötetben az önbeteljesítõ jóslatokról, a meggyõzésrõl,
ez utóbbi technikai és etikai vonatkozásairól, élvezetes, gyakorlatias stí-
lusban, a szerzõ sok-sok saját élményével illusztrálva, melyeket hol büsz-
kén, hol jelentõs öniróniával emleget.

A kötet hangsúlyozottan át van itatva a keresztény szemlélettel, pél-
dákkal � részben talán azért is, mert a csoportok, amiket példaként meg-
megemlít, többnyire keresztény csoportok, vagy keresztény iskolákban
együtt lévõ diákok közösségei. Az érvelésben is gyakran találkozunk ke-
resztény érvekkel. Ugyanakkor a kötet egyik erõssége, hogy ez nem áll
ellentétben a csoportdinamikai, szociálpszichológiai elemzésekkel. Griffin
tipikus jó példa arra a katolikus tételre, mely szerint a �kegyelem a ter-
mészetre épül�. A kötetet illetõen ez azt jelenti, hogy a csoportdinamiká-
ban, a konfliktus- és problémamegoldásban a keresztényeknek ugyan-
azokkal a nehézségekkel kell szembenézni, mint azoknak, akik nem vallá-
sosak. Bár a vallásosság sok szempontból erõforrást jelenthet konfliktusok
kezelésében, önmagában nem oldja meg a problémákat, sõt, nem küszö-
böli ki azok jelentkezését.

Griffinnél a vallásosság és a szakmaiság nagyszerû egysége jelenik meg.
Keresztény közösséget, kiscsoportot vezetõk számára a kötet szinte kö-
telezõ olvasmány kellene, hogy legyen. Ezen túl jó szívvel ajánlható mind-
azoknak, akik � nem feltétlenül vallásos � csoportokat vezetnek: peda-
gógusoknak, pszichológusoknak, mentálhigiénés szakembereknek, mun-
kacsoportok, önkéntes csoportok vezetõinek.

      Dr. Lõke János
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
        E-mail: lokjan@net.sote.hu
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David Lewis: Hogyan értessük meg magunkat?
A hatékony kommunikáció gyakorlati útmutatója

Bagolyvár Kiadó, Budapest, 2001. 239 oldal, ára: 1450 Ft
ISBN 963 9197 68 8

A könyv a Bagolyvár Kiadó kommunikációs sorozatában jelent meg, mely-
ben mind a kétszemélyes, mind a nyilvános kommunikáció témáiból szá-
mos munka kapott már helyet.

Jelen kötet az utóbbi kategóriába illeszkedik; írója elsõsorban a nyilvá-
nos beszéd, az elõadói kommunikáció rejtelmeibe igyekszik bevezetni az
olvasót. A szerzõ � angliai pszichológus � testközelbõl ismeri a nyilvá-
nos szereplés sikerét és buktatóit; amellett, hogy mintegy harminc kötet
írója, ismert rádiós és TV-s szereplõ. Cégével, a tizenöt éve alapított David
Lewis Consultancy-val számos vállalatnak tart vezetõi, kommunikációs,
stresszkezelõ tréningeket.

A szerzõ a kötetben számos, a klasszikus retorikából ismert fogást ír
le. Ilyen pl. az alapos fölkészülés, a mondanivaló tagolása, a közönség-
hez illeszkedõ megfogalmazások, a befejezés megtervezése stb. Merít a
nem klasszikus retorika módszereibõl is; részletezi pl. a képszerû megfo-
galmazások elõnyeit, szól a különbözõ érzékszervi modalitások haszná-
latáról stb. Bár a kötet elsõ fejezeteiben meglehetõsen sok anyagot szed
össze a szónoklás, illetve elõadás témájáról, és ezeket elég ügyesen, gya-
korlatiasan tárgyalja, a kötet több szempontból is kívánnivalót hagy maga
után. Az egyes fejezetek felépítése kissé összeszedetlen. Nehezen indo-
kolható, hogy egyes szövegrészek miért kerültek egymás mellé, vagy egy-
mástól messzebb. Nincs megfelelõ átvezetés az egyes részek között. To-
vább nehezíti a könnyû tájékozódást és a megértést a szedés gyöngesé-
ge: az egyes alfejezetek betûtípusa, mérete, számozása több fáradságot
érdemelt volna. Nehezen érthetõ a kötet tartalmi fölépítése is � míg bizo-
nyos dolgokat részletesen tárgyal (ilyen pl. a beszéd lezárása, a befeje-
zés), addig más témák szinte teljesen kimaradnak, de legalábbis nagyon
kis hangsúly kerül rájuk. Ilyen pl. az ugyancsak a klasszikus retorika esz-
közeibe tartozó ismétlés, az ellentétek, párhuzamok alkalmazása stb.
Máskor a különbözõ fontosságú elemek azonos hangsúlyt kapnak, így
néhány nagyon lényeges tudnivaló � bár le van írva � elsikkad. Ilyen pl.
a TV-s szereplésnél a kulcsüzenetek átadásának módja. Csak mintegy
mellékesen jelenik meg a kötetben a kongruencia, pedig ennek fontossá-
ga, fejlesztése alapvetõ az elõadói készségek csiszolásában. Ezek sajnála-
tos hiányosságok.
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A hiányosságok észrevételezése mellett azonban nagyon jól sikerült
részeket is találhat az olvasó. Nagyon hasznos, ügyes rész a kötetben a
nyilvános elõadás technikai feltételeirõl, szabályairól szóló fejezet. E rész-
ben a flipchart, az írásvetítõ, a diavetítés és a projektor használatát te-
kinti át a szerzõ. (A projektorról viszonylag kevés szó esik még, mivel a
kötet eredeti megjelenésekor, 1996-ban ez a technika még drágább és jó-
val nehézkesebb volt, mint manapság. A diavetítésnél elmondottak vi-
szont jelentõs részben használhatók a projektoros vetítésnél is.) A kötet e
fejezetében a szerzõ sok, tömören megfogalmazott, jól használható, gya-
korlati tanácsot ad. Ilyen pl. a vetítõvászon elhelyezésének módja, a vá-
szon nagyságának a hallgatóság függvényében való megválasztása, a
különbözõ színek használata, egy-egy flipchartra írt oldalon vagy vetí-
tett képen elhelyezendõ szöveg mennyisége. Ez a rész a kötet egyik erõs-
sége, messze jobb, mint az ezt megelõzõ anyag nagy többsége.

Ugyancsak jó a jegyzetek és a handoutok használatának taglalása. Itt
is sok praktikus tanács hangzik el, pl. a kis jegyzetkártyák használata il-
letve ezek laza összefûzése, mely meggátolja, hogy kártyáink � ha leejte-
nénk õket � szétessenek.

Hasonlóan jó ötletsor szerepel a médiaszereplésrõl szóló fejezetben. Itt
is sok, konkrét, apróságnak tûnõ, de lényeges szempontot kaphat az ol-
vasó a szereplésre való fölkészüléshez. Ilyen pl. TV-interjúnál a fõ üze-
net átadásának idõzítése � bár ez, mint föntebb is utaltam rá, sajnos nincs
megfelelõen hangsúlyozva, kiemelve � az öltözködés néhány alapszabá-
lya, a sminkelés alapelemei, a tekintet irányának tartása, vagy rádióbe-
szédnél a megfelelõ mimika és gesztikuláció, mely segít abban, hogy a
nyilatkozó csökkentse lámpalázát, jobban magára találjon, s hitelesebben
tudja közölni mondandóját.

Az e fejezetekben található tanácsok egy része a józan paraszti észt
használva is eszébe juthat az elõadóknak. A recenzens tapasztalata azon-
ban az, hogy kevés elõadó gondolja végig e kérdéseket, így az itt közölt
tanácsgyûjteménynek még az a része is, mely pedig szinte magától érte-
tõdõ igazságokat tartalmaz, nagyon hasznos.

A kötet érdekessége egy, a különbözõ kultúrákból jövõ résztvevõk szá-
mára tartott elõadások mikéntjérõl szóló fejezet � a szerzõ itt is egy sor
�mit tegyek � mit ne tegyek?� típusú szamárvezetõt ad az olvasónak. E
fejezetbõl megtudható például, hogy japán hallgatóság számára bocsá-
natkéréssel érdemes kezdeni az elõadást, hogy arab partnerek esetén a
késésen nem szabad megsértõdni, mert pl. a �délután két óra� nem azt
jelenti, amit mi értünk alatta, hanem, hogy �valamikor a kora délután
folyamán�, stb. A kelet-európai kultúrákat egy kalap alá véve, ezekrõl
azt írja, hogy a kommunizmus hatásai, szabályai sok helyen érzõdnek
még. (Anélkül, hogy a szerzõ eme állításával vitába szállnék, azt gondo-
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lom, hogy sok szempontból valójában nem a kommunizmus, hanem még
a feudalizmus öröksége az, ami észlelhetõ nálunk.) Az e fejezetben tár-
gyaltaknál egyébként sok helyen már nem egyértelmûen az elõadások
tartásáról beszél a szerzõ, hanem általában a kommunikációról, jelentõs
részben az üzleti tárgyalásról. Ez a fejezet hasznos lehet azoknak, akik
külföldi, elsõsorban nem európai hallgatóság számára is tartanak elõadá-
sokat.

Összességében a kötet némileg egyenetlen színvonalú. Kevésbé sike-
rült részek nagyon jó fejezetekkel váltják egymást. Egyenetlensége, hiá-
nyosságai ellenére is mindazoknak jó segítség lehet, akik elõadnak, nyil-
vánosság elõtt szerepelnek.

      Dr. Lõke János
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
        E-mail: lokjan@net.sote.hu

Horányi Özséb (szerk.): A sokarcú kép.
Válogatott tanulmányok a képek logikájáról

Typotex, Budapest, 2003 (2. módosított kiadás). 447 oldal + 49 oldal
melléklet, ára: 3800 Ft. ISBN 963 9326 76 3

Horányi Özséb a kommunikációelmélet egyik hazai úttörõje és vezetõ
egyénisége. Nagy és szerteágazó munkásságának fontos része a most, több
mint 20 év után (csekély módosításokkal) újra kiadott kötet a képrõl, a
képi reprezentációról, ami Horányi fejlõdésének olyan korszakában szü-
letett, amikor láthatóan a szemiotika hatása alatt állt, gyaníthatóan e
hatás nyomán kezdett egyáltalán foglalkozni a kommunikációval, és le-
bilincselte a képkonstrukció, a képi reprezentációk és a képi kommuni-
káció világa. E korszakából több fontos közleménye származik, régi köny-
vei a montázsról, a fotómûvészet szemiotikai aspektusairól, illetve ez a
sajátos válogatás a képelmélet Gombrich majd Goodman által fémjelzett
irányzatáról, amelybõl nagyon sokféle teoretikus képértelmezési próbál-
kozás eredt. Sajnos, a korábbi írások nagy része ma már nehezen lelhetõ
fel, pedig ma is nagyon aktuálisak lennének. A nyolcvanas években a
szakma érdeklõdése (és ezt már e válogatás utolsó tanulmányai is mu-
tatják) a reprezentációról az interakcióra, a képi kommunikációs aktu-
sokra, illetve a nagy szociolingvisztikai, vagy interakciós rendszerekre te-
võdött át, és emiatt az utóbbi mintegy két évtizedben a szakirodalom
aránylag keveset foglalkozott ezzel a tematikával.
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Most Horányi meglévõ írásaiban hiába próbáltam utánanézni a régi
publikációk bibliográfiai adatainak, sehol sem találtam pl. a válogatás
eredeti kiadásának adatait (ez rossz pont e kötetnek, és talán a szerkesz-
tõnek is, e legjobb esetben túlzott szerénység, habet sua fata libelli, ilyen
kötet esetében a szerkesztõ tartozik az olvasónak a könyv történetének
megrajzolásával), így csak emlékezetemre támaszkodva állíthatom, hogy
a kötet a Tömegkommunikációs Kutatóközpont sorozatában jelent meg,
és ez a sorozat az intézmény rendszerváltozáskor történt (jogutód nél-
küli) megszüntetése után gazdátlan lett és elenyészett. Pedig pl. Horányi
munkáit (mint sok más egyéb kötetet ebbõl a sorozatból) nem tette avittá
az idõ, csak a nehéz hozzáférhetõség miatt késlekedett jelentõségének
felismerése és hatásának befogadása a ma nagy divattá vált kommuni-
kációs oktatásba, és a sajnos ma még Csipkerózsika-álmát alvó (legfel-
jebb néhány kis mozgásos �életjelenséget� mutató) hazai kommunikáci-
ós kutatásba.

Így hát nagyon idõszerû volt, hogy a Typotex kiadja a válogatást. Méltó,
szép formában tette, talán a 49 melléklet, a különféle � többnyire ismert,
de néhány ritkább � képzõmûvészeti ábrázolás megért volna színes rep-
rodukciókat, bár így, fekete-fehér formában, ahogy nyilván az eredeti
(a kötet fordításainak forrásaiként szolgáló) közlemények is hozták õket,
kellõen kifejezik mondanivalójukat.

Horányi az új kiadáshoz kitûnõ, dinamikus bevezetõt írt, amelyben
aláhúzza, hogy nem mûvészetelméleti cél, hanem a képi reprezentáció
elméletének kibontakozása a könyv tárgya, és hogy sok alapvetõ kérdés
e reprezentáció természetét, kereteit, mûködésmódját, kommunikációs
dinamikáját illetõen máig is tisztázatlan. Indokolja a válogatást, nem tö-
rekedett teljességre, nem támaszkodott egyrészt a képpel, képi reprezen-
tációval kapcsolatos más hazai közleményekre, de másrészt a kommu-
nikációelmélet olyan releváns fejleményeire sem, amelyekrõl a megfelelõ
könyvek magyarul is megjelentek (és amelyek nyilván a téma iránt érdek-
lõdõ olvasó számára ismertek, és ha nem, pl. azért, mert valaki a mûvé-
szetelméletek felõl közelít, akkor az úgyis szenzitizálódik és orientálódik
ezek felé).

A kötetet Gombrich �Elmélkedés egy vesszõparipáról, avagy a mûvé-
szi forma gyökerei� címû klasszikus tanulmánya nyitja, amelyet Israel van
Meckenem �Vesszõparipa� címû képe nyomán írt, és amely az egész
problematikát felveti.

A témát azután Nelson Goodman általánosította és szisztematizálta,
híres �Languages of Art� címû könyvében már a képek, képiség, képi,
illetve �képzeti� reprezentációk, keretek, sémák, metaforák izgalmas el-
méleti rendszere bontakozik ki a közreadott (két fejezetnyi) fordítás nyo-
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mán. Goodman hamar óriási visszhangot váltott ki, néhányan vitáztak
vele, de még többen � szinte az alaklélektanban leírt hirtelen ráismerési
élmény elevenségével � ráismertek benne az új perspektívára, és tovább-
vitték azt. Bennett a konvenciók és a percepciós, valamint értelmezési
kontextusok kapcsolatáról, Walton a reprezentációk és a szimbólumok
viszonyáról, mások a képi reprezentációk kognitív szerkezetérõl írtak �
a kötet második részében errõl nyolc szemelvény szól.

A harmadik rész öt tanulmánya a képi beszédaktusok, a képi kommu-
nikáció általános szabályszerûségeit vizsgálja. Itt a nyelv és a kép, a refe-
renciális összefüggések, illetve a megértési és hatással kapcsolatos sajá-
tosságok kerülnek elõ.

Ezt követõen terminológiai jegyzék adja meg, hogy a fordításban mely
angol kifejezéseket milyen magyar szóval vagy szavakkal fordították (ez
rendkívül hasznos), ezután nagy, összesített bibliográfia található a kö-
tet végén, valamint a mellékletek, amelyekre a szöveg utal.

Voltaképpen kár, hogy itt, a mûvészetelméleti indítású témakidolgo-
zás sui generis kommunikációelméleti átértelmezésének és felhasználá-
sának kiteljesedésénél megállt a válogatás. Jó lenne ezt a kérdéskört to-
vább vinni a mai kommunikációkutatás irányzatai és diskurzusai felé,
annál is inkább, mert így mindegyik, a válogatásban szereplõ írásban még
nagyon sok a mûvészetelméleti példa, utánérzés, ismétlés a gombrich-i
és goodmani hagyományok nyomán, és nehezen bontakozik ki valami-
féle szintézis. De hát ez valószínûleg nagy és nehéz munka lenne, és nem
is férne be e válogatás keretébe, hacsak nem a szerkesztõ által írt valami-
féle áttekintõ tanulmány formájában.

A válogatás mindenesetre felébreszti az igényt és érdeklõdést a téma
iránt, amely eddig nagyon hiányzott a hazai kommunikációs irodalom-
ból (pedig a televízió megjelenése óta a képi kommunikáció elárasztotta
a világot, de már a fototechnikai képrögzítés és a mozgókép is rendkívül
aktuálissá tette volna ezt a jelenségkört � ám lehetséges, hogy burjánzá-
sával és gyors sokarcúságával össze is zavarta�).

Bizonyos, hogy sikerkönyv lesz a kommunikáció szakkönyvei között.

  Dr. Buda Béla
Nemzeti Drogmegelõzési Intézet

       1145 Budapest, Amerikai út 96.
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Nyíri Kristóf � Kovács Gábor (szerk.): Virtuális egyetem
Magyarországon

Typotex, Budapest, 2003. 546 oldal, ára: 3200 Ft. ISBN 963 9326 66 6

Az utóbbi években sokszor volt alkalmam neves szakemberek lelkes elõ-
rejelzéseit hallani � külföldön elsõsorban, de itthon is � arról, hogyan fogja
forradalmasítani az Internet a felsõoktatást. A �falak nélküli egyetem�,
az információs szabadság, a korlátlan hozzáférhetõség a tudáshoz, az
interaktív tanulás távlatai stb. nagyon csábítónak tûnnek egy olyan vi-
lágban, amelyet ma elõszeretettel neveznek tudásalapú társadalomnak,
E-kultúrának, és amelyben létfontosságú az élethosszig tartó tanulás. A vi-
lághálón található információ tényleg fenomenális, az elektronikus kom-
munikáció lehetõségei valóban óriásiak, de azért az egyetem virtualitását
mégis nehéz elképzelni, akkor is, ha a távoktatás divatját mint valószínû
köztes állomást (pl. a brit Open University rendszerét) vesszük szem-
ügyre.

Minden lelkes szakember között, aki az internetes oktatásban forra-
dalmat sejt, valószínûleg Nyíri Kristóf a leglelkesebb. Õ már jó 10 eszten-
deje új kommunikációs filozófián dolgozik, nézetei szerint eddigi kultú-
ránk az írásbeliség kultúrája volt, a textualitás sokféle mentalitásbeli,
kognitív kötöttséget hoz magával, a fogalmi absztrakció, amivel jár, egy-
fajta gondolkodási kényszerpálya. A világháló visszahozza a közvetlensé-
get, a kommunikáció személyességét, a formális kommunikáció rendsze-
reibe az absztrakció mellett visszatér a kép és a hang, a tudás intertex-
tuálissá válik, mert a tanuló ismét kérdezhet, vélekedhet, kommentálhat.
Nyíri kommunikációfilozófiájának fejlõdése igen eleven és dinamikus, az
utóbbi években nagyszabású kutatást koordinál a mobiltelefon okozta
kommunikációs (illetve/és társadalmi és lélektani) változásokról, és vál-
tozatlanul sajátosan optimista álláspontot képvisel az elektronikus kom-
munikációs világ új antropológiájával kapcsolatosan.

Legnagyobb visszhangot azonban a virtuális egyetem elméletével vál-
tott ki itthon, és a tudományos (fõleg a társadalomtudományi) közösség-
ben nagy érdeklõdés kísérte az általa kezdeményezett programot, ame-
lyet Uniworld-nek nevezett el. Ebben több magyar egyetem, sok kiváló
magyar tudós és amerikai egyetemek, amerikai szakemberek kezdtek el
internetes oktatást. A cél az volt, hogy a legmagasabb szintû tudásanyag
kerüljön a tanulókhoz, ezen a tanár folyamatosan tudjon változtatni, és
ezzel kapcsolatosan elektronikus kommunikáció induljon meg és folyjon
az oktatók közösségében is és a tanulókkal.
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Errõl a kezdeményezésrõl jelent meg ez a kötet, amely maga is rend-
hagyó, mert rendkívül eleven, lüktetõ, az érdeklõdõ szakember számára
letehetetlen olvasmány, amely továbbgondolkodást kényszerít ki, és vi-
tára ingerel. Rendhagyó abból a szempontból, hogy Nyíri Kristóf több
sajtóinterjújával indít. Ez jó választás, a legjobb bevezetés, ugyanis az
interjúk kitûnõk, tartalmuk elõre vetíti a kötet lényegét. Ezekben szó van
a teleház kísérletrõl, amely a globalizáció és a lokális kultúra új típusú
kapcsolódását teszi lehetõvé, és Nyíri több vonatkozásban is védi az új
kommunikációs perspektívákat a konzervatív félelmektõl és megítélé-
sektõl.

Az elsõ � mintegy a bevezetõ, és fõleg interjúk újraközlésébõl álló � rész
után egy �Tanulmányok� címû rész következik, itt Rudenstine és Han-
nach az Internet lehetõségeit bemutató írásai után Raschke esszéje kö-
vetkezik a digitális kultúráról, a harmadik tudásforradalomról, illetve a
jövõ hiperegyetemérõl, majd több más tanulmány között Nyíri kitûnõ
írásai olvashatók a virtuális egyetem elméletérõl.

Ezután három részben olyan tanulmányok találhatók a kötetben, ame-
lyek az Uniworld /http://www.uniworld.hu/ kurzusairól, szabadegye-
temérõl és nyitott egyetemérõl adnak áttekintéseket. Az egyetemi kurzu-
sok között kiemelkednek Nyíri írásai, õ következetesen végigviszi az ál-
tala kommunikációfilozófiainak nevezett nézõpontot, ennek jegyében
elemzi a politikaelméletet, a filozófiatörténetet és az etika történetét, de
kitûnõ a �Wittgenstein és a képek logikája� címû tanulmány is. Witt-
genstein Nyíri fõ témája, a korábbi évtizedekben errõl sokat írt, itt a kép-
ernyõkön megjelenõ képi kommunikációs aspektusokat köti össze Witt-
genstein filozófiájával.

A szabadegyetemek és a nyitott egyetem témagazdasága meglepõ,
kultúraelméleti, vallás-, tudomány- és társadalomfilozófiai, teológiai,
megismeréstudományi, irodalomtudományi szemelvények következnek,
ezek � mint Nyíri említett tanulmányai is � részletek a különféle tananya-
gokból, programokból. Különbözõ minõségûek ezek, Nyíri egészen ki-
tûnõ, õ komolyan veszi, amit a világhálóról ír, hogy itt � az élõbeszédhez
hasonlóan � nem szükséges a kötött logikai rend, õ valóban kollokviális,
leágazó, szabatosan használja ugyan a szakfogalmakat, és utalásai nagy-
szabású elméleteket sejtetnek, de fogalmazásmódja gyakran játékos, és
nem törekszik mondanivalójának teoretikus lekerekítésére, hanem fogal-
mazásmódjával is érzékelteti, hogy itt a valóság valamiféle kreatív vizs-
gálatáról, a törvényszerûségek közös keresésérõl van szó, és nem deklará-
cióról, ontológiai megközelítésmódról. Nyíri minden írása nagy jegyzetap-
parátust tartalmaz, számomra ez talán még a szövegeknél is érdekesebb,
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mert itt Nyíri nem átallja kommentálni olvasmányait, rámutat belsõ össze-
függésekre, értékel és bírál, elmélkedik. Szerintem jegyzetei mutatják leg-
inkább a virtuális egyetem távlatait. Több szemelvény rövid, általános,
némelyiknek hiányos az irodalomjegyzéke is. Talán még Pléh Csaba
�Gondolkodnak-e a gépek?� címû írása érdemel említést, mint szövegsze-
rûségében, felépítésében és információs tartalmában kiemelkedõ fejezet.

A köteten töprengeni kell, és � mint említettük � vitára is serkent. Nyíri
sajtónyilatkozatai, interjúi a 2000. év végéig lelkendezõ sikertörténetek,
ám ezután problémák is felbukkannak bennük. A Magyar Hírlap 2001.
július 14-i számban megjelent interjúban (a kötetben a 44�48. oldalon)
egyrészt indulatosan védi meg a világhálót a függõség keltésének gyako-
ri vádjától, de saját �gyümölcsözõ tudományos kudarcáról� is beszél.
Részben amerikai oktatói élményei kapcsán jött rá, hogy ��ez az egész
� egyszerûen nem mûködik. � A személyes találkozás gondolati haté-
konyságát semmi sem pótolhatja. Ez számomra igazi, megrázó, filozófi-
ai felismerés volt� (46�47 old.). A kitekintésben az utolsó két oldalon is
megjelenik ez a gondolat (ez is interjú, a Népszabadság 2002. augusztus
22-i számából). Itt már �a kõfalak nélküli mûvelõdés illúziójáról� is be-
szél, de a lelkesedés még tovább tart, �a lineáris szöveg közegében frag-
mentálódott diszciplínákat és tantárgyakat az interdiszciplináris-multi-
mediális tudás-egésszel�, illetve �az Internet alapú mûvelõdéssel� kívánja
összekötni a felsõoktatást. Itt azonban mintegy rehabilitálódnak a �kõ-
egyetemek�, mert szükség van �a személyes együttlétre�, tehát a tanter-
mekre, könyvtárakra, diákkocsmákra stb. A �koordinált internetes tar-
talomfejlesztés� mellett célzott hallgatói ösztöndíjakat is szükségesnek tart
Nyíri, illetve az új egyetem negyedik pillére szerinte � amely �légies, de
elengedhetetlen� pillér (némi képzavarral) � �a magyar felsõoktatási
akkreditációs szabályozás remélhetõ új szelleme�. Egy kissé homályos ez
az utalás a kívülállónak, de álljon itt a teljes szöveg: �Akkreditáció, amely
nem bünteti a digitális tananyagok használatát, az interdiszciplináris nyi-
tottságot, az egyetemek közötti valódi � szellemi � együttmûködést, s az
úgynevezett minõség-ellenõrzésbe az új minõség támogatását is beleér-
ti� (546. oldal). A szerzõ itt új kezdeményezésrõl szól, melyet Integrált
Virtuális Egyetemi Kezdeményezés (IVEK) modellnek nevez, és ezt ajánlja
a Kárpát-medence számára, határainkon innen és határainkon túl.

Itt szólalnak meg az én kételyeim is. Az egyetem sajnos nem virtuális,
és szerintem nem is virtualizálható. Ha már kõegyetemrõl beszélünk, a
metafora nagyon is érvényes, kõkemény intézményrõl van szó, az intéz-
mény pedig mindig tradicionális, jórészt diszfunkcionális, nehezen vál-
toztatható munkaszervezet. Munkahely a tanároknak (ahonnan négy
évtized sajátos kontraszelekciója után újabb négy évtized sinai-félszigeti
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bolyongásnak kell következnie, mire kihal az egyiptomi fogság mentali-
tása, és valóban be lehet lépni az ígéret földjére). Munkahely a diákok
számára, akik prolongált gyermekkorukat töltik a formális követelmények
teljesítésével, a �legkisebb erõfeszítés elve�, a régi lélektan ún. Zipf prin-
cípiuma jegyében. Hiába a rengeteg tudás a hálón, ha nincs motiváció a
tanulásra, és ha a tanultak alkalmazásának nincs igazi terepe. De azt is
látni kell, hogy az egyetemet legalább annyira a vizsgák és a jegyek te-
szik, mint a tanulás és a tudás. Ez pedig olyan � ismét kõkemény � szabá-
lyozási pont, amelyet sem az Uniworld, sem az IVEK nem tud aktiválni
vagy humanizálni. Az amerikai tanulmányok között olvashatunk arról,
hogy ott sem kielégítõek az internetes kurzusok és a hallgatók részvétele
után járó anyagi incentívák. Hogy lesz ez itt a Kárpát-medencében? Akkor
is, ha megváltozik az akkreditáció rendszere (de hát mitõl változna, hi-
szen ismét �kõkemény� hatalmi szisztémával találkozunk szembe, az �új
bor� �ó tömlõbe� kerül�). Itt, ahol minden egyetemi oktatónak több ál-
lása van, nemcsak azért, mert egy fizetésbõl nem lehet megélni, de az
egyetemek számának növekedése, struktúráinak � szinte malignus �
burjánzása miatt. Szerintem jellemzõ, hogy a virtuális egyetemi forrada-
lom csakis új szövegekben jelentkezik. Mert az internetes anyagok végül
is csak szövegek, amelyek akár képmellékletes könyvekben is megjelen-
hetnének (és ma már sok könyv mellett CD is található, tehát a hangef-
fektus sem hiányzik). A punctum saliens ott lenne, ha a világhálós tan-
anyag felépítése lenne olyan, amely a tanulást mérhetõ � evidence based
� módon könnyítené, elmélyítené, alkalmazhatóbbá tenné, amely a gon-
dolkodási képességeket, vagy a kreativitást fejlesztené, vagy amely a
motivációkra hatna. Elvileg óriási lehetõség van a belsõ összefüggések
mozgó, dinamikus megrajzolásában, a figyelemfelkeltés és figyelemlekö-
tés programelemeiben, a játékos feladatokban, amelyek rendszerszerve-
zõk vagy kognitív modulhordozók lehetnek, stb. Minderrõl e könyvben
nincs szó, de az általam ismert nemzetközi irodalomban is csak ígéret és
vízió ez, kicsit úgy, mint a nyelvtanulás terén, ahol a csodamódszerek
végeláthatatlan sorából választhatunk. Lehet nyelvet tanulni alva, fejen
állva,  elektródák izgatása mellett, különbözõ audiovizuális rendszerek-
ben, stb., de még senki sem bizonyította, hogy bármelyik módszer jobb
lenne, mint a nyelvvel történõ folyamatos, �óhéber� foglalkozás, gyakor-
lás, a �személyes kommunikáció�, vagy a �személyes együttlét� (hogy e
könyv terminológiáját használjam), amelynek mintegy 800�1200 órát ma-
gában kell foglalnia, hogy a tanuló jó szövegértésre és eleven dialógusra
legyen képes. Virtuális egyetem egy tradícióba merevedett és felemás mo-
dernizációjú országban?
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Ilyen kételyek sorjáznak bennem, de hát nem érzem magam igazi szak-
értõnek, és szeretném inkább átvenni Nyíri lelkesedését és azt a perspek-
tívát, amit Nyíri és a könyv sugall. Kommunikációs szabadság, párbeszéd
kontinenseken át, a szellem szárnyalása, új intertextualitás, harmadik
tudásforradalom, stb.

Bárcsak ez a perspektíva lenne igaz.
   Dr. Buda Béla

Nemzeti Drogmegelõzési Intézet
       1145 Budapest, Amerikai út 96.


