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Közéleti kommunikáció. Szerkesztette 
Buda Béla

és Sárközy Erika
*

Közélet és kommunikáció. Szerkesz
tette Jenei Ágnes

a kommunikációkutatás, azon belül is a társa-
dalmi kommunikáció sajátos területe, a közéleti 
kommunikáció valószínûleg nem véletlenül ke-
rült az elmúlt néhány év társadalomtudományi 
érdeklõdésének homlokterébe. e terület feltér-
képezésére alakult meg az erasmus közéleti 
kommunikációs intézet, amely könyvsorozata 
a társadalmi változásokat a társadalmi kom-
munikáción keresztül igyekszik nyomon 
követni – s ezen érdeklõdésnek köszönhetõ 
a Budapesti közigazgatási és államigaz-
gatási egyetem államigazgatási karának 
kommunikációs tanszéke által szervezett 
konferencia is, melynek anyagát a kar köz-
életi tanulmányok sorozatának hatodik 
számaként jelentették meg. 

az idõrendben elsõként publikált kötet az 
erasmus intézet kutatási programja elsõ sza-
kaszának eredményeit foglalja össze, jelezve 
a fõbb kutatási területeket, azok jelenlegi 
eredményeit és további válaszra váró kér-
déseit. a tanulmányokat e szerint három 
csoportba rendezi: elõször bemutatja a 
fogalmi rendezés kísérleteit, majd körüljárja 
a közéleti kommunikáció néhány fõbb szín-
terét, s végül vázolja az elektronikus kultúra 
nagy kihívásait. a konferenciakötet központi 
témája a közigazgatási szervek külsõ kom-
munikációja: e szerint közli az elõadásokat 
és a hozzájuk kapcsolódó korreferátumokat. 
ha a két kötetet együtt szemléljük, ugyanazt 

a jelenségkört több oldalról megközelítve 
árnyalt képet kaphatunk a közéleti kom-
munikáció jelenlegi fõbb problémáiról. 

horányi Özsébtõl és terestyéni tamás-
tól mindkét kötetben olvashatunk egy-egy 
írást: ezeket érdemes a megjelenés egymás-
utánjában elolvasni, nagyon jól kiegészítik 
egymást. horányi szigorú elméleti alapos-
sággal gondolja végig a téma alapkérdéseit, 
bemutatva az általa használt kommuniká-
cióelmélet alapfogalmait, majd karakterizál-
va a kommunikatív színtereket a közéleti 
kommunikáció szempontjából. Felsorolja a 
közélet fogalom néhány használatát, majd ez 
alapján felsorolja a közéleti kommunikáció 
színtereinek típusait, melyeket a második 
tanulmányban részletesebben is bemutat. 

terestyéni tamás tanulmányai az együtt-
mûködés és konfrontáció, illetve az igazság 
és hatékonyság kérdéseit vizsgálja a köz-
életi kommunikációban. az elsõ írás egy 
szélesebb perspektívában a rendszerváltást 
értelmezi a popperi „zárt társadalom – nyi-
tott társadalom” megkülönböztetés alapján, 
majd bemutatja a két társadalmi paradigmára 
jellemzõ kommunikáció különbségeit. te-
restyéni kutatási témának ajánlja a közéleti 
kommunikáció defektusait (értve alatta a 
demokrácia játékszabályainak ellentmondó 
nyilvános kommunikációkat), majd bemu-
tatja ennek egy típusát, amelynek legfõbb 
sajátossága, hogy konfrontációt visz azokba 
a kommunikációs helyzetekbe, amelyekben 
inkább az együttmûködõ vagy legalább 
kompromisszumra hajló megnyilvánulás 
lenne a demokratikus. a tanulmányt záró 
néhány esetbemutatás már akár bevezetõ 
is lehetne a másik íráshoz, amely szintén 
konkrét példákon keresztül vezet be elmé-
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leti fogalmakat, amik segítségével sok szem-
pontból érthetõbbé válik jelenünk közéleti 
kommunikációs zûrzavara.

ha egyesíteni lehetne a két kötetet, a 
hazai kommunikációkutatás két kiemelkedõ 
alakjának írásai után, de még a fogalmi alap-
vetés témakörben ajánlanám karácsony 
andrás írását, amely a luhmanni kommuniká-
ciófelfogás alapján vizsgálja meg a jog prob-
lémavilágát, s hogy hogyan koncipiálható 
kommunikációként a jog. (az õ elõadásának 
korreferátora tamás andrás volt, aki a kom-
munikációelméletet a jog felõl közelítette 
meg.) az erasmus intézet kötetében Schlei-
cher nóra írása a közéleti kommunikáció 
nyelvének problémáit veszi szemügyre a 
globalizációs, illetve nemzetközi folyamatok 
tükrében.

ha tematikus bontásban nézzük, a köz-
életi kommunikáció fõbb színtereit taglaló 
részben tárgyalandó Buda Béla alapos és 
a téma szempontjából fontos tanulmánya a 
hivatalok demokratikus átalakulásának egyik 
alapfeltételérõl, az ügyfélbarát kommuniká-
cióról. (a tanulmány mintegy kárpótol azért 
a hiányérzetért, amit az erasmus-kötet kap-
csán érezhetünk, ahol is Buda Béla nevét 
csak szerkesztõként olvashatjuk.) Buda 
Bélának a társadalmi-politikai közéletet 
taglaló írása – terestyéni tamásnak a politi-
ka, Ferencz Zoltánnak az önkormányzatok 
felõli megközelítésével együtt olvasva – egy 
mûködõképesebb demokrácia alapjait körvo-
nalazza, az elméleti keretet mintegy a konkrét 
gyakorlat felé tágítva. (Buda Béla korreferátora 
Csuth Sándor volt, aki az ügyfélszolgálatot a 
szervezeti oldaláról közelítette meg.)

ugyanebben a blokkban lenne elhelyez-
hetõ Vári anna esettanulmányokat tartalma-
zó anyaga, amely három példa segítségével 
azt a folyamatot mutatja be, melynek során 
a rendszerváltást követõen az önkormány-
zatok megváltozott szerepeiket igyekeztek 
kezelni. az erasmus-kötet egyik szerkesztõje, 
Sárközy erika írásában a magyar politikai 

kultúrát vizsgálja a rendszerváltás kom-
munikációs következményei tükrében. 

a közéleti kommunikáció egy sajátos 
– horányi Özséb kifejezésével élve – „kollek-
tív ágense” illetve színtere az egyház, az 
egyházak. horányi Özséb és Szilczl dóra 
tanulmányában a magyar egyház(ak)ban 
bekövetkezett változások és a rendszerváltás 
összefüggéseirõl olvashatunk. ahogy az egy-
házak mozgástere bõvült, úgy változtak az 
egyházi kommunikáció keretei és fórumai is. 
a tanulmány szerzõi vizsgálták az egyházak 
legitimáló és karitatív funkcióit, vázolták az 
egyházak közéleti szereplésének típusait 
(társadalommal együttmûködõ, társadal-
mat segítõ, társadalomba behatoló- és tár-
sadalomból kivonuló egyház), felvetették 
a közélettõl való visszavonulás, a klerikaliz-
mus és a felvállalt kommunikációs témák 
problémáit, illetve befejezésül felsorolták 
azoknak a jövõbeli funkció- és diszfunkció 
vizsgálatoknak kérdéseit, amelyek fontosak 
lehetnek abból a szempontból, hogy miként 
mûködik vagy nem mûködik az egyház mint 
a társadalmi integráció színtere.

a közéleti kommunikációról beszélve 
nem tekinthetünk el az új kommunikációs 
médiumoktól: e témakörben mindkét kötet-
ben olvashatunk írásokat. Szakadát istván 
tanulmányában tisztázza a digitális kultúra 
alapfogalmait, bemutatja alapvonásait, majd 
vázolja a hálózati nyilvánosság és a politika 
lehetséges kapcsolatait. Pintér róbert meg-
vizsgálva az információs társadalomról folyó 
fõbb diskurzusokat, bemutatja az ezekben 
található közkeletû információs elképzelé-
seket, az ezekhez tapadó attitûdök forrásait, 
s azt, hogy ezek hogyan torzítják a feltárandó 
valóságot. e diskurzusokra reflektálva a szer-
zõ szerint három probléma bontakozik ki: 
a megfigyelhetõség, a hozzáférhetõség és 
az információs túltelítettség, illetve a techno-
realizmus problémaköre. e két tanulmány-
hoz kapcsolhatjuk a Bkáe-áik által kiadott 
kötetbõl tózsa istván írását az elektronikus 
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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.)

Farkas Edit
egyetemi tanársegéd,

Pázmány Péter katolikus egyetem

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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