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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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egyetemi tanársegéd,

Pázmány Péter katolikus egyetem

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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bebetonozottnak hihetett jelöltjüktõl a cse-
lekvések, a szavak. Így a gyûjtemény mögül 
kivész a gyûjtött, egyszeri példány, a kánon 
mögül a konszenzus. a nyelv persze nem 
bírható szóra a „mediális technológiai kör-
nyezet aktuális metamorfózisának”, illetve 
az „ettõl a környezettõl függõ filozófiai tartal-
mak” vizsgálata nélkül. És valóban, az írások 
elsõsorban az új technológia szülte kulturális 
szokásokat boncolgatják: a mit olvasni és 
a hogyan olvasni új formáit, az egymástól 
elzárt kulturális formák keveredésének mai 
jelenségeit stb. mindezt hangsúlyozottan úgy 
teszik, hogy igyekeznek nem a megszokott, 
évszázadok óta bevált hagyomány letéte-
ményesének szempontjait számon kérni, in-
kább csak használható retorikai alakzatként 
illesztik be azokat a történetbe. 

ez persze a Gutenberg-galaxis szülöttje 
számára korántsem egyszerû. ahogyan 
György Péter a hagyományos értelmezési 
keretbõl való kilépési szándékát explicitté 
teszi („a magam részérõl semmi értelmét 
nem látom, hogy a nem elektronikus környe-
zetben létrejött normák betartását várjuk el az 
elekronikus világban írott szövegfajtákon”), 
úgy óhatatlanul hangot ad olykor mégis az 
abból a szempontrendszerbõl szóló aggodal-
mainak is („a technológia globális, de minden 
eddiginél riasztóbb mértékben hiányzik az 
univerzalizmus szándéka”). e természetes 
kulturális identitászavar – amelyre való refle-
xióként értelmezhetõ magának a könyvnek 
a vászonkötése, illetve az egyes fejezetcímek 
utalása – azonban csak hozzásegít jelenünk 
és az a mögé épített új történelmünk érzé-
keny építgetéséhez. (György Péter: Memex. 
A könyvbe zárt tudás a XXI. században. 
Budapest, Magvetõ, 2002. 267 p.)

Blaskó Ágnes
doktorandusz, Pécsi tudományegyetem kommunikációs 
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Kérészéletû jóslatok
(Virtuális Egyetem Magyarorszá

gon)

a virtuális egyetem kiépítésének szükséges-
ségére, elkerülhetetlenségére bõséggel 
hozhatók érvek, akárcsak a jóslatok alátá-
masztásához, amelyek annak esetleges 
egyeduralmáról és majdani mûködése mi-
kéntjérõl szólnak. az érvgyûjtés folyhat az 
egyetemek vagy a kommunikációs eszközök 
kiváltotta emberi reakció történeti vizsgálata 
alapján csakúgy, mint a számítógép-haszná-
lat által felvetett pszichológiai és szociológiai 
kutatások vagy a már mûködõ távoktatási 
formák eredményeinek mérlegelésével. ma-
gyarázatok, adatok, ötletek bõven akadnak 
ahhoz, hogy létrejöjjön egy történet, melynek 
végpontja a jövõbe fut, és a virtuális egyetem 
felvirágzását mutatja tanulságként. arra is 
hamar fény derül, hogy ugyanazon predikció 
létrehozható ugyanazon tények különbözõ 
értékelésével.

Így például hihetõ neil rudenstein, a har-
vard elnökének érvelése, miszerint „az internet 
struktúrái és munkamódjai, valamint az egyete-
mi tanítás és tanulás struktúrái és munkamódjai 
között nagyon szoros illeszkedés – egyfajta 
kritikus összezárulás – áll fenn”, azaz „az in-
terneten a diákok hasonló módon végezhetik 
a munkájukat, mint a hagyományos tanulás 
során (a könyvtárakban, osztálytermekben, 
elõadókban, szemináriumokon, informális 
vitakörökben, laboratóriumokban, dolgo-
zatok és beszámolók írása és szerkesztése 
közben)” (55-56.).

ugyanígy elfogadható azonban nyíri kristóf 
gondolatmenete, aki a virtuális egyetemben 
részben éppen a forrásokhoz való visszatérés 
lehetõségét látja, amikor a középkori egyetem 
céljait és eszközeit hozza analógiaként. rámutat 
ugyanis arra, hogy a középkorban a tudomá-
nyos és a szakképzés között korántsem volt 
akkora szakadék, mint a mai hagyományos 
egyetemeken. a tudomány alapvetõen mindig 


