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vettek át, és alkalmaztak a közép-európai 
kontextusra.

Hosszasan lehetne tovább sorolni az 
érdekesebbnél érdekesebb gondolatokat, öt-
leteket, amelyek ennek a rendkívül informatív 
könyvnek az olvasása közben felmerülnek. A 
legjobb, amit az olvasó tehet, hogy veszi ma-
gának az idõt, elhelyezkedik egy kényelmes 
fotelben, kikapcsolja a napi feladatait. Elõveszi 

ehelyett ezt a könyvet, saját tapasztalatait, és 
megpróbálja szintetizálni a kettõt. Lehet, hogy 
mai problémáinak megoldásához is közelebb 
kerül így! (Szabó Katalin – Kocsis Éva: Tanu-
lás és felejtés vegyes vállalatokban. Oktatási 
Minisztérium, Budapest, 2003, 322 p.)

Szanyi Miklós  
kandidátus, tudományos fõmunkatárs

MTA Világgazdasági Kutató Intézet

Kultúra és pszichológia

A kötet 13, javarészt az angolszász szakiroda-
lomból fordított, de a szerzõk kb. felénél más 
kultúrák hagyományait is érintõ tanulmányt 
mutat be a hazai közegben úttörõ módon. A 
pszichológia, miközben gyakorlatában több-
nyire a második éves angolszász egyetemista 
lelki jelenségeinek megismerésére épít, már 
a 19. sz. vége, a néplélektani program óta 
igyekszik kitörni ebbõl, többnyire a laborató-
riumi pszichológiától eltérõ eljárásokat, a 
megfigyelést, történeti rekonstrukciót, majd 
a kérdõíves összehasonlításokat vagy a kul-
turális témák tartalomelemzését használva. A 
kötet két területet mutat be, Lan Anh tájékozott 
eligazító tanulmányában lágyan, de mégiscsak 
szembeállítva õket. Az egyik a kultúrközi 
pszichológia, mely kultúrák mindenáron 
való összevetésével foglalkozik, s kissé kocká-
zatmentes tudomány, hiszen különbségeket 
mindig találunk. A másik, a kulturális pszi-
chológia a kultúrában élõ embert mint a termé-
szeti ember alternatíváját ismerteti elméleti 
általánosításként. A válogatás erénye, hogy ezt 
az elméleti perspektívabeli alternatívát jól mutatja 
be. Világosan exponálja az összehasonlító 
szemléletet a felvilágosodás óta mozgató 
kettõséget, a kulturális relativizmus és univer-
zalizmus vitáját, ahol a lélektan nem kitalálja a 
dilemmákat, hanem új, adatvezérelte módon 
teszi kezelhetõvé õket. Nagyon izgalmasak 
azok a tanulmányok, amelyek a személy-sze-
mélyiség kulturális eltéréseirõl szólnak, s ezzel 
egyben a kultúra és pszichológia átfogó témáit 

is új megvilágításba helyezik. Vajon öröktõl s 
mindenütt ugyanolyan-e a személy elképze-
lése önmagáról? Hasonlóan jók s naprakészek 
a nemekrõl, a párkapcsolatokról, egyén és kö-
zösség viszonyáról szóló munkák. Összessé-
gében jól bemutatja a kulturális összehasonlító 
szemlélet személyiség- és szociálpszicholó-
giáját. Ezzel a hazai szakmai közönségnek s pl. 
a globalizációs viták lélektani értelmezésével 
foglalkozóknak jól használható anyagokat 
kínálnak a szerkesztõk. 

Hadd legyen azonban a recenzens telhe-
tetlen. A könyv szociálpszichológia marad, 
mind a tanulmányok módszertanában, mind 
a vizsgált kérdésekben. A fordított tanulmá-
nyokból kimaradnak azok a kulturális pszi-
chológia szerzõk, akikre maguk a szerkesztõk 
is sokat hivatkoznak – Michael Cole vagy Ri-
chard Shweder – s kimarad az egész evolúciós 
pszichológiai kultúra elmélet, mely radikális 
(például Steven Pinker) vagy megfontolt (Mi-
chael Tomasello) változataiban idehaza is 
ismert. Számomra ennél nagyobb gond, hogy 
a relativizmus egész kérdéskörébõl kimarad 
a nyelv és a megismerés, az a terület, ahol 
Alexander von Humboldt óta az elmélet, Ed-
ward Sapir óta az empíria terén talán a legtöbb 
munka születik a relativizmus témában. Sapir 
és Benjamin Lee Whorf még a mutatóból is 
hiányoznak, de sajnos maga a mutató is hiány-
zik. (Kultúra és pszichológia. Szerkesztette 
Nguyen Luu Lanh Anh és Fülöp Márta. Osiris, 
Budapest, 2003, 481 p.)
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