
A Pszichoterápia szakfolyóirat 2012/3 (21. évf. június) számáról

Azt gondoltam, hogy mindahányszor átolvasom az aktuális Pszichoterápiát, valamit 
kiemelek belőle. Nem törekszem sem objektív, sem átfogó ismertetésre, inkább arról 
írok, ami felkeltette az érdeklődésemet, meg is tartotta, és úgy, ahogy nekem 
megérkezett. 

Ha valaki nem ismerné, a Pszichoterápia a - idézem - klinikum, szociális ellátás, 
mentálhigiéné, nevelési tanácsadás, szervezeti tanácsadás, prevenció szakmai 
folyóirata. Idén a 21. évfolyamot adják ki, kéthavonta jelenik meg.

Most a 2012. júniusi számot néztem át, és abból nekem a legizgalmasabb a Vita, 
álláspontok fejezetben az “Etikai példa” volt. A szerkesztőség leírt egy esetet, és 
felkért három embert, hogy írja meg, hogyan látja az esetet, lát-e etikai problémát, 
hogyan reagálna hasonló esetben, és szükségesnek lát-e etikai eljárást. 

Az eset röviden: team-fejlesztő tréning, két trénerrel, egyik nő, másik férfi. A 
második napon személyes-kapcsolati témák jönnek be mélyen. Este buli, a női tréner 
összemelegszik az egyik résztvevővel. Mielőtt a szobájában kötnének ki, visszalép. 
Trénertársának nem mond semmit. A következő tréninglehetőséget ugyanezzel a 
csoporttal visszautasítja, de trénertársa unszolására elvállalja. 

A három értelmező egyike etikai bizottsági tag, másika kiképző tréner, harmadik 
pedig most van képzésben. A tréning vezetőit mindhárman felelősnek tartják a 
kialakult helyzetért, különböző mértékben a nőt és a férfit. Hozzám legközelebb az 
éppen képzésben lévő véleménye áll, itt hallottam ki leginkább, hogy a két tréner 
kapcsolatában keresi a problémát, nem az egyik és/vagy másik trénerben. Az utolsó 
mondata nagyon idézi az általam is ismert valóságot, amely szerint szükséges lenne 
az etikai eljárás, de ez csak akkor fog bekövetkezni, ha a második tréning olyan 
botrányosra sikerül, hogy valamelyik résztvevő jelenti. Tapasztalatból tudom, hogy 
megjelenik a szexualitás a tréningek egy részében, és még ha titok is, erősen hat a 
csoportra. A vita megtalálható a Pszichoterápia honlapon 
http://www.pszichoterapia.hu/a-folyoirat/korabbi-vitak/ - Szerk.

A következő írás, ugyancsak a Vita, álláspontok fejezetben egy “Vitaindító az 
érintésről és a testi kontaktusról” a terápiás munkában, és hozzáteszem, más 
tanácsadói munkában is. Valószínűleg a szerkesztőség is így gondolhatja, mert a 
vitaindítóval ellentétben a címben nem fogalmazza meg a terápiás kereteket. Az írás 
szerzői szakmai állásfoglalásnak szánták az anyagukat, a szerkesztőség kinyitotta, és 
különböző irányzatok képviselőit kéri fel, hogy fogalmazzák meg a saját 
hozzáállásukat. Izgalmas vita várható itt. A vita megtalálható a Pszichoterápia 
honlapon http://www.pszichoterapia.hu/a-folyoirat/korabbi-vitak/ - Szerk.
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A Pszichoterápia híres arról, hogy nagyon igényesen megírt tanulmányokat fogad 
csak be. Ebben a számban négy tanulmány jelent meg, aki analitikus gondolkodásban, 
megfogalmazásban otthon van, annak biztos érdekes, én inkább csak átfutottam őket.
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