PERSZE, nem m6kazasb61 frtuk le ezt a elmet. 19az, az eletben ez a ket fogalom ritk6n kerill egymas melle. de H6di S6ndot eseteben megis Osszeforr,
szoros ktlzottiik az tlsszefiigges,
ugymond az egyik eredmenyezte
a maslkat. Legut6bbl talaIkozasunkkor meg ossze-vlssza mazolt
g11nyaban,de lelkesen magyarazto: ha Igy megy a fest<>es mazol6 szakma, rovidesen ott lesz
6 Is az egyetemen, kllesz a pen.
a tanulasra. Kevesen mert!szkednek oda fel a tornyokra. pedlg
epp ezen label legjobban keresnl,
szinte hlrnevre tett mar szert,
mint toronytest6, nines olyan torony, amelyet nem maszna meg.
S Ime, a toronyfestes nem volt
blabs. Most itt iilUnk dr. H6d!
S6ndor IrOdajaban, az ada! Potlsje szerszllmgepgyar iizem! psz!chol6glal rendel6jeben. ebben a
szakktlnyvekkel
elbariklldozott
kIs vllagban. Vendeglat6nk, aki
toronyfest6b61 lett a psz!chol6glal tudomanyok doktora, megjegyzi, bogy azert az a .kis vilag« tagabb, atterjed meg a gy~
kerlteseln tUlra Is. Munkaj8r61
faggatom dr. H6di Sandort, arr6l,
hogyan Illlk bele a mg6 gepek
olajfoltos munkbzubbonyok koz.
az iizeml pszichol6gus.
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Elllrulom

sz!vem titk8t:

Blzonyara

ttlbben

feltettilk

a

kerdest, mit akar egy psilehol6gus
Ad6n. mit akar' a Potlsjeben,
olyan kornyezetben, ahol a femes
szakmaban orszagos bajnokokat
nevelnek?
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Tenyleg,

valahogy

igy

T oronyf estes, es

pszichol6gia

problems
Igenyli, bogy eiY!ltteBen Iparkodjunk
a megoldf1s&n.
Habar

~.
,

fo-

>

..i'o..

A mal feltetelek ktlzepette ~.
ar6nyosan fejl6de; munkaszervelet nem lehet meg iizemi pszleho16gus nelkiil. A vezersz61amot,
bogy .mlnden embert kepessegelnek megfelel6 helyre« pszicho16gus segitsege nelkiil vajon bogy
lehet megval6sitanl? K! blvatott
meglillapitani
egy-egy ember
kepessegeit? Cook egy apr6 peldat mondok: egy lien er6s eszakbacskai munkaszervezetben mar
mlnden el6 volt keszitve egy kiv616nak tartott szakember felvetelere. .Vezaja« Is volt, nem Is
kicsi, az egesz vezet6seg azon az
Wasponton volt, bogy ezt az embert alkaln\aznl kell. 1genam, de
a szabaIyzatban
az Wt, bogy
miel6tt munkaba lep, a dolgoz6nak at kell esnie egy psz!choI6-

mennyIre

neveztek.

Persze,

egesz mas a helyzet...

ma

tartozIk

szorosan

- Dr. H6d! S6ndor budapesti
tanulm6nyai
befejezese
utan
mindOssze harem
eve dolgozik
idehaza. Az6ta tobb tanulm6nyt
mcgjelentetett
a Magyar Sz6han,
Hldban, Utilnkben.
MIlyenek a
terveI a publ!eisztika
teren?

-

ve dlllsnek
mar

. .-

Dr. H6dl Slindor

tak velem kapesolatban,
mIndenkit, aki sz6baWt velem, ele-

Elelnte nem is mertek
bejonn:l. Egymast ugrat-

nem

az iizeml pszlcol6gIlil\oz, a dolgoz6k sajilt vagy esaladi problemlllnak megoldasa, a gyermekneveleshez nyUjtott
segltseg mindennapos tevekenysege
az iizemi
pszichol6gusnak.
Ha nem Is kOzvetleniil, de kozvetve nagyon Is
kihat az Hyen jellegii egyiittmiikOdes a termelesre, hlszen mlnel
kevesebb problems terhel! a dolgoz6t, annllI nagyobb
erObedohassal tudja vegeznl munkajat.

glal vlzsgalaton. - MIt akarnak
velem ezzel a hiilyeseggel?
mondta a psziehol6gus
szemebe
a kivaI6
szakember.
S bogy

gadtak.
hozzam

get sem tapasztal
a paciensen,
mt'gis latja, bogy beteg. Gy6gyltaBs vIslOnt a pszIehol6gus
tevekenyseg; kort!be tartozlk. Vagy
mondjuk a kOzOs akci6k a munkavedelmi el6ad6va!. Nagyon sok

ku-

tat6lntezetben szerettem volna
elhelyezkedn!. Kl!nIka! pszicho16g!at vegeztem, ez lett volna a
termeszetes. A vegen ide kerilltern. :£15,konkret emberek, konkreI problemak kOze. Azt hlszen,.
a legjobb klinlka sem nyUjt anynyi anyagot a kutat6munkllra.
mint a ktlzvetlen eIet. a gyakorlot. Hiszen itt is az a f6 szamomra bogy az emberek kt!zzelfoghat6 problemaIt elmeleti-tudomanyos m6dszerek segltsegevel.
megoldjam. S az egesznek a keplele: am! delel6tt gyakorlat, az
delutan elmelet, es vlszont.
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Egymagaban
az orvos .keptelen
segitenl a neurotikus
szemelyeken: semm! szervI rendellenesse-

-

nem volt

egesz, kitiint

hiilyeseg

az eredmenyb61:.

az
a

tesztek vllf1gosan
megmutattak,
bogy
atlagos ertelm! kepessegu
feliiletes szemelyr61 van sz6. akinek lien negativ a munkaI\oz es
a munkatarsak!\oz
val6 hozzaaIlass. Mondanom sem kel1, bogy
ebben
az esetben
a kerdeses
nagyvWalat
a
p6tolhatatlan
szekember nelkiil maradt.
Ha fontos is, de nagyon kis
hanyada a munkanknak
a munkacr6-felvetell
segiiseg. A legfontosabb
szerepUnk a klIderek
atcsoportosltasanaJ
van. Sokban
ravezethetjiik
az Illetekeseket,
kIt erdemes peldaul tanfolyamra kiildenl, athelyezD;, Osszetettebb
munkafeladat
vegzesere.
Felfedezn! azokat az embereket,
ak!k a legjobb
tulajdonsaggal
rendelkeznek,
akik a legklsebb
befektetessel
legttlbbet nyUjthat"
jak.
Persze, nem hallgathatom
el a
tobbI kaderekkel
val6 egyiittmiikodest. lzgaln\as az orvos es
a pszichol6gus ktlztltt! kapcsolat.

A
publ!ciszt!ka
egyfajta
hobbim, maszek
alapon
eslnlllam. A jijv6ben mindinkabb
kutatasatm
eredmenyelnek
Ismertet6je kell, bogy legyen egy-egy
frasorn. Szeptemberre
kijon els6
tanulmanykotetem
a Forum gondozasaban
Utelmeny
es val6sag c!nune!. Ezekben
Wbbnytrc
ozonos vagy hasonl6 problemakat dolgozok tel. A jov6 ev elejere tervezek egy ujabb 0nW6
kOtetet, ebben szemelyes eletelmenyeImet
szeretnem
feldolgozni.

- A kutat6munkaban komyezeti problemak erdekelnek. KiiIOn Izgat a~ ongyHkossag

- saj-

nos vIdekiinkOn nagyon gyakori
- keroese. Ezt pr6baIom melyebben vizsgaInl, pontosabban a
kornyezet hatasat az tlngyHkossagra. VeIemenyem szerlnt sok
esetben maga a kOmyezet az,
ami tlngyilkossagba hajszolja valamelyik egyedet, s az egyenI
Wapot Inkabb taptalaja, mint
kozvetlen el6Idewje ennek az
asszoeiAl!s jelensegnek. Persze,
az Ilyen jellegii kutat6munka
nem oncelti, hlszen sokban hozzasegithet az ijngytlkossag jelensegenek megertesehez, elkerillesebez.
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